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Prefácio 

Cuiabá, cidade mais antiga de todo o Centro-Oeste do Brasil, em 
2019 completou 300 anos. Fruto do ciclo da mineração, a ocupação do 
espaço cuiabano tem ampla relação com o processo de ocupação da 
coroa portuguesa da parte oeste da então província. 

Esse processo de ocupação do espaço regional é de suma importân-
cia para a consolidação das áreas urbanas, que pouco a pouco foram 
sendo expandidas.

O futebol, considerado o esporte de maior adesão popular no Brasil 
atualmente, chegou até Cuiabá nas primeiras décadas do século XX e 
rapidamente foi inserido na formação cultural regional e ajudou a nor-
tear e integrar os espaços urbanos até então desconexos. A influência 
do futebol proporcionou a construção de estádios, o que por sua vez, 
influenciou no direcionamento habitacional da cidade. O auge desse 
direcionamento da dinâmica urbana se deu pela ocasião da Copa do 
Mundo de Futebol 2014, quando Cuiabá foi uma das sedes.

Este livro é fruto de um esforço intelectual do professor Frankes 
Marcio Batista Siqueira, que fez seu trabalho de doutorado na área de 
Estudos de Cultura Contemporânea (ECCO) ofertada pela Universidade 
Federal de Mato Grosso.

Frankes é professor do Instituto Federal de Mato Grosso (IFMT) 
campus Bela Vista. Este livro vem coroar a trajetória profissional de 
seu autor, que ministra aula há mais de 25 anos em Cuiabá, cidade na 
qual nasceu e de cuja história tem orgulho de fazer parte.
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Apresentação 

Este livro, que tem como tema “O Processo de Ocupação de Cuiabá 
e sua Relação com o Futebol em Mato Grosso”, analisou as ações de 
ocupação dos espaços urbanos onde estão inseridos o processo de 
valorização dos referidos espaços e sua relação a partir do século XX 
com o futebol. Essa análise é importante porque, ao mesmo tempo 
em que proporcionou a integração de espaços urbanos não conexos, 
também provocou a exclusão social no ambiente intraurbano. 

O propósito deste livro é compreender a produção da cidade e as 
estratégias dos seus agentes sociais para produzir e valorizar uma 
determinada fração do espaço contemporâneo, usando para isso o 
Megaevento esportivo Copa do Mundo de futebol. 

O aspecto investigativo teve o intuito de buscar entender o com-
portamento da dinâmica sociocultural da população local desde a 
inserção do futebol como parte da cultura local desencadeando no 
advento da Copa do Mundo de Futebol de 2014, onde Cuiabá se desta-
cou no cenário internacional como uma das sedes da Copa do Mundo. 
O processo investigativo fez um resgate histórico dos aspectos mais 
relevantes do processo de espacialização de Cuiabá e o processo de 
norteamento de investimentos públicos e privados por ocasião do 
Megaevento esportivo de 2014. 

Através do método de pesquisa qualitativa com os atores no pro-
cesso de ocupação e convivência sociocultural busco compreender 
uma cidade em transformação, onde a população local foi atraída 
pelos investimentos em determinadas áreas da cidade para atender 
a demanda do capital financeiro. 

O material aqui analisado é o esporte futebol e como esse esporte 
popular tem sido usado pelo capital contemporâneo para se multipli-
car usando o espaço urbano de Cuiabá. O objetivo central deste livro, 
portanto é elucidar e analisar as determinações econômicas, sociais 
e culturais que viabilizam o influxo de vultuosas somas de capitais 
financeiros para as cidades que irão movimentar os negócios imobiliá-
rios cuja finalidade é extrair rendimentos da contínua transformação 
da cidade.
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Este livro tem a intenção de compreender a relação do futebol com 
suas facetas culturais e sociais com a cidade de Cuiabá a serviço do 
capital especulativo, no processo e espetacularização das cidades que 
são “transformadas” para receber os eventos esportivos midiáticos. 
Assim temos, a penetração do capital financeiro nas cidades como 
grande responsável pela produção do espaço urbano.
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CAPÍTULO 1 

O processo de ocupação  
espacial de Cuiabá

Estudando o processo de formação espacial da cidade de Cuiabá 
na atualidade, este é marcado pela macrocefalia urbana. No entanto, 
seu processo de construção se dá a partir de 1719, fruto da exploração 
bandeirante da região central do Brasil. Essa exploração através das 
entradas e bandeiras1 tinha o intuito de explorar o interior do Brasil 
a busca de prear índios e negros que haviam fugido da escravidão e 
posteriormente essas missões também buscavam metais preciosos. 

A fim de detalhar o processo de ocupação humana de Cuiabá farei 
um esforço teórico a fim de resgatar através de fontes históricas a 
vivência da cidade desde o período de sua formação até os nossos dias 
no século XXI. Neste capítulo além do resgate histórico na forma de 
citação de autores pertinentes ao assunto, também irei retratar com 
fotos do centro histórico as características de Cuiabá do século XVIII 
até o século XX, através da pesquisa bibliográfica tenho a intenção de 
melhor elucidar para você leitor a realidade de uma cidade nascida 
no período da mineração sendo a cidade mais antiga do Centro oeste 
brasileiro.

Apesar de oficialmente descoberta em 1719 o que podemos consi-
derar como o primeiro fluxo de ocupação em Cuiabá se dá a partir de 
1722 com a descoberta de ouro por Miguel Sutil no córrego da Prainha, 
que é um córrego tributário do rio Cuiabá.

A descoberta de veios auríferos dominantemente de aluvião, ou 
seja, de superfície, onde com poucas técnicas de extração era possível 
conseguir uma considerável quantidade de ouro fez com que a região 
sofresse um surto migratório ocupando o que hoje corresponde ao cen-

1 As bandeiras eram expedições militares semi-clandestinas, que partiam principalmente da 
capitania de São Paulo que eram inspiradas nas entradas (expedições militares exploratórias 
oficiais, organizadas pelo Estado colonial português que tinha a missão de explorar o interior e 
combater as nações indígenas hostis), que tiveram como origem terras do Maranhão, Pernam-
buco, Bahia, Espírito Santo e Rio de Janeiro. Porém por serem transgressoras das ordens lusi-
tanas, não respeitavam os limites fronteiriços do tratado de Tordesilhas. As bandeiras tinham 
caráter econômico e estratégico. “As entradas e as bandeiras eram expedições de penetração do 
interior do Brasil colônia” (ANDRADE, p. 61, 2003). 
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tro antigo da cidade. Não só o centro mais as áreas adjacentes foram 
ocupadas de forma não ordenada por pessoas que tinham um intuito 
único que era não povoar mas sim fazer riqueza com a exploração de 
ouro. Com isso Cuiabá se tornou rapidamente um centro de irrigação 
de riqueza para a coroa Portuguesa.

Centro Geodésico da América do Sul, Cuiabá tem como coordena-
das geográficas: 15º35’56” de Latitude Sul e 56º06’01” de Longitude 
Oeste, apresentando, na área urbana, altitudes que variam de 146 a 
259 metros (CUIABÁ, 2010). Essa descrição espacial colocava Cuiabá 
como área pertencente a coroa espanhola segundo o tratado de Tor-
desilhas de 1494.

Mapa 1 – Tratado de Tordesilhas, Madri e Ildefonso

Fonte: Mapa elaborado pelo autor a partir dos dados cartográficos do SIG, com recursos 
técnicos do Argis e consultando livros diversos, em 2017. 

Sobre o processo de interiorização do Brasil no período colonial 
que marcou de forma expansiva a então área demarcada como per-
tencente a coroa portuguesa, Moreno & Higa escreveram:

12 



O território que constituía a colônia portuguesa na Amé-
rica tinha dimensões e configuração muito diferentes do 
território que hoje constitui o Brasil. A expansão até a 
configuração atual é resultado do processo de interiori-
zação dos exploradores portugueses, que buscavam pro-
dutos para atender o comércio mercantilista nos séculos 
XVI, XVII e XVIII (MORENO & HIGA, p. 19, 2005).

A entrada dos bandeirantes paulistas para o chamado sertão2 
brasileiro foi possibilitada através da navegação pelo rio Paraguai e 
afluentes, e o percurso rumo a Mato Grosso envolveu longos trechos 
fluviais e alguns trechos terrestres. A navegação pela bacia Platina (Rio 
Paraguai, Rio Uruguai e Rio Paraná) era a principal via de integração 
do litoral brasileiro com o interior do país.

Ao entrarem em terras ao que hoje corresponde ao estado de Mato 
Grosso os paulistas perceberam que esse espaço era morada de muitos 
grupos indígenas tais como: Bororo, Paiaguá, Coxiponé, Caiapó dentre 
outros. 

Foi com o bandeirante Pascoal Moreira Cabral que ocorreu a 
fundação de Cuiabá em 1719, formando o Arraial da Forquilha na 
confluência dos rios Coxipó, Mutuca e rio dos Peixes.

A descoberta de províncias auríferas de aluvião pelo bandeirante 
Miguel Sutil as margens do Córrego da Prainha em 1.722, provocou 
o primeiro grande ciclo migratório para a região, pois as pessoas 
migraram do Arraial da Forquilha para as “lavras do sutil”, forman-
do-se os primeiros núcleos habitacionais na cidade. Essa descoberta, 
considerada por muitos como a maior mancha aurífera encontrada 
até hoje no país. 

As margens do córrego foram erguidas a Igreja de Nossa Senhora 
do Rosário e capela de São Benedito, sendo um dos marcos de fundação 
da cidade de Cuiabá, tendo sido construída em arquitetura de terra 
em torno de 1730, próximo às águas do córrego da prainha, onde se 
localizava as minas de ouro.

2 O termo Sertão ora empregado não tem o mesmo significado do termo empregado na região 
nordeste do Brasil. O sertão a que o texto se refere faz menção às regiões distantes da costa 
brasileira, ou seja, faz menção ao processo de interiorização do Brasil para busca de pedras 
preciosas. 
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Com o intuito de leva-lo a conhecer melhor a cidade de Cuiabá bus-
quei através de visitas ao centro histórico da cidade detalhar melhor 
através de fotos os resquícios das características da cidade do século 
XVIII e XIX. Ainda foi necessária uma busca junto a autores que na 
minha visão colaboraram muito para a descrição do período abordado.

A construção de igrejas logo no início da ocupação do espaço 
cuiabano realça a forte participação da igreja católica no processo de 
interiorização do Brasil.

Imagem 1 – Igreja Nossa Senhora do Rosário e Capela de São Benedito

Foto: acervo pessoal do autor.

Sua fachada, de grande simplicidade, é típica da arquitetura colo-
nial brasileira e esconde a decoração barroca-rococó nos altares do 
interior. Essa igreja possui detalhes ao mesmo tempo simples e únicos 
dentre as igrejas do Brasil. A igreja é o principal marco do período 
aurífero da cidade e hoje é um grande símbolo da cultura e religiosi-
dade dos cuiabanos. 

A igreja está assentada em cima de veios auríferos em frente ao 
antigo córrego da prainha onde marca a forte religiosidade da popu-
lação local. O bairro onde temos a igreja do Rosário é o bairro do Baú 
que está entre os primeiros núcleos de adensamento populacional de 
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Cuiabá. Cabe ainda ressaltar que o nome do Bairro Baú faz alusão ao 
período de mineração.

No perímetro da igreja é realizada a festa de São Benedito, padroei-
ro da cidade, sendo que esta é a festa mais tradicional da cuiabania, 
onde o santo negro acolhedor faz a proteção dos devotos cuiabanos.

Imagem 2 – Igreja Nossa Senhora do Rosário e Capela de São Benedito  
visão frontal

Foto: acervo pessoal do autor. 

As ruas que circundam a igreja na verdade são vielas estreitas onde 
ainda hoje guardam a lembrança de um período anterior a invenção 
dos automóveis, as casas são sempre juntas onde eram erguidas com o 
intuito também de proteção local contra possíveis incursões de índios 
não catequisados.

A atividade mineradora rapidamente proporcionou um grande 
deslocamento populacional tornando a cidade de Cuiabá estratégica 
para a geração de riqueza para a coroa Portuguesa. 

As fotos a seguir guardam os resquícios da parte antiga da cidade, 
que remontam ao período aurífero de Cuiabá no século XVIII e a ex-
pansão urbana já no século XIX.
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Imagem 3 – Casarões antigos do centro histórico de Cuiabá

Fonte: acervo pessoal do autor.

 Como observado na foto anterior, as ruas do centro histórico 
são sinuosas e os casarões antigos estão sempre juntos, ou seja, a parte 
limítrofe de cada terreno era usado para construção das casas. Essas 
casas eram feitas de adobo ou adobe que era uma espécie de tijolo 
feito de terra, água e fibras vegetais. 

Os casarões dão um jeito bucólico ao centro da cidade, onde são 
formados por portas e janelas de madeira com formatos grandes e uma 
certa riqueza de detalhes no acabamento das suas fachadas.

O centro histórico tem sua grande importância no período aurífero, 
pois esse núcleo urbano foi o primeiro grande aglomerado habitacional 
do estado, sendo formado ainda quando Cuiabá pertencia à capitania 
de São Paulo. A foto acima e a foto abaixo demostram o abandono de 
grande parte da nossa história.
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Imagem 4 – Ruas do período aurífero do centro antigo de Cuiabá

Fonte: acervo pessoal do autor.

 Os casarões antigos do centro urbano são testemunhas do auge 
do período aurífero do século XVIII. Em meio às ruas estreitas, algumas 
ainda feitas com pedras ao invés de asfalto, ladeadas por casarões com 
quase 300 anos de história.

Esse grande fluxo de pessoas proporcionou a criação da província 
de Mato Grosso em 1748, desvinculando-se da província de São Paulo. 
A queda da produção aurífera das margens do córrego da prainha, 
aliado a descoberta de ouro no vale do Guaporé, e a necessidade de 
manter a posse das terras para a coroa portuguesa, fez com que fosse 
criada a primeira capital de Mato Grosso as margens do rio Guaporé. 
Sendo assim, Vila Bela da Santíssima Trindade foi a primeira capital do 
estado a fim de manter o controle dos espaços ocupados para Portugal. 

Buscando fundamentar as características descritas no texto acima, 
busquei o comentário de tal período histórico Moreno & Higa, onde 
as mesmas escreveram:

Na viabilização dessa política, a Coroa portuguesa pro-
curou melhorar as condições de segurança das expedi-
ções ao longo do percurso utilizados nas viagens para 
Mato Grosso, bem como procurou consolidar os núcleos 
recém-criados, como Cuiabá e Vila Bela, e fomentar a ex-
pansão para novas áreas com a criação de outras vilas. 
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Para tanto teve início, no século XVIII, o processo de dis-
tribuição de terras através da cessão de sesmarias3 para 
aqueles que se dispusessem a explorar as consideradas 
longínquas terras mato-grossenses (MORENO & HIGA,  
p. 22, 2005).

Aliada à cessão de terras, a partir de meados do século XVIII, a ati-
vidade comercial começou a se desenvolver através dos tropeiros, que 
eram comerciantes oriundos de São Paulo que traziam mercadorias 
para a chamada “região das minas”. Essas mercadorias eram comer-
cializadas de porta em porta. A dinamização do comércio colaborou 
para aumento populacional local. 

Para garantia de posse das terras para a coroa portuguesa foi revi-
sado o tratado de Tordesilhas através de um novo tratado, o de Madri 
(1750), nesse novo tratado tanto a coroa portuguesa como a espanhola 
reconheceram que haviam ultrapassado os limites impostos por Tor-
desilhas tanto na América como na Ásia. O novo tratado considerava o 
direito privado romano que dizia: Uti Possidetes, Ita possideatis (quem 
possui de fato, deve possuir de direito). 

No entanto, com a escassez do ouro de aluvião a província de Mato 
Grosso começou a ser esvaziada ainda no final do século XVIII, pois 
foi um período de forte emigração populacional.

Já no início do século XIX a descoberta de diamante trouxe novo 
fluxo migratório, em especial para o norte de Mato Grosso, na região 
de Diamantino, no entanto a região logo foi também esvaziada devido 
à dificuldade em encontrar o recurso mineral. Contudo apesar do dia-
mante não ter gerado riqueza para Mato Grosso, a atividade econômica 
mineral ajudou a difundir a atividade agropecuária no estado.

Em 1824, com a Constituição do Império, Mato Grosso e também 
as demais capitanias brasileiras foram transformadas em províncias. 
Com a proclamação da república em 1889 e, por conseguinte, a pri-
meira Constituição Republicana em 1891, as províncias passaram a 
condição de Estado Federativo. 

Cuiabá – embora seja a cidade mais antiga do Centro-Oeste do 
Brasil – tornou-se capital do estado apenas em 1835, sendo que à épo-

3 A cessão de terras através das sesmarias em Mato Grosso começa a ser concedida pela coroa 
portuguesa a partir de 1741. Essa forma de acesso a terra foi de suma importância a fim de 
consolidar a política de expansão territorial de Portugal.
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ca Cuiabá contava apenas com sete mil habitantes. Esses indicadores 
estão fundamentados em Jucá:

Pela lei nº19, de 28 de agosto de 1835, a capital de Mato 
Grosso passou a ser Cuiabá e Vila Bela da Santíssima 
Trindade entrou em decadência. Em 1937, com apenas 
1.894 habitantes, incluindo a zona rural, a ex-capital era 
a cidade mato-grossense de menor população. Cuiabá 
sempre foi a vila mais importante da capitania, mesmo 
com os incentivos para quem fosse morar em Vila Bela 
(JUCÁ, p. 122, 1998).

A economia de Cuiabá e de todo Mato Grosso foi pouco a pouco 
sendo enfraquecida, pois a economia mineradora foi gradativamente 
sendo substituída pela pecuária extensiva, artesanal, de subsistência e 
familiar, em que os pequenos sitiantes criavam seus animais em cam-
pos naturais do cerrado e do pantanal. Mato Grosso transformou-se em 
um lugar longínquo com técnicas atrasadas e economicamente frágil. 

O século XX emerge com os ideais de integração nacional prove-
nientes de uma política republicana. O poder central com o objetivo 
de promover a integração da região Centro-Oeste ao capital emergente 
e circulação de comunicação nacional implementou duas ações de ex-
trema importância para a região: a construção de linhas ferroviárias e 
de linhas telegráficas, com destaque para o grande desbravador mato-
-grossense Marechal Rondon. Nesse período também se desenvolveu 
no estado o extrativismo vegetal, houve maior dinamismo comercial, 
expansão agropecuária e a continuidade da colonização. 

Durante o século XX no Brasil, houve uma tentativa de consolidar 
uma República Federativa de fato, com a representatividade de estados 
e municípios. Mas a partir de 1930 com a crise nas exportações de café 
a política econômica do país teve que ser redirecionada, passando a 
privilegiar nas palavras de Moreno & Higa (p. 312005) “a hegemonia 
do capital urbano industrial”, o que provocou mudanças no processo 
de ocupação territorial de Mato Grosso.

Concomitantemente a isso, a constituição de 1934 assegurou 
independência financeira aos municípios, permitindo a cobrança e 
arrecadação de impostos, liberando-o, assim, parcialmente, da tutela 
do Estado. Com isso os municípios do estado passaram a absorver mão 
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de obra de outras regiões do país, que colaborou para o processo de 
interiorização da população nacional e começaram a produzir alimen-
tos, que colaborou para elevar a produção agrícola de Mato Grosso. 

Em 1937, com o Estado Novo, a legislação restringiu novamente 
a autonomia municipal. A legislação sobre o bem imóvel – terras e 
edificações – permanecia na tutela da União. Já a Constituição de 1946 
nos seus artigos 7º, 23º e 26º assegurou ao município autonomia em 
3 (três) níveis: político, com eleição direta para prefeito e vereador, 
administrativo, para organizar o serviço público local e financeiro, 
para efeito de arrecadação tributária. 

As constituições de 1934 e 1937 foram reflexos da mudança política 
do país com a ascensão de Getúlio Vargas à presidência da República. 
Vargas privilegiou um modelo nacional de desenvolvimento industrial 
baseado principalmente no capital nacional e com forte poder central. 
“Para viabilizar esse novo modelo, era necessário criar condições 
indispensáveis ao novo padrão de acumulação de bases urbano-in-
dustriais, fortalecendo o desenvolvimento do sistema capitalista do 
país” (MORENO & HIGA, p. 35, 2005).

A década de 1940 é marcada em nível nacional por uma grande 
mobilização em defesa da “modernização” que resultaram na reorga-
nização do Estado, reordenamento da economia e uma nova relação 
entre o Estado e a sociedade em relação ao poder, a cultura, das classes 
sociais entre outros. Esse aspecto modernizador proporcionou em 
transformações das estruturas urbanas de muitas cidades brasileiras, 
como uma forma de combater a chamada República Velha. Significou 
em um esforço de alinhar o traçado urbano e a disciplina de usos 
sociais. Para reforço de nossos argumentos levantamos novamente a 
fontes bibliográficas para melhor compreensão temos:

Essa educação estética referia-se às mais variadas formas 
de expressão artística como o canto, a dança, a música, a 
literatura, o teatro, os trabalhos manuais, mas, principal-
mente as formas de educar para produzir uma emoção 
estética. A concretização dessa educação se faria no de-
senvolvimento da capacidade de contemplar a beleza ur-
bana, seus jardins e edificações, a nova estética dos pré-
dios escolares e das salas de aula; pensou-se também nas 
festas cívicas e escolares, auge de uma comunhão nacio-
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nal e de homogeneidade cultural, em que todos são um  
só canto e uma só imagem (VEIGA DE SÁ, p. 176, 1983).

Imagem 5 – Avenida XV de Novembro no início dos anos da década de 1940

Fonte: http://mestreaquiles.blogspot.com.br/2011/10/fotos-de-cuiaba-3out3011.html. 

As fotos antigas elucidam os momentos distintos da cidade, pois 
nos anos de 1940 Cuiabá tinha duas vias principais que ligavam os 
bairros mais antigos, o centro e o porto, essas vias correspondem às 
ruas Treze de Junho e a Quinze de Novembro, como mostra a foto an-
terior. As duas ruas citadas são importantes desde o período colonial, 
pois integravam comercialmente os dois espaços primários de Cuiabá.

Esses conhecimentos sobre as áreas de ocupação das cidades são 
de suma importância quando comparo com as construções dos campos 
de futebol que serviam a cidade à época, pois os núcleos de ocupação 
humana na cidade se deram ao redor dos campos de futebol encon-
trados em Cuiabá no referido período.

Durante o período intervencionista de Getúlio Vargas, houve uma 
preocupação crescente com a tentativa de expurgar os rastros da Re-
pública do “Café com Leite”, onde o chamado “sertão” no interior do 
Brasil ficou em segundo plano.

Foram abertas e espaçadas várias vias da cidade proporcionando 
uma expansão urbana. O objetivo central era incorporar as chamadas 
zonas do sertão ao processo modernizador que ora vigorava. 
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Imagem 6 – Avenida Getúlio Vargas no início da década de 1940

Fonte: http://mestreaquiles.blogspot.com.br/2011/10/fotos-de-cuiaba-3out3011.html. 

A imagem anterior mostra que atualmente é uma das principais 
avenidas de Cuiabá, no período anterior ao processo de modernização.

A inclusão de Cuiabá no processo de modernização foi evidenciada 
com a transformação do espaço cuiabano através da construção de 
vários edifícios custeados pelo investimento público. Neste contexto 
podemos citar alguns edifícios construídos nessa época, tais como: 
Residência dos Governadores, o Grande Hotel, o Colégio Estadual de 
Mato Grosso e o cine teatro de Cuiabá, onde com isso evidenciava o 
poder forte do Estado Novo. Com essas obras argumentava-se que 
Cuiabá tinha saído do isolamento e agora estava inserida no contexto 
nacional, com isso propagava-se a ideia do Estado construtor e unifi-
cador da nação. Ao comentar tais obras Buzato (2015) diz:

A modernidade se caracterizou, portanto, por intenções 
virtuosas pois pretendia atingir a todos de forma abran-
gente. Era um plano de melhoria que pretendia redefinir 
o indivíduo e, assim também, suas relações com o mun-
do. Mais que uma mudança estética ou comportamental, 
pretendia transformar as mentalidades, fazendo o ser 
humano necessitar ser moderno (BUZATO, p. 04, 2015).
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As ideias incluíam uma mudança no comportamento cultural 
vigente, pois considerava como irracionais os que eram contra tal 
processo de modernização. A cidade torna-se o grande cenário da mo-
dernidade, buscaram transformar Cuiabá como símbolo do novo em 
contraposição ao meio rural que era tido como obsoleto e símbolo de 
atraso. A ideia era urbanizar e ao mesmo tempo “civilizar” a população 
local. As ações foram voltadas para a formação do cidadão moderno 
sob o ideário getulista em criar o novo a partir de signos, e as obras 
edificadas nessa época como já citados colaborava para a construção de 
um imaginário em que a ideia de progresso se apresentasse contrária 
ao provinciano, ao atraso, do feio, do repugnante, ou seja, tudo que 
pudesse intervir de maneira negativa no que, na época, se concebia 
como progresso.

Cabe um adendo, pois relacionar a modernização à civilidade e 
a cidade são bastante antigas, pois remonta ao século XV, como nos 
explica Thomas (1994):

Nos tempos da Renascença, a cidade era sinônimo de 
civilidade, o campo da rudeza e rusticidade, o berço do 
aprendizado, das boas maneiras, do gosto e da sofistica-
ção. John Locke, no século XVII, afirma que os habitantes 
“civis e racionais” das cidades contrastavam com os mo-
radores “irracionais e ignorantes dos bosques e florestas 
(THOMAS, 1994, 37).

As transformações do espaço urbano de Cuiabá se deram no go-
verno do interventor Júlio Müller, em sua administração, a capital do 
estado vivenciou uma célere transformação urbanística, tanto que 
recebeu a visita do presidente Vargas em Cuiabá. Essas mudanças 
são marcos do novo e moderno, como mostra a foto a seguir, onde a 
construção do Grande Hotel tornou-se um dos símbolos da moderni-
dade da cidade.
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Imagem 7 – Grande Hotel construído na década de 1930

Foto: acervo pessoal do autor.

O Grande Hotel inaugurado em 1941 levou a elite cuiabana para 
os jantares organizados para recebê-la às sextas-feiras, tornando esse 
espaço uma área dominada pela elite econômica da cidade. A inaugu-
ração do Cine Teatro em 1942, também servia para a concentração da 
elite, pois após as sessões de cinema eram organizados os chás para 
atender esse grupo de pessoas. Sendo assim, a praça do Jardim Alen-
castro nas proximidades do hotel e o do teatro tornou-se a área mais 
democrática da cidade, onde as pessoas de diferentes classes sociais 
se reuniam nos finais de tarde.

Imagem 8 – Cine Teatro Cuiabá

Foto: acervo pessoal do autor.
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O Cine Teatro Cuiabá foi inaugurado em 1942 para atender às de-
mandas artísticas e culturais da cidade processo de modernização. A 
paixão da cuiabania por filmes começou bem antes, em 1912 quando 
foi inaugurado o primeiro cinema da cidade, denominado Cinema 
Parisien. No entanto em 1939 esse cinema foi desativado, deixando 
Cuiabá sem espaços para exibição de filmes, shows e peças de teatro. 
A inauguração de um prédio luxuoso e moderno para os padrões da 
época causou grande comemoração da população cuiabana. 

Seguindo pelas décadas de 1950 e 1960, as transformações urbanas 
tornam-se menos efetivas em Cuiabá, mas no Centro-Oeste na década 
de 1950 temos o início da construção de Brasília e a construção de ro-
dovias de integração (Belém-Brasília e Brasília-Acre) que proporcionou 
um aumento do contingente populacional no Centro-Oeste do Brasil. 
Essas obras marcam um avanço no processo de integração não só do 
Centro-Oeste mais também da Amazônia à economia nacional. Com o 
golpe militar de 1964, através de atos institucionais e emendas consti-
tucionais consolidadas em 1967, ou seja, com a outorga da constitui-
ção de 24 de janeiro de 1967, a autonomia das cidades conseguida na 
Carta de 1946 foi restrita. O AI (Ato Institucional) n° 5 de 1968 e outros 
que se seguiram, introduziram alterações que acabaram por destinar 
funções meramente administrativas aos municípios e as aplicações de 
recursos da União estavam contingenciados aos programas federais, 
numa tentativa de perpetuação dessa forma de poder vigente.

Os reflexos do processo migratório implementado pelo governo 
militar da década de 1970 começaram a serem sentidos em Cuiabá, pois 
os militares tinham como lema “integrar para não entregar”, ou seja, 
integrar a Amazônia ao Centro-Sul do País. Esse processo migratório 
atraiu em especial sulistas para Cuiabá, a cidade “Portal da Amazônia”.

O governo militar voltou-se prioritariamente para as regiões peri-
féricas em relação ao Centro-Sul, os espaços foram redefinidos, sendo 
orientada ideologicamente como a “política de integração nacional” 
e implementou-se a criação de “polos de desenvolvimento”, onde 
concentrou-se investimento em determinadas regiões. Esses polos 
foram abertos tanto ao capital nacional como ao capital transnacional 
visando à ocupação e exploração dos recursos naturais, bem como a 
absorção de mão de obra de outras regiões do Brasil.
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A implantação do Decreto-Lei nº1.106 em 1970, foi o mais im-
portante instrumento de inserção da Amazônia ao resto do Brasil. O 
referido decreto criou o Programa de Integração Nacional (PIN), onde 
consistia em uma campanha ufanista de “integrar a Amazônia para 
não entregar a Amazônia”. 

Através do PIN, foram implementados outros programas como o 
Proterra4, Polonoroeste5, Poloamazônia6 entre outros. 

