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Resumo 

 

“As afetações nos espaços do torcedor no contexto da Copa do Mundo 2014 em Porto 

Alegre. ” 

 

César Berzagui, Bacharelado em Geografia – Bolsista BIC-UFRGS; 

Dr. Paulo Roberto Rodrigues Soares, Professor do Departamento de Geografia e do 

Programa de Pós-graduação em Geografia - UFRGS. 

 

 

No período de 15 a 30 de Junho de 2014, Porto Alegre recebeu cinco partidas da Copa do 

Mundo FIFA de Futebol. O período de “preparação” para a realização do Mundial, no entanto, 

não se resume aos poucos meses antecedentes, uma vez que a longa trajetória da Cidade para 

ser integrada aos fluxos de uma economia global foi condição sine qua non para ter realizado o 

torneio. A centralidade de evento se materializa no estádio, no caso da capital gaúcha, o Estádio 

Beira-Rio, completamente reformado e modificado. No mesmo movimento de construção das 

arenas esportivas para o Mundial, o Grêmio F.B.P.A. se aproveitou de incentivos fiscais e 

financeiros para a construção do seu novo estádio. O Futebol é uma componente importante da 

cultura popular brasileira e gaúcha, organizando espaços de socialização e significação 

simbólica tendo tal temática como plano de fundo. A partir da reforma/supressão de tradicionais 

espaços do futebol tendo como mote a Copa, se observou uma desorientação e incomodo por 

parte dos torcedores.  O presente trabalho se propõe a apontar, partindo da mudança dos 

Estádios ocasionada pela Copa do Mundo, indícios da relação simbólico/afetiva dos torcedores 

de Internacional e Grêmio com os espaços do futebol. Para tanto, foram remontados alguns 

aspectos históricos e o percurso de Porto Alegre até assumir seu papel na atual economia - e de 

como esse papel foi importante para ser parte do Mundial. Foram apresentados também alguns 

parâmetros e custos globais da construção das novas Arenas Esportivas e expostos, de forma 

breve, aspectos históricos dos clubes que se julgam necessários para o entendimento do assunto. 

Ademais, se pretende apresentar alguns dos produtos gerados no contexto das pesquisas 

realizadas dentro do projeto “Metropolização e Megaeventos”.  

 


