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Resumo 

A Copa do Mundo de 2014 apresenta diversas oportunidades de estudo, como o álbum de 

cromos oficial do evento e a mobilização gerada entre os colecionadores. O presente 

trabalho propõe uma reflexão por meio da observação participante e dos conceitos 

elaborados por Richard Sennett, em Carne e Pedra, sobre a comunidade, o local, as relações 

interpessoais e as trocas comunicativas encontradas em grupos organizados para a troca de 

figurinhas. 
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Introdução 

A  realização  da  Copa  do  Mundo  no  Brasil  em  2014  se apresenta como fato 

histórico, social, econômico e comunicacional, visto como empreendimento que mobiliza a 

sociedade, promoções, investimentos  públicos  e  privados. Além de sinalizar oportunidade 

única de aprofundar estudos no campo da comunicação no que tange ao universo esportivo.  

Atrelada às expectativas do mercado e da economia, o megaevento possibilita a 

concentração de pessoas, as confraternizações e o estímulo do consumo.   

E dando continuidade à pesquisa desenvolvida durante o curso de doutorado, o 

artigo aqui apresentado propõe uma reflexão sobre a comunidade e as relações interpessoais 

por uma ótica comunicativa, a partir das temáticas da Copa do Mundo no Brasil e a troca de 

figurinhas. Tal recorte torna-se possível pelo fato do país possuir grande identificação com 

o futebol e a mobilização gerada pelo evento. Logo, a pesquisa vai a campo com o intuito 

de compreender o ato de compartilhar o espaço comunitário e as relações interpessoais que 

ali são estabelecidas, refletindo os conceitos de Richard Sennett, sobre o local, a 

comunidade e a cidade, no livro Carne e Pedra, de 2003. 

Colecionar álbuns de figurinhas da Copa do Mundo é tradição no Brasil. Edições 

das Copas de 1950 e de 1970 podem ser adquiridas em sebos, com valores variando entre 

R$ 5 e R$ 17 mil. A edição completa do álbum da Copa do Mundo de 2014 também pode 
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ser comprada, no valor de R$ 300 (Revista O Globo de Domingo – 25/05/2014 – Jornal O 

Globo), mas a importância em colecionar também está em abrir os pacotes e juntar cromos.  

Dessa forma, por meio da observação participante, modo de pesquisar da etnografia 

que insere o pesquisador na comunidade estudada (ANGROSINO, 2009: p. 30), este 

trabalho busca identificar e descrever quem são estes atores e suas formas de atuação social 

nesses locais. Para a escolha do tema leva-se em conta o fato da pesquisa ser atual, estar 

presente nos noticiários, ser resultado de experiência da pesquisadora e do desejo em 

agregar informações sobre algo que afeta diretamente um grupo de pessoas. 

O intuito de ir ao campo visa compreender o ato de compartilhar o espaço de forma 

a criar vínculos comunitários a partir do modo de comunicar, dos afetos, de estar em 

contato com o outro. Seria esta mais uma oportunidade de pesquisa com a temática da Copa 

do Mundo. 

 

Copa do Mundo no Brasil e Álbum de figurinhas 

 No Brasil, o futebol tornou-se instrumento de representação do país e do ser 

brasileiro. O futebol reúne classes e sintetiza a cultura. Ele é visto como espaço de encontro 

de classes e de tradições que podem diferenciar o país das outras nações, sendo apresentado 

como síntese da cultura nacional. Tem ainda papel importante como princípio aglutinador 

do povo brasileiro, sua constituição como nação, na esfera da identidade nacional (ORTIZ, 

1994 e GUEDES, 1998).  

As identidades contemporâneas passam pela mídia e criam vínculos de grupos. Ter 

uma identidade é entender que “fazer parte” significa; e em muitos aspectos, identidade e 

identificação são questões comunicativas, quando o indivíduo expressa sentidos de vínculos 

e de pertencimento às comunidades, como destacado no presente trabalho.  