Esses programas públicos junto com outros programas privados 
atraíram uma grande leva de migrantes que ocuparam grandes espa-
ços em Mato Grosso.Esse processo fez nascer vários municípios em 
Mato Grosso cujos núcleos urbanos tanto nas áreas de “selva” como 
nas áreas de “cerrado”. E para ocupar esses espaços necessariamente 
a maior parte desses migrantes passava em Cuiabá.

Os programas de incentivo migratório proporcionaram um gran-
de aditivo não só populacional, mais também cultural no espaço 
mato-grossense, pois a vinda de pessoas de outras regiões do país 
proporcionou uma incorporação de hábitos e costumes até então não 
muito comuns em Mato Grosso. Com isso surgiram municípios em 
áreas fracamente habitadas e o grande elo de integração no estado 
foi o esporte, em especial o futebol, pois com o surgimento de vários 
municípios surgem também os times que começaram gradativamente 
representar as novas cidades de Mato Grosso.

Os novos municípios do norte de Mato Grosso surgem e a partir de 
então começaram a ocupar os espaços no esporte que até então eram 
dominados pelos times tradicionais da chamada “baixada cuiabana” 
e pelos times do que hoje é o estado de Mato Grosso do Sul.

4 O Proterra (Programa de Redistribuição de Terras) tinha como objetivo a ocupação de terras 
devolutas na Amazônia. Criado pelo Decreto-Lei 1.179 em 1971. Com esse programa o Governo 
Federal tinha como pretensão assentar mais de 300 mil famílias, no entanto esse programa 
atraiu o grande capital nacional e internacional que começou a investir maciçamente em terras 
mato-grossenses. 

5 O Polonoroeste (Programa Integrado de desenvolvimento do Noroeste do Brasil), esse progra-
ma teve vigência até 1988, tinha como objetivo a colonização de terras de Mato Grosso e Ron-
dônia, para isso foi criada a BR 364 (Cuiabá- Porto Velho). Esse programa financiou obras de 
infraestrutura e implantou projetos de colonização ao longo da rodovia.

6 O Poloamazônia (Programa de Polos Agropecuários e Agrominerais da Amazônia), criado atra-
vés do Decreto-Lei 74.607 em 1974. Tinha como objetivo a colonização de Mato Grosso e Pará, 
para isso foi criada a BR 163 (Cuiabá-Santarém). Esse programa promoveu a ocupação dos 
“espaços vazios” da Amazônia mato-grossense. 
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Três movimentos ocorrem concomitantemente em Mato Grosso 
no final da década de 1960 e início da década de 1970. O desejo de 
fragmentação política do que é hoje o estado de Mato Grosso do Sul, o 
rápido processo de migração sulista ocupando o que é hoje o norte de 
Mato Grosso e o surgimento de vários clubes de futebol que começaram 
a rivalizar com os clubes mais antigos.

Cabe ressaltar que para fins didáticos a profissionalização do fu-
tebol em Mato Grosso ocorreu em 1967, um pouco antes dos projetos 
de colonização principalmente sulista para nosso estado. No entanto, 
essa relação do futebol com o processo de ocupação do estado será 
aprofundado no capítulo seguinte deste livro.

O processo migratório acelerou a ocupação do norte de Mato Gros-
so, mais também provocou uma aceleração da migração para Cuiabá. 
Pois muitos dos colonos que a priori buscavam a zona rural no estado, 
com a baixa produtividade do solo acabaram de forma forçada bus-
cando o núcleo urbano de Cuiabá.

Já no início dos anos de 1970, Cuiabá começa com seu processo 
de verticalização fruto do processo de valorização imobiliária das 
áreas centrais da cidade. Como marco desse período temos o edifício 
Maria Joaquina o mais antigo condomínio vertical de moradia da 
cidade, inaugurado no aniversário de Cuiabá em 1969. Esse primeiro 
empreendimento vertical residencial de Cuiabá abrigou os membros 
das famílias tradicionais da política cuiabana e os donos dos primeiros 
comércios de varejo da época. 

O edifício Maria Joaquina aliado ao Palácio Alencastro onde atual-
mente abriga a sede da prefeitura local, marcam o início do processo 
de verticalização da cidade, sendo que estes prédios foram construídos 
próximos aos símbolos da modernização da década de 1940, que são 
os prédios erguidos ao longo da atual avenida Getúlio Vargas.

O processo de integração da Amazônia através de Cuiabá levou 
em consideração um momento político e econômico delicado, em que 
a crescente produção de bens duráveis implicou em uma necessida-
de de concentração de renda em nível nacional que condizia com a 
integração física do País. O processo de colonização comandado pelo 
governo central proporcionou uma redução de autonomia estadual 
e municipal e isso foi uma pré-condição para orientar os investimen-
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tos na esfera federal. Essa perda de autonomia jurídica e econômica 
expressou-se politicamente, limitando as classes populares – base da 
industrialização que garantiu o chamado “Milagre Brasileiro” – de 
expressarem-se politicamente. Os projetos regionais evidenciaram 
um movimento de centralização política.

Cuiabá como porta de entrada para a Amazônia, viu sua população 
crescer vertiginosamente a partir de então, pois muitos dos migrantes 
que buscavam a Amazônia viam em Cuiabá a possibilidade de ascen-
são social. Para evidenciar esse aspecto, buscou-se apoio em Vilarinho 
Neto 2002, que afirma:

[...] após a construção de Brasília, que provocou um forte 
impulso desenvolvimentista a toda a região Centro-Oeste, 
Cuiabá, como a Capital do Estado e com localização estra-
tégica, despontou como centro de capacitação de recursos 
para a ampliação da área agrícola, e expansão da pecuá-
ria. A partir da segunda metade da década de 60, o Estado 
de Mato Grosso é incorporado ao processo de expansão 
do capital nacional na Amazônia e, aí, a cidade de Cuiabá 
integra-se efetivamente ao processo produtivo nacional, 
sendo denominada de “Portal da Amazônia” e transfor-
mada, de acordo com os defensores do capital, em polo  
de desenvolvimento (VILARINHO NETO, p. 286, 2002).

A criação da Superintendência de Desenvolvimento da Amazônia 
(SUDAM)7, pelo governo federal facilitou a ocupação capitalista na 
Amazônia, pois subsidiava créditos para projetos econômicos não só 
em Cuiabá, mais na Amazônia como um todo.

A população total de Cuiabá era de 100.880 habitantes em 1970, 
saltando para 551.350 em 2010 segundo o IBGE 2011. Isso possibilitou 
um incremento de 546% no período considerado.

7 Criada pela lei nº5.173 de 1966 para substituir o SPVEA (Superintendência do Plano de Valori-
zação Econômica da Amazônia), com o objetivo de ocupar a Amazônia com incentivos fiscais. 
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Tabela 1 – Evolução da população total de Cuiabá, de Mato Grosso e do Brasil

Unidade 1970 1980 1991 2000 2010 cresc. % 
(1970/2010)

Cuiabá 100.880 212.984 402.813 483.346 551.350 546%

Mato Grosso 598.879 1.138.806 2.027.391 2.504.353 3.001.692 501%

Brasil 93.139.037 119.002.706 146.823.475 169.799.200 191.430.630 205%

Fonte: elaborada pelo autor.

Observando os dados da tabela acima, em uma comparação entre 
o crescimento percentual da população de Cuiabá com a população 
brasileira, podemos observar que o crescimento percentual foi subs-
tancial em Cuiabá, sendo muito acima da média nacional.

Essa evolução populacional, motivada principalmente pela maci-
ça migração de sulistas, proporcionou a ocupação do norte de Mato 
Grosso e ao mesmo tempo provocou um inchaço da mancha urbana 
de Cuiabá. Concomitante ao processo migratório os incentivos do 
governo Federal através da SUDAM e da hoje extinta SUDECO8 e os 
programas de desenvolvimento regional vinculados aos planos de 
desenvolvimento nacional, bem como os projetos de colonização e o 
preço relativamente baixo das terras, estão entre os fatores que pro-
porcionaram esse aumento populacional. Esse processo fez com que 
o perímetro urbano de Cuiabá fosse modificado pela legislação mu-
nicipal por nove vezes, pois principalmente a partir dos anos de 1970 
levas de migrantes ocuparam a cidade, modificando sensivelmente a 
feição do espaço da cidade.

Tabela 2 – Evolução do perímetro urbano de Cuiabá

Ano Lei n° Área  
(Km²)

Acréscimo 
(Km²)

Variação  
(%)

População 
Urbana

Variação  
(%)

Densidade 
(hab./ha)

jul./38 Ato 176 2,59 ... ... ... ... ...

jul./60 534 4,5 1,91 73,75 45.875 ... 101,94

mar./74 1.346 48,45 43,95 976,67 122.284 166,56 25,24

abr./78 1.537 104,98 56,53 116,68 164.896 34,85 15,71

nov./82 2.023 153,06 48,08 45,8 222.303 34,81 14,52

dez./94 3.412 251,94 98,88 64,6 420.044 88,95 16,67

dez./03 4.485 256,31 4,37 1,73 517.193 23,13 20,18

jul./04 4.598 252,58 -3,73 -1,46 531.504 2,77 21,04

dez./04 4.719 254,57 1,99 0,79 531.504 0 20,88

Fonte: elaborada pelo autor a partir das Leis Municipais e da Organização IPDU com base nos 
Censos Demográficos/IBGE. 

8 SUDECO (Superintendência de Desenvolvimento do Centro-Oeste) instituição que tinha como o 
objetivo dar incentivos para as empresas que se dirigiam ao Centro-Oeste do Brasil. 
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A tabela acima denota o incremento de muita área ao espaço ur-
bano de Cuiabá, esse incremento fez surgir novos bairros para abrigar 
a crescente população da cidade. Pode- se observar na tabela acima 
que entre as décadas de 1960 e 1970 a população cuiabana mais que 
duplicou saltando de pouco mais de 45 mil habitantes para um mon-
tante de mais de 122 mil pessoas. 

Outro período bastante relevante em números absolutos e percen-
tuais foi o período de 1982 com uma população de 222.303 passando 
em 1994 para uma população de 420.044 um incremento de 88,95% o 
que é fez de Cuiabá figurar entre as capitais com maior crescimento 
percentual no Brasil no período considerado.

Essa evolução do perímetro urbano é mais bem mensurada quando 
observada a partir da imagem abaixo.

Mapa 2 – Evolução do perímetro urbano de Cuiabá

Fonte: Mapa elaborado pelo autor a partir dos dados cartográficos do SIG-Cuiabá com recursos 
técnicos do Argis - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano (SMDU) em 2010.

Como se pode observar em 1974 com uma população de 122.284 
habitantes o perímetro urbano foi aumentado pela legislação em 
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976,67 %, e quando comparamos esse aumento do perímetro urbano 
com o aumento populacional, torna ainda mais gritante a diferença, 
pois mesmo com o expressivo crescimento populacional de 166,56% 
não se compara com a elástica dimensão territorial do município. 
Essa evolução do espaço territorial contribuiu para formar em Cuiabá 
grandes bolsões com lotes de “engorda”, onde especuladores locais ou 
de outras regiões compram grandes porções de terras entre o centro 
urbano e os bairros periféricos que foram criados com a anuência e 
incentivo do poder público.

Os dados acima tornam-se ainda mais relevantes quando analisa-
mos que até o censo de 1980 a população de Mato Grosso era domi-
nantemente rural, o que indica que em todo o Estado o processo de 
urbanização foi acelerado a partir de 1970.

Outro fato relevante obtido através dos indicadores da tabela 
e do mapa é que mesmo com o aumento populacional no período 
houve uma redução da densidade demográfica fruto da incorpora-
ção de espaços rurais ao espaço urbano. Em 1960 a área urbana de 
Cuiabá perfazia 4,5km² passando em 2004 a possuir uma dimensão 
de 254,57km², um aumento muito expressivo, o que colabora para a 
redução da densidade demográfica no período. 

Os fluxos migratórios provenientes das mais diversas regiões do 
Brasil contribuíram para a incorporação de novos valores e modalida-
des de uso da terra, com formas diferenciadas de produção do espaço. 

Claro que a expansão territorial foi fruto não só do aumento 
populacional, mais também fruto da pressão exercida pelos agentes 
imobiliários que sempre atuaram na cidade. Como esse crescimento 
sempre foi feito para atender os interesses do capital, o ordenamento 
urbano socialmente aceitável sempre foi deixado em segundo plano. 
Em relação a essa temática a Constituição Federal retrata o tema no 
seu artigo 182, quando nos diz: “A política de desenvolvimento urbano, 
executada pelo Poder Público municipal, conforme diretrizes gerais 
fixadas em lei, tem por objetivo ordenar o pleno desenvolvimento das 
funções sociais da cidade e garantir o bem-estar de seus habitantes”.   

A Constituição Federal garante as funções sociais da cidade e a 
Constituição de Mato Grosso no seu artigo 301 colabora com tal tema 
quando diz: 
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No estabelecimento de normas e diretrizes relativas ao 
desenvolvimento urbano, o Estado e os Municípios as-
segurarão: I - política de uso e ocupação de solo que ga-
rante: a) controle de expansão urbana; b) controle dos 
vazios urbanos; c) manutenção de características do am-
biente natural; d) estudos permanentes do meio ambien-
te urbano, objetivando o monitoramento da qualidade 
de vida urbana (REF) (CONSTITUIÇÃO ESTADUAL DE 
MATO GROSSO, ART. 301).

Em 2001 com a aprovação da lei 10.257/01, que corresponde ao 
Estatuto das Cidades, foi regulada a função social da propriedade e 
da cidade. O artigo 02 deixa claro “a política urbana tem por objetivo 
ordenar o pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade e da 
propriedade urbana...”

A ocupação do espaço das cidades sofre as influências da legis-
lação. Ainda que os incorporadores utilizem de estratégias a fim de 
viabilizar seus interesses e desejos, as normas existem e devem ser 
seguidas. Com isso, pretendemos uma leitura mais atenta da legislação 
em vigor, ressaltando a importância do poder público frente aos di-
versos interesses, principalmente dos demais agentes e classes sociais 
envolvidas. Corrêa (2011) sugeriu que o conhecimento sobre o papel 
do Estado como agente de atuação no espaço urbano seja aprofun-
dado, contribuindo para o entendimento do Estado enquanto agente 
modelador do espaço urbano capitalista.

Como vimos no mapa anterior até os anos de 1970 a área urbana 
de Cuiabá não se estendia além do limite da Avenida Miguel Sutil, 
sendo esta avenida considerada por muito tempo os limites da cidade. 
Através da Lei Municipal nº 1315, de agosto de 1973. Esta lei elencou 
o número de apenas 15 bairros na capital: Centro-Sul, Centro-Norte, 
Terceiro, Dom Aquino, Poção, Bandeirantes, Araés, Quilombo, Duque 
de Caxias, Goiabeira, Jardim Cuiabá, Cidade Alta, Porto, Areão e Lixei-
ra. Em 1988, mais dois bairros foram criados: o Popular e o do Baú. 
O Popular originou-se da Lei n.º 2.529, mediante o desmembramento 
do Goiabeiras; e o Baú foi criado pela Lei n.º 2.530, por meio do des-
membramento dos bairros da Lixeira e do Araés. 

A cidade de Cuiabá destacou-se como uma das capitais brasileiras 
que mais cresceram nas últimas décadas em termos proporcionais, o 
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que ocorreu através de loteamentos residenciais, conjuntos habitacio-
nais, condomínios e outras formas de ocupação urbana espontânea 
ou induzida.

Foi aprovada essa lei em dezembro de 1997 que, cumprindo a 
determinação legal, sancionou-se a nova lei de abairramento, a Lei 
n.º3.723, que manteve os dezessete bairros já existentes e criou outros 
98, num total de 115 bairros. Passados doze anos da sanção da lei de 
abairramento, a área de expansão urbana foi paulatinamente ocupada 
com a construção de novos empreendimentos, como os loteamentos, 
condomínios, conjuntos habitacionais e mesmo ocupações irregula-
res, num total de 57 localidades: trinta na Região Norte, seis na Sul, 
sete na Leste e quatorze na Oeste, além de diversos estabelecimentos 
comerciais localizados nas vias estruturais. Eis, pois, que a lei do 
Plano Diretor de Desenvolvimento Estratégico, Lei Complementar 
150 de 2007, em seu artigo 9.º, que trata das diretrizes gerais do de-
senvolvimento estratégico, determina a revisão do abairramento das 
áreas urbanas, o que deverá ser realizado quando for da revisão da 
legislação urbana de Cuiabá. Com vistas a sanar o problema da falta 
de divulgação em relação à denominação e composição dos bairros, 
elaborou-se este documento, indicando os parcelamentos e condomí-
nios que constituem os mesmos. 

Em 2019 a prefeitura de Cuiabá registrava 145 bairros na cidade, 
claro que esses números levam em conta os bairros legalizados, no 
entanto outros tantos temos também em processo de regularização.

Desta forma, pretende-se também discutir se a atual configuração 
da ocupação do espaço segue os parâmetros de uso, ocupação do solo, 
os Códigos de Obras e Posturas vigentes. Caracteriza-se, numa postura 
estatal rígida em Cuiabá, o Estado manipulava/manipula o mercado ou 
vice-versa. Para isso, alguns questionamentos ganham destaque: até 
que ponto pode-se dizer que a valorização imobiliária foi uma ativi-
dade meramente de mercado? Ou ainda, em que intensidade o Estado, 
por meio da construção de um estádio de futebol para o evento Copa 
do Mundo de 2014, interferiu e interfere no processo? Qual o papel do 
Estado neste processo? Quais as estratégias e ações da incorporação 
imobiliária quando se deparam com situações adversas a seus inte-
resses? Que mecanismos utilizam? Quais os parâmetros de ocupação 
e uso do solo que nortearam o processo de ocupação de Cuiabá? 
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Contudo, é importante considerar que, embora as referidas áreas 
ostentem uma certa individualidade, elas se vinculam em torno de 
interesses produtivos e comerciais e das políticas privadas de apoio 
às diferentes formas de produção do espaço.

1.1 Formação espacial metropolitana do vale do rio Cuiabá 

Uma região metropolitana é formada por um município central 
e vários municípios próximos que estão integrados como uma aglo-
meração urbana única, sendo que nesse contexto tem um município 
central. Assim sendo, uma região metropolitana é formada por um 
município sede e vários outros municípios satélites.

Buscando o aprofundamento nos conceitos metropolitanos recor-
remos a dados oficiais do IBGE que possibilitou a produção de gráficos, 
tabelas e elaboração de mapas com o recurso do software arcgis. Esse 
esforço é necessário para conhecermos a formação do processo de 
metropolização na cidade de Cuiabá.

Atualmente no Brasil, as regiões metropolitanas são estabelecidas 
através de lei estadual e sua implementação tem ocorrido devido a 
necessidade de criar códigos e posturas semelhantes em cidades que 
se complementam, pois compreendem um grande e único aglomerado 
urbano. Devido ao processo de conurbação que se acelerou no Brasil 
a partir da década de 1970, foi necessária tal criação pois cidades 
integradas precisam apresentar soluções em conjunto para os mais 
diversos setores socioeconômicos. 

Mato Grosso, assim como outros estados brasileiros tem sofrido 
com esse processo de aglomeração urbana e fruto de um planejamento 
mais político do que técnico no espaço a criação da região metropo-
litana foi criada em 2009 pela Lei Complementar Estadual nº359/09, 
sendo assim, ficou estabelecida a Região Metropolitana do Vale do Rio 
Cuiabá (RMVRC) que era composta por quatro municípios: Cuiabá, 
Várzea Grande, Santo Antônio do Leverger e Nossa Senhora de Livra-
mento. O espaço citado possui área de 21.545 km². Segundo o censo do 
IBGE 2010, a RMVRC possuía um grau de urbanização de 96% e cerca 
de 27% da população total do estado residia na Região Metropolitana 
(RM). A população do município-núcleo da RM, Cuiabá, correspondia, 
em 2010, a 66% da população metropolitana. A taxa de crescimento 
da população da Região Metropolitana do Vale do Rio Cuiabá, entre 
2000 e 2010, foi de 1,39% ao ano.
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Os dados estatísticos elencados acima demonstram a importância 
da RMVRC no contexto estadual, cabe ainda ressaltar o município 
sede da RM que é Cuiabá pois ela concentra grande parte dos bens e 
serviços do estado de Mato Grosso.

O processo de metropolização está intimamente ligado ao processo 
de ocupação que fez de Mato Grosso uma das áreas de maior atração 
de pessoas nas décadas de 1970 e 1980, fruto de uma intensa migração 
sobretudo sulista, que para ocupar terras amazônicas passavam obri-
gatoriamente em Cuiabá, tornando a cidade como ponto de interseção 
entre o sul-sudeste do Brasil com a Amazônia nacional. Muitos desses 
migrantes acabaram fixando morada em Cuiabá devido aos enormes 
desafios naturais e humanos de ocupação da Amazônia.

O mapa a seguir mostra os municípios que compõem a RM do Vale 
do Rio Cuiabá.

Mapa 3 – Municípios da Região Metropolitana do Vale do Rio Cuiabá

Fonte: Mapa elaborado pelo autor em 2017, a partir dos dados cartográficos do SIG-Cuiabá com 
recursos técnicos do Argis.

Considerando a Gênese dos municípios que compreendem a Região 
Metropolitana, eles surgiram como fruto da expansão comercial e 
populacional de Cuiabá. Mesmo após a emancipação desses municí-
pios eles ainda estão intimamente ligados a capital do estado de Mato 
Grosso do ponto de vista econômico e também comungam de hábitos e 
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costumes comuns a Cuiabá. Dentre essas práticas incluem-se o sotaque 
na fala, os hábitos culinários, enfim a maneira de viver.

Um olhar mais atento ao mapa acima podemos perceber que a 
Região metropolitana engloba uma área relevante no entanto a distri-
buição populacional ainda é pequena quando comparada com outras 
áreas metropolitanas do Sul e Sudeste do Brasil.

Como se pode observar na tabela a seguir, Cuiabá e Várzea Grande 
possuem os maiores contingentes populacionais, embora sejam os 
municípios com menores dimensões territoriais entre os municípios 
da área metropolitana.

Tabela 3 – Dados dos Municípios da Região Metropolitana do Vale do Rio Cuiabá

Município População Área em km2 Densidade 
Demográfica hab./km2

Cuiabá 551.350 3.291,812 km2 167,49

Nossa Senhora do Livramento 11.609 4.957,303 km2 2,34

Santo Antônio do Leverger 18.463 12.141,527 km2 1,52

Várzea Grande 252.596 1.048,212 km2 240,98

Total 834.018 21.438,85 km2 38,9

Fonte: elaborada pelo autor a partir de IBGE (2010). 

Analisando ainda a tabela acima embora os municípios de Santo 
Antônio do Leverger e Nossa Senhora do Livramento possuírem as 
maiores dimensões territoriais, esses municípios possuem um núcleo 
urbano bastante restrito se comparado com as duas principais cidades 
que são Cuiabá e Várzea Grande. Apesar da pequena representativi-
dade populacional de Nossa Senhora do Livramento e Santo Antônio 
do Leverger, esses dois municípios possuem uma ocupação histórica 
dentro do processo de ocupação de Mato Grosso e estão geografica-
mente assentados ao lado do perímetro de Cuiabá e Várzea Grande.

Além da RMVRC também merece destaque o entorno dessa região, 
pois o colar metropolitano é composto pelos municípios de: Acorizal, 
Barão de Melgaço, Chapada dos Guimarães, Jangada, Nobres, Nova 
Brasilândia, Planalto da Serra, Poconé e Rosário Oeste. Esses municí-
pios citados estão na franja da Região Metropolitana, sendo o que esse 
entorno metropolitano é composto por 110.529 habitantes.
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A RMVRC foi ampliada pelo dispositivo da Lei Complementar 
estadual nº 577 de 19/05/2016, em consonância com o artigo 45º da 
Constituição Estadual onde a Assembleia Legislativa aprovou e foi 
sancionada pelo governador do estado de Mato Grosso a incorporação 
de dois municípios a mais dentro da Região Metropolitana que são os 
municípios de Acorizal e Chapada dos Guimarães, sendo assim, esses 
dois municípios deixam de fazer parte do entorno para fazer parte da 
Região Metropolitana. No entanto como esse evento ocorreu somente 
dois anos após a Copa do Mundo, a análise sobre as decorrências do 
fato foge ao escopo deste livro. Portanto na análise feita neste trabalho 
tanto Acorizal como Chapada dos Guimarães foram estudadas como 
entorno da Região Metropolitana.

Mapa 4 – Região Metropolitana e dos municípios do entorno

Fonte: Mapa elaborado pelo autor, em, 2017, a partir dos dados cartográficos do SIG-Cuiabá 
com recursos técnicos do Argis.

Quando estudamos de forma mais atenta aos números da RMVRC 
percebemos a importância populacional dessa região para o estado 
de Mato Grosso, pois considerando também o entorno, esse fragmento 
espacial diz respeito as primeiras áreas ocupadas dentro do estado de 
Mato Grosso e na contemporaneidade ainda percebemos que 31,47% 
da população mato-grossense concentra-se nesse fragmento da porção 
territorial do estado, ou seja, em apenas 9,22% dos municípios do esta-
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do estão concentrados quase que 1/3 dos moradores de Mato Grosso, 
como mostra a tabela a seguir:

Tabela 4 – População da área metropolitana em relação  
ao estado de Mato Grosso

Escala População Número de Municípios

Mato Grosso 3.001.692 141

RMVRC 834.018 4

Entorno da RMVRC 110.529 9

Fonte: elaborada pelo autor a partir de IBGE (2010)

Quando a comparação se refere ao Produto Interno Bruto (PIB), 
percebemos também a importância da RM, pois o PIB no período de 
2000 a 2010 cresceu de R$4,5 bilhões para R$14,8 bilhões, segundo 
os dados do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento 
(PNUD). Esse valor corresponde a 24,8% do PIB do estado. Embora 
esse percentual venha declinando comparado com o último decênio, 
ainda é muito relevante, pois a RMVRC corresponde a apenas 2,3% 
da área total do estado de Mato Grosso. Cabe ainda acrescer que em 
Mato Grosso mais de 130 municípios têm suas fortalezas econômicas 
baseadas no extrativismo e na agropecuária que foram os setores que 
cresceram no PIB nacional nos últimos anos. 

O Índice de Desenvolvimento Humano Municipal (IDHM) no mes-
mo período também evolui na RM de 0,668 para 0,767. Vale ressaltar 
que o IDH tem como parâmetros os índices relacionados a: educação, 
saúde e renda. 

Considerando os dados do IBGE (2015), o valor do m2 (metro qua-
drado) no estado de Mato Grosso era de R$1.055,00. Esse valor é um 
pouco abaixo da média nacional que atingiu ao valor de R$1.113,00. 
Quando essa análise é considerada pelo abairramento do espaço 
metropolitano iremos encontrar uma gigantesca variação, pois den-
tro da RM encontraremos uma variação de R$335,56 a R$4.207,97. 
Considerando tais dados e em se tratando da RMVRC, podemos segu-
ramente afirmar que estamos “diante de uma das expressões nacio-
nais da nova configuração do desenvolvimento urbano, produto da 
forma de se organizar espacialmente o capitalismo contemporâneo”  
(GONÇALVES e SEMEGHINI, p. 48, 2002). Queremos frisar neste ponto 
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que essa organização populacional concentrada na região Centro-Oeste 
do Brasil se deu a partir da construção de Brasília e esta organização 
capitalista concentradora na RMVRC ocorreu a partir da década de 1970 
com a migração maciça de sulistas para Mato Grosso. Harvey (2005) 
argumenta que nas décadas de 1970/80 foi um período de conturbada 
“reestruturação econômica, social e política”. 

É assim que, considerando-se todas as colocações dos diferentes 
autores apontados – e considerando-se o momento histórico em que 
emerge a RMVRC – é nossa pretensão contribuir com o estudo do es-
paço urbano da RM. Ainda, acreditamos que esse balanço será mais 
proveitoso se pautado pelo caso específico de Cuiabá, pois é o principal 
município do espaço metropolitano regional.

1.2 As estratégias do capital no mercado imobiliário de Cuiabá  
e a produção das desigualdades sociais

Harvey (2011) afirmou que o processo de urbanização é uma ex-
celente forma de absorver o capital. Segundo ele, desde a década de 
1970, as inovações financeiras, como securitização da dívida hipotecá-
ria e a disseminação de investimentos mediante a criação de mercados 
de derivativos, apoiadas pelo Estado, permitiram um enorme fluxo de 
excesso de liquidez em todas as facetas da urbanização e do espaço no 
mundo todo (HARVEY, 2011). 

Em Cuiabá esse processo não foi diferente, pois desde os primeiros 
anos do século XXI, parte dos investimentos foi carreado ao setor ha-
bitacional em determinados espaços da cidade, geralmente nas áreas 
de expansão urbana devido as obras da Copa do Mundo ou próxima 
as possíveis estruturas criadas para o megaevento esportivo. 

Para melhorar nosso conhecimento sobre o tema busquei junto 
aos atores imobiliários como as construtoras informações que me 
auxiliassem na elaboração de mapas e tabelas que a aliadas a funda-
mentação teórica nos ajudam a melhor compreender os meandros do 
capital financeiro na cidade de Cuiabá.

Empreendimentos particulares foram sendo erguidos ao longo das 
obras da Copa do Mundo, esses empreendimentos se consolidaram 
como áreas de rápida ascensão de preços dos imóveis, devido ao movi-
mento combinado entre o capital e o Estado. Os investimentos públicos 
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se concentraram na Arena de futebol e nas adequações viárias, já o 
capital privado comprou as áreas de valorização influenciadas pelas 
obras públicas. Sobre essa temática Botelho (2007) escreve:

A ação do Estado não é neutra, pois as áreas da popu-
lação mais rica e as atividades ligadas ao capital mono-
polista (produção, comercialização e consumo) são pri-
vilegiadas no que diz respeito aos investimentos estatais 
em infraestrutura e equipamentos de uso coletivo, bem 
como em relação à legislação urbanística (BOTELHO,  
p. 82-83, 2007).

No período que antecedeu a Copa do Mundo de futebol em 2014, 
houve um aumento da verticalização na cidade, pois a partir de 2009 
o número de áreas construídas cresceu bastante na cidade, a tabela a 
seguir mostra o período 2011 a 2014. Cabe ainda ressaltar que a verti-
calização do espaço urbano é um processo que varia devido a diversos 
fatores tais como: Tamanho da cidade, atuação de incorporadores imo-
biliários, capital proveniente de atividades econômicas, entre outros.

Tabela 5 – Ofertas de Apartamentos em Cuiabá entre 2011 a 2014

Ano Unidades  
Construídas

Unidades  
Vendidas

Unidades  
Disponíveis

Média em  
R$ por M²

2011 10.731 6.839 3.892 3.448,47

2012 9.470 5.558 3.912 3.540,00

2013 8.988 5.242 3.746 4.402,90

2014 8.812 5.656 3.156 4.636,94

Fonte: elaborada pelo autor a partir de Sindicato das Indústrias de Construção de MT (2015). 

A confirmação de Cuiabá como sede da Copa se deu no ano de 
2009. E só considerando os imóveis verticais, foram construídas 38.001 
unidades em quatro anos, dando uma média de 9.500 apartamentos 
novos a mais na cidade no período amostral. No mesmo período foram 
vendidas em média 5.823 unidades ao ano, ou seja, 61,30% do total 
de apartamentos construídos foram negociados. Esse percentual de 
unidades vendidas tem gerado um excedente de imóveis construídos 
na cidade, pois se considerarmos o espaço temporal acima, Cuiabá 
produziu um excedente de 14.706 imóveis verticais e se aprofundar-
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mos nossa análise, segundo o Sindicato das indústrias de Construção 
Civil-MT (Sinduscon-MT). Nas palavras de Somekh, 1997, “a incorpo-
ração dedica-se, sobretudo, à construção de edifícios verticais, pois 
constitui uma ‘evolução’ do loteamento, ao ‘multiplicar’ o solo mais 
valorizado nos centros urbanos”. (SOMEKH, p. 109, 1997). Esses dados 
apresentados fazem menção apenas aos prédios destinados à habitação 
desconsiderando os imóveis comerciais.

Outra análise possível a partir dos dados acima foi o aumento real 
do valor do metro quadrado, onde em apenas quatro anos o aumento 
foi de 34,4% considerando a mesma qualidade do material construído, 
o que denota claramente uma valorização espacial. 

Quando consideramos os condomínios horizontais residenciais 
percebemos que apenas no ano de 2014 foram erguidas mais 1.210 
unidades em condomínios fechados, dos quais produziu um excedente 
de 332 imóveis não negociados, conforme a tabela a seguir:

Tabela 6 – Casas em condomínios fechados em 2014

Metragem das Casas Unidades Construídas Unidades Vendidas
Unidades  

Disponíveis

até 70m² 746 694 52

mais de 70m² 464 184 580

Total 1210 878 632

Fonte: elaborada pelo autor a partir de Sindicato das Indústrias de Construção de MT (2015). 

 As transformações no espaço apropriado pelos grupos sociais 
dominantes revelam um padrão cosmopolita de consumo por parte 
destes. A moradia em áreas verticalizadas ou em condomínios hori-
zontais fechados são símbolos de uma modernização urbana que se 
assemelha aos modos de vida e padrões socioculturais das grandes 
metrópoles, assim, a moradia se realiza como espetáculo no processo 
de acumulação e reprodução. 

O mercado da construção civil de Cuiabá é formado por diversas 
empresas, dentre as quais se destacam: Gerencial, Brookfield, Plaenge, 
São Benedito, CX construções, GMS, Aurora, Concremax, Vanguard, 
São José, Avant, Rossi, Camilotti, Lopes, Ibiza, Guaná, PDG, Gonçalves, 
Carajás, Tocantins e Rodobens. Nesse grupo citado temos empresas que 
atuam apenas no mercado regional, no entanto existem empresas que 
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atuam em todo mercado nacional e até internacional. Essas empresas 
trabalham com pesquisas de mercado bem elaboradas, o que permite 
um bom retorno em termos de lucratividade. Seus empreendimentos 
são de médio e alto padrão, com edifícios que podem chegar a mais 
de R$ 6.000,00 o metro quadrado, sempre destinado à elite detentora 
da maior fatia da renda.

Essas empresas se desenvolvem no interior do espaço urbano e 
abocanham a maior parte do quinhão do capital, que tende a garantir 
para elas monopólios do uso de equipamentos públicos coletivos mais 
valorizados, essenciais para a reprodução e ampliação do capital. 

Esse processo tem a ver, sobretudo, com a reprodução do capital, 
apropriado pelos incorporadores com o objetivo de auferirem rendas 
fundiárias e acelerar a velocidade de rotação de capital, na cada vez 
mais célere mutação capital-dinheiro, capital-mercadoria e novamente 
mais capital-dinheiro.

Levando em consideração que a população de Cuiabá cresce 
segundo o censo a uma velocidade de 1,4% ao ano, a cidade possui 
imóveis para atender a população que tem aumentado no município. 
No entanto quando estudamos o valor do metro quadrado negociado 
na cidade percebemos que em 2011, segundo o sindicato da cons-
trução civil de Mato Grosso o valor do m² era de R$3.448,47 passou 
rapidamente para R$4.636,94 em 2014, um aumento de 34,46% só no 
acumulado de quatro anos, sendo esse percentual acima da inflação 
no período que foi de 24,66%. Esse crescimento do valor dos imóveis 
muito acima da inflação retrata o aquecimento do setor de construção 
civil em Cuiabá, com isso, apesar do aumento da oferta de imóveis, 
ocorreu uma redução do poder de compra, haja vista que a renda 
per capita avançou mais também concentrou, pois segundo o PNUD 
(Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento), no período os 
20% mais ricos estavam na faixa média de R$3.000,15 e passou para a 
faixa média de R$3.705,16. Se considerarmos o quinto mais pobre da 
cidade segundo o PNUD em 2014 concentrava apenas 3,1% da renda 
total do município, onde correspondia a uma renda média de R$183,52.

Com isso, temos atualmente uma dificuldade maior de enquadrar a 
cidade, como algo previsível ou definido, com significado de um modo 
de vida social orgânico, funcional, um modelo histórico específico e di-
fundido universalmente. Baseado nos dados acima, temos uma cidade 
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cada vez mais heterogênea, turbulenta e cada vez mais fragmentada. 
A cidade se mostra dinâmica nos seus modos de interação.

Além da mudança no modelo histórico de ocupação, a entrada 
do capital financeiro imobiliário na cidade proporciona um processo 
cada mais excludente da população tradicional que se vê forçada a 
buscar espaços urbanos mais baratos nos limites da mancha urbana.

Ao buscar subsídios para fundamentar nossas ideias temos o mapa 
a seguir que nos mostra a distribuição dos bairros da cidade baseado 
na renda per capita.

Mapa 5 – Abairramento de Cuiabá por renda per capita

Fonte: Mapa elaborado pelo autor a partir dos dados cartográficos do SIG-Cuiabá com recursos 
técnicos do Argis.

Pelos dados apresentados podemos perceber que Cuiabá é uma 
cidade com renda média-baixa nos bairros, pois segundo o IBGE ape-
nas em um número muito restrito dos bairros da cidade temos renda 
acima da média. Cabe ressaltar ainda que os bairros mais abastados 
estão de forma esparsa no espaço do município de Cuiabá.

Um olhar mais atento ao mapa acima podemos perceber que a 
maioria dos bairros de Cuiabá está na faixa de renda entre R$905,84 
a R$2.116,67, sendo, portanto, uma cidade em que seus citadinos 
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possuem uma renda média não condizente com a riqueza gerada na 
cidade.

É claro que esse paradoxo social não se refere apenas a Cuiabá, 
mais está inserido no processo de contração de capital que se estende 
em todo o Brasil.

Para chegar a tal conclusão, seguimos a seguinte tabela com base 
no salário mínimo declarado.

Tabela 7 – Divisão da Renda em salários mínimos

Classe Limites

Renda Baixa abaixo de 2,91 S.M.

Renda Média-baixa de 2,91 S.M. a 5,65 S.M.

Renda Média 5,66 S.M. a 11,65 S.M.

Renda Média-alta de 11,65 S.M. a 21,94 S.M.

Renda Alta acima de 21,94 S.M. 

Fonte: elaborada pelo autor a partir de IBGE (2010).

Cuiabá está mergulhada em uma contradição social fundamental, 
de um lado se observa a concentração de serviços e equipamentos 
urbanos ideais, muitas vezes amparados pelo Estado, que dá suporte 
ao mercado imobiliário nos bairros ricos, símbolo de distinção social, 
status e segurança. No paradoxo a essa realidade temos as pressões 
sobre as camadas sociais empobrecidas, onde a legislação urbanística 
é aplicada para favorecer o mercado imobiliário, o que proporciona 
uma segregação no tecido urbano local.

Em uma perspectiva materialista, temos práticas e processos ma-
teriais que servem à produção e reprodução da vida social. E estamos 
estudando uma prática no modo de produção capitalista que apresenta 
como característica peculiar a permanente mudança de suas práticas 
e processos materiais de reprodução social, para continuar auferindo 
seus ganhos. O significado de tempo e espaço se modificam e essas 
transformações podem ter consequências para a organização da vida 
diária (HARVEY, 2005).

O mapa a seguir reforça a ideia da cidade dividida em bairros e 
por renda.
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Mapa 6 – Divisão de Classe e Renda por Bairro

Fonte: elaborado a partir do Perfil Socioeconômico de Cuiabá – Volume V – 2012, SMDU  
(2010)/ IBGE (2010).

O mapa acima expõe a grande variação de renda na cidade de 
Cuiabá e precisamos considerar as relações socioespaciais para a 
verdadeira compreensão de uma dinâmica social. O problema que 
por inúmeras vezes a sociedade e os espaços não são considerados 
concomitantemente. Como os estudos são dissociados é difícil plane-
jar a cidade, ou seja, prever e controlar, pois estudarmos a sociedade 
também é estudar o espaço. Muitas vezes os problemas habitacionais 
são analisados apenas como falta de produção de unidades habitacio-
nais e/ou falta de recursos no setor, no entanto o estudo de Cuiabá, 
mostra que o setor foi irrigado com grande injeção de capitais que 
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proporcionou um excedente de unidades habitacionais no município. 
Gottdiener (2010), afirma que “a hegemonia da classe capitalista é 
renovada através da segregação espacial e através dos efeitos da ‘for-
ça normatizadora’ da intervenção estatal no espaço” (GOTTDIENER,  
p. 86, 2010). Dessa forma a cidade os dominantes e dominados estão 
no mesmo espaço urbano, mas cada vez mais isolados.

Morar na cidade, é morar em um lugar de contradição pois ao 
mesmo tampo que existem um excedente de moradias disponíveis, 
também encontramos uma massa de pessoas que não conseguem ter 
acesso a moradia digna. 

A fim exemplificarmos o que se pretende explanar, na área des-
tinada a construção da Arena de futebol, é uma área que existe uma 
pequena ocupação de moradores que remonta a década de 1980. Essa 
ocupação é formada por pessoas simples com renda baixa que se esta-
beleceu por falta recursos a mais de 30 anos e o processo de ocupação 
tornou um símbolo de resistência, pois houveram várias tentativas de 
expulsão desses moradores com o discurso que os visitantes dos jogos 
da Copa do Mundo não poderiam ver essas construções não ordenadas 
do ponto de vista do capital. Em outras partes da cidade e de toda a 
RMVRC ocorreram situações semelhantes. A resistência dos moradores 
nem sempre ocorreu com sucesso, haja vista que em muitos casos a 
população local foi transferida para as franjas da área metropolitana 
afim de “limpar” a área para as ações do capital.

Imagem 9 – Áreas de resistência na área da Arena Pantanal

Foto: Acervo pessoal do autor.
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No desenvolvimento desse estudo, é possível perceber que no caso 
de Cuiabá, os elementos introduzidos no cenário urbano em pertinên-
cia ao ideário de modernização, voltam-se ao acesso da elite local e 
não da população em um sentido geral, divergindo assim, do discur-
so oficial de que as políticas de modernização se constituem em um 
pensamento neutro diante da realidade a ser transformada. Lefebvre 
(1999) destaca que “Não se trata mais da terra, do solo, mas do espaço 
social como tal, produzido como tal, ou seja, com esse objetivo, com 
essa finalidade” (LEFEBVRE, p. 123, 1999). A cidade então passa a ser 
o local mais importante para a reprodução do capital, pois “o espaço 
não é mais simplesmente o meio indiferente, a soma dos lugares onde 
a mais valia se forma, se realiza e se distribui” (LEFEBVRE, p. 140, 
1999). O espaço urbano então se torna “produto do trabalho social, isto 
é, objeto muito geral da produção, e, por conseguinte, da formação da 
mais valia” (LEFEBVRE, p. 140, 1999).

Cuiabá e, por conseguinte toda a RMVRC, é um espaço social onde 
os mais diferentes agentes agem de forma concreta com interesses 
específicos.

A construção nos espaços urbanos, por se tratarem de áreas imó-
veis, sempre abre possibilidade para a especulação. Assim, quando 
ocorre um grande crescimento da demanda por terrenos urbanos é 
possível que a especulação faça os terrenos onde ocorram tais investi-
mentos se afastarem do seu valor original, claro que quando ocorre a 
retração da procura também ocorre uma desvalorização dos imóveis.

Com isso, abandona-se a ideia de que o espaço urbano é produzido 
e reproduzido de forma aleatória. Sendo assim, temos uma contradição 
não apenas entre uma produção social do espaço e sua apropriação 
privada, mas também, a da produção social do espaço segundo aos 
interesses do capital privado, onde o setor imobiliário passa a ter 
posição central no processo de acumulação capitalista.

O espaço urbano tem um valor acima de todos os produtos, por-
que nos remete a uma questão que não se limitada ao preço da terra 
e sua taxa de retorno de investimento, o valor do espaço nas cidades 
nos remete aos interesses de quem e para quem a cidade está sendo 
produzida, onde o valor da terra é controlado pelos agentes que atuam 
nas cidades.
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Na RMVRC, por exemplo, o capital financeiro tem produzido um 
“novo espaço”, no sentido onde prédios residenciais e comerciais 
foram erguidos próximos as obras da Copa do Mundo, beneficiando-
-se da estrutura montada pelos recursos do Estado, sendo que essas 
estruturas foram erguidas a partir do deslocamento de residências e 
comércios de pequeno porte, expulsando parte dos antigos moradores, 
desprezando com isso a produção espacial anterior.

48 



CAPÍTULO 2

Megaevento esportivo e a 
transformação do espaço urbano

Estudando a conjuntura e a dispersão pelo espaço terrestre dos 
megaeventos esportivos nas últimas décadas, podemos perceber um 
movimento de expansão e consolidação do mercado capitalista espor-
tivo. Isso é reforçado com a Olimpíada de Pequim em 2008, a Copa 
do Mundo de Futebol na África do Sul em 2010, a Copa do Mundo do 
Brasil em 2014 e a Olimpíada do Rio de Janeiro em 2016. Esses países 
citados que antes simplesmente compunham a periferia do capitalismo 
global foram “premiados” para sediar tais eventos. Através do evento 
cultural do esporte, os organismos responsáveis pela gestão esportiva 
dos eventos, assim como os grupos econômicos e políticos adjacentes 
a esses organismos, se colocam a serviço do capital a fim de dissemi-
narem suas práticas nos mais diferentes grupos populacionais, das 
mais diferentes classes sociais se colocam a proporcionar o que na 
linguagem esportiva, equivale a espalhar um fair-play pelo mundo, 
como eles insistem em pregar (SOUZA e JUNIOR, 2010). Através des-
sas práticas as organizações esportivas e suas marcas estão com isso 
ampliando a geração de consumidores de seus produtos e da indústria 
de entretenimento.

Há uma transformação em curso nas cidades das sociedades ca-
pitalistas, e um dos fatores responsáveis por tal transformação são os 
grandes eventos esportivos. As cidades têm passado por uma “revita-
lização”, ou como outros preferem: requalificação, revalorização ou 
simplesmente uma reforma. Independente da terminologia utilizada, 
as cidades-sede de grandes eventos tem sua modificação acelerada, 
pois as grandes construtoras e grandes instituições corporativas têm 
aportado levas cada vez maiores de recursos nos espaços urbanos. Es-
ses investimentos aliados ao poder coercitivo do Estado, tem provocado 
um verdadeiro tsunami no espaço urbano, com intuito de deixar um 
“legado” à população local, no entanto, isso provoca uma dilapidação 
dos cofres públicos e subordinam a cidade ao poder do capital. Cabe 
lembrar que as obras para os eventos muitas vezes se transformam 
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em verdadeiros “elefantes brancos”, pois as obras não atendem aos 
interesses das populações locais.

A partir dessa lógica temos as cidades pensadas como empresas 
onde devem ser lucrativos para o capital, nas cidades os cidadãos são 
vistos agora como “consumidores” a serem fisgados pelo interesse 
capitalista. Isso proporciona um aumento do endividamento dos cita-
dinos. Além do endividamento da população local, as cidades passam 
por um período de grande especulação imobiliária que irá acelerar 
o processo de gentrificação9. Essas “vantajosas” transformações são 
alardeadas, pelos investidores urbanos, no entanto o custo de tudo 
isso tem causado um profundo impacto, sobretudo nos países do ca-
pitalismo periférico, que nunca puderam verdadeiramente usufruir 
das conquistas sociais plenas.

Os recuos das políticas sociais proporcionam o aumento do de-
semprego, que por sua vez gera a marginalização e, por conseguinte 
o aumento da violência.

Para que ocorram os eventos midiáticos esportivos nas cidades, 
um “novo planejamento” urbano importado dos países capitalistas 
centrais precisa ser colocado em ação. Dessa forma nas cidades que 
sediam megaeventos esportivos são implementadas a privatização do 
espaço e a flexibilização das normas legais, pois estes conceitos são 
acompanhados da reestruturação das cidades, o que por sua vez abre 
novos espaços aos diversos tipos de capital, mais em especial ao capi-
tal imobiliário que engloba que engloba a incorporação, construção, 
financiamento urbano e a construção da infraestrutura de serviços. 

O capital internacional ligado aos megaeventos, soma-se aos mais 
diversos capitais nacionais para produzir um crescimento nas cidades. 
Maricato (2014) argumenta que:

A dilapidação do fundo público, seguindo leis casuísti-
cas e apressadas, além de projetos incompletos, se dá 

9 Gentrificação - foi um termo cunhado na década de 1960 e muito usado na contemporaneidade 
pelos geógrafos para descrever a situação de exclusão social nas cidades brasileiras. Cunhado 
pela socióloga Ruth Glass na década de 1960 e a partir da década de 1970 muito explorado pela 
Geografia. Neil Smith foi um dos primeiros geógrafos a utilizar o termo, sendo que o conceito 
está enraizado na dinâmica socioeconômica das cidades e está atrelada aos atores urbanos e a 
política governamental urbana. Já David Ley ao tratar dos conceitos afirma que a gentrificação 
é o resultado da combinação de três fatores: econômico, político e cultural.
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sob o argumento do “legado” que, após o megaevento, 
restará em benefício de toda a população. No entanto, 
a experiência mostra que esse cenário tende a contra-
riar as necessidades locais e sobrar como um conjunto 
de “elefantes brancos”. (...) Algo semelhante ocorre com 
as obras de mobilidade e de moradia. O interesse social 
é álibi para um milionário movimento de construção, 
que, entretanto, ignora as reais necessidades populares  
(MARICATO, p. 18, 2014).

Os investimentos públicos tornam-se cada vez mais pontuais e 
exclusivistas para atender as demandas do capital, o que agrada uma 
pequena parcela da população local, deixando em segundo plano os 
programas sociais que seria de grande valia para a maioria da po-
pulação. Esses investimentos pontuais são resultados de aportes de 
empréstimo do poder público, com isso a economia internacional se 
financeiriza e se endivida, que por sua vez potencializa as crises locais 
ou globais da economia.

Os investimentos são pontuais e as obras são simbólicas do ponto 
de vista funcional para a população. Essas obras são assinadas por 
grandes empresas internacionais, criando espaços de espetáculo nas 
cidades. A ideia é associar as obras e os eventos a uma transformação 
urbana, e os eventos esportivos mexem com as paixões esportivas da 
população na escala nacional e global. Com isso ao redor das grandes 
obras para os eventos esportivos começaram a ser erguidos centros 
de negócios e/ou bairros com alto padrão. Essas mudanças na feição 
urbana agradam os investidores, os governos e em via de regra tem o 
apoio da maioria da população. Ferreira (2014) explica que os organis-
mos de organização de esportes como a FIFA (Federação Internacional 
de Futebol) e o COI (Comitê Olímpico Internacional) perceberam que 
os governantes viam nestas instituições uma forma de atrair uma 
“milagrosa fonte de capitais”, isto provocou um empoderamento das 
instituições esportivas globais, pois:

[...] quem obtivesse o direito de sediar seus eventos teria 
uma justificativa de inquestionável popularidade para 
dispor de rios de dinheiro público em nome da moderni-
zação da cidade, alavancando negócios milionários para 
o setor privado. Porém necessidades urbanísticas, e em 
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geral mais urgentes são passadas para trás (FERREIRA, 
p. 9, 2014).

Assim, temos uma distorção da realidade local, pois há o interesse 
em retratar um nível de desenvolvimento não real. É claro que a dis-
torção não se limita a construções que modificam o visual, pois um 
instrumento muito usado nestes casos é a retórica onde o discurso 
sedutor com a demonstração de dados superlativos acaba convencendo 
muita gente, isso distorce a realidade, pois as pessoas são seduzidas 
por algo que irá acontecer. Os promotores dos eventos projetam atra-
vés de um discurso positivo que o status da cidade irá melhorar e isto 
proporcionará uma projeção global.

Esses motivos dentre outros, levam os países em desenvolvimen-
to a uma corrida muitas vezes frenética para sediar tais eventos. No 
entanto, não nos esqueçamos de que esses países possuem parcos 
recursos e os investimentos em megaeventos irão reverberar na 
moradia e nas demais condições socioeconômicas do espaço. Só que 
apesar das evidentes consequências esses países enfrentam os desafios, 
pois imaginam estar superando suas situações precárias e acreditam 
que terão o respeito global. Um exemplo disso é o Brasil que depois 
de confirmada pela FIFA que sediaria a Copa do Mundo de Futebol 
2014, e pelo COI que sediaria a olimpíada 2016 o então presidente Lula 
declarou “O Brasil deixou o seu status de segunda classe para trás e 
entrou na primeira classe. Hoje recebemos respeito” (DISCURSO DO 
PRESIDENTE LULA EM 20/10/2007, ZURIQUE – SUÍÇA). A esse respeito 
Broudehoux (2014) afirma que:

Neste sentido, os megaeventos afetam a paisagem urba-
na, não apenas na medida em que induzem a realização 
de grandes projetos urbanos e a construção de infraes-
truturas desportivas, mas também, porque promovem a 
estetização da paisagem urbana. Isto significa que a vi-
sibilidade e a “imaginabilidade” tornam-se critérios de-
finidores para orientar as intervenções urbanas e que as 
ações preocupadas com a imagem são priorizadas, fre-
quentemente em detrimento de necessidades locais mais 
fundamentais (BROUDEHOUX, p. 26, 2014).
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É relevante tecer uma reflexão sobre as cidades, pois os promoto-
res dos eventos midiáticos ditam as regras no “embelezamento” das 
cidades, sendo assim, as cidades precisam se adaptar as exigências 
dessas instituições privadas a fim de pleitear ser uma sede de um 
evento esportivo, ou seja, atores externos que não vivem na cidade 
ou no país impõem seus modelos construção de imagem urbana, pois 
estas imagens rodarão o mundo através das telecomunicações.

As redes de informação também são atores atuantes nas reformas ur-
banas, pois tudo precisa ser construído a fim de mostrar o melhor ângulo.  
A melhor imagem para os milhões e até bilhões de telespectadores.

Agora temos um modelo de gestão em que se estimula o plane-
jamento urbano para atender as demandas dos organizadores dos 
eventos, dos turistas nacionais e internacionais que frequentarão os 
jogos assim como as classes mais abastadas que já residem nas cida-
des. Constroem-se cidades com padrões homogeneizados globais. Para 
que se consolide a ideia da “cidade-mercadoria”, ou seja, construir 
ou embelezar a cidade para atender apenas aos interesses privados, 
no entanto para que esse objetivo seja alcançado é necessário à ade-
são da população local para tornar legítimas as ações dos gestores 
locais, que é conseguida através da comunicação de massa que tem 
uma participação importante no tabuleiro de ações, pois os meios de 
comunicação tratam de “convencer” sobre as benesses dos grandes 
eventos esportivos.

Claro que os administradores urbanos não são ingênuos, pois 
viram nos megaeventos esportivos uma possibilidade de potencia-
lizar os pontos turísticos, históricos ou comerciais das cidades, um 
claro exemplo disso é a passagem da tocha olímpica pelas cidades 
brasileiras, onde os lugares foram escolhidos de forma estratégica a 
fim de ressaltar apenas as belezas das cidades, bem como as áreas de 
interesse dos patrocinadores do evento. Os administradores urbanos 
locais constroem as obras em áreas mais fotogênicas das cidades de 
seus interesses ou do interesse dos promotores dos eventos, pois com 
isso pretendem deixar uma percepção global positiva das cidades, 
deixando as imagens menos sedutoras ao grande público em segundo 
plano, ou simplesmente apagadas pelos computadores das empresas 
de comunicações.
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Para Broudehoux (p. 67, 2014), as “estratégias de construção das 
imagens não são inocentes, mas representam uma ameaça para a 
justiça social”. Onde o que é transmitido nem sempre reflete a reali-
dade local, pois geralmente a parte pobre, insegura e tida como feia 
da cidade é excluída.

É evidente que essas imagens agradam a uma elite local, pois 
retratam as cidades livres de uma população empobrecida, o que 
colabora para fragilizar e marginalizar as ações sociais. O comércio 
informal também é combatido com veemência nas cidades, pois todo 
o comércio deve estar voltado para atender os patrocinadores de 
tais eventos. Um exemplo disso é que mesmo os estabelecimentos 
comerciais formais que circundam a Arena Pantanal em Mato Grosso 
foram envelopados com cartazes e adesivos dos patrocinadores oficiais 
da Copa do Mundo, pois caso contrário não poderiam abrir no período 
dos jogos e todo comércio informal com vendedores de lanches e 
bebidas foram proibidos de atuar durante os jogos de 2014. Aí temos 
um claro exemplo em que grupos de pessoas são considerados indignos 
de oportunidades e direitos iguais, ou seja, tem cerceado seus direitos 
de serem vistos.

As imagens selecionadas privilegiam espaços urbanos de interesse 
dos atores locais, nacionais e internacionais, “cuja aparência e níveis 
de modernidade ressoam o desejo, as exigências e as expectativas das 
elites locais e dos atores externos” (BROUDEHOUX, p. 73, 2014). Essa 
seletividade nas imagens colabora para alargar a diferença entre os 
mais diferentes interesses urbanos.

Os espaços urbanos exaustivamente exibidos na grande mídia pro-
vocam uma valorização fundiária espetacular, gerando disputas cada 
vez mais acirradas no mercado de imóveis, pois junto com a estrutura 
montada para os eventos também são implementados empreendimen-
tos residenciais e comerciais, além de uma estrutura viária que por si 
só valoriza o espaço.

Essas transformações nos espaços locais são possíveis graças ao 
grande aporte de capital nas cidades, esses aportes financeiros são 
patrocinados pelas instituições financeiras e pelas grandes construto-
ras e incorporadoras. Esses agentes juntos transformam como em um 
toque de mágica as cidades. Essa transformação vem acompanhada 
pelo endividamento das cidades e dos países como um todo e geram 
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ao mesmo tempo uma grande especulação imobiliária e uma margi-
nalização dos espaços urbanos.

Sintetizando, os megaeventos produzem o difundido “legado” 
que tem a capacidade de estabelecer uma coalização de forças tanta 
política como econômica que envolve diversos atores entre os orga-
nismos esportivos nacionais e internacionais, instituições públicas, 
grandes empresas, capital financeiro, elites fundiárias e imobiliárias 
que se mobilizam a fim de proporcionar uma mudança socioespacial 
nas cidades.

2.1 Os megaeventos no mundo

Com intuito de atrair capitais e modernizar os espaços urbanos, os 
gestores tem buscado sediar grandes eventos comerciais, industriais, 
turísticos e esportivos. As cidades que sediam tais eventos tentam 
vender uma imagem de uma cidade qualificada e com excelentes 
atributos para a atração de investimentos. Além da capacidade de 
construir ou adaptar suas construções para sediar os eventos, a cidade 
precisa contar com uma boa logística, onde o visitante deve encontrar 
facilidades no deslocamento, um bom apelo turístico e dosar de uma 
boa segurança.