A Copa do Mundo, enquanto megaevento esportivo se enquadra nos argumentos de 

Gurgel e Jacob (2011: p. 176) por sua grandiosidade, turismo, envolvimento financeiro, 

cobertura da mídia, prestígio ou impacto econômico para a comunidade local. Freitas 

(2011) aponta que “os megaeventos habitam o imaginário urbano, marcam a memória do 

lugar, (...) formam o ambiente para uma nova concepção de comunidade e de esfera 

pública”. E seguindo com Maffesoli (2004), o presente trabalho entende a Copa como 

evento onde se operam efervescências sociais, quando problemas do cotidiano ficam de 

lado e o mais importante é estar junto. Assim, a Copa do Mundo representa para os 

brasileiros o evento que mais concentra pessoas com o mesmo objetivo, ressaltando o 

sentido de “comunidade reunida”. 
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Por isso, o futebol se transformou em negócio altamente rentável devido, 

principalmente, à televisão aliada ao patrocínio e ao investimento público. Os principais 

recursos financeiros dos clubes e instituições de futebol hoje tem origem nos direitos de 

transmissão pagos pela televisão e da publicidade/patrocínio esportivos. É nesse sentido 

que, de quatro em quatro anos, surgem ações promocionais tendo a temática da Copa do 

Mundo, como, por exemplo, o álbum de figurinhas oficial da FIFA, lançado pela Editora 

Panini. Já faz parte da tradição do país as pessoas colecionarem cromos dos grandes 

torneios de futebol, como o álbum Campeonato Brasileiro de Futebol. A editora detém os 

direitos exclusivos de produzir e vender o álbum oficial da Copa que virou mania nas 

cidades do Brasil a fora. 

As figurinhas da Copa do Mundo, temática deste trabalho para entender novas 

formas de comunidade reunida e as relações interpessoais no local, são confeccionadas na 

fábrica da Panini, em São Paulo. O álbum conta com 639 figurinhas entre jogadores das 32 

seleções presentes no Mundial, fotos das equipes, escudos, bandeiras e estádios. Algumas 

dessas figurinhas são brilhantes, consideradas mais valiosas pelos colecionadores.  

Colecionar o álbum de figurinhas, ou o livro ilustrado, da Copa do Mundo virou 

febre desde o início do mês de abril, quando os exemplares chegaram às bancas de todo o 

país
4
. O álbum também foi lançado em mais de 110 países. Diariamente, são impressas 40 

milhões de figurinhas e a editora estima que são oito milhões de pessoas participando das 

trocas dos cromos (Portal Panini). 

A principal inovação desenvolvida pela Panini esse ano é o aplicativo para 

smartphone que ajuda o colecionador a acompanhar virtualmente as figurinhas que faltam 

para completar seu exemplar e disparar ou compartilhar os números com amigos 

colecionadores em bate-papo e redes sociais.  

Segundo a Panini, as peças principais dessa cadeia de consumo no país são as 

bancas de jornal, que correspondem a 94% das vendas dos livros ilustrados e das figurinhas. 

São nesses locais que colecionadores interagirem a procura de novos cromos e apostam nas 

tradicionais trocas de figurinhas. Ao contrário de gastar R$ 1 por um pacote com cinco 

figurinhas, eles tentam entrar em acordo nos grupos que se reúnem em bancas, esquinas, 

colégios e shoppings para a troca. Os colecionadores não encaram a troca como apenas uma 

brincadeira ou uma atividade de lazer. Existem pessoas que levam a confecção do álbum a 

sério, com regras pré-estabelecidas, ou transformando a atividade em forma de negócio. Um 

                                                 
4 A Panini não informa as metas de venda do álbum, como tiragem ou faturamento, mas já divulgou que os investimentos 

foram superiores a R$ 2,5 milhões para ampliar a capacidade produtiva da fábrica e distribuiu, inicialmente, oito milhões 

de exemplares em todo o país, já com previsão de reimpressão.  Disponível em: http://www.panini.com.br/ 
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exemplo dessas regras, que ocorre na maioria dos locais visitados durante a pesquisa, é que 

os cromos devem estar organizados em ordem numérica e que as figurinhas brilhantes só 

podem ser trocadas por outra semelhante. Caso contrário, é preciso uma compensação, num 

sistema de duas ou três serem trocadas por uma.  