Sediar eventos esportivos tem sido uma estratégia cada vez mais 
constante nos países periféricos para mostrar suas qualidades como 
capacidade de transformação e organização de eventos. As cidades 
e, por conseguinte, os países se transformam em vitrines para in-
vestidores. As cidades veem nos megaeventos uma estratégia para 
sua exposição midiática a um custo relativamente “baixo” e também 
busca construir projetos estruturais bem-sucedidos com prazos defi-
nidos a fim de impedir as construções extremamente demoradas. O 
sucesso dos eventos cria para a cidade uma marca global que passa 
a ser explorada.

Mas o que é um megaevento? Pois ouvimos constantemente a mí-
dia fazer menção a tal termo e tornou-se constante no dia a dia. Um 
evento seja ele esportivo, comercial, cultural, turístico ou de qualquer 
outra natureza pode ser descrito como “mega” devido a diversos fato-
res conjugados tais como: a cobertura das telecomunicações, volume 
financeiro empregado, a quantidade do público alvo alcançado, as 
instalações empregadas para o funcionamento do evento, bem como o 
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impacto socioeconômico local e internacional, resumindo é um evento 
imperdível, com a movimentação de milhões de dólares. Nas ideias 
de Hall (2006) megaeventos estabelecem uma grande dimensão em 
termos de público, nível de envolvimento financeiro, grandes efeitos 
políticos e televisivos, construção de infraestrutura adequada e, por 
conseguinte grande impacto na economia e na sociedade da cidade 
anfitriã (HALL, p. 59, 2006).

Tabela 8 – Tamanho dos eventos

Porte do  
evento

Quantidade  
de pessoas

Abrangência  
geográfica

Quantidade  
de recursos

Pequeno Até 200* Local ou regional US$ 10.000**

Médio Entre 200 a 500* Estadual ou nacional US$ 100.000**

Grande Entre 500 a 10.000* Estadual ou nacional US$ 500.000**

Superevento Entre 10.000 a 100.000*
Nacional ou  
internacional

US$ 1.000.000**

Megaevento Acima de 100.000 Internacional Milhões de dólares

Fonte: Brito & Fontes (2002); Gomes (2008).

  O termo megaevento é usado nos discursos triunfantes dos 
organizadores dos eventos esportivos, também está presente nos dis-
cursos dos críticos que veem o gigantesco volume de recursos públicos 
empregados em eventos do esporte. Com a irrigação de volumosos 
recursos públicos, um Megaevento esportivo atrai também um maciço 
capital privado que enxerga nos eventos globais uma oportunidade 
de multiplicar seus recursos.

Mas nem sempre foi assim, pois quando o Barão de Coubertin 
idealizou os primeiros jogos olímpicos da era moderna em 1896 na 
Grécia, os jogos eram amadores com a presença de poucos atletas e 
a notoriedade dos eventos eram bem diminutos se comparados aos 
dias de hoje.

Nas edições olímpicas de 1900 em Paris (França) e 1904 em Saint 
Louis (Estados Unidos) como exemplos, os jogos eram parte das atra-
ções de feiras internacionais, e não um grande evento em si.

Já as Olimpíadas de Inverno que ocorrem também a cada quatro anos 
e são realizados nos intervalos das Olimpíadas de verão, começaram  
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a funcionar a partir de 1924. Já os jogos Paraolímpicos com o trabalho 
especial de inclusão social passaram a acontecer a partir de 1976.

 Em relação ao futebol, tudo começou com a Copa do Mundo do 
Uruguai em 1930, e também era composto de atletas amadores ou 
semi- amadores.

Na verdade, os eventos esportivos até a II Guerra Mundial, eram 
compostos dominantemente de atletas amadores e as acomodações 
para os jogos eram bem modestas. Após a II Guerra Mundial os even-
tos esportivos ganharam força cada vez maior, o que atraiu interesse 
e apoio dos gestores dos mais diversos países do Mundo. A partir de 
então com o advento da Guerra Fria, o esporte começou a ganhar 
força também ideológica, a fim de buscar supremacia de um regime 
econômico em detrimento a outro (Capitalismo X Socialismo). Com 
isso o apoio e os interesses governamentais ganharam força dentro 
dos eventos. As disputas políticas e ideológicas do Mundo Bipolar da 
época podem ser exemplificadas com o boicote dos Estados Unidos e 
parte de seus aliados a Olímpiada de Moscou em 1980, assim como 
também o boicote da União Soviética e seus aliados na Olímpiada de 
Los Angeles em 1984. Esses dois exemplos foram reflexos da então 
Guerra Fria.

A partir do fortalecimento econômico das nações fragilizadas com 
a Segunda Guerra os eventos acima citados começaram a atrair um 
público maior e a partir dos jogos de 1960 em Roma, os jogos passaram 
a ser transmitidos para todos os continentes, o que fez com que as 
marcas patrocinadoras e os eventos ganhassem notoriedade em uma 
escala internacional. Com isso houve um gradual processo de profis-
sionalização do esporte. As sedes dos jogos a partir de Roma (1960) 
começaram atrair recursos para criar uma infraestrutura esportiva 
adequada para ser transmitida pelos meios de comunicação e as ci-
dades-sede receberam mais vias de transporte, vilas, rede hoteleira, 
aeroportos entre outras estruturas.

Desde a Segunda Guerra Mundial, os jogos ganharam 
força política, atraindo o apoio dos governos para a pro-
moção do esporte do ponto de vista da integração social, 
o que incluía a construção de infraestrutura para a pro-
moção de atividades esportivas. Marcados por um forte 
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protagonismo estatal, até o início dos anos de 1970 os jo-
gos ainda giravam predominantemente em torno do es-
porte e de seu simbolismo nacionalista em um contexto 
internacional marcado pela Guerra Fria e o embate entre 
modelos de organização político-social. Vencer os jogos  
era sinalizar através dos corpos dos atletas, a suprema-
cia de um modelo sobre o outro (ROLNIK, p. 66, 2014).

Vale ressaltar o Estado do Bem-Estar Social, bastante difundido no 
continente europeu que tinha como ideologia “esporte para todos” o 
que colaborou para a difusão das práticas esportivas na Europa Oci-
dental. Com isso os eventos do esporte passaram a deixar marcas cada 
vez maiores nos espaços urbanos. 

 Os jogos da Cidade do México (1968) trouxeram outra novidade 
para as cidades, pois a partir de então as praças de disputa dos jogos 
foram assentados de forma dispersa pela cidade onde se buscava uma 
integração dentro do perímetro urbano, assim como para abrigar os 
atletas foram construídos blocos de apartamentos que se tornaram 
áreas residenciais após o evento. 

Os eventos de Munique (1972) e Montreal (1976), já trabalharam a 
organização dos jogos em uma perspectiva de transformação urbana 
a partir dos eventos esportivos e isto colaborou como estratégia na 
renovação dos centros urbanos. “Essa mudança está diretamente 
relacionada à participação crescente das corporações privadas na 
promoção dos jogos e às mudanças ocorridas na política urbana, sob 
o marco da ascensão do neoliberalismo como doutrina e prática eco-
nômico-política” (ROLNIK, p. 66, 2014).

Os eventos esportivos são comandados por duas grandes institui-
ções: a Federação Internacional de Futebol (FIFA) e o Comitê Olímpico 
Internacional (COI). Essas duas instituições estão além dos ideais do 
esporte que tem como premissas a honra, integridade, determinação, 
competitividade e excelência. Elas visam ao lucro e o avanço de suas 
marcas. A virada comercial se deu com dois homens fortes na direção 
das instituições: o brasileiro João Havelange no comando da FIFA que 
assumiu no ano de 1974 a 1998 e do espanhol Juan Antônio Samaranch 
no comando do COI que assumiu a presidência de 1980 a 2001 e desde 
2001 até 2010 foi presidente honorário vitalício. A estratégia das duas 
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instituições era propagar os eventos para todos os continentes onde 
um número cada vez maior de empresas pudesse ter suas marcas 
tremuladas ao lado de esportistas. O marketing esportivo teve um 
avanço vertiginoso no período.

O negócio esporte se transformou em um megaevento esportivo, 
onde muitos países e cidades disputam entre si quem tem as melhores 
condições de sediar esses eventos globais.

Na década de 1980 temos a fragilização do modelo socialista so-
viético e do modelo socialdemocrata da Europa Ocidental, sendo que 
a olímpiada de Moscou (1980) foi uma das últimas oportunidades da 
antiga União Soviética mostrar sua força financeira e organizacional.

A ascensão ao poder de Ronald Reagan nos EUA e de Margareth 
Tatcher no Reino Unido possibilitaram a expansão do modelo neoli-
beral, com a participação crescente do capital privado nos eventos. 
O modelo de gestão das obras e dos eventos foram sendo mudados, 
por exemplo, os jogos de 1984 e 1996, em Los Angeles e Atlanta res-
pectivamente, foram marcados por um grande aporte financeiro das 
empresas privadas nos eventos onde o capital estatal pouco participou 
na estruturação das cidades para a realização dos jogos. A venda dos 
jogos de 1984 gerou mais de US$ 200 milhões de dólares aos organi-
zadores. O que a partir de então os jogos e as cidades tornaram-se 
grandes vitrines globais.

 Podemos citar também os modelos implementados nos eventos de 
1988 em Seul e 1992 em Barcelona, onde as grandes transformações 
nestas duas cidades foram feitas com capital estatal e privado, fazendo 
os eventos com o modelo de parceria público-privada. Ao citar sobre 
os reflexos nas cidades dos eventos Mascarenhas (2011) escreve:

Ambas as cidades investiram vultosas quantias em pro-
jetos urbanísticos e implementaram projetos urbanísti-
cos de elevada envergadura, redefinindo centralidades 
e constituindo verdadeiros marcos na evolução urbana. 
Ademais, cada uma conseguiu projetar mundialmente 
sua imagem (MASCARENHAS, p. 33, 2011).

O modelo de Barcelona tinha a intenção de a partir dos jogos es-
portivos atrair levas de investimento para a cidade em uma economia 
global. A renovação da estrutura urbana abriu frentes de investimento 
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ao capital imobiliário levando ao chamado “legado urbano” do evento. 
A partir de então não são comercializados apenas o evento esportivo 
e sim toda a cidade, tornando-a em mercadoria.

Do ponto de vista da política urbana, esse processo coin-
cide com dois fenômenos: a diminuição do papel do Es-
tado para atendimento de demandas urbanísticas e o au-
mento da importância de um urbanismo ligado não mais 
a um projeto global de cidade, mas a granes projetos ur-
banos desenhados para captar parcela de um exceden-
te financeiro global que paira sobre o planeta em busca 
de novos territórios para sua expansão e reprodução  
(ROLNIK, p. 67, 2014).

No entanto, a partir dos jogos de Sidney (2000), passando por Atenas 
(2004), Pequim (2008), Londres (2012) os recursos públicos tornaram 
a crescer nos jogos e esses recursos em um país com economia fragili-
zada como o da Grécia aceleraram os problemas econômicos do país.

Tabela 9 – Custo dos Grandes Eventos Esportivos

Relação dos Eventos Valores em Bilhões de R$

Olimpíada de Atlanta - EUA 1996 13,53

Copa do Mundo da França – 1998 5,12

Olimpíada de Sydney - Austrália – 2000 11,8

Copa do Mundo da Coreia do Sul e Japão – 2002 16,01

Olimpíada de Atenas - Grécia – 2004 9,94

Copa do Mundo da Alemanha – 2006 10,75

Olimpíada de Pequim - China – 2008 22,41

Copa do Mundo da África do Sul – 2010 30,04

Olimpíada de Londres - Inglaterra - 2012 49,51

Copa do Mundo do Brasil - 2014 25,06

Olimpíada do Rio de Janeiro - Brasil - 2016 41,03

Fonte: organizada pelo autor a partir de dados fornecidos por FIFA/ COI e Comitês 
Organizadores.
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Percebemos pela tabela acima que os custos de sediar um grande 
evento esportivo têm proporcionado dispêndios cada vez mais gigan-
tescos ao erário dos países e esses recursos deixam de ser investidos 
nas questões sociais, pois há uma crença que esses investimentos terão 
retorno a médio e a longo prazo.

Como foi afirmado acima o caso da Olimpíada da Grécia em Atenas 
2004 é um caso típico de desperdício de recursos pois apesar de fazer 
parte da zona do Euro (Moeda única da União Europeia), a Grécia 
sempre esteve a margem do padrão econômico e social do restante da 
Europa, e o investimento de equivalente a quase dez bilhões de reais 
proporcionou um aumento do endividamento público, diminuição de 
capacidade de saldar os compromissos financeiros e ainda diminui-
ção dos investimentos sociais. Esses fatores no mínimo aceleraram a 
grave crise econômica e social que o país tem enfrentado desde então. 
Houve um aumento da pobreza no país e os equipamentos esportivos 
que serviam como legado tornaram-se inutilizados pela população e 
atualmente serve apenas para abrigar os refugiados oriundos da África 
e do Oriente que almejam entrar na Europa Ocidental.

Agora quando se for considerado os dois Megaeventos no Brasil, 
como a Copa do Mundo e as Olimpíadas de verão (o referencial é 
o hemisfério norte), e contrapormos com os dois últimos eventos 
anteriores, iremos perceber que o Brasil proporcionou eventos com 
valores até mais baixos, pois enquanto a Olimpíada de Londres teve 
um custo de 49,51 bilhões de reais a olímpiada do Rio de janeiro 
teve um aporte de 41,03 bilhões de reais. Levando em consideração 
que o evento no Brasil ocorreu quatro anos depois, a tendência era 
que fosse mais oneroso, no entanto, os valores foram mais módicos. 
Agora se considerarmos que o Brasil é um país emergente e que as 
condições orçamentárias e sociais do Brasil são inferiores aos padrões 
da Inglaterra, podemos perceber, que o evento no Brasil foi com um 
custo além das possibilidades do país e que essas vultuosas saídas de 
recursos dos cofres públicos colaboraram para os atuais problemas 
financeiros que o Brasil tem enfrentado.

Quando se estudam os custos da Copa no Brasil com a da Copa 
do Mundo realizada na África do Sul iremos encontrar muitas seme-
lhanças, tais como: elevados custos das obras em economias frágeis 
da periferia do capitalismo, estádios que se tornaram obsoletos após 
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os jogos considerando a utilização destes após o evento esportivo e 
agravamento da crise social dos países após o evento esportivo, onde 
os avanços das políticas sociais de inclusão recuaram ou até sumiram. 
No caso brasileiro muitos estádios reformados ou construídos para a 
Copa do Mundo estão sendo utilizados nos campeonatos nacionais e/
ou estaduais, claro que com públicos menores após a Copa do Mundo e 
com a qualidade dos estádios também deteriorada, já na África do Sul 
como a expansão do futebol tem menor apelo popular se comparado 
ao Brasil, tornou os estádios Sul Africanos ainda mais inutilizados se 
comparados com os estádios brasileiros.

Agora quando comparamos as obras estruturantes para o evento, 
observamos que em todos os estados que sediaram os jogos da Copa 
do Mundo no Brasil existem obras inacabadas ou muito mal construí-
das, pois já se encontram em estágio avançado de deterioração. Já as 
obras estruturantes na África do Sul têm-se muito menos obras nesse 
estágio, isso foi comprovado com pesquisa in loco junto aos estádios 
de futebol no Brasil e na África do Sul em 2018/2019.

Diante disso, cabe uma pergunta: Por que os eventos esportivos se 
tornaram proeminentes no cenário global em um intervalo de pouco 
mais de um século? Bem pode-se tentar responder a partir de duas 
breves constatações: Em primeira instância percebe-se que o aumento 
da tecnologia das comunicações e transportes, as barreiras territoriais 
nacionais passaram a um escala global pois o deslocamento de pessoas 
tem sido maior e as comunicações proporcionam uma proximidade do 
público telespectador com os locais de realização dos jogos, o aumento 
da audiência dos canais que transmitem tais eventos atraem grandes 
marcas globais que ampliam com isso a exposição das marcas que 
patrocinam tais eventos, um exemplo simbólico do alcance das comu-
nicações é que segundo o COI mais de 3,5 bilhões de pessoas viram ao 
vivo a abertura dos jogos olímpicos do Rio de Janeiro em 2016. E uma 
segunda constatação diz respeito à possibilidade de alavancar o status 
das cidades e dos países que sediam tais eventos, pois são evocados 
os legados urbanísticos a fim de convencer a população local e atrair 
mais investimentos para os locais de sedes dos jogos, a cidade onde 
se realiza um grande evento esportivo torna-se vitrine para o resto 
do mundo. O resultado disso é que vivemos uma financeirização do 
espaço urbano. Isso leva a especulação urbana. 
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Entende-se como legado: o conjunto das vantagens e desvantagens 
materiais e imateriais deixadas pelos eventos. O conceito de legado 
dos megaeventos como Copa do Mundo de Futebol e Olimpíadas é 
estudado tanto a nível nacional como internacional. O estudo sobre o 
tema nos remete a várias áreas do conhecimento, sendo do interesse 
de pesquisadores ligados à área da Administração, da Geografia, da 
Engenharia, da Sociologia, da Cultura, da Educação Física entre outras 
áreas. O interesse pelo tema é relativamente recente no país, pois 
recentemente o Brasil passou para o grupo de países que são contem-
plados pelos organizadores dos eventos esportivos internacionais, 
para sediar eventos de grande magnitude.

Há, portanto, um caráter multidisciplinar que se interessa pelos 
legados, e a análise do tema é bem diversificada.

Os legados começam pela candidatura do país e se desdobram após 
a realização dos jogos. Os eventos do esporte internacionalizados tor-
naram-se uma possibilidade de vitrine para o Brasil e para os demais 
países que sediam tais eventos. 

A utilização dos eventos esportivos e os seus legados para as 
cidades tem proporcionado grandes operações urbanísticas, e essas 
possibilidades de transformações tem sido usadas como pretexto para 
sobrepor barreiras legais de regulação ambiental e social.

Os eventos esportivos podem ser estruturados a partir de duas 
principais vertentes, ou seja, os jogos em si e os chamados legados 
que os eventos deixaram. De forma sintética podemos esquematizar 
da seguinte forma:
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Quadro 1 – Modelo Inter-relacional dos Megaeventos esportivos

Fonte: elaborado pelo autor.

Como se pode observar na tabela acima, os grandes eventos espor-
tivos trabalham com uma leva muito grande de investimentos para 
que os eventos aconteçam. Devido ao elevado custo, alguns países 
sobretudo os de melhores condições socioeconômicas que planejavam 
sediar tais eventos tem aberto mão dessa possibilidade a fim de rever-
ter os investimentos para outras áreas mais prioritárias. Cidades como: 
Oslo (Noruega), Estocolmo (Suécia), Munique (Alemanha) entre outras 
cidades, recentemente abriram mão de sediar a Olimpíada de inverno 
de 2022. Boston (EUA) e Munique (Alemanha) também abriram mão 
da disputa para sediar a Olimpíada de verão em 2024. Esses exemplos 
recentes de desistência refletem os grandes custos necessários para 
preencher as enormes exigências do Comitê Olímpico Internacional 
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(COI). Mesmo os possíveis ganhos com o turismo regional não têm sido 
suficientes para animar as populações locais. Outro motivo apontado 
por muitos para a desistência é a falta de transparência das organizado-
ras dos eventos como sucessivos escândalos de favorecimentos que são 
noticiados, esses motivos têm desmotivado as potenciais candidaturas.

Boa parte dos recursos é utilizada na construção de parques, 
arenas, estádios, ginásios dentre outros. No entanto, outra parte 
considerável de recursos é utilizada na construção de equipamentos 
e estruturas que modificam o tecido urbano. Oliveira (2014) discute 
sobre isso quando diz:

Se os programas de marketing rendem o suficiente para 
manter satisfeitas as instituições envolvidas na promo-
ção do espetáculo esportivo, tal rendimento se revela 
insignificante quando comparado aos investimentos em 
infraestrutura, instalações e serviços para a produção 
desses eventos dentro dos padrões impostos pelos “par-
ceiros” (OLIVEIRA, p. 30, 2014).

Diante desse cenário cabe uma pergunta essencial: Quais têm sido 
os efeitos ambientais, sociais, econômicos e urbanísticos nas cidades-se-
de desses eventos? Essa pergunta, é relevante, pois os grandes eventos 
esportivos têm a capacidade de redefinir os aspectos fisionômicos de 
qualquer cidade, ainda mais agora no século XXI onde os governos 
nacionais dos países ocidentais têm minimizado os investimentos 
em políticas urbanas. Cabe ressaltar que atualmente a realização de 
um grande evento requer dos organizadores uma permanente preo-
cupação ambiental, e essa preocupação é exigida na construção das 
instalações que precisam ser feitas com baixo carbono. Outra grande 
incógnita diz respeito ao futuro das Arenas Esportivas, pois estas são 
exigidas pelo comitê organizador a fim de evitar a construção de es-
paços que serão ociosos após realização dos eventos esportivos.
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Tabela 11 – Estádios Mais Caros da História

Ranking Nome do Estádio País Capacidade
Valor Investido em 
Milhões de Reais

Valor/ 
Capacidade

1 Sapporo Dome Japão 42.585 R$ 913.181,00 R$ 21.443,74

2 Cape Town Stadium África do Sul 55.000 R$ 1.148.000,00 R$ 20.875,66

3 Mané Garrincha Brasil 72.777 R$ 1.403.000,00 R$ 19.282,19

4 Nissan Stadium Japão 72.730 R$ 1.330.000,00 R$ 18.294,10

5 Arena Corinthians Brasil 69.160 R$ 1.080.000,00 R$ 15.615,96

6 Allianz Arena Alemanha 66.000 R$ 1.030.000,00 R$ 15.351,66

7 Arena Amazônia Brasil 44.500 R$ 669.500,00 R$ 15.044,94

8
Tohoku Denryoku Big 

Swan Stadium
Japão 42.300 R$ 606.958,00 R$ 14.348,89

9 Miyagi Stadium Japão 49.133 R$ 681.110,00 R$ 13.862,59

10 Maracanã Brasil 78.838 R$ 1.050.000,00 R$ 13.318,45

11 Arena Pantanal Brasil 44.335 R$ 583.000,00 R$ 13.149,88

12 Eco Stadium Japão 51.349 R$ 644.420,00 R$ 12.549,82

13 Arena Fonte Nova Brasil 55.000 R$ 689.400,00 R$ 12.534,55

14 Saitama Stadium Japão 63.700 R$ 770.361,00 R$ 12.093,59

15 Misaki Park Stadium Japão 42.000 R$ 497.500,00 R$ 11.850,13

16 Arena Pernambuco Brasil 46.000 R$ 532.600,00 R$ 11.578,26

17 Moses Mabhida Stadium África do Sul 42.585 R$ 809.710,00 R$ 11.567,28

18 Mineirão Brasil 62.170 R$ 695.000,00 R$ 11.179,03

19 Olympiastadion Alemanha 70.000 R$ 743.305,00 R$ 10.323,69

20 Oita Bank Dome Japão 43.000 R$ 433.879,00 R$ 10.090,23

Fonte: elaborado pelo autor a partir de dados fornecidos por FIFA e Comitês Organizadores.

Na tabela acima trabalhou-se com os dados fornecidos pelos comi-
tês organizadores de cada país, e foi considerado o custo transformado 
na moeda real e a quantidade de lugares em cada estádio. O resultado 
surpreende, pois dos vinte estádios mais custosos da história das copas 
do mundo oito estão no Brasil, ou seja, 40% do total. Se considerarmos 
os países em desenvolvimento incluiremos mais dois estádios na África 
do Sul, a teremos metade das arenas mais onerosas da história está 
localizada em países com grandes carências alimentares, de educação 
e de saúde.
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2.2 O Brasil na rota dos grandes eventos esportivos

Os megaeventos esportivos redundam em ganhos fabulosos para os 
organizadores, podemos dizer que os eventos sejam grandes máquinas 
de dinheiro, que atendem aos interesses do capital. Esses recursos são 
obtidos das mais diversas formas, podemos citar: vendas de ingressos, 
espaços de publicidade para os patrocinadores, direitos televisivos 
entre outros. No entanto, a certeza de ganho com os eventos não se 
estende aos países que se propõem a sediar tais eventos, tanto é verda-
de que não temos dados precisos quanto aos reais ganhos financeiros 
para os lugares que sediaram os últimos grandes eventos esportivos. 
Os ganhos socioambientais também são discutíveis e de difícil men-
suração, sendo assim, podemos concluir que os ganhos ficam muito 
mais restritos aos ganhos políticos e eleitorais, pois os gestores locais 
tentam passar uma ideia de organização e competência tanto para os 
organizadores mais principalmente para o público local.

Diante disso, muitos gestores urbanos buscam sediar os megae-
ventos esportivos como forma de promover o desenvolvimento de 
suas cidades. É claro que sediar tais eventos requer um planejamento 
espacial e temporal a fim de que as obras e o legado estejam adequadas 
aos planejadores.

Uma das grandes minas de ouro dos eventos é a construção de 
infraestrutura exigida pela organização dos eventos, e a construção 
e/ou adequação das obras proporciona grandes ganhos para o setor 
imobiliário, fundiário e de construção. “A valorização fundiária é 
espetacular, gerando disputas locais ferozes” (FERREIRA, p. 10, 2014).

Nos países em desenvolvimento, o tsunami de capitais 
envolvidos aprofunda a dinâmica estrutural de desi-
gualdade urbana e segregação socioeconômica. Junto a 
estádios, ginásios ou pavilhões, estruturam-se empreen-
dimentos comerciais e bairros de negócios e são constru-
ídas importantes vias de acesso que interessam especial-
mente aos organizadores e raramente são prioritários 
para a cidade (FERREIRA, p 10, 2014).

Entre as décadas de 1980 até os anos 2000, com exceção da Copa 
do Mundo do México em 1986, os eventos sempre estiveram agregados 
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aos países ricos, sendo que a partir do ano da Copa de 2002 começou 
a transição, pois apesar do Japão ser um país central no capitalismo, 
a Coreia do Sul é um “tigre asiático”, ou seja, um país capitalista 
emergente. Podemos citar a Olimpíada de Pequim em 2008, a Copa 
do Mundo de 2010 na África do Sul, como nova tendência de direção 
dos eventos esportivos para países emergentes.

Os eventos esportivos incorporaram rapidamente a dinâmica capi-
talista, onde se reproduziu suas estruturas e sustentou suas relações. 
Hoje esses eventos apresentam o entretenimento e por consequência 
o espetáculo em um âmbito global.

Os grandes eventos proporcionam o show em uma escala global, 
tem a capacidade de criar personagens que se transformam em grandes 
heróis nacionais, provocam emoções, a sensação de prazer, fortalece as 
relações de identidades nacionais e por fim provoca a mundialização 
cultural do esporte.

Na expectativa do melhor desempenho dos atletas os países uti-
lizam do nacionalismo, onde os representantes dos países levam nos 
ombros e nos corações a força de um povo. O Brasil é um exemplo de 
fortalecimento da brasilidade nos grandes eventos, onde bandeiras 
do país são colocadas nos carros, nas casas, são pintadas nas ruas e 
outras manifestações que fortalecem o senso de identidade nacional.

O estudo da identidade nacional é importante, pois é: “impossível 
definir um povo sem conhecer as suas tradições” (VANUCCHI, p. 40, 
1999).

Ao definir sobre identidade nacional Thompson (p. 52, 2011) nos 
diz: “identidade nacional poderia ser definida, a grosso modo, como 
um sentido de pertença a uma pátria ou a uma nação particular, parti-
lhando direitos, deveres e tradições comuns”. No caso do Brasil o senso 
de identidade é mais latente nos jogos da Copa do Mundo, porque em 
outros eventos ou causas a participação é bem diminuta. A bandeira 
é levantada e tremulada com orgulho e o Hino Nacional é cantado 
com toda força nos eventos esportivos. A identidade coletiva floresce 
e o senso de unidade torna-se fortes, pois todos têm um objetivo em 
comum, que é a vitória da seleção brasileira. 

A força identidade é impulsionada pelo comércio, pois em época 
de Copa, os enfeites, as propagadas, as festas todas fazem a lembran-
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ça dos jogos do Brasil na Copa. A mídia incentiva à participação do 
povo na decoração de ruas e avenidas. Os municípios declaram ponto 
facultativo durante os jogos do Brasil. Por um mês ocorre a união de 
grupos ideológicos e as questões políticas e sociais são colocadas em 
segundo plano.

A identidade coletiva é construída e possui em grande medida 
um grande conteúdo simbólico, “uma vez que a construção social da 
identidade sempre ocorre em um contexto marcado por relações de 
poder” (CASTELLS, p. 24, 1999).

Isso tudo é fortalecido pela midiatização dos eventos, onde ima-
gens pré-selecionadas escolhem os símbolos nacionais de superação, 
emoção e conquista a fim de enaltecer o orgulho nacional. Os eventos 
esportivos possuem então produções “hollywoodianas”. Mas para pro-
duzir eventos rentáveis do ponto de vista do capital, historicamente os 
jogos têm passado por adequações como, por exemplo: Tempo exato 
de início e fim de cada jogo, o número de participantes dos jogos, o 
período das competições, a escolha dos horários dos jogos a fim de 
atender ao público expectante nos lares e a exploração comercial. Um 
exemplo do que queremos mostrar foram os jogos de vôlei de areia 
na Olimpíada do Rio de Janeiro (2016), onde mesmo tendo dias enso-
larados na praia de Copacabana, os principais jogos eram realizados 
no final da noite para atender a grande demanda pela visualização 
dessas partidas nos Estados Unidos. Outro exemplo eram os jogos de 
futebol em Cuiabá na Copa de 2014 que não podiam ser à noite embora 
tivéssemos temperaturas elevadas em Cuiabá, para atender o público 
exigente do continente europeu.

Outro grande fomentador dos jogos são os meios de comunicação, 
pois os jornais impressos colocam grande espaço para os cadernos 
esportivos, os sites colocam grande parte do seu espaço visual para o 
esporte e a televisão que também trabalha de forma incessante os even-
tos na grade de programação. Com isso os grandes eventos esportivos 
agradam a sociedade empresarial, as corporações de comunicação, o 
mercado publicitário e o telespectador que consome cada vez mais 
esses grandes eventos esportivos.

Os megaeventos do esporte então são grandes mercadorias que são 
planejadas para o mercado cujo objetivo é o consumismo do esporte 
como espetáculo. O termo mercadoria é empregado de acordo com 
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o conceito marxista. Para Marx (2001) mercadoria é todo trabalho 
humano colocado no mercado para ser vendido.

As grandes empresas que patrocinam tais eventos, ao fazerem 
grandes aportes de recursos em patrocínio, buscam agregar suas 
marcas ao esporte, o que contribui diretamente para as receitas da 
empresa através do aumento das vendas dos seus respectivos produ-
tos, além da divulgação e melhoria de sua imagem junto a uma soma 
crescente de telespectadores que são seus potenciais consumidores. 
Cabe uma reflexão: Por que isso acontece? Porque o esporte aumenta a 
audiência das redes de televisões e rádios, o esporte tem a capacidade 
de alavancar as vendas dos jornais e revistas, além de proporcionar 
um aumento de visitas aos sites. Com isso o esporte reserva um bom 
espaço nos meios de comunicação.

Outro setor que também é alavancado com os megaeventos é o 
setor do trade turístico10, pois muitas pessoas viajam aos países sedes 
atraídas pelos eventos esportivos. Um bom exemplo disso foi a Copa do 
Mundo em 2014, pois naquele ano segundo a Embratur o Brasil recebeu 
6.429.852 turistas estrangeiros o que correspondeu a um incremento 
de 10,6% em relação ao ano anterior, sendo que só no mês do grande 
evento esportivo o Brasil recebeu 1,02 milhão de turistas estrangeiros.

Diante dessa plêiade de interesses envolvendo os jogos esportivos, 
fica mais fácil entender a migração cada vez maior do capital finan-
ceiro ligado aos megaeventos esportivos.

O Brasil, embora seja considerado um país periférico do capitalismo 
global, se colocou como país capaz de sediar dois dos maiores eventos 
do esporte do Mundo que foi a Copa do Mundo de 2014 e a Olimpíada 
de 2016. No entanto, também temos que ressaltar os eventos como o 
Pan-Americano do Rio de Janeiro de 2007, os Jogos Mundiais Militares 
de 2011 e a Copa das Confederações de 2013. Neste sentido o Brasil foi 
o principal país que sediou os grandes eventos esportivos do planeta 
em um intervalo de menos de 10 anos. O movimento financeiro bem 
como o movimento de pessoas dos mais diversos interesses nesses 
eventos torna o estudo de extrema relevância para nossa análise. No 
entanto conquistar o direito de provisoriamente sediar grandes “Cen-

10 Segundo a EMBRATUR (Instituto Brasileiro de Turismo), trade turístico corresponde a organi-
zações governamentais e privadas que atuam no setor turístico como por exemplo, os hotéis e 
agências de viagem. 
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tros Midiáticos Globais” (MASCARENHAS, p. 17, 2011) foi necessária 
a construção de estruturas fabulosas com o predomínio de recursos 
públicos.

Os últimos grandes eventos globais esportivos, onde citamos: A 
Copa do Mundo da Alemanha em 2006, Os Jogos Pan-americanos do 
Rio de Janeiro em 2007, a Olimpíada de verão em Pequim 2008, a Copa 
do Mundo da África do Sul em 2010, As Olimpíadas Militares no Rio 
de Janeiro em 2011, a Copa do Mundo de 2014 e as Olimpíadas no Rio 
de Janeiro em 2016, ou seja, com exceção da Olimpíada de Londres de 
2012, os demais eventos apresentaram investimentos eminentemente 
públicos que foram calculados em bilhões de dólares. Uma grande 
leva destes recursos financeiros é utilizada apenas para a realização 
do espetáculo esportivo, como a construção de arenas esportivas que 
muitas vezes tem função apenas provisória, atendendo somente os 
eventos dos jogos em si, outra parte significativa dos recursos orça-
mentários é alocada na construção de equipamentos e estruturas que 
modificam o tecido urbano.

Uma pergunta pertinente é que diante de tantos investimentos pú-
blicos quais são ou quais foram os efeitos sociais, econômicos, ambien-
tais e urbanísticos nas cidades e/ou países que sediaram tais eventos?

Nos últimos anos as perguntas acima têm encontrado eco cada vez 
mais forte diante da população global, e muitos países têm desistido 
de sediar tais eventos, pois a pressão das populações locais tem sido 
crescente.

Os megaeventos esportivos têm tamanha envergadura, que são 
capazes de redefinir centralidades, constituindo com isso, verdadeiros 
marcos na evolução urbana.

O uso de eventos para a atração de investimentos não é propria-
mente uma novidade, no entanto esse recurso passou a ser mais uti-
lizado a partir de mudanças na política urbana e do acirramento da 
competição global. Reconhece-se que desde os anos 1980 houve um 
corte dos investimentos do governo central nas cidades, e isso não é 
uma particularidade brasileira, pois também ocorreu na maior parte 
dos países ocidentais. Sendo assim, os políticos de algumas adminis-
trações locais começaram a adotar um posicionamento empreendedor 
na gestão de seu território.
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A realização dos grandes eventos esportivos é fragmentada em 
fases. Cada um dos estágios representados (candidatura, preparação, 
jogos e legados) têm especificidades que merecem ser detalhadas com o 
fito de aprofundar a compreensão sobre o objeto empírico em análise.

Na primeira fase, a da candidatura, há muitas expectativas sobre 
as intervenções que serão realizadas na Cidade. Muitas vezes estas 
expectativas ofuscam o planejamento das transformações urbanas que 
é consolidado nos Cadernos de Encargos. Estes Cadernos funcionam 
como contratos com as organizações responsáveis pelos Jogos (FIFA, 
COI etc.) que registram as decisões locacionais delineadas por grupos 
seletos. A oficialização das candidaturas ocorre em períodos entre 2 
e 4 anos. No entanto, a FIFA já escolheu a Rússia para a Copa 2018 e o 
Catar para a Copa de 2022.

Siqueira (2012) destaca que:

Quanto à etapa da preparação, esta compreende o perí-
odo entre a escolha da cidade que sediará os Jogos pelo 
Comitê responsável e o início das atividades esportivas 
do evento. O período dessa fase varia entre 5 e 7 anos 
que antecedem o megaevento, podendo ser um tempo 
menos extenso para eventos com níveis de complexida-
de inferiores. “É nessa etapa que as intervenções neces-
sárias para a realização do evento ocorrem, com obras 
de reforma ou construção de arenas esportivas, vilas de 
atletas e de mídia, bem como de estruturas de transpor-
te” (SIQUEIRA, p. 76, 2012).

Quadro 2 – Fases da Implementação dos Megaeventos

Fonte: Siqueira (2011).
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O período dos jogos é o que menos pesa, pois ocorre em um período 
diminuto, variando entre 15 dias no caso das Olimpíadas a em torno de 
30 dias no caso da copa do mundo. No entanto, nos dias dos eventos é 
que as cidades-sede possuem maior visibilidade. Essa etapa é o ápice, 
pois exige que as intervenções que foram planejadas e executadas 
estejam terminadas.

Muito anunciada pelos organizadores dos Jogos, com o 
intuito de legitimá-los junto aos cidadãos, a fase dos le-
gados tem duração indefinida. Todo o conjunto de inter-
venções permanentes realizadas em função dos Jogos é, 
após o término destes, apropriada de diferentes maneiras 
pelos citadinos. Como legados mais significativos para a 
Cidade se destacam as estruturas de transporte, dentre 
as quais se exemplificam: a ampliação de aeroportos, 
construção de novas vias, ampliação da rede viária. No-
vos usos e processos são inaugurados nas arenas e vilas  
implantadas na malha urbana (SIQUEIRA, p. 77, 2012).

O detalhe é que um país em desenvolvimento como o Brasil, o 
transporte público é precário. Sendo assim, os turistas que para Cuiabá 
se deslocam optam em utilizar os táxis pela comodidade e agilidade. 
Entretanto, eventos como a Copa do Mundo possuem uma gama 
muito maior de deslocamento de pessoas, o que torna necessário as 
mudanças nos aeroportos, portos e vias urbanas, a fim de dar maior 
comodidade aos turistas e dignidade aos trabalhadores locais após a 
realização dos jogos. Essas benfeitorias na estrutura urbana são os 
“legados” dos eventos para os citadinos.

Deste modo, para sediar os megaeventos esportivos fazem-se 
necessárias inúmeras medidas de infraestruturas, conhecidas como 
verdadeiras “operações urbanas”, em que o tempo de duração das 
obras configura-se num grande desafio, uma vez que todas as cidades 
brasileiras que foram escolhidas precisam cumprir a exigência da FIFA.

Os eventos esportivos têm a capacidade de estruturar as cidades e na 
sequência um país, pelo menos esse é um dos grandes argumentos para a  
disputa das cidades e países a fim de sediar os eventos esportivos.

O acesso ao vivo dos jogos sejam eles de olimpíadas ou de copa 
do mundo de futebol é restrito, pois os preços dos ingressos limitam 
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bastante o acesso aos jogos, assim a população local fica excludente 
dos jogos principalmente a população mais carente cujo acesso às 
proximidades dos palcos dos espetáculos torna-se algo quase que 
inalcançável.

Então, como a população local em sua maioria não consegue des-
frutar dos jogos, tem-se um esforço muito grande dos gestores locais 
de convencimento dos legados oriundos dos jogos, como forma de 
buscar adesão aos projetos de transformação urbana. Faz parte do 
convencimento por parte dos governantes a venda do sonho que a 
população terá excelentes resultados econômicos, sociais e esportivos 
a curto, médio e longo prazo.

Devido à possibilidade de resultados positivos e sólidos, os me-
gaeventos devem estar em sintonia com os projetos de modernização 
urbana. Para que isso aconteça é necessário que haja um aumento 
da potencialidade dos investimentos e uma gestão de recursos social-
mente responsável. Para buscar o sucesso é necessária uma união de 
forças entre o setor público e o privado, sendo que esta união precisa 
ser estruturada de forma que o planejamento e a execução ocorram 
nos prazos estabelecidos pelos organizadores.

Depois de todas as possibilidades de crescimento e desenvolvimen-
to para os locais-sede, serem estudadas, escritas e entregues aos orga-
nizadores dos eventos, chegou o momento de escolha de tais eventos. 
E no que tange a copa do mundo de futebol ocorreu em 2007 com a 
escolha do Brasil como sede e para as cidades que se candidataram o 
resultado só saiu em 2009. 

O dia 31 de maio de 2009 tornou-se uma data comemorativa pelos 
mato-grossenses, em especial pelos cuiabanos. Nessa data foi feito o 
anúncio oficial das cidades que seriam sede da Copa do Mundo de 
Futebol de 2014, na qual a cidade de Cuiabá-MT estava incluída.

Dessa forma, a pesquisa deste livro também analisou a categori-
zação das intervenções urbanas empreendidas em Cuiabá, bem como 
a formulação de um instrumental de análise que sirva para a com-
preensão das diversas fases das políticas que viabilizam a realização 
dos eventos. 

Há uma predileção especial dos gestores empreendedores pelos 
eventos com repercussão internacional, uma vez que tais eventos 
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poderão conferir uma imagem “mais qualificada” para a cidade-sede. 
Além disso, os eventos internacionais podem significar a circulação de 
turistas com alto poder aquisitivo, dispostos a consumir os serviços e 
bens comercializados localmente. Para abrigar esses eventos, a cida-
de-sede deve apresentar alguns equipamentos diretamente relaciona-
dos com o evento em si, como centro de convenções e hotéis, além de 
amenidades culturais e uma adequada infraestrutura de transportes 
que permita o deslocamento rápido dos participantes ao evento. Em 
relação à temática dos transportes, destaca-se a proximidade de aero-
portos, além de outras modalidades que permitam os deslocamentos 
rápidos e seguros entre os principais locais de circulação dos partici-
pantes dos eventos.

Os megaeventos esportivos têm tamanha envergadura, que são 
capazes de redefinir centralidades, constituindo com isso, verdadei-
ros marcos na evolução urbana, pois os espaços que se propuseram a 
sediar os eventos precisam ser grandemente transformados a fim de 
atrair o público que pretende assistir os jogos.

Como dissertado acima, o dia 29 de maio de 2009 não foi especial 
apenas para Cuiabá, mais para as outras 11 subsedes dos jogos da 
Copa no Brasil. Rio de Janeiro (RJ), Brasília (DF), São Paulo (SP), Belo 
Horizonte (MG), Curitiba (PR), Rio Grande do Sul (RS), Salvador (BA), 
Recife (PE), Fortaleza (CE), Natal (RN), Manaus (AM) e Cuiabá (MT). 
Enfim, 12 cidades escolhidas por critérios não somente técnicos, mais 
com critérios culturais e políticos. 

A ideia do Governo brasileiro era transformar o evento em um 
grande roteiro turístico, onde os visitantes pudessem deslocar por 
todas as regiões do país. 

No Centro-Oeste, a escolha de Brasília pareceu bem clara por ser 
a capital Federal, no entanto a escolha de Cuiabá obedeceu a critérios 
culturais e paisagísticos, pois o então presidente Lula queria uma copa 
também em áreas pantaneiras, e Mato Grosso devido à grande diversi-
dade paisagística, aloca em seu espaço terras pantaneiras assim como 
Mato Grosso do Sul, que foi preterido devido à pujança econômica na 
atualidade de Mato Grosso.

A disputa regional entre Cuiabá e Campo Grande fez os mais sau-
dosos rememorarem as rusgas antigas do período anterior a divisão do 
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estado em 1979, onde os sul-mato-grossenses pretendiam a separação 
de Cuiabá pela questão econômica e cultural. No entanto, mais de 22 
anos depois, Cuiabá foi a escolhida, deixando Campo Grande mesmo 
sendo uma cidade com melhores indicadores sociais em segundo 
plano. Novamente foi aflorado o nacionalismo aliado ao regionalismo 
local onde os políticos, aliados à imprensa local evocaram um “tchupa 
essa manga”, uma linguagem regional para mostrar que Cuiabá havia 
vencido a batalha com Campo Grande para sediar o grande evento do 
futebol global.

A partir da escolha para ser uma das sedes, Cuiabá precisou se ade-
quar, pois havia uma necessidade de renovação urbana que consistia 
além da construção da arena esportiva, era necessário a abertura de 
vias, construção de viadutos, trincheiras, modernização do aeroporto, 
implementação de um modal de transporte mais moderno e eficiente, 
além de adequações nos pontos turísticos, criação de uma infraestru-
tura hoteleira para receber os turistas que frequentariam os jogos.

Portanto, o “legado” decorrente desses eventos como podemos 
observar também se encontra firmemente associado a resultados não 
esportivos, sendo importantes fontes de legitimidade para o recebi-
mento dos próprios jogos, com impacto social e cultural dentro das 
comunidades.

A realização de uma competição como a Copa do Mundo demanda 
investimentos vultosos, tanto da iniciativa privada quanto do governo, 
a fim de adequar as cidades-sede às exigências estabelecidas pela FIFA. 
Nos últimos 20 anos, os megaprojetos esportivos sofreram grandes 
mudanças, ampliando e recrudescendo as exigências para que as 
cidades e os países pudessem sediar tais eventos.

Então, podemos perceber que o modelo de planejamento de um 
megaevento como a copa do mundo está alicerçado não em apenas 
uma visão integrada de cidade, mas sim em uma visão de legado que 
atende principalmente aos interesses do capital financeiro e não pro-
priamente aos interesses locacionais.

A escolha de Cuiabá e em uma escala maior, a escolha do Brasil 
como grande sede da copa de futebol tem a ver com uma perspectiva 
de consolidar a cidade e o país como polo de atração de investimentos 
nacionais e internacionais, com o intuito de impulsionar o desenvol-
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vimento tanto econômico como cultural. E a projeção de catalisar 
transformações urbanísticas nas cidades-sede.

Para que tudo ficasse pronto a tempo dos jogos, os entes da Fede-
ração tiveram que realizar adequações à legislação, onde leis foram 
criadas e/ou modificadas para que estivessem de acordo com os in-
teresses da organizadora do evento. Vamos destacar algumas leis no 
âmbito federal e municipal.

A lei nº12.663 de 05 de junho de 2012, chamada de “Lei Geral da 
Copa” dispôs sobre a Copa das Confederações 2013 e a Copa do Mundo 
em 2014. Essa lei trata de muitos assuntos de interesse dos organiza-
dores do evento. Pois vejamos:

O artigo 11 trata das áreas de restrição comercial não só as arenas 
mais também as principais vias de acesso aos eventos, onde a legis-
lação garantiu a exclusividade das marcas patrocinadoras o direito 
de venda, divulgação, publicidade, realizar propagandas e demais 
serviços ou comércio de rua nas imediações das praças esportivas e 
demais locais destinados à organizadora do evento, ou seja, a menos 
de dois quilômetros dos locais de competição só poderiam configurar 
marcas relacionadas pelos organizadores. Um exemplo clássico disso 
foram os bares e restaurantes nas proximidades das arenas onde os 
mesmos foram obrigados a comercializarem apenas os produtos dos 
patrocinadores como mostra o exemplo da foto a seguir:

Imagem 10 – Comércio próximo à Arena pantanal

Fonte: Siqueira (2014).
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A foto acima refere-se a um estabelecimento comercial, em frente 
a Arena Esportiva, onde só foi possível sua abertura durante o evento 
se o comércio fosse totalmente adesivado com a marca de um patroci-
nador e comercializava-se apenas produtos da referida marca. 

A mesma lei limitou o acesso de veículos próximo aos locais dos 
eventos e até a publicidade em veículos que não fossem dos patroci-
nadores foi vedada de acordo com o artigo 16 da referida lei. Esses 
dispositivos ferem a legislação nacional, em uma clara violação dos 
direitos individuais garantidos na constituição nacional. 

Imagem 11 – Comércio nas dependências da Arena Pantanal

Fonte: Siqueira (2014).

A lei geral da copa também permitiu o acesso irrestrito ao Brasil 
dos membros ligados a FIFA bem como as confederações ligadas a ela, 
além de acesso livre ao país de pessoas indicadas pela organizadora. 
Não precisamos ter uma grande profundidade no conhecimento ju-
rídico para saber que essa parte da lei feriu a soberania do país, pois 
com os artigos 19 aos 21 da lei a soberania do Brasil ficou sob tutela 
da entidade com sede na Suíça. 

As benesses entregues à FIFA não pararam por aí, pois coube a FIFA 
organizar e comercializar de forma exclusiva os ingressos, sendo que 
esse ato comercial não foi alcançado pela legislação do Brasil que dá 
direitos aos consumidores, ou seja, nessa relação comercial apenas a 
marca FIFA ficou protegida e não as partes como na relação normal 
de consumo.
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Outra novidade que foi exposta na legislação foi a implementação 
do crime denominado de marketing de emboscada, como diz na lite-
ralidade da lei que esse crime consiste em:

Divulgar marcas, produtos ou serviços, com fim de al-
cançar vantagem econômica ou publicitária, por meio de 
associação direta ou indireta com os eventos ou símbo-
los oficiais, sem autorização da FIFA ou de pessoa por ela 
indicada, induzindo terceiros a acreditar que tais mar-
cas, produtos ou serviços são aprovados, autorizados ou 
endossados pela FIFA: Pena – detenção, de três meses a 
um ano ou multa (Lei 12.663/2012, art. 32).

Esse artigo da lei funcionou dois meses antes a dois meses depois 
da Copa. Isso queria dizer que se as pessoas fossem trajando roupas 
com marcas que não fossem os oficiais patrocinadores elas poderiam 
sofrer as penalidades da lei. 

Outra legislação que auxiliou bastante a FIFA a fazer o evento no 
país foi a Lei 12.350 de 20 de dezembro de 2010, pois nesta referida 
lei as questões tributárias foram facilitadas a FIFA, pois a legislação 
concedeu isenção de tributos federais incidentes nas “importações de 
bens ou mercadorias para uso ou consumo exclusivo na organização 
e realização dos eventos” (art. 3 lei 12.350/2010). Esta lei foi de grande 
benefício para a FIFA e seus parceiros pois possibilitou isenção de 
vários tributos federais tais como: o IPI (Imposto de Produtos Indus-
trializados), PIS (Programa de Integração Social), COFINS (Contribuição 
para o Financiamento da Seguridade Social), IR (imposto de Renda), 
IOF (imposto de Operações Financeiras), além de taxas e demais con-
tribuições geradas a partir da realização do evento no Brasil. Essa 
desoneração foi extensiva as pessoas físicas que a FIFA precisava 
pagar, assim como empresas que prestaram serviços para FIFA de 
forma direta ou indireta para o evento esportivo.

Entre os artigos 17 até o 21 a Lei 12.350/2010 trata do Regime Espe-
cial de Tributação para a Construção, Ampliação, Reforma ou Moderni-
zação de Estádios de Futebol (RECOPA) que consistiu em suspensão de 
exigência da Contribuição para o PIS/PASEP e COFINS sobre as receitas 
conquistadas pelas empresas nacionais nas vendas de maquinários, 
equipamentos, vendas de materiais de construção, ou mesmo locação 
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de máquinas para a utilização ou incorporação nas obras envolvidas 
das reformas, ampliações, construções das arenas esportivas.

Outra lei que foi implementada no Brasil foi a Lei 12.462 de 04 de 
Agosto de 2011, essa lei instituiu o Regime Diferenciado de Contrata-
ções Públicas (RDC), esta lei tinha como objetivo primaz facilitar as 
contratações feitas pelos entes públicos com o propósito de não só 
dar celeridade mais também facilitar os projetos referentes à Copa 
do Mundo de 2014. Essa forma de licitação sobrepõe a Lei 8.666/1993 
que sempre norteou o processo de licitação no Brasil. A ideia era dar 
celeridade nas obras da Copa, para que tudo estivesse de acordo com 
o que foi firmado entre o governo brasileiro e a FIFA. No entanto ao 
flexibilizar a contratação, o RDC possibilitou a contratação de obras 
sem os projetos básicos comuns em qualquer contratação pública. 
Essa flexibilização possibilitou a contratação da principal obra de mo-
bilidade urbana em Cuiabá que foi o Veículo Leve Sobre Trilho (VLT), 
sem os projetos básicos e que percebemos hoje que além de não dar 
celeridade, as obras contratadas foram pagas por um valor acima de 
mercado e mesmo assim não foram terminadas.

Essas leis citadas juntamente com outras leis beneficiaram não 
somente a FIFA, mais também as empresas fornecedoras ao Estado 
brasileiro, principalmente as empresas ligadas a construção civil. 
Essas leis não apenas trabalharam com os marcos legais no Brasil, 
mais se utilizaram de um megaevento esportivo para se consolidar, 
aproveitando-se do grande apelo nacional que são os jogos de futebol.

A fragilização da lei licitatória foi feita de forma tempestiva sem a 
devida discussão no poder legislativo e essas mudanças foram vistas 
como naturais e inevitáveis para o bom andamento das obras, possivel-
mente essa celeridade em flexibilizar as leis tenha sido um dos grandes 
motivos para os escândalos que surgiram após a copa do mundo de 
desvios de recursos e mau uso do dinheiro público.

2.3 Os legados da copa do mundo de 2014

O fato de uma cidade e/ou país se candidatar para sediar um evento 
esportivo requer dos pretendentes a assinatura de compromissos es-
truturais para a transformação urbana. O Brasil quando se tornou sede 
da Copa do Mundo de 2014 assumiu junto a Federação Internacional 
de Futebol (FIFA), um cronograma de execução de obras por parte do 

80 



poder público em conjunto com o setor privado, essas obras quando 
prontas deveriam deixar um legado para as cidades-sede, a fim de 
transformar não somente a infraestrutura necessária para a boa exe-
cução dos eventos, mais também a realidade social das cidades-sede. 
Então, entendemos que o legado deverá proporcionar a cidade uma 
transformação urbana, e possivelmente irá trazer aspectos positivos e 
negativos, pois os legados podem ser tanto materiais como imateriais. 

Como vimos no item anterior deste livro, os megaeventos corres-
pondem a eventos grandiosos sobre vários pontos de vista, dentre os 
quais destaco: público presente e também ligado através das teleco-
municações, as grandes marcas esportivas que investem maciçamente 
nos eventos, as empresas de mídia que deslocam profissionais para 
esses eventos e também fazem grandes aportes para se obter a melhor 
cobertura, os grandes desembolsos econômicos feito pelos países, os 
interesses políticos envolvidos tanto na escala nacional como na escala 
global, também é grandiosa a transformação urbana nos países-sede 
e ao grande capital financeiro internacional que aporta grandes levas 
de recursos para obter seus lucros cada vez mais exorbitantes.

Todo esse esforço financeiro das nações para sediar os eventos é 
devido ao chamado legado que os eventos supostamente proporcio-
nam. Mas o que vem a ser um legado? E quais são esses legados que 
são deixados para a população? E o que realmente ficou de legado 
para as cidades-sede da Copa do Mundo.

Buscando um esforço conceitual encontramos uma diferenciação 
importante escrita por Tavares (2007). O referido autor estudou sobre 
a diferença entre os conceitos de impactos e legados. Para Tavares 
(2007), os impactos possuem caráter temporal de “curta duração e valor 
ambivalente, podendo ser controlados e medidos” (TAVARES, p. 19, 
2007). E quando estabelece o conceito de legado o autor argumenta que 
os legados sobrepõem à questão da temporalidade dos eventos, pois 
englobam a ideia a longo prazo, “não tão imediatos com a possibilidade 
de valor positivo e podendo ser planejados” (TAVARES, p. 23, 2007). 

Então, para buscar apoio para seus projetos, os gestores têm bus-
cado convencer as populações dos países-sede que a copa do mundo 
como outros eventos esportivos proporcionarão legados para o futuro. 
As obras e ações nos eventos irão facilitar a promoção do desenvolvi-
mento em várias áreas onde se destacam: o econômico, social, político 
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ambiental entre outros. Com tantas possibilidades de ganhos para a 
nação ou para as cidades hospedeiras as populações são seduzidas ao 
apoio para sediar os eventos esportivos.

A partir dos estudos de Poynter (2006), Tavares (2007, 2011) esta-
beleceu duas grandes categorias para os legados: “Os legados tangíveis 
e os legados intangíveis” (TAVARES, p. 20, 2007).

O autor classifica como tangível toda a infraestrutura erguida a 
fim de abrigar os jogos e facilitar a mobilidade, esse legado tangível 
é mais fácil sua mensuração. Já os legados intangíveis estão ligados 
às questões culturais que reverberam na avaliação da autoimagem 
do lugar de seus habitantes, nas questões indenitárias socioculturais.

Quadro 3 – Tipos de Impacto dos Megaeventos

Tipo de Impacto Positivo Negativo

Físico/ambiental

- Construção de novas estruturas
- Preservação de patrimônio
- Promoção ambiental
- Impactos esportivos

- Prejuízos ecológicos
- Mudanças em processos                
naturais
- Poluição arquitetônica
- Destruição do patrimônio
- Superlotação
- Estruturas não utilizadas 
(elefantes brancos)

Social/cultural

- Aumento no nível permanente 
de interesse local e participação e 
tipos de atividades relacionadas ao 
evento
- Fortalecimento de valores e 
tradições regionais
- Diminuição local do crime

- Movimento voluntário  
  mais forte
- Comercialização de     
atividades que eram livres
- Mudanças na estrutura da 
comunidade
- Aburguesamento
- Deslocamento social

Psicológico

- Aumento do orgulho nacional/ 
local e espírito de comunidade
- Aumento da consciência ecológica
- Nacionalismo saudável 
(identificação)
- Atmosfera festiva durante o 
evento

- Tendência de atitudes 
defensiva tratando da  
região-sede
- Choque cultural
- Manipulação comercial

Político/  
Administrativo

- Aumento do reconhecimento 
internacional da região
- Desenvolvimento de habilidades 
entre planejadores, políticos e 
outros
- Entendimento internacional

- Exploração econômica da 
população local/legitimar 
decisões impopulares
- Reforço dos valores da elite
- Inabilidade em atingir os 
objetivos
- Aumento dos custos 
administrativos
- Corrupção

Fonte: Preuss (2007, p. 23).
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Apesar do amplo trabalho de convencimento, muitos autores das 
mais diversas áreas têm questionado a efetividade de tais legados, 
pois os eventos esportivos têm beneficiado principalmente as elites 
políticas e as grandes corporações industriais e econômicas.

No período que antecedeu ao evento de 2014, não era difícil encon-
trar discursos por parte das autoridades políticas e econômicas a favor 
do evento. Os argumentos eram os mais diversos, como previsões de ge-
ração de empregos nas mais diversas atividades, dinamização do setor 
industrial e do turismo, além, claro da projeção global que possibilita-
ria uma melhoria da qualidade de vida para a população. Um exemplo 
foi discurso do então presidente Lula em 30 de Outubro de 2007 na 
Suíça quando o Brasil foi escolhido para sediar a copa do mundo.  
Naquela ocasião em agradecimento à escolha o presidente disse:

No fundo, nós estamos aqui assumindo uma responsabi-
lidade enquanto nação, enquanto Estado brasileiro para 
provar ao mundo que nós temos uma economia crescente, 
estável, que nós somos um dos países que está com a sua 
estabilidade conquistada. Somos um país que tem muitos  
problemas, sim, mas somos um país com homens deter-
minados a resolver esses problemas (BRASIL.30/10/ 2007).