Em quase todos os grupos é possível notar aqueles indivíduos que fazem da troca de 

figurinhas uma forma de obter retorno financeiro, um negócio. Eles compram muitos 

pacotes de cromos, montam ficheiros com as figurinhas dos jogadores. Geralmente, têm 

muitos números repetidos e as vendem. O preço de cada figurinha varia entre R$ 0,15 e 

R$15, sendo este último valor referente ao cromo do jogador da seleção brasileira Neymar. 

E quando não vendem, trocam um único exemplar por um número maior de cromos.  

De acordo com Sennett, os indivíduos têm sempre uma forma de aproveitar qualquer 

chance para lucrar e garantir uma quantia a mais. “Homens ávidos por negócios sempre 

existiram (...) Pois, mês a mês, os mercadores percorriam feiras e mercados, de tal forma 

que, não se verá as mesmas faces negociando, nem objetos e gêneros idênticos” 

(SENNETT, 2003: p.: 138). 

Para ter um álbum completo, a estimativa de investimento total para cada 

colecionador é de R$ 135. O livro ilustrado custa R$ 5,90, mas muitos são distribuídos 

gratuitamente nos estádios, nos jornais impressos e nos pontos de trocas de figurinhas. A 

edição de luxo, com a capa dura, custa R$ 24,90. É inegável o sucesso do álbum da Copa 

do Mundo, e muito se atribui a realização do evento no Brasil e das ações promocionais em 

torno do seu o lançamento, o que não foi visto em outras coleções, como apontado pela 

própria Panini. Até mesmo a presidente do país da Copa, Dilma Russef, já declarou estar 

colecionando o álbum juntamente com seu neto (Portal Panini). 

 

Uma etnografia dos espaços para a troca de figurinhas
5
 

 Para analisar os grupos que se reúnem, trocam informações e criam vínculos por 

conta da coleção do álbum de figurinhas adota-se neste trabalho o método etnográfico, 

como uma forma de estudar e descrever esses grupos organizados e seus modos de atuação, 

sua cultura. Por meio da observação participante, modo de pesquisar da etnografia que 

insere o pesquisador na comunidade estudada (ANGROSINO, 2009: p. 30), este trabalho se 

propõe a entender como se dão as relações sociais, a sociabilidade na comunidade reunida 

para a troca de figurinhas. Busca-se identificar e descrever quem são estes atores e suas 

formas de atuação social naquele espaço. “É a observação observadora. Que não é mais 

                                                 
5 Todas as fotos neste trabalho foram feitas pela pesquisadora durante as visitas aos grupos analisados. 
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‘participante’ da ação, mas observa a si próprio como sujeito que observa o contexto. É 

meta-observação” (CANEVACCI, 2004: p. 31). 

 Dessa forma, o método tem como base a pesquisa de campo conduzida face a face 

no local onde as pessoas costumam trocar figurinhas. Também o método é indutivo, já que 

se busca utilizar um acúmulo descritivo de detalhes para retratar, de forma mais completa 

possível os grupos que colecionam e trocam as figurinhas (ANGROSINO, 2009: p. 32). 

Cabe ressaltar que a pesquisadora foi tanto observadora quanto participante do grupo 

analisado, já que tomou a decisão de colecionar o álbum da Copa do Mundo de 2014. 