O discurso do então presidente frente aos gestores da FIFA evocava 
o dinamismo econômico do Brasil, aliado a processo de estabilidade 
econômica, subentendia que o evento esportivo além de premiar a 
nação pelos seus avanços também abriria a possiblidade de maior 
avanço nas questões socioeconômicas internas.

Depois dos jogos percebeu-se que os discursos foram esvaziados 
por conta da atual situação econômica do Brasil, aliada às questões 
concernentes as condições das arenas esportivas. Uma prova disso são 
as arenas usadas na Copa do Mundo no Brasil em 2014, pois a maior 
parte delas está subutilizada, podemos dar como exemplo o maior 
estádio reformado para a copa que foi o Maracanã que foi utilizado 
também como grande palco na olimpíada do Rio de Janeiro 2016, que 
desde então foi abandonado sendo utilizado muito raramente. Outros 
exemplos nesta temática são as arenas construídas em Manaus, Natal, 
Brasília e Cuiabá que são cidades onde o futebol é pouco desenvolvido 
e as arenas também não são bem utilizadas. No que tange a Arena 
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Pantanal, temos alguns agravantes, pois em 2017 três anos após o fim 
da copa ela ainda não foi terminada e entregue plenamente ao governo 
estadual. Baseado nos exemplos, podemos afirmar que as arenas de 
futebol possibilitaram retornos pouco satisfatórios e não sustentáveis. 
Os grandes vencedores não são as seleções que participam do torneio, 
o país campeão ou o país-sede, os grandes vencedores são as grandes 
construtoras, os grandes canais de mídia, patrocinadores, empresas de 
marketing, o mercado imobiliário local e principalmente a FIFA, que 
foi a organizadora do evento, pois a instituição privada com sede em 
Genebra (Suíça), impôs muitas exigências ao Brasil na área de infraes-
trutura e nas arenas de futebol que potencializaram o capital finan-
ceiro aplicado no evento, e tornou o Brasil refém de suas imposições.

As obras se concentram em construir uma infraestrutura para 
atender as demandas dos jogos, com argumento que essas obras 
gerariam “desenvolvimento” para as áreas afetadas. Essas obras 
atendem as demandas do capital e não aos interesses locais, pois as 
ações que envolveriam o processo de inclusão social e a participa-
ção da população foram as primeiras a serem cortadas da agenda. 
A título de exemplo, as casas populares que deveriam ser ocupadas 
pelas populações que seriam removidas com as obras de mobilidade 
e a construção da arena, não foram erguidas e muitas famílias foram 
desalojadas na região metropolitana e não foram abrigadas e as que 
foram tiveram que se deslocar para a franja da área metropolitana 
sem as condições adequadas de saneamento e transporte. Muitos ainda 
esperam a devida indenização por parte do poder público, pois tiveram 
seus imóveis deteriorados ou destruídos pelas obras em Cuiabá. Um 
exemplo clássico é o conjunto de famílias que ocupam o terreno da 
Arena Pantanal desde os anos de 1980 e foram desapropriadas a fim 
de que houvesse o erguimento da Arena esportiva no local do antigo 
estádio Verdão. Algumas dessas famílias chegaram a desocupar suas 
casas com a promessa de doação de uma outra casa a título de indeni-
zação. No entanto acabaram voltando para suas casas de origem, pois 
a indenização de um outro imóvel não foi concretizado.

Um tema comum quando se fala em legado é que a copa do mundo 
iria aumentar o interesse e a prática esportiva no Brasil o que elevaria 
a qualidade de vida da população, pois os atletas serviriam de inspira-
ção à prática esportiva e isso incentivaria os cidadãos. Quanto a esse 
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tema não temos indicadores para avaliar essa melhoria, no entanto 
quando buscamos pesquisas de outros países que também já sediaram 
percebemos que isso não ocorreu. Temos por exemplo um estudo rea-
lizado pela Australian Sports Commission em 2001 que aferiu que os 
australianos até diminuíram as práticas de esporte, pois passaram a 
serem meros expectadores deixando de ser praticantes dos esportes. 
No caso brasileiro, o aumento das práticas esportivas de saúde tende 
a não ocorrer, pois normalmente os governos não estão preparados 
para otimizar as oportunidades que os megaeventos possam trazer.

Outro fator bastante relevante, mas pouco estudado em relação à 
copa do mundo diz respeito aos demonstrativos contábeis feitos pelo 
ente público, pois a consolidação dos dados fica dispersa pelos diversos 
órgãos o que dificulta a análise exata dos custos das obras. Ligado às 
questões contábeis, outro problema gravíssimo no Brasil diz respeito 
a manobras escusas como não declaração de despesas, corrupção e 
as propinas. Agora desconsiderando esses graves problemas, temos 
os seguintes dispêndios com a construção das arenas:

Tabela 12 – Valor dos Estádios de Futebol para a Copa do Mundo de Futebol

Arenas da Copa 2014

Estádio Cidade BNDES valor Total

Arena Pantanal Cuiabá R$ 337,9 milhões R$ 583 milhões

Arena das Dunas Natal R$ 396,6 milhões R$ 400 milhões

Arena Amazônia Manaus R$ 400 milhões 699,5 milhões

Beira Rio Porto Alegre R$ 275,1 milhões R$ 330 milhões

Castelão Fortaleza R$ 351,5 milhões R$ 518,6 milhões

Fonte Nova Salvador R$ 323,6 milhões R$ 689,4 milhões

Arena da Baixada Curitiba R$ 131,16 milhões R$ 391,5 milhões

Arena Pernambuco Recife R$ 400 milhões R$ 532,6 milhões

Maracanã Rio de Janeiro R$ 400 milhões R$ 1,050 bilhão

Mineirão Belo Horizonte R$ 400 milhões R$ 695 milhões

Arena Corinthians São Paulo R$ 400 milhões R$ 1,080 bilhão

Mané Garrincha Brasília não utilizou R$ 1,403 bilhão

Total ... R$ 3,815 bilhões R$ 8,333 bilhões

Fonte: elaborada pelo autor.
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A elaboração da tabela acima foram divididos os recursos usados 
pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), 
dos recursos usados pelo poder público estadual e os recursos priva-
dos. A tabela deixa claro que 45,78% dos recursos para construção e 
reforma dos estádios foram do Governo Federal e outra grande parte 
dos governos estaduais, sendo apenas uma pequena parte do capital 
privado. Esses dados consolidados contrariam os argumentos de 2007 
quando o Brasil foi escolhido, pois a época o Governo Federal garantiu 
que os recursos seriam apenas de capital privado e não público. Se 
estendermos para as obras do entorno dos estádios o valor acresceria 
em mais 996 milhões de reais segundo o Tribunal de Contas da União 
(TCU). As obras ligadas a mobilidade urbana nas cidades e as reformas 
dos aeroportos somaram mais de 14 bilhões de reais, que juntando 
com outras obras de melhoria somaram um total de 25 bilhões de 
reais investidos pelo governo federal para as obras da copa do mundo 
segundo o TCU.

A maneira como esses investimentos foram feitos serviu para re-
forçar ainda mais a lógica de poder hegemônico que possibilitou um 
agravamento da concentração de renda, agravando as disparidades 
sociais.

As críticas em relação aos investimentos nas obras da copa não se 
limitam as construções das arenas esportivas e sim também as obras 
estruturantes frutos de exigência das organizadoras dos eventos es-
portivos.

Outra questão de relevância quanto aos legados diz respeito aos 
lucros do evento, pois o lucro ficou restrito a FIFA e seus parceiros não 
deixando esses dividendos para o Brasil e nem utilizando os dividendos 
em território nacional. Essa questão impossibilitou o Brasil a obter 
lucro com os recursos auferidos na copa do mundo.

Se de um lado temos o grande aporte financeiro público aplicado 
no evento e os lucros concentram apenas na entidade organizadora, 
temos uma precarização da população do país, pois para executar as 
obras e demais exigências por parte da FIFA torna-se necessário uma 
redução dos investimentos sociais e em alguns casos tivemos o aumen-
to de impostos e encargos sociais para cobrir esses investimentos, e 
o carreamento de recursos que iriam se dirigir ao desenvolvimento 
humano como saúde e educação destinados a cobrir os aportes finan-
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ceiros destinados as obras da copa. Um exemplo em Mato Grosso foi a 
destinação de parte dos recursos do (Fundo Estadual de Transporte e 
Habitação (FETHAB) a fim de atender as obras da Copa do Mundo. O 
FETHAB corresponde a um fundo que foi criado com intuito de aumen-
tar a arrecadação do governo estadual a fim de investir em construção 
de casas populares e pavimentação de estradas. O deslocamento desses 
recursos para construção das obras da copa fez reduzir o acesso a casa 
própria de uma parcela considerável da população local e ao mesmo 
tempo que diminui o investimento em estradas e aumentou o custo 
dos transportes no estado tanto no escoamento da produção como na 
compra dos produtos para o estado de Mato Grosso.

 Mesmo as obras destinadas à mobilidade não beneficiaram a po-
pulação, pois as obras se concentraram em áreas mais centrais que 
naturalmente são dotadas de melhor estrutura, deixando as áreas mais 
carentes excluídas do processo de melhoria.

Acreditamos que o “desenvolvimento” para o país tanto aventado 
nas propagandas para a copa do mundo existiu sim, mas o desenvolvi-
mento ficou centrado em alguns setores da sociedade. Esse desenvol-
vimento foi pensado e definido para atender agentes e instituições do 
capital financeiro global, pois a população não foi favorecida de forma 
direta com o desenvolvimento do megaevento do futebol no Brasil.

A partir do exposto no presente estudo é possível concluir que com 
a copa houve uma superestimação dos fatos positivos e uma subesti-
mação dos efeitos negativos do evento.

O chamado “desenvolvimento” que foi proposto pelos organiza-
dores do evento junto com as forças políticas nacionais foi feito de 
forma tendenciosa, pois o suposto legado que foi produzido foi com 
maior aporte de recursos públicos e pelo menos por enquanto tem 
beneficiado prioritariamente agentes privados de grande influência 
política e econômica do Brasil. Essas instituições privadas e seus aliados 
contaram com informações privilegiadas e com capital suficiente para 
auferir superlucros com o evento contanto também com um retorno 
financeiro de curto prazo.

No que diz respeito à população em geral, a oposição à copa ficou 
concentrada na copa das confederações em 2013, onde as manifesta-
ções sociais em desacordo com os custos das obras, aliados a outros 
problemas internos chegaram a chamar a atenção da mídia interna-
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cional. No entanto, os movimentos sociais contrários à copa do mundo 
foram minimizados no ano da copa em grande parte devido a falsas 
crenças fundamentas nos estereótipos comuns em relação aos “gran-
des” benefícios para o esporte e para a sociedade com a realização dos 
eventos esportivos. Assim como em outros países que sediaram esses 
eventos, a população em geral tende a acordar muito tarde para os 
efeitos negativos que os eventos trouxeram ao país.

Cabe uma distinção entre espaços públicos e bens públicos:

Os espaços e os bens públicos urbanos sempre foram 
uma questão de poder de Estado e administração públi-
ca, e esses espaços e bens não necessariamente consti-
tuem um bem comum. Ao longo da história da urbani-
zação, a provisão de espaços públicos e de bens públicos 
(como saneamento, a saúde pública, a educação etc.) por 
meios públicos foi crucial para o desenvolvimento capi-
talista (HARVEY, p. 143, 2014).

Harvey (2014) deixa claro que a estrutura criada para abrigar os 
grandes eventos esportivos faz parte da estratégia do capital financeiro 
em se reproduzir pelo espaço. E como as cidades tem sido o local das 
principais lutas de classes no mundo contemporâneo, se fez e se faz 
necessário uma ação política por parte dos cidadãos a fim de receber 
a estrutura urbana com qualidade e com preços justos.

No entanto a organização do capital financeiro é mais ágil que a 
organização dos movimentos sociais, pois os movimentos sociais tive-
ram sua voz enfraquecida diante dos discursos e obras que criaram 
o que podemos chamar de urbanismo espetacularizado. Diante da 
situação fico difícil para as organizações sociais enfrentar o discurso 
de modernidade e embelezamento urbano. As obras da Copa do Mundo 
foram legitimadas pelo apelo da identidade nacional ligada ao futebol. 
Aí vemos as operações engendradas pelo Estado, aliada a investidores 
com o apoio da maioria da população para a “modernização” da cidade, 
que alavancou negócios multimilionários entre o poder público e o 
poder privado. Esse processo causou indícios sutis da “disneyficação” 
das cidades (HARVEY, p. 195, 2014).

Bastante criticado por Harvey (2014) a “disneyficação”, ou seja, o em-
belezamento das cidades para atender aos promotores de eventos espor-
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tivos como a Copa do Mundo, tem trazido problemas econômicos e sociais  
para as populações locais. O engendramento das forças pró evento 
tornou quase impossível o argumento contrário a realização das obras.

Embora não seja o enfoque principal do nosso trabalho, podemos 
perceber também várias leis casuísticas que foram elaboradas a fim de 
beneficiar empresas dos mais diversos setores que atuaram na Copa 
do Mundo. As leis que beneficiaram dominantemente algumas empre-
sas foram aprovadas e executadas com o argumento dos “legados” do 
Megaevento. Leis que envolvem desregulamentação, reestruturação, 
flexibilização e privatização geralmente abrem espaços para a entrada 
dos interesses privados no espaço urbano.

Só que elas leis casuísticas tanto no âmbito federal, como do esta-
dual e até no âmbito municipal foram amplamente usadas e todas com 
o mesmo argumento que os benefícios urbanos seriam maiores e mais 
duradouros do que os eventuais transtornos temporários.

As múltiplas formas de ataques aos direitos sociais proporcionaram 
uma contra reação da população brasileira, o estopim foi o aumento 
das passagens do transporte coletivo na cidade de São Paulo em R$ 0,20 
(vinte centavos de Real) no ano de 2013. Os protestos oriundos desse 
aumento se espalharam para a maior parte das cidades brasileiras, 
em eventos não partidários (pelo menos no início). Esses protestos 
incluíram os custos excessivos da Copa do Mundo.

Os protestos de junho de 2013, foram considerados históricos no 
período de redemocratização do país pois não se limitaram as cidades 
sedes da Copa do Mundo, mais também se estenderam a muitas pe-
quenas e médias cidades do país onde as pessoas saiam às ruas para 
manifestar seu descontentamento com as políticas sociais e econômicas 
não só locais como também a condução do excesso de gastos com as 
obras da Copa do Mundo.

As manifestações começaram pelas redes sociais, e tinham as mais 
diversas bandeiras, como o fim da corrupção, o direito a igualdade e a 
dignidade, a luta pela causa indígena e principalmente exigindo saúde 
e educação com o padrão FIFA de exigência. Claro que também exis-
tiam outras bandeiras, citamos apenas algumas a título de exemplo.

A população da cidade de Cuiabá não ficou alheia as questões re-
lacionadas a Copa do Mundo, pois perceberam que o gasto excessivo 
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com as obras começa a levar a uma maior degradação das condições 
sociais da população local.

Imagem 12 – Protestos contra a Copa do Mundo em Cuiabá no ano de 2013

Fonte: http://www.gazetadigital.com.br/conteudo/show/secao/9/materia/383040.  
Acesso em: 20/05/2018.

Os protestos realizados em Cuiabá foram considerados os mais 
expressivos da história da cidade. O ápice do movimento ocorreu em 
20 de Junho de 2013, onde segundo as estimativas da polícia local che-
gou ao número de mais de cinquenta mil manifestantes. Esse número 
corresponde a 10% da população local.

Imagem 13 – Multidão cruzando as vias de Cuiabá nos protestos de 2013

Fonte: http://www.gazetadigital.com.br/conteudo/show/secao/9/materia/383040.  
Acesso em: 21/05/2018
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CAPÍTULO 3

O futebol e sua participação  
no cotidiano da cidade

Este capítulo foi desafiador no seu planejamento e execução, pois 
foi feita uma pesquisa nas exigências dos organizadores da Copa do 
Mundo de 2014 em relação a Cuiabá, fiz também uma pesquisa no pro-
cesso de chegada do futebol em Cuiabá, seu processo de popularização 
junto as mais diferentes camadas sociais, buscamos ainda relacionar 
o futebol com o fenômeno de espraiamento da cidade de Cuiabá no 
século XX e XXI. Através da pesquisa qualitativa buscamos pessoas e 
documentos que contam sobre as histórias dos grandes clubes de Mato 
Grosso, o processo de construção e ocupação dos estádios de futebol 
erguidos em Cuiabá.

Entendemos que os Megaeventos esportivos têm uma conjuntura 
material e simbólica, que inclui a mobilização de muitos agentes e 
estruturas dos mais distintos campos sociais e culturais, sejam eles 
esportivos, econômicos, políticos, midiáticos entre outros, proporcio-
nando um circuito ao entorno do esporte um meio quanto um fim para 
reunir adeptos e consumidores em escala global e de modo a “romper” 
com as fronteiras culturais e econômicas entre as mais diversas nações.

Para que houvesse a midiatização dos eventos foram necessários 
dois elementos relevantes: o “público e o clubismo” (DAMO, p. 140, 
2008). O autor explica que o futebol conseguiu um público fiel devido 
ao suporte dos clubes, que desde a origem da modalidade esportiva 
sua importância só aumentou.

No caso específico do futebol, um clube é uma institui-
ção político-administrativa responsável pela organiza-
ção de uma equipe que compete com outras, e portanto, 
compete com outros clubes. Além dessa atribuição, os 
clubes precisam integrar os membros da comunidade 
afetiva que gravitam no seu entorno e preservar a me-
mória da instituição – criar símbolos de identificação, 
relembrar conquistas importantes etc. De outra parte, 
eles são como totens, entidades de natureza simbólica 
que condensam a representação de uma comunidade de 
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sentimento, cujo sentido é em grande parte constituído 
pela existência de outras comunidades do mesmo gêne-
ro (DAMO, p. 143-144, 2008).

O processo de espetacularização proporcionou a profissionaliza-
ção de quase todos os aspectos do futebol, entre os poucos exemplos 
de amadorismo ainda está com os torcedores, pois são eles que ainda 
dispendem muitas vezes seus parcos recursos a fim de prestigiar seu 
clube de coração.

A Copa do Mundo tem a capacidade de unir clubes e torcedores 
em prol de um ideal que é a conquista da taça para o país. Na con-
temporaneidade não só o futebol mais o esporte em geral tem sido 
instrumento de união nacional em várias nações do Mundo, claro que 
também tem sido usado como instrumento de política por parte de 
muitos mandatários pelo mundo.

Em que pesem essas breves incursões e argumentações desenvolvi-
das, podemos dizer que um dos nossos principais “legados” é à entrada 
do Brasil no circuito dos megaeventos esportivos, inserindo-se cada 
vez mais em um sistema mercadológico de práticas e consumo regidos 
por leis de oferta e procura da sociedade capitalista.

A construção e modificação de estruturas para abrigar a Copa do 
Mundo em Cuiabá geraram e têm gerado grandes transtornos eco-
nômicos para o comércio local e principalmente tem amplificado os 
problemas sociais, pois postos de trabalho foram fechados tanto no 
comércio como na indústria, pois os grandes aportes de recursos em 
infraestrutura gerou uma diminuição dos investimentos sociais e, 
por conseguinte uma precarização da população em especial as que 
pertencem às classes mais baixas da sociedade. Segundo a Pesquisa 
Nacional de Amostras a Domicílio (PNAD), ligado ao IBGE a taxa de 
desocupação saltou de 6,7% em 2014 para 12,7% em 2017. Esses dados 
evidenciam uma restrição aos aportes sociais e uma dificuldade maior 
das famílias se manterem.

Assim, temos a modificação do espaço urbano regional proporciona-
do pelo evento privado da FIFA. Cumpre destacar que consideramos o es-
paço como área habitada, sendo constantemente transformada e utiliza-
da pelo ser humano. O espaço é também o resultado das ações humanas.  
A produção e transformação do espaço são históricas e têm se inten-
sificado graças à ação antrópica cada vez mais presente na natureza.
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Já sabemos que os megaeventos esportivos modificam o cotidiano 
das cidades e os benefícios deveriam ser para toda a população, ou seja, 
mesmo as classes menos abastadas que não conseguem participar como 
expectador in loco nos eventos, os mais pobres precisam ou pelo menos  
deveriam ser beneficiados pelas obras ligadas aos eventos esportivos.

Na contemporaneidade, percebemos um grande emaranhado das 
relações capitalistas que agem no espaço acelerando ainda mais o 
processo de globalização e também o processo de interação cultural 
entre as nações.

A relação do futebol com o cotidiano das cidades é histórica, pois 
o tema futebol está inserido em múltiplos aspectos culturais da socie-
dade brasileira. “O futebol conquistou o país e contribuiu muito para 
a unidade nacional” (MASCARENHAS, p. 11, 2014).

O processo de industrialização do Brasil, aliado ao processo de ur-
banização proporcionou o enriquecimento de alguns centros urbanos 
em detrimento a outros. O futebol, guardada as proporções, espelha 
também esse fenômeno de empoderamento de clubes e ligas enquanto 
que outros clubes e ligas. 

Entender parte da trama que envolve o futebol é importante no 
mundo contemporâneo, pois a prática esportiva e mercadológica está 
inserida na cultura moderna da sociedade brasileira e sua inserção 
foi de forma espontânea nas cidades do Brasil. Ao escrever sobre isso 
Mascarenhas (2014) nos diz:

Mas há algo interno ao futebol que catalisa as energias 
do povo e se realiza no plano da existência imediata dos 
sujeitos, capaz de mobilizar todos os seus sentidos e de 
arrebatá-los em paixão. Na transição do rural ao urbano-
-metropolitano, o futebol acabou por ser um ingrediente 
da mobilidade territorial do trabalho, uma força indis-
pensável na integração dos imigrantes, essencialmente 
por balizar e lastrear um pertencimento até então difuso 
(MASCARENHAS, p. 15, 2014).

O autor deixa clara a inter-relação entre o futebol e sua relação 
com a modernização das cidades brasileiras. Claro que o futebol não 
foi só um elo de modernização mais também um veículo de inserção 
dos imigrantes a cultura regional e nacional.
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Através do futebol o Brasil também foi interiorizado e isso colabo-
rou para a chegada do esporte em nossa cidade.

3.1 A relação de Cuiabá com o futebol regional

Em Cuiabá a relação o avanço do futebol está imbricado na ex-
pansão urbana. Pois vejamos: No Brasil o futebol chegou oriundo da 
Inglaterra no final do século XIX. A princípio essa nova brincadeira 
ficou concentrada na parte litorânea brasileira. Já no início do século 
XX aportou em solo cuiabano. Os primeiros relatos históricos dão conta 
que o Campo D´Ourique (atual Praça Pascoal Moreira Cabral) que era 
um campo de touradas, era usado também para a prática esportiva do 
futebol. Esse campo com múltiplos usos é o único relato histórico da 
prática do futebol no período compreendido entre 1913 a 1935. No pe-
ríodo considerado o futebol era estritamente amador e não constante, 
pois não temos relatos oficiais de competições realizadas no período. 
Neste período o esporte até então não profissional era o elo entre os 
dois principais núcleos urbanos da Cuiabá na época que era a região do 
porto e a região do centro da cidade. Ainda nessa época surgiu o campo 
do Arsenal, onde posteriormente foi construído o estádio Presidente 
Dutra, esse espaço transformado em alguns momentos como praça 
de futebol gradativamente foi se tornando um ponto de encontro das 
famílias do bairro do Porto.

Imagem 14 – Equipe de futebol em 1917 Cuiabá-MT

Fonte: Jornal O Malho, Rio de Janeiro, nº 783, 15 set. de 1917.

94 



A foto acima é uma preciosidade do futebol em Mato Grosso, pois 
dentre as pesquisas que fizemos essa foi o registro mais antigo do 
futebol em Mato Grosso, onde a prática esportiva era realizada com 
pequenas equipes porque o esporte ainda era embrionário na cidade.

No período do amadorismo do futebol regional alguns times sur-
giram, tais como: o Americano, o Internacional, o Paulistano, Cuiabá 
Futebol Clube entre outros. De acordo com nossas buscas, esses 
constam como os primeiros clubes amadores do estado. Segundo re-
latos dos mais antigos apaixonados pelo futebol dá conta que o time 
do Internacional era o principal representante do bairro do Porto, 
enquanto que o Cuiabá Futebol Clube era um time mais elitizado da 
região central da cidade.

Imagem 15 – Equipe do Paulistano da década de 1940

Fonte: acervo de Benedito Hilário de Carvalho.

O futebol como novo esporte a ser praticado em Cuiabá nos pri-
meiros anos do século XX foi gradativamente tomando o esforço do 
esporte mais popular até então, que eram as touradas praticadas no 
antigo Campo do D’Ourique.

A partir de 1936 surge o campo do comércio onde posteriormente 
foi construído o estádio do Liceu Cuiabano, a fim de atender os anseios 
dos moradores do centro da cidade. Sendo assim no período de 1936 
a 1945 os dois campos de futebol mais importantes eram os campos 
do Comércio no centro e o campo do Arsenal no bairro do porto. Os 
jogos eram basicamente na forma de “peladas”, ou seja, eram partidas 
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informais, com regras mais flexíveis em relação ao tempo de jogo, 
quantidade de participantes e tamanho dos campos. 

A primeira liga de futebol mesmo que amadora surgiu em 1936 
no dia 11 de junho composta a princípio por sete clubes dos quais os 
que se profissionalizaram e sobrevivem até a contemporaneidade são 
o Mixto e o Dom Bosco. Essa liga era denominada de “Liga Esportiva 
Cuiabana (LEC)”. Além do Mixto e Dom Bosco, outros cinco clubes 
fizeram parte desta primeira liga, são eles: Comércio Futebol Clube, 
Paulistano Futebol Clube, Americano Futebol Clube, Associação Atlética 
Tipográfica e o Esporte Clube Destemido.

Nos anos de 1930 a ideologia empregada pelo então presidente 
Vargas era interiorizar e modernizar o “sertão” do Brasil. A cidade de 
Cuiabá passou por um rápido processo modernizante principalmente 
no final da década de 1930 e início da década de 1940.

No período considerado o interventor de Mato Grosso era o profes-
sor Júlio Muller, sobre a situação do estado à época Jucá (1998) escreve:

No seu tempo e no seu espaço, o ex-governador Júlio 
Muller relacionou as necessidades mais prementes, a 
começar pela estruturação do próprio estado, que conti-
nuava vivendo uma época histórica que havia ficado no 
passado. O sul de Mato Grosso de então estava se bene-
ficiando, também do progresso industrial de São Paulo, 
seu vizinho geográfico, sua base econômica e seu berço 
social. O perfil socioeconômico do mato-grossense mais 
voltado para a agricultura estava ficando restrito ao cen-
tro do estado. Mais ao norte era ainda um grande vazio 
demográfico e a região sul se modificava, entre o cresci-
mento de São Paulo e as distâncias para Cuiabá, que além  
de não contar com os necessários meios ainda se sacrifi-
cava para beneficiar; na medida do possível, um interior 
também carente em transformação (JUCÁ, p. 16, 1998).

A partir da descrição feita, é possível compreender que Cuiabá 
ainda tinha muita ligação com os ares bucólicos rurais, com pequeno 
adensamento populacional, e concomitantemente a isso o que na 
época era o sul de Mato Grosso começou a ficar cada vez mais próxi-
mo de São Paulo do ponto de vista econômico, pois aquela unidade 
federativa começava sua grande ascensão econômica. Com a entrada 
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de Júlio Muller ao poder que era fortemente aliado ao governo de 
Getúlio Vargas, gradativamente tivemos uma “redução da influência 
política dos grandes proprietários rurais e a consequente valorização 
das novas lideranças urbanas” (JUCÁ, p. 129, 1998).

A família Muller sempre teve excelentes relações políticas com 
o governo Vargas o que facilitou a entrada de recursos na cidade de 
Cuiabá e isso facilitou a modernização da cidade de Cuiabá.

As oligarquias rurais que historicamente dominaram os destinos 
políticos de Mato Grosso foram a partir da década de 1930 perdendo 
sua influência e, por conseguinte houve uma ascensão de novos polí-
ticos de origem urbana.

Como forma de consolidação do poder urbano, os empresários e 
intelectuais de Cuiabá foram se apropriando das direções dos clubes 
de futebol que até então eram amadores. Participar das atividades de 
um clube de futebol dava prestigio e notoriedade as pessoas.

O surgimento do Mixto Sport Club (respeitando a grafia da época), 
se dá em 1934, onde a ideia não era apenas fazer um clube de futebol 
e sim criar um espaço de entretenimento cultural para homens e mu-
lheres. Consideramos isso revolucionário para a época, pois os esportes 
públicos eram praticados dominantemente por homens, não sendo co-
mum a participação de mulheres mesmo na plateia. No entanto temos 
que ressaltar que a cuiabania do sexo feminino tinha já um espaço 
de esportes criado em 1928, denominado “clube feminino” onde as 
mulheres praticavam o vôlei e também faziam suas discussões musi-
cais e literárias. O clube mais querido chamado de “tigrão da Vargas” 
surgiu com uma mescla de esporte, literatura e tradições regionais.

Pesquisas junto aos informes da época e também junto a fontes 
informais dão conta que nesse período o principal clássico local era 
as disputas entre Mixto e Americano, onde o campo do Comércio es-
tava sempre lotado durante os jogos, porque o futebol rapidamente 
tornou-se ponto de encontro dos cuiabanos.

Cabe ressaltar que o campo do Comércio estava assentado onde 
hoje se situa o Colégio Liceu Cuiabano e foi construído para tirar os 
principais jogos da cidade da região do Porto onde se situava o campo 
do Arsenal e levar os jogos para o centro da cidade.
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Imagem 16 – Seleção Cuiabana em 1943

Fonte: Vida Doméstica, Rio de Janeiro, edição 308, novembro de 1943.

 A foto acima mostra os principais destaques da Federação Ma-
to-grossense de Desportos em 1943, contendo no mesmo time jogadores 
de diferentes equipes que se apresentavam em Cuiabá.

Uma grande prova quanto ao aumento populacional em Cuiabá no 
período são os dados do IBGE que descreve Cuiabá com apenas 33.678 
habitantes em 1920 e em 1940 o número já tinha saltado para 54.394 
pessoas, incluindo as áreas urbanas e rurais. Esse rápido aumento 
populacional foi resultado das grandes obras do período estudado, 
tanto que o jornalista Archimedes Pereira Lima afirmou em uma re-
portagem ao jornal Gazeta de Notícias em 1939, cujo título era “Mato 
Grosso na senda do Progresso” o seguinte:

Um surto de grande progresso domina todo o estado 
de Mato Grosso: Grandes atividades existem, quer na 
administração pública, quer nas diferentes esferas das 
atividades particulares. Em Cuiabá, trabalha-se, no mo-
mento, febrilmente. A firma Coimbra Bueno & Cia Ltda, 
já iniciou as construções, contratadas com o governo do 
estado, dos edifícios destinados à residência do governa-
dor, do grande hotel, do cinema, do centro de saúde e do 
quartel do 16º B.C., devendo, dentro em breve, iniciar a 
construção dos que se destinam à secretaria geral, dire-
toria de estatísticas e palácio da justiça (JORNAL GAZETA 
DE NOTÍCIAS, 28/02/1939).
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As obras citadas dominantemente são onde hoje temos uma das 
grandes e principais avenidas de Cuiabá que é a Avenida Getúlio 
Vargas antigo beco largo. A desapropriação da área e a abertura da 
avenida facilitou a integração entre os dois “estádios” de futebol de 
Cuiabá, entre o bairro do porto e o centro. Cabe ressaltar que o acesso 
ao campo do comércio era feito pelas ruas mais antigas do centro que 
correspondem à Rua Cândido Mariano e a Rua 24 de Outubro. 

A cidade de Cuiabá que passou duzentos anos dividida entre os que 
moravam no bairro do Porto distante dos que moravam no bairro do 
Centro, agora estava tendo a oportunidade de integração espacial, pois 
a abertura da Avenida Getúlio Vargas prometia fazer tal integração. 
A abertura provocou naturalmente um afastamento populacional do 
córrego da prainha que era o elo natural entre o Porto e Centro da 
cidade. Novamente ressaltamos a importância da criação da avenida 
que tornou secundária a integração pelo córrego da Prainha.

Apenas no ano de 1942 foi criada a Federação Mato-grossense de 
Desportos (FMD) que congregava além do futebol outros esportes, 
sendo que a FMD posteriormente passou a ser chamada de Federação 
Mato-grossense de Futebol (FMF) com a finalidade de gerir apenas o 
futebol do estado. A FMD era composta de dez ligas ou clubes sendo 
elas: Americano Esporte Clube, Clube Esportivo Dom Bosco, Estado 
Novo Esporte Clube, Paulistano Futebol Clube, Terceiro Distrito Esporte 
Clube, Liga Esportiva de Corumbá, Liga Mirandense de Futebol, Liga 
Esportiva Aquidauanense, Liga Municipal de Amadores de Campo 
Grande, Liga Três-lagoense de Desportos.

O primeiro campeonato organizado pela Federação de Futebol foi 
no ano de 1943, como os clubes eram amadores, o deslocamento dos 
clubes mais longínquos era dificultado, sendo assim, o campeonato era 
descentralizado e os jogos funcionavam a partir da organização das 
ligas. No caso de Cuiabá os clubes da região mandavam seus jogos no 
campo municipal do Bosque que corresponde ao campo do Comércio. 
A partida inicial foi entre os clubes mais tradicionais de Cuiabá, Mixto 
e Dom Bosco, no entanto o primeiro campeão estadual de futebol foi 
a equipe do Paulistano Futebol Clube.

A fim de adensar a nova avenida criada que foi a Getúlio Vargas que 
se transformou no principal caminho para o estádio de futebol, outras 
obras foram construídas ao longo da avenida, e em outros lugares da 

99 



cidade. Destacam-se: a construção do aeroclube de Cuiabá, o prédio da 
Imprensa Oficial de Mato Grosso (IOMAT), o prédio do Departamento 
de Saúde Pública, prédio da Secretaria de Justiça, a Assembleia Legis-
lativa de Mato Grosso, inaugurada a rádio “A Voz D’oeste”, construído 
o prédio do colégio “Liceu Cuiabano”.

O processo de modernização da cidade tinha grande incentivo do 
Governo Federal, tanto que a maior parte das obras foram custeadas 
pelo orçamento federal. Essas obras aceleraram o processo de êxodo 
rural, provocando um rápido crescimento da cidade e com isso o inte-
resse pelo futebol foi crescente pois a chegada de pessoas nas cidades 
o futebol foi um meio de inserção dos novos migrantes junto com a 
população local. Estar na cidade era significar pertencer a um grupo 
de torcedores de um determinado clube de futebol.

Considerando que as transformações no traçado de Cuiabá deram 
um novo traçado a capital, sendo que as principais obras de moder-
nidade entre os anos de 1930 e 1940 destacamos as seguintes obras:

Tabela 13 – Principais Obras em Cuiabá nos anos de 1930 e 1940

Obra Valor

Residência dos Governadores Cr$ 504.185,20

Grande Hotel Cr$ 1.394.312,50

Secretaria Geral Cr$ 959.889,90

Estação de Tratamento de água Cr$ 1.489.694,30

Palácio da Justiça Cr$ 967.665,00

Cine Teatro Cuiabá Cr$ 1.532.308,50

Ponte sobre o rio Cuiabá Cr$ 1.844.250,50

Maternidade Cr$ 384.260,90

Estação Elevatória de Cuiabá Cr$ 301.916,70

Hotel Águas Quentes Cr$ 366.032,60

Usina de Pasteurização do Leite Cr$ 240.636,50

Colégio Estadual Cr$ 7.333.330,80

Pavilhão de Exposição Agropecuária Cr$ 313.895,70

Avenida Getúlio Vargas Cr$ 650.598,30

*Valor em cruzeiros antigos

Fonte: elaborada pelo autor.
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Essas obras totalizaram o valor de Cr$ 18.282.977,40 (dezoito mi-
lhões duzentos e oitenta e dois mil novecentos e setenta e sete cruzeiros 
e quarenta centavos). Essas construções não só modificaram a feição 
da cidade, mais também colaboraram para implementar um novo 
padrão no cotidiano da cidade.

Como no período entre a execução das obras até a elaboração des-
ta tese o Brasil passou por períodos inflacionários, de conversão de 
moeda e até mudança de moeda não encontramos de forma confiável 
um valor que corresponde-se aos valores atualizados, ainda temos o 
problema relacionado a correção monetária, no entanto ressaltamos 
que a política de modernização de Cuiabá, estava inserida na política 
nacional de interiorização do Brasil, implementada no governo de 
Getúlio Vargas.

As obras foram implementadas pela empresa Engenharia Coimbra 
Bueno & Cia Ltda, que tinha sede no Rio de Janeiro e deslocou para 
Cuiabá o engenheiro Cássio Veiga de Sá a fim de executar tais obras. 
Essa mesma empresa foi responsável pelo planejamento e execução 
das obras da cidade de Goiânia nos anos de 1930. 

Cuiabá até então, era muito carente de infraestrutura para rece-
ber tantas obras, pois até o material básico para as construções vinha 
de São Paulo. Para descrever tal situação Sá (1980) escreve: “[...] Os 
materiais eram despachados na Estrada de Ferro Paulista até Bauru, 
para baldeação em vagões da Estrada de Ferro Noroeste do Brasil,” 
(SÁ, p. 63, 1980). Essa morosidade retrata a falta da logística da época 
onde o translado demorava em torno de três meses.

A origem dos produtos principais para a execução é descritos desta 
maneira:

(...) Para construção das residências tínhamos apenas a 
pedra, areia que extraíamos do rio Cuiabá, cal que vinha 
de Nobres e tijolos que inicialmente foram feitos pela 
Polícia Militar. As telhas coloniais de fabricação São Ca-
etano, a serralheria, as esquadrias de madeira, os tacos 
de soalho, a cerâmica, o material elétrico e hidráulico e 
todo o acabamento vieram de São Paulo (SÁ, p. 72, 1980).

Queremos destacar a construção do Colégio Estadual que foi inau-
gurado no dia 10 de novembro de 1944. O colégio foi inaugurado como 
a mais moderna construção educacional de Mato Grosso na época, 
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pois além das salas de aula, a escola era dotada de amplos salões de 
circulação, anfiteatro, laboratórios de ciência, biblioteca, quadra co-
berta e em anexo ao colégio foi feito o primeiro estádio de futebol em 
Cuiabá. Ao descrever o sentimento geral da população na época Jucá 
(1998) escreve o discurso do interventor Júlio Muller:

Inaugurando o prédio do Colégio Estadual de Mato Gros-
so, o interventor Júlio Muller disse que realizava um 
grande ideal, como educador, ao entregar aquele palácio 
da educação à juventude cuiabana e desejou que a moci-
dade local pudesse naquele estabelecimento realizar os 
seus ideais de aprimoramento moral e cultural. Com os 
olhos marejados de lágrimas, ele tentou prosseguir mas 
não conseguiu, tendo a lhe confortar, porém, os aplau-
sos dos presentes. Foi um dos momentos mais emocio-
nantes da história do ensino em Mato Grosso, graças a 
um governante que iniciou a sua brilhante vida pública 
no magistério, onde estabeleceu os seus sonhos para as 
grandes jornadas (JUCÁ, p. 256, 1998).

A descrição do autor marca o tom emocionado da inauguração. 
Cabe ressaltar que o estádio do Liceu Cuiabano, foi erguido na área 
do antigo campo do comércio. A inauguração do chamado à época, 
de estádio municipal, só foi no dia 01/06/1947. Os jornais da época 
noticiaram a grande inauguração que teve o tradicional jogo solteiros 
e casados e como principal jogo Mixto X Dom Bosco.

Imagem 17 – Time do Mixto Bicampeão nos anos de 1947/1948

Fonte: acervo de Benedito Dorileo.

102 



As famílias cuiabanas podiam desfrutar dos jogos no estádio mu-
nicipal e o público sempre lotava as dependências do estádio, a partir 
desta inauguração podemos dizer que o futebol se consolidou como 
principal evento cultural de Cuiabá. Sendo assim, os jornais e rádios 
da época começaram a deixar um espaço cada vez maior na grade de 
suas programações um espaço dedicado ao futebol regional.

O grande contingente de expectadores nos jogos fez surgir a neces-
sidade da construção de um outro estádio; o estádio Presidente Dutra, 
que os saudosos cuiabanos afirmam que seria o “Maracanã Cuiabano”. 
Cabe ressaltar que a construção do Colégio Estadual Liceu Cuiabano, 
inviabilizou por um tempo a disputa dos jogos de futebol na cidade, 
criando assim a necessidade de construção de um novo estádio.

O novo estádio foi erguido no antigo estádio do Arsenal onde fun-
cionava também a Praça Benjamin Constant, sendo que o terreno foi 
doado pela prefeitura de Cuiabá, através do prefeito Leonel Hugueney 
e os recursos federais foram aportados para mais uma nova construção 
de grande porte para Cuiabá. Na época o estádio “Dutrinha” como é 
chamado, foi considerado o maior estádio do oeste do Brasil, no en-
tanto muito aquém do projeto origem. Sua inauguração ocorreu no 
dia 22 de junho de 1952. Sendo que a partir desta data o campeonato 
de futebol foi disputado neste novo estádio.

A construção do estádio Presidente Dutra decepcionou a popula-
ção que esperava um estádio semelhante ao Maracanã e recebeu um 
estádio muito acanhado levando a desconfiança generalizada na po-
pulação quanto a aplicação correta dos recursos aportados no estádio.

Perceba que em menos de dez anos foram erguidos dois estádios 
de futebol na cidade de Cuiabá, o estádio do Liceu Cuiabano e o estádio 
Presidente Dutra. Os dois estádios foram erguidos em áreas onde já 
haviam campos de futebol; o campo do Comércio e o campo do Arsenal. 
Os dois estádios contemplavam as duas áreas adensadas da cidade de 
Cuiabá, o Porto e o Centro da cidade.

Para descrever os anos de 1950 e 1960, Filho (2014), escreve:

Em 1954 a cidade começa a verticalizar, quando é inau-
gurado, em um terreno de esquina voltado para a Praça 
da Matriz, o Hotel Centro América, e em 1963 é finaliza-
do o Palácio Alencastro, então sede do governo e hoje 
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sede da Prefeitura Municipal de Cuiabá, em 1968 é a 
demolição da Catedral. Pode-se observar a ocupação do 
centro histórico da cidade, podendo-se notar também o 
edifício da antiga Escola Técnica Federal de Mato Grosso 
(ETFMT), atual Instituto Federal de Mato Grosso (IFMT) 
(FILHO, p. 71, 2014).

O processo de verticalização da cidade denota o processo de adensa-
mento urbano da cidade, construções simbólicas como as citadas acima 
são importantes para representar tal momento no espaço temporal 
da cidade. A modernização do período também passou pelo futebol 
pois houve a profissionalização do esporte no ano de 1967, sendo que 
o primeiro campeão estadual na era dos campeonatos oficiais profis-
sionais foi o Operário de Várzea Grande.

O presidente da FMD Hélio Fonseca organizou esse primeiro cam-
peonato profissional. Cabem algumas ressalvas em relação a esse cam-
peonato, na época Mato Grosso contava com uma dimensão territorial 
com mais de um milhão e duzentos mil quilômetros quadrados e essa 
gigantesca dimensão requereu uma adequação nos jogos, onde uma 
parte dos clubes disparam os jogos tendo como sede a cidade de Campo 
Grande e a outra parte dos clubes tinham como cidade sede Cuiabá. 
Essa foi a fórmula que a FMD encontrou para organizar tal disputa 
e minimizar os custos dos clubes. O que a historiografia atualmente 
reconhece o Operário de Várzea Grande como primeiro campeão es-
tadual na verdade era o campeonato Cuiabano que se iniciou em 1967 
e só terminou no ano seguinte.

A disputa era, todos contra todos no formato turno e returno, 
onde as partidas eram disputadas do estádio Dutrinha. O primeiro 
campeonato profissional contou com os seguintes clubes: Boa Vista, 
São Cristóvão, Dom Bosco, Riachuelo, Palmeiras, Mixto e Operário. 
A final foi entre os campões do turno e do returno, sendo realizada 
entre as equipes do Mixto e Operário. O primeiro jogo realizado no 
estádio Presidente Dutra no dia 17 de março de 1968 com vitória do 
Operário e o segundo jogo no mesmo estádio realizado no dia 21 de 
março de 1968 com outra vitória do “chicote da fronteira” (nome que 
os torcedores dão ao time do Operário), pelo placar de 1 a zero.

Esse primeiro campeonato foi histórico, pois temos aí o início do 
processo de profissionalização dos clubes, no entanto os jogadores 
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eram ainda amadores e dominantemente formada pois pessoas da 
própria região. Como por exemplo, a equipe do Operário que foi 
campeã em 1967 tinha o seguinte time base: Saldanha, JK, Gonçalo, 
Glauco, Darcy, Avelino, Beto, Poxoréu, Ide, Gebara, Tião, Odenir (upa 
neguinho). A base da equipe do Operário eram jogadores que nasceram 
ou pelo menos já moravam no estado de Mato Grosso, sendo pouco 
comum a inserção de atletas de outros estados brasileiros.

O interesse da população cuiabana pelo futebol cresceu rapida-
mente, os jogos atraíram cada vez mais torcedores, o estádio Pre-
sidente Dutra ficou cada com menos espaço para abrigar os jogos, 
sendo comum histórias de torcedores que se abrigava nas áreas que 
circundavam o estádio e também subiam no telhado do antigo colégio 
denominado Ginásio Brasil. Diante disso, a classe política se mostrou 
interessada em entrar no espaço futebolístico e assim como em outros 
estados muitas pessoas usavam o prestígio que tinham nos clubes 
para alavancar suas carreiras políticas. Concomitante a isso, juristas 
e demais pessoas ligadas ao poder judiciário também começaram a 
participar mais ativamente das organizações das ligas de futebol. 
Empresários de diversas áreas começaram mesmo que informalmente 
participar do dia a dia dos clubes, com prêmios dados aos jogadores, 
subsídio para custear os melhores atletas. Essas imbricadas relações 
levaram ao processo de profissionalização. Famílias tradicionais se 
revezavam nas direções das equipes, fazendo dos times de futebol 
uma extensão dos seus negócios e/ou interesses.

Em 1965 Cuiabá recebeu a visita do time do Santos com as grandes 
estrelas da época como Pelé, Gilmar, Coutinho, Carlos Alberto Torres 
e Pepe entre outros, em um jogo no estádio Presidente Dutra. Nesse 
jogo o Santos enfrentou o Dom Bosco e venceu por 5 X 2. Esse jogo 
fez abarrotar o estádio e também fez nascer na cuiabania o desejo 
de um estádio maior para a cidade e esse desejo crescia já a passos 
largos. Posteriormente o Santos voltou a Cuiabá para um torneio em 
comemoração aos 250 de Cuiabá. A final novamente foi no estádio 
Dutrinha, como mostra a foto a seguir:
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Imagem 18 – Jogo entre Santos e Mixto em 1969

Fonte: acervo de Ruiter Jorge de Carvalho.

Como está evidenciado pela imagem, esse jogo mostrou a pequenez 
do estádio Dutrinha frente ao interesse da Cuiabania pelo futebol. 
A partida ocorreu no dia 08 de Abril de 1969 com a vitória do time 
santista por 5 x 1.

Surgiu por parte da FMD o desejo de construir um novo estádio na 
região próximo onde hoje é a rodoviária de Cuiabá, no bairro Consil. 
Na época o governador do estado – Pedro Pedrossian convocou os 
dirigentes da FMD para uma reunião e convenceu os dirigentes a 
não construir o estádio no bairro Consil, pois era considerada pelo 
governador uma área “escondida” e não iria aparecer. Foram então 
paralisadas as obras já iniciadas com a promessa do governador que 
o governo estadual construiria um novo estádio para Cuiabá.

No entanto, ao invés de construir o estádio em Cuiabá o governador 
construiu na área universitária de Campo Grande o estádio Pedro Pe-
drossian chamado de “Morenão”. Sendo que o estádio foi inaugurado 
no dia 07 de março de 1971, com uma capacidade de 45 mil lugares. A 
construção do estádio aqueceu ainda mais as desavenças culturais e 
históricas entre Cuiabá e Campo Grande. Outro dado relevante que os 
times de Cuiabá sempre levavam mais torcedores aos estádios quando 
comparados com os torcedores da cidade de Campo Grande.
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A construção de um estádio de grande porte em Campo Grande, 
mostrou a força política dos políticos mais ligados a Campo Grande.

O interesse pelo futebol regional sempre esteve ligado com os 
interesses políticos, prova disso que os clubes tradicionais foram di-
rigidos por vários atores políticos e agentes públicos de Mato Grosso. 
O dinamismo do futebol colaborou primeiramente para a integração 
da região do bairro do Porto ao bairro do Centro e também contribuiu 
para a expansão urbana da cidade, prova disso foi a construção do 
estádio Governador José Fragelli o estádio “Verdão”. 

A construção do novo estádio foi uma exigência não só dos despor-
tistas mais sim de toda a população cuiabana, o que fez o governador 
José Fragelli acelerar o processo de construção do estádio.

A construção se deu nos anos de 1970, onde o jogo inaugural foi 
no ano de 1975, em um jogo amistoso entre o Fluminense e a seleção 
de Cuiabá, neste ano apesar do jogo inaugural o estádio ainda não 
estava totalmente pronto, sendo que as obras terminaram no ano de 
1976, onde a inauguração contou com a presença do então presidente 
Ernesto Geisel. 

Tanto o “Morenão” como o “Verdão” foram estádios estratégicos 
para os interesses militares pois faziam parte do processo de ocupação 
do oeste brasileiro e a presença do presidente militar na inauguração 
mostra o grande interesse dos militares em manter o controle da po-
pulação através do futebol.

O quadrangular inaugural foi entre as equipes do Operário, Dom 
Bosco, Mixto e o Clube de Regatas do Flamengo. Essa inauguração 
contou com a presença de mais de 55 mil pessoas no estádio. Para 
melhor analisar a grandiosidade do estádio, segundo o IBGE em 1970 
Cuiabá contava com 103.427 habitantes, ou seja, o estádio abrigava 
em torno de 50% da população do município de Cuiabá.

A construção do estádio na região oeste da cidade proporcionou 
uma ocupação dessa área da cidade, pois os bairros que ficavam em 
derredor onde foi construído o estádio, foram adensados e a região 
foi incorporada a mancha urbana da cidade, através da lei municipal 
1.346 de 12 de março de 1974.

Quando da construção do estádio “Verdão”, a região era vazia do 
ponto de vista demográfico, no entanto a construção atraiu muitos 
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trabalhadores para a obra que de forma mais cômoda começaram a 
adensar os derredores do estádio. Sendo assim, bairros como a Cidade 
Alta, Cidade Verde, Santa Isabel entre outros, foram rapidamente ocu-
pados. Mesmo que os moradores não tivessem o título legal da terra, 
as pessoas fizeram em regime de autoconstrução suas residências. 
O que até então era uma área rural da cidade foi incorporada a área 
urbana e novamente um estádio foi a mola propulsora do crescimento 
da microrregião.

Mapa 7 – Evolução do Perímetro Urbano de Cuiabá

Fonte: elaborado pelo autor a partir dos dados cartográficos do SIG-Cuiabá com recursos 
técnicos do Argis, Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano (SMDU, 2010). 

O mapa demonstra muito bem o período de adensamento popula-
cional no período considerado. Analisando de forma mais cuidadosa 
os indicadores iremos concluir que os estádios em Cuiabá ajudaram 
a nortear os adensamentos populacionais de Cuiabá.

A expansão da área incorporada como urbana em 1974 mostra 
um grande crescimento espacial de Cuiabá, motivada também pelo 
período de forte migração interna de sulistas rumo a Mato Grosso.

No último quarto do século XX, houve o surgimento de muitos bair-
ros nos arredores do estádio “Verdão” ao mesmo tempo que o estádio 
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se tornou o grande palco dos espetáculos de futebol, onde desfilaram 
os grandes craques do Brasil e do Mundo. Mais os grandes jogadores 
regionais tiveram lugar de destaque no estádio, pois grandes clássicos 
regionais contavam sempre com um público que suplantava os 30 mil 
pagantes. Foram os chamados tempos áureos do estádio Verdão. Em 
1980 segundo o IBGE Cuiabá contava com uma população de 212.984 
pessoas e em 2000 já contava com uma população de 483.346. Esse 
rápido crescimento populacional no período foi um dos maiores 
índices entre as capitais no Brasil, motivado pela intensa migração 
principalmente oriunda do Centro- Sul do Brasil.

Os dados acima citados são reforçados através da nossa pesquisa 
empírica junto aos moradores antigos da região que viveram o período 
do estádio “lotado” como eles mesmos dizem. Vamos citar parte da 
entrevista com dois moradores dos arredores do estádio. Carlos Luiz 
é um cadeirante da Rua Comandante Costa no bairro do Porto que era 
o ponto de passagem das pessoas que iam ao estádio. Ele nos diz que 
nunca desgrudou do seu “radinho” para saber sobre todas as notícias 
dos jogos “no dia dos jogos uma multidão passava com bandeiras 
do Mixto me provocando e caminhavam em grupo para o estádio” 
(CARLOS LUIZ, p. 01, 2018). Ele ainda relatou que as provocações se 
limitavam ao campo esportivo, e ele fazia questão de ficar a porta 
com seu uniforme do time do coração o Operário de Várzea Grande. 
Mesmo com o crescimento da cobertura dos jogos pelos programas 
esportivos regionais, nosso entrevistado diz que seu rádio lhe dava toda 
a informação necessária para conhecer as novidades dos times locais.

Segundo nosso entrevistado, na semana em que ocorriam os clás-
sicos toda a cidade se movimentava com os comentários nos bares 
e rodas de amigos. Além dos rádios todos buscavam nos jornais de 
circulação regional as informações sobre seu clube de coração.

Os pais faziam questão de levar seus filhos a fim de desfrutar 
dos jogos no estádio, com isso o consumo de gêneros alimentícios 
aumentava e isso proporcionava formas de renda a muitas famílias 
das proximidades do estádio.

Dona Geraldina moradora há mais de quarenta anos do bairro 
Jardim Independência que era chamado de bairro Verdão à época 
também aceitou que gravássemos algumas entrevistas com a mesma, 
ela era vendedora de bolos na porta do estádio nos dias de jogos. “por 
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muitos anos a venda de bolo de arroz e bolo de queijo e minhas bebidas 
foram o ganha-pão da minha casa, nos clássicos havia tanta gente que 
meus cinco filhos mais velhos tinham que me ajudar na venda” (DONA 
GERALDINA, p. 03, 2018). Ela nos diz que os jogos eram sempre com 
muita gente e chegou o tempo que ela apenas fazia os bolos e os filhos 
vendiam porque a demanda era muito grande. Morar perto do estádio 
era imprescindível, pois segundo ela “facilitava repor os produtos 
rapidamente” (DONA GERALDINA, p. 04, 2018). Nossa entrevistada 
ainda nos conta que a maior parte das pessoas caminhava grandes 
distâncias para frequentar os jogos, pois era diminuta a frota de ônibus 
e táxis da cidade. Ir ao estádio era o principal evento da cidade que 
acompanhava passo a passo todas as ações dos times locais.

A década de 1980 no cenário nacional foi conhecida como a “década 
perdida”, marcada por um período de elevado índice inflacionário e 
com grande desajuste econômico e social no país. No entanto Mato 
Grosso esteve na contramão disso pois apesar da crise o estado se 
consolidou como grande área de atração populacional.

Como o futebol era o principal atrativo cultural popular da cidade, 
proliferavam os campos de futebol nos bairros, que eram grandes 
terrões onde a prática do futebol era muito comum no final de tarde 
e nos finais de semana. Na década de 1980 como o número de auto-
móveis ainda era relativamente pequeno, muitas “peladas” como são 
chamados os jogos informais entre os amigos, eram disputadas nas ruas 
com os chamados “golzinhos”, isto é, pequenas traves sem goleiros. 
Esses jogos informais tinham suas próprias regras e sempre atraiam 
um grande público. Esses espaços colaboravam para surgir vários jo-
gadores. Podemos citar por exemplo o meio campista Vitor que jogou 
nos principais clubes de Cuiabá e chegou a jogar no Flamengo. Vitor 
surgiu para o futebol a partir dos campos de futebol no bairro Dom 
Aquino e mesmo após o encerramento da carreira ainda frequenta os 
campos de várzea da grande Cuiabá.

Outro exemplo de jogador que saiu dos campos de várzea foi o jo-
gador Beto, que surgiu na década de 1990 a partir do um projeto social 
no campo do bairro Pedregal. A história do “Beto Cuiabano” ganhou os 
jornais pois ele jogador do clube Dom Bosco foi trocado por cinquenta 
pares de chuteiras com o time do Botafogo do Rio de Janeiro. Beto 
chegou a atuar no Napoli da Itália e chegou até a seleção brasileira.
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Os dois exemplos acima mostram como o futebol era importante 
no cotidiano dos citadinos e como o futebol foi capaz de transformar 
a história de pessoas da área metropolitana.

Na década considerada, a migração sulista ocupou espaços até en-
tão “vazios” do ponto de vista demográfico e povoou áreas do Cerrado 
e da Amazônia de Mato Grosso (VILARINHO NETO, 2002). Fruto desta 
ocupação do solo surgiram cidades extremamente fortes do ponto 
de vista do agronegócio (IBGE 2010) e concomitante a isso surgiram 
também clubes de futebol que colaboraram para interiorizar o fute-
bol em Mato Grosso. Como exemplos podemos citar o Sinop Futebol 
Clube (SFC) que foi fundado em 1977 na cidade de Sinop e o clube 
denominado União Esporte Clube (UEC) fundado em 1973 na cidade 
de Rondonópolis. Os dois clubes citados marcam bem a presença da 
força do capital oriundo do agronegócio em Mato Grosso, pois Sinop é 
a principal cidade do norte do estado enquanto Rondonópolis é a prin-
cipal cidade do sul do atual estado de Mato Grosso. As cidades possuem 
algo em comum, são grandes expoentes na produção e produtividade 
agrícola do Brasil e os clubes de futebol citados são patrocinados por 
empresas e empresários ligados ao setor do agribusiness.

Mesmo com a ascensão de clubes de futebol em cidades ligadas ao 
agronegócio, o futebol de Mato Grosso ainda tinha forte polarização 
dos clubes da “grande Cuiabá”. Mixto e Operário (Várzea Grande) se 
revezaram no topo das conquistas. Na década de 1980 o Mixto venceu 
seis títulos e o Operário venceu quatro títulos. Ainda na referida dé-
cada o estádio Verdão começou gradativamente a perder seu público, 
pois apesar dos títulos os clubes locais eram muito desorganizados e 
foram se afundando em dívidas.