 Foram visitados seis grupos organizados para a troca de figurinhas: Banca do 

Flávio, em São Gonçalo; Banca de Icaraí, em Niterói; Banca do Japonês, em Vitória – ES; o 

Botafogo Praia Shopping; e a Feira do Bosque da Saúde, em São Paulo. A visita aos locais 

fora do Estado do Rio de Janeiro ocorreu durante viagens, quando foi possível a 

oportunidade para conhecer o sistema de troca de figurinhas em grupos mais distantes. A 

escolha do shopping em Botafogo deve-se ao fato de ser um espaço diferente dos demais, 

pela organização e cenografia ali estabelecidas. Além de identificar formas de atuação dos 

participantes no cenário desses grupos, com tal metodologia é possível notar a inclusão das 

mulheres na rede de interação formada a partir da troca de figurinhas, quando se destaca a 

presença delas e se relativiza fato destas se engajarem pouco com o futebol. 

Logo, os métodos de trabalho a partir da etnografia são úteis para o pesquisador 

entrar numa situação de campo na qual as questões sociais e os comportamentos ainda 

apresentam questões não compreendidas claramente. Aqui, pode-se pensar sobre o motivo 

que leva determinado grupo de pessoas, que já completou o álbum de figurinhas, a 

frequentar aquele espaço como será possível notar mais adiante. 

- Banca do Flávio - Visitas em 11 de maio e 15 de junho de 2014 

Rua Dr. Pio Borges, nº XXX – Barro Vermelho – São Gonçalo – Rio de Janeiro 

 

A Banca do Flávio, banca de jornal e revistas, realiza a troca de figurinhas desde 

2010 e ocorre sempre aos domingos, entre 8 horas e 14 horas (horário de fechamento da 
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banca). A temática do futebol nos livros ilustrados é a que reúne quantidade de pessoas 

suficiente para que o evento ocorra, porém em ano de Copa a mobilização é maior
6
.  

A escolha do evento de troca de figurinhas em São Gonçalo se deu pela proximidade 

com a residência da pesquisadora, por ser local de grande movimento e trânsito de pessoas. 

Dessa forma, especificamente na Banca do Flávio, foi possível fazer mais de uma visita e 

observar que o número de frequentadores diminuiu com a proximidade da Copa do Mundo, 

e a justificativa pode ser por grande parte dos colecionadores já ter completado o álbum. 

O ritmo de trocas de figurinhas na Banca do Flávio é intenso e a todo o momento 

chegam novos colecionadores que substituem os que saem. A movimentação de pessoas na 

Banca tornou-se atração e programa de família durante os domingos. Nota-se que famílias 

inteiras, com pais, mães, filhos, tios e avós se reúnem no local. Entre os frequentadores é 

possível observar muitas crianças, a maioria meninos entre três e dez anos. Também muitos 

jovens e adultos vão ao local, a maioria pais de crianças que colecionam as figurinhas. 

Alguns desses têm seus próprios exemplares. 

Notam-se ainda algumas poucas meninas, entre cinco e 15 anos, colecionando o 

livro da Copa do Mundo, além de mulheres entre os 20 e 30 anos, que são mães, tias e avós 

acompanhando crianças e companheiros na troca de figurinhas. Fato curioso obsevado é a 

facilidade das mulheres em negociar a troca dos cromos. 

Entre as frequentadoras, identificamos aquela que se destaca por estar com muitas 

listas nas mãos. Cristina, de 58 anos, troca figurinhas para sobrinhos, filhos, vizinhos e 

colegas de trabalho. Ela conta que não tem um álbum próprio, mas que a graça está em abrir 

os pacotes e trocar nesses locais. Outro personagem que se destaca é Robson, de 55 anos, 

com vários “bolos” de figurinhas e listas. Este também não tem um álbum, mas é professor 

que troca para seus alunos e que gosta da oportunidade de estar ali para pessoas. 

Porém, em uma banca de bairro residencial, diferente daquelas situadas em centros 

comerciais, foi possível identificar duas pessoas que transformam a troca de figurinhas em 

negócio e organizam fichários com muitos exemplares de um mesmo número para vender e 

trocar. Vendem por valores entre R$ 0,30 e R$ 4,00. Essas pessoas, moradoras do bairro, 

afirmaram que durante a semana fazem negócio em outros locais. 