Já nos anos de 1990 gradativamente o futebol foi perdendo re-
levância no cotidiano regional cuiabano, pois ao mesmo tempo em 
que a população aumentou, os estádios foram se esvaziando fruto de 
vários fatores, onde podemos citar: espetáculo com baixa qualidade 
técnica, dificuldade de acesso ao estádio, pois houve um espraiamento 
da cidade tornando os espaços cada vez mais longínquos do estádio, 
concorrência com os jogos da televisão aberta, má administração dos 
clubes e dos campeonatos.

Na década de 1990, o interior começou a tomar o espaço e afrontar 
a hegemonia dos clubes locais. Clubes como o Juventude da cidade de 
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Primavera do Leste com o título do estadual de 1990, o clube do Sor-
riso da cidade do mesmo nome que se tornou bi- campeão nos anos 
de 1992 e 1993 e ainda o Clube do Sinop da cidade de Sinop que foi 
campeão nos anos de 1998 e 1999. Os clubes do interior de Mato Grosso 
cada dia mais organizados e capitalizados, contrapondo com a falta 
de organização dos clubes tradicionais como Mixto, Operário e Dom 
Bosco. Perceba que o cenário de falta de planejamento, organização e 
orçamento permearam esses clubes nas décadas de 1980 e 1990. Uma 
primeira consequência foi o fim das atividades do Palmeiras Esporte 
Clube. O carinhosamente chamado pelos cuiabanos de “periquito do 
porto”, pois foi um clube fundado em 1948 no bairro do Porto em Cuia-
bá. Apesar da pequena expressão na forma de títulos o “Palmeirinhas 
do Porto” era um participante histórico dos campeonatos regionais 
que por várias vezes fechou suas portas por não conseguir disputar 
os campeonatos. O Palmeiras voltou em 2012 com o nome de Mato 
Grosso Esporte Clube, mas novamente não obteve sucesso.

O futebol que foi a grande força de expansão da cidade, a partir da 
década de 1990 perdeu a sua força. Os clubes de futebol que tinham 
a hegemonia entre os torcedores deixaram de atrair admiradores, 
apesar do ápice de público entre o final dos anos de 1970 e início da 
década de 1980 a gerência dos clubes continuou sendo amadora o que 
transformou a riqueza dos clubes em dívidas que fizeram com que os 
patrocínios não quisessem atrelar suas marcas ao futebol.

O início do século XXI surgiram dois clubes de futebol em Mato 
Grosso que rapidamente se tornaram os principais destaques do fute-
bol estadual que foram os clubes do Luverdense Esporte Clube (LEC) 
que surgiu em 2004 na cidade de Lucas do Rio Verde e o time do Cuiabá 
Esporte Clube (CEC) em 2001. Os dois clubes atualmente são os maio-
res destaques, fruto de uma gestão mais ligada ao profissionalismo 
enquanto que os clubes tradicionais da chamada “baixada cuiabana” 
ainda patinam no amadorismo de meados do século XX.

Outro exemplo da decadência do futebol regional na capital é o 
Clube Esportivo Dom Bosco. Fundado em 1925 pela considerada “elite” 
cuiabana, o “azulão da colina” também fechou as portas por vários 
anos, sendo que a maior sequência de ausência no campeonato regio-
nal foi entre os anos de 2007 a 2014. Sua sede própria no denominado 
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“morro da luz” no centro da cidade, se encontra abandonado e parte 
do seu terreno foi penhorado para saldas as dívidas do clube.

Apesar dos índices de público ser cada vez mais baixos, surgiu a 
possibilidade de novamente o futebol regional ganhar destaque na 
mídia nacional e internacional. Essa possibilidade foi a confirmação 
do Brasil se tornar sede da Copa do Mundo de Futebol em 2014.

A chegada do Brasil para a disputa estava dentro de uma estraté-
gia global da FIFA, pois a organizadora do evento tem como intento a 
dispersão espacial das sedes da Copa do Mundo, como em 2002 a Copa 
foi realizada na Ásia, 2006 na Europa, 2010 na África, restava que em 
2014 a Copa teria que ser realizada na América. A tradição do futebol 
é mais intensa na América do Sul, sendo assim, Brasil, Argentina e Co-
lômbia se tornaram candidatas para sediar o evento. A Confederação 
Sul- Americana de Futebol (Conmebol) confirmou em 2006 o Brasil 
como único candidato.

A decisão aparentemente simplista trouxe muitos problemas, pois 
uma vistoria da FIFA, os organizadores perceberam que nenhum 
dos prováveis estádios teria condições de sediar os jogos devido a 
precarização das condições dos estádios e das infraestruturas dos 
estados que gostariam de organizar os jogos. No entanto a meio a 
desconfiança o Brasil em 2007 foi confirmado como sede da Copa de 
2014. Essa confirmação só foi possível pois o governo brasileiro fez um 
compromisso de cobrir as cidades sedes com infraestrutura necessária 
e se comprometeu na construção de doze estádios de futebol. A FIFA 
tinha um plano B que era o Estados Unidos da América que já havia 
sediado a Copa de 1994 e gozava de estádios adequados, infraestrutura 
urbana e experiência em sediar grandes eventos globais, e com essas 
qualidades poderia rapidamente atender os jogos da Copa do Mundo 
de Futebol na América em uma eventual declinada do Brasil.

Após vencida a etapa da escolha do país, começou a disputa das 
cidades a fim de tivéssemos em quais lugares teríamos os jogos. Várias 
cidades do Brasil entraram na disputa. O critério foi posto pelo governo 
federal que consistia nos seguintes itens: Número de habitantes, renda 
per capta, dimensão territorial, Índice de Desenvolvimento Humano 
(IDH) e a localização geográfica, pois o governo brasileiro queria uma 
Copa muito especializada no país.
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Apesar da população diminuta compara com outros estados, Cuiabá 
tinha vários atributos que a qualificaram para a escolha. A pujança 
econômica pois se consolidava como a capital do agronegócio e a 
localização próximo ao Pantanal de Mato Grosso que corresponde a 
um patrimônio mundial de biodiversidade. Em 2009 depois de uma 
disputa regional com a cidade de Campo Grande em Mato Grosso do 
Sul, Cuiabá enfim tornou-se a escolhida.

A disputa particular com Campo Grande chamou a atenção pois a 
cuiabania antiga rememorava a divisão dos dois estados consolidada 
em 1979. No contexto histórico um dos argumentos para a separação 
dos estados de Mato Grosso e Mato Grosso do Sul foi que a parte sul 
era mais dinâmica do ponto de vista econômico e trinta anos depois 
Cuiabá deu o “troco” pois foi escolhida pelo seu dinamismo econômico 
maior que a cidade irmã. O regionalismo foi aflorado novamente com 
o “tchupa essa manga”, usando um verbete regional para demonstrar 
que o que já fora no passado o denominado “primo pobre” agora estava 
sendo escolhido para sediar o maior evento esportivo do futebol pela 
sua riqueza em cima da antiga “rival” cultural e econômica.

Para que se concretizasse a chamada “Copa do Pantanal” tornou-se 
necessário ou vendeu-se a necessidade que deveria ser construído um 
novo estádio na cidade, uma arena esportiva multiuso que iria subs-
tituir o antigo estádio Verdão. O argumento central era que um novo 
estádio seria essencial pois atenderia as imposições da FIFA e ainda 
mostraria o poder econômico do estado de Mato Grosso.

A construção do estádio não seria suficiente, pois além da constru-
ção era necessário também a transformação do espaço urbano, pois a 
cidade iria aparecer para todo o mundo.

Foi então que começou a chamada “transformação urbana” de 
Cuiabá, onde obras de mobilidade foram desenhadas em todas as par-
tes da cidade fruto de uma exigência da FIFA que organizou o evento, 
e as obras se tornariam os “legados” deixados pelo evento esportivo 
na cidade.

Essas obras incluindo o estádio fariam parte do “marketing urba-
no” para acionar a pujança de crescimento econômico e social que a 
cidade enfrentaria.

A propaganda de convencimento incluía muitas obras de mobilida-
de e infraestrutura, um novo estádio de futebol, no entanto não incluiu 
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o investimento no futebol local, para atender os clubes de futebol que 
atuam em Mato Grosso e também não foi feito o investimento no fute-
bol de base que continuou na margem da discussão da Copa do Mundo.

Apesar da primeira euforia de ser escolhida como cidade-sede em 
detrimento a antiga “rival” Campo Grande, as obras proporcionaram 
um grande esforço financeiro do município e do estado, tornaram as 
vias centrais da cidade em canteiros de obra, onde os inúmeros trans-
tornos eram vistos como temporários e a conclusão das obras foram 
deixadas para após a Copa do Mundo, inclusive a principal obra de 
mobilidade que é o Veículo Leve sobre Trilho (VLT) que até o final do 
escopo desta tese não foi concluída com gastos que já ultrapassam a 
cifra de um bilhão de reais.

A boa vontade dos citadinos foi testada a exaustão, pois sempre 
existia o argumento: “os transtornos são temporários mais os benefí-
cios serão duradouros”.

O projeto de transformação urbana incluía abertura de novos cor-
redores de escoamento de automóveis, duplicação e alargamento de 
avenidas, viadutos, trincheiras e muitas outras, sempre beneficiando 
o transporte individual em detrimento ao transporte coletivo. As obras 
rodoviárias foram na sua maior parte construídas com uma qualidade 
inferior, o que proporcionou um refazimento quase que por completo 
e também a finalização de muitas vias que mesmo após quatro anos 
do fim da Copa ainda causam transtornos na cidade.

O aeroporto também precisava ser modernizado para atender 
um fluxo maior de passageiros e também para atender aos padrões 
internacionais de transporte aéreo. Essa obra de grande relevância 
para a Copa, pois era através do aeroporto que chegariam a maior 
parte dos turistas também não foi concluída a tempo e por vários 
anos seguidos após ao Megaevento o aeroporto Marechal Rondon da 
cidade de Várzea Grande foi considerado o pior do Brasil segundo o 
Ministério dos transportes, portos e aviação civil.

Mas a grande obra de mobilidade urbana pública era a construção 
do VLT como já foi citado acima, essa obra era tida como resolução 
do grande gargalo dentro da região metropolitana, pois seria o elo de 
integração de Cuiabá e Várzea Grande, local onde passam diariamente 
milhares de veículos. O vulto financeiro também era considerável pois 
custaria quase três vezes mais que o novo estádio de futebol. O rasgo 
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urbano começou a ser feito pois o VLT também integraria a região 
norte e sul de Cuiabá ao centro histórico da cidade. Essa podemos con-
siderar o maior símbolo do fiasco que se tornou as obras da Copa, pois 
depois de quatro anos que foi finalizada a Copa do Mundo nenhuma 
pessoa da área metropolitana consegue andar pelo VLT e o custo da 
obra ultrapassou os limites aceitáveis da boa contabilidade. Além disso 
o canteiro de obras do VLT atingiu o comércio local levando muitos 
comerciantes a fecharem suas portas pois as intervenções urbanas 
dificultavam ou até impediam o consumidor chegar ao comércio local.

Além dos graves problemas de desvios de verbas, obras inacabadas 
ou finalizadas com qualidade inferior a técnica estrutural, as obras 
proporcionaram mais um problema social que foi a periferização 
da população local, com históricos de desocupações da população 
tradicional, sendo estas obrigadas a se deslocaram para a franja da 
malha urbana.

Outro setor afetado foi o comércio ao longo das avenidas cons-
truídas e ou ampliadas com obras estruturais na mobilidade urbana. 
Muitos comércios precisaram ser removidos de lugar, suprimirem 
seus tamanhos para que pudessem passar as obras que levariam 
“desenvolvimento” a toda cidade. Outro fato relevante foi a demora 
para a conclusão das obras da Copa, pois devido a longa espera para 
o término, muitos comerciantes foram obrigados a fechar suas portas 
pois os clientes não tinham acesso para a compra dos produtos dos 
comerciantes. As obras que proporcionariam geração de emprego 
e renda, também levaram ao desemprego e a queda de renda para 
muitas famílias na cidade.

Mas depois de tantos problemas a Arena Pantanal acabou receben-
do quatro jogos da Copa do Mundo em 2014, com uma capacidade de 
43.150 lugares, no período dos jogos Cuiabá recebeu turistas de todos 
os continentes e a rede hoteleira local manteve-se com elevados índices 
de ocupação. A foto a seguir exemplifica com a chegada de chilenos, 
próximo a Arena esportiva.
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Imagem 19 – Turistas chilenos em dia de Jogo na Arena Pantanal

Fonte: Siqueira (2014).

 A primeira partida da Copa do Mundo na Arena foi Chile e Aus-
trália, no dia 13 de junho de 2014. Na sequência tivemos os seguintes 
jogos: Rússia e Coréia do Sul no dia 17 de junho, Nigéria e Bósnia no 
dia 21 de junho e finalizando os jogos em Cuiabá foi Japão e Colômbia 
no dia 24de junho. Como Cuiabá se localiza longe dos grandes centros 
urbanos e de fluxo aéreo no Brasil, não tivemos jogos na cidade a partir 
da segunda fase.

Esse foi o período de grande festa com uma grande integração 
entre a população local e os torcedores que vinham acompanhar suas 
seleções de futebol.

Dentro dos estádios também havia uma grande integração cultural 
e esportiva com a participação maciça da população local nos jogos 
com lotações suplantando a 40.000 pessoas em todos os quatro jogos.

Durante o período dos jogos buscamos através de pesquisa qua-
litativa buscar as impressões dos turistas em relação a cidade, e as 
perguntas giraram em torno da qualidade do estádio, a facilidade em 
locomoção na cidade, sobre a rede hoteleira, que pontos turísticos eles 
queriam visitar ao virem para os jogos e ainda o que mais chamava 
a atenção na cidade. A entrevista foi feita em Inglês e espanhol para 
facilitar tal entendimento com os entrevistados. Podemos sintetizar 
da seguinte forma os resultados obtidos através do olhar dos turistas.
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Houve unanimidade em relação à busca pela integração dos citadi-
nos com os turistas, ou seja, a bela recepção feita pelos cuiabanos junto 
aos visitantes. Todos também consideraram elogiosa a construção da 
Arena Pantanal e tiveram uma boa impressão das condições do estádio 
de futebol. Outro consenso entre os turistas foram o nome Chapada 
dos Guimarães e Pantanal, pois todos foram ou pretendiam ir nesses 
dois locais. Em relação a isso cabe uma crítica, pois outras áreas como 
Nobres e Jaciara que também estão próximos a Cuiabá apenas um 
dos entrevistados pretendia fazer a visitação. Quando foi perguntado 
sobre as obras de mobilidade eles tinham a percepção que nem tudo 
estava acabado para o evento, e também percebiam a mudança no 
ritmo da cidade nos dias dos jogos, mais os entrevistados esperavam 
que essas obras terminassem rápido e isso traria muitos benefícios a 
cidade. Em derradeiro também foi perguntado se indicariam Cuiabá 
como destino turístico para os cidadãos dos seus países de origem eles 
também disseram de forma unânime que indicariam pois encontraram 
na visão deles uma cidade próspera sem muita pobreza como as que 
eles acompanhavam sobre o Brasil nos países de origem e uma cidade 
com muitas belezas naturais e um povo muito receptivo.

Com respeito a população local que também foi entrevistada duran-
te o período dos jogos. Na efetivação do evento a aceitação foi muito 
favorável pois havia um grande fluxo de pessoas circulando na cidade 
e por parte do poder público havia a tentativa de convencimento onde 
“os sacrifícios tinham sido recompensados pela realização do evento 
esportivo”. 
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Imagem 19 – Jogo entre Colômbia e Japão na Arena Pantanal

Foto: Siqueira (2014).

No entanto, os jogos da primeira fase da Copa do Mundo termina-
ram e com isso a participação de Mato Grosso com a sede dos jogos foi 
encerrada. A cobertura da mídia internacional que estava presente na 
cidade foi embora e posteriormente a cidade voltou a normalidade.

Os reflexos do evento começaram a ser sentidos no período pós 
Copa, onde as obras inacabadas sendo que muitas delas tiveram um 
faturamento acima dos preços de mercado segundo os órgãos de 
controle e ainda as obras com qualidade duvidosa com a necessidade 
de refazimento de muitas obras levou a aparente alegria para uma 
desaprovação generalizada da população local conforme amplamente 
noticiado pelos jornais e institutos de pesquisa locais.

Um exemplo é a própria Arena Pantanal que até o final deste livro (2020) 
não tinha sido entregue pela construtora ao Estado, pois ainda carece de  
muitas adequações e finalizações de serviços a serem feitos na obra.

A rede hoteleira também sofreu um duro baque, pois se imaginava 
que o evento atrairia posteriormente muitos turistas e visitantes e isso 
não ocorreu na prática, aja vista que os visitantes não se apresentaram 
no mesmo ritmo do período pré Copa do Mundo. O resultado é que 
segundo o sindicato que representa os hotéis, mesmo com os aportes 
de incentivo ao turismo regional houve uma queda nas ocupações o 
que ocasionou o fechamento de vários hotéis na área metropolitana.
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Considerações finais

A produção do espaço geográfico iniciou-se com a apropriação, 
dominação e transformação da natureza pelo homem como estratégia 
de reprodução para sua existência. Assim, organizado em sociedade, 
o homem vem criando instrumentos e desenvolvendo técnicas para a 
realização do trabalho que se materializa no espaço através dos objetos 
geográficos incorporados. E como diz Milton Santos (1996): “o ato de 
produzir equivale ao ato de produzir espaço”.

A lógica do modo capitalista de produção se evidencia com a 
apropriação privada do espaço total, socialmente construído, que re-
percute numa intensa segregação socioespacial. As divisões sociais da 
cidade estão refletidas nos espaços desiguais e fracionados da cidade 
contemporânea.

No espaço urbano, este processo é maximizado, sendo revelado na 
paisagem urbana. As formas espaciais revelam o conteúdo desta con-
juntura socioeconômica e o Estado legitima-a com os seus instrumentos 
institucionalizados (leis, regulamentos, normas e sanções), pelo qual 
o solo urbano se evidencia como uma mercadoria integrada à lógica 
de reprodução do capital.

Ao mesmo tempo que observamos a transformação do espaço, 
vemos também o processo de financeirização da economia capitalista 
que tem produzido uma nova definição dos principais elementos e 
também de suas estruturas no processo de acumulação de capital. Os 
investidores buscam rentabilidade cada vez mais rápida em um espaço 
globalizado e unificado do ponto de vista financeiro.

Diante desse cenário, a produção do espaço nas cidades passa por 
uma metamorfose que exprimem de forma célere o avanço do capital 
financeiro sobre o espaço urbano.

Feito tais apontamentos, cabe-nos interrogar para onde caminha 
o processo de urbanização sobretudo nos países periféricos globais, a 
luz do que discutimos nesta tese. A investigação que realizamos cujos 
resultados estão expostos neste livro não nos cabe outra conclusão 
senão a que o processo de urbanização pegando como referencial o 
Brasil continua tateando o caminho de uma urbanização espoliadora 
e isso tem sido sentida marcadamente por uma parcela significativa 
da população brasileira. Sendo a prova mais contundente a precari-
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zação dos espaços urbanos e a vulnerabilidade das pessoas em morar 
nas cidades. A cidade de Cuiabá assim como outras cidades continua 
operando como campo de acumulação para a valorização de capitais 
com foco no setor imobiliário e de construção. 

O que percebemos em nossa pesquisa foi que historicamente o 
processo de concentração de capital existiu em Cuiabá, no entanto o 
que diferencia na contemporaneidade é que o processo de acumulação 
não é feito mais por empresários/ capitalistas em escala local, mais sim, 
através de fluxos de grandes capitais financeiros globais. Mudaram-se 
os agentes mais o fundamento continua o mesmo que é o predomínio 
dos sobrelucros através do domínio do espaço na cidade.

Através deste estudo confirmamos nossa hipótese de que o capital 
financeiro tem usado os grandes eventos esportivos para se multipli-
car, e tem usado a valorização do espaço urbano para tal. Uma prova 
disso foi a realização da Copa do Mundo em 2014 no Brasil, onde 
foi levado a população que esse evento traria melhorias decisivas e 
duradouras para a infraestrutura urbana que iria possibilitar uma 
melhoria na qualidade de vida dos citadinos e diante dessa hipótese 
uma quantidade descomunal de recursos foram desembolsados não 
só para construir as arenas esportivas mais também para investir na 
“melhoria” da cidade, o que de fato não ocorreu, pois a realidade de 
Cuiabá assim como outras cidades se mostrou bem diversa. As melho-
rias foram apenas pontuais, a qualidade das obras foi na sua maioria 
de baixa durabilidade devido ao excesso de desvios de recursos e 
ainda forçaram o deslocamento do comércio, das moradias que não 
atendiam aos interesses capitalistas. Até a valorização dos imóveis 
próximo a algumas obras favoreceram as grandes empresas do setor 
imobiliário e da construção. 

Insisto que o investimento imobiliário financeirizado é uma pe-
ça-chave nessa equação, pois seu caráter avassalador cujas algumas 
causas buscamos desvendar no trabalho proporcionou uma segregação 
ainda maior nas cidades fragmentando o tecido espacial urbano e vem 
induzindo as práticas privatizadas do espaço nas cidades.

A questão central deste livro está fundamentada no debate atual 
em que na cidade onde ocorre as grandes transformações culturais 
contemporâneas ocorrem o embelezamento e as transformações ur-
banas são resultados não de um pensamento social igualitário mais 
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sim para atender aos interesses do capital financeiro que encontrou 
na cidade um espaço favorável para sua multiplicação. Sendo assim, 
através dos argumentos esmiuçados no espoco desta tese vimos que 
os Megaeventos esportivos realmente têm atraído uma soma cada vez 
maior de capital e o futebol como elemento cultural do Brasil foi usado 
para atender a demanda atores do capitalismo global.

O objetivo central deste livro era compreender a produção da cida-
de e as estratégias dos seus agentes sociais para produzir e valorizar 
uma determinada fração do espaço contemporâneo, usando para isso 
o Megaevento esportivo Copa do Mundo de futebol. A abordagem, 
para efeito de estudo, foi dirigida a uma porção do espaço localizada 
em Cuiabá/MT. Com isso construímos uma análise sobre a produção 
do espaço urbano promovida por seus agentes socioculturais e a im-
plicação dessa produção na valorização imobiliária de suas margens 
e áreas adjacentes.

Essa pesquisa fundamentou-se nas técnicas qualitativa e quantita-
tiva na fase de coleta de dados buscamos a investigação de captação de 
dados através de entrevistas e aplicação de questionário. Para melhor 
fundamentação buscamos documentos oficiais dos governos munici-
pal, estadual e federal, buscamos ainda documentos das instituições 
ligadas ao esporte como a CBF e a FIFA, não obstante também fizemos 
um apanhado das publicações midiáticas no período considerado. 

O estudo confirmou o que foi defendido no processo da apresen-
tação deste livro, pois o futebol símbolo de uma manifestação cultural 
popular se capitalizou por fluxos cada vez maiores de investidores 
que viram nesse esporte a possibilidade de multiplicação de seus lu-
cros através da promoção de Megaeventos como a Copa do Mundo de 
Futebol. A inserção do Brasil na rota desses eventos não foi porque o 
Brasil é uma fábrica de craques e sim porque alcançou um temporá-
rio crescimento econômico no início do século XXI. Tal crescimento 
atraiu grandes eventos, que por sua vez exigiram um grande esforço 
dos recursos financeiros públicos para a promoção de tais eventos. 
Os recursos não beneficiaram como deveriam a população local, no 
entanto acarretou um fenomenal crescimento dos lucros de investi-
dores e empresas. Isso com certeza tem colaborado para a grave crise 
econômica enfrentada pelo país e pela precarização da estrutura 
pública em todo o país. 
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No caso de Mato Grosso apesar de ser um estado pujante com 
grande crescimento econômico as obras da Copa além de serem mal 
feitas, foram superfaturadas, causaram um endividamento público 
muito grande o que diminui sensivelmente novos investimentos por 
parte do estado em obras estruturais e investimentos sociais, causando 
inclusive atraso de salários e não pagamento de fornecedores e isso 
reflete na iniciativa privada também causando uma perda considerável 
da qualidade de vida das pessoas que moram neste estado.

No capítulo 01 buscamos entender o processo de ocupação da 
cidade de Cuiabá desde a sua fundação até a contemporaneidade. 
Entre os achados da pesquisa fizemos uma relação da evolução do 
perímetro urbano de Cuiabá, seu processo de metropolização bem 
como as estratégias do capital imobiliário para atrair novos consumi-
dores, neste capítulo buscamos autores como Moreno/Higa (2005) e 
Vilarinho Neto (2002).

Chegando ao capítulo seguinte os achados se concentraram na 
transformação dos eventos esportivos em megaeventos. Estudamos 
que os modelos de realização das Olimpíadas e da Copa do Mundo de 
Futebol mudaram muito a partir da década de 1970, pois os eventos se 
tornaram grandes mercadorias cujo objetivo é o consumo do esporte 
como espetáculo. A busca de respostas para essa mudança diversos 
autores alicerçaram nossa pesquisa neste capítulo onde destacamos 
Broudehoux (2014), Rolnik (2014) e Ferreira (2014). Além dos autores 
citados também buscamos junto ao COI e a FIFA indicadores que mos-
travam a imposições dos organizadores para sediar tais eventos, essas 
imposições chamadas de “cadernos de encargos” mostrou-nos passo 
a passo o que uma cidade ou um país precisa fazer a fim de sediar 
esses megaeventos. Através dos indicadores também concluímos que 
os lucros dos organizadores são fabulosos e em troca eles vendem a 
ideia dos legados para os lugares sedes. Os legados correspondem aos 
“ganhos” que a cidade terá em sediar tais eventos, como a promoção 
global das cidades e os ganhos relacionados a infraestrutura urbana e 
equipamentos urbanos que ficarão para a população local. Os megae-
ventos têm o poder de transformar os espaços urbanos, possibilitando 
uma nova dinâmica na estrutura das cidades. Como isso é vendido para 
a população local onde se espera um novo planejamento urbano as 
ações sociais são fragilizadas por conta dos eventos midiáticos globais.
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Já no derradeiro capítulo através de autores como Damo (2008), 
Jucá (1998) e Filho (2014), mostramos a importância do esporte fute-
bol desde o período de amadorismo nos primeiros anos do século XX 
até a contemporaneidade para a cidade de Cuiabá. No capítulo vimos 
que o processo de ocupação expansão e dispersão urbana de Cuiabá 
está intimamente relacionado com o futebol, pois foi o esporte que 
possibilitou a integração dos dois núcleos urbanos de Cuiabá que era 
o Porto e o Centro, onde até então eram dispersas e sem integração e 
com a inserção do futebol essas áreas foram integradas. O futebol no 
capítulo também foi importante para a expansão urbana e a incor-
poração do que atualmente corresponde a região oeste da cidade ao 
perímetro urbano. No capítulo também vimos o processo de criação e 
expansão dos estádios como uma exigência social urbana e o processo 
de esvaziamento do futebol regional. 

A partir deste livro propomos algumas soluções possíveis a fim 
de tornar a cidade um espaço mais harmônico e a prática do futebol 
menos financeirizada e excludente:

Uma das conclusões deste livro diz respeito ao futebol, pois este 
se tornou em mercadoria no processo de integração global, o que era 
apenas um esporte que atraia milhares de expectadores com suas 
paixões, se transformou em uma mercadoria contemporânea na qual 
o capital financeiro circula com muita força. 

O futebol é atualmente um dos grandes símbolos culturais do 
Brasil, essa conquista cultural contemporânea, aliada ao crescimento 
econômico experimentado pelo país nos primeiros anos deste sécu-
lo habilitaram o Brasil a sediar grandes eventos esportivos como o 
Pan Americano em 2007, a Copa do Mundo de Futebol em 2014 e as 
Olimpíadas do Rio em 2016, apenas para citar os principais. No caso 
do futebol a atração de milhares de visitantes, com uma cobertura 
midiática global a festa do futebol transformou o Brasil no centro das 
atrações do entretenimento.

Cuiabá foi agraciada como sede da Copa do Mundo e após a con-
firmação de a “reforma urbana” foi pregada pelos gestores a fim de 
“democratizar a cidade” segundo o discurso oficial. 

O espaço deve definitivamente ser encarado a partir do princípio 
que ele não é apenas um produto, mas condição fundamental para 
produção e existência humanas, assim como o próprio corpo para 
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fazer uma alusão ao seu traço “fundamental”. Esse princípio é que 
norteia o conceito de função social da propriedade e garante o avanço 
de uma reforma urbana. 

O processo de urbanização de Cuiabá sempre se mostrou excluden-
te com as forças produtivas e as relações de produção estabelecidas 
que conduzem esse processo. A divisão social da cidade está refletida 
nos espaços desiguais e fracionada da cidade contemporânea.

A valorização do espaço em toda a cidade de Cuiabá foi inegável 
no período que antecedeu a Copa do Mundo de Futebol, este cresci-
mento foi surpreendente, e esteve acima da média da valorização 
nas demais áreas metropolitanas de igual porte que não sediaram os 
jogos, essa vitalidade econômica, surpreendeu até mesmo aos agentes 
empreendedores e incorporadores que sempre atuaram no município. 
Isso leva naturalmente a uma mudança no perfil socioeconômico do 
entorno que, certamente, está sendo sentida pós- Copa do Mundo. Essa 
mudança ocorre porque as pessoas foram atraídas pelas propostas de 
melhoria de infraestrutura possibilitadas pela nova “Arena Pantanal”. 
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