Cabe destacar também que muitos dos colecionadores que se reúnem na Banca do 

Flávio aos domingos utilizam o aplicativo oficial da Editora Panini, embora se observe que 

a maioria traz sua listinha para facilitar no processo de troca dos cromos. Foi possível 

                                                 
6 Informação obtida com o dono da banca, Sr. Flávio, durante a visita. 
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identificar que existe certa intimidade entre os frequentadores do grupo. Tal fato pode ser 

justificado por ser um local central do bairro e de fácil acesso para a reunião de uma 

comunidade.  

- Banca em frente à Escola Divina Providência - Visita em 17 de maio de 2014 

Esquina das Ruas Tavares de Macedo e Presidente Backer – Icaraí – Niterói – RJ  

 

A visita a este grupo aconteceu durante um sábado, após a busca por um local onde 

acontece a troca de figurinhas na cidade de Niterói - RJ. Os encontros no local acontecem 

sempre aos sábados e domingos, durante todo o dia. A atividade é tradição no bairro e já 

acontece há mais de 10 anos. E Sr. Celso, dono da banca, afirma que a Copa do Mundo no 

Brasil aumentou a participação da comunidade. Por durar quase o dia todo, a troca de 

figurinhas é realizada em ritmo intenso. A banca fica em um bairro residencial e comercial, 

logo a movimentação de pessoas no local é sempre grande.  

Notam-se muitas famílias presente no local, pais e mães colaborando com seus 

filhos na confecção do álbum. A mobilização neste grupo é grande e famílias inteiras 

realizam uma espécie de “troca cooperativa”, na qual todos trocam por filhos, netos, 

sobrinhos e amigos. A colaboração entre os membros do grupo de Niterói parece maior do 

que nos demais grupos visitados. Entre os frequentadores observam-se muitas crianças, e o 

que destaca é a superior presença de meninas, entre 10 e 18 anos, enquanto os poucos 

meninos que aparecem são crianças até 11 anos ou adultos. Adultos com mais de 25 anos, 

também a maioria de mulheres, estão acompanhando crianças pequenas. 

Neste espaço, meninas e mulheres têm mais facilidade para negociar. Conversando 

com algumas delas, como a Thamiris, de 12 anos, é possível notar a desenvoltura como 

participam do grupo e conseguem novos cromos, além de dar opiniões sobre o Mundial. Já 

as primas, Clara e Jéssica, com 10 e 11, acompanhadas da mãe da Clara, começaram a 

colecionar um único álbum, mas gostaram  da experiência que dividiram as figurinhas em 

dois livros.  



 

Intercom – Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da Comunicação 
XXXVII Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação – Foz do Iguaçu, PR – 2 a 5/9/2014 

 
 

 8 

Neste grupo a tecnologia quase não é aproveitada. A grande maioria prefere o uso 

do papel e da caneta para marcar os números das figurinhas e afirmam que o aplicativo da 

Panini nem sempre funciona. Como a maioria que frequenta o espaço é de meninas, é 

possível encontrar as marcações em papéis decorados e pintados manualmente com as cores 

da bandeira do Brasil. Também na banca o bairro foi possível identificar aqueles que 

utilizam a troca de figurinhas como forma de obter lucro, no mesmo esquema observado em 

São Gonçalo. São, ao menos, cinco pessoas (homens e mulheres) que armam seus 

tabuleiros com fichários repletos de figurinhas.  

O espaço para a troca é divido com o trânsito intenso de veículos nas ruas apertadas 

do bairro. Em Niterói, foi possível notar certa identificação e proximidade entre os 

colecionadores que participam deste grupo, já que todos conversam de forma animada 

durante a atividade. 

- Banca do Japonês - Visita em 24 de maio de 2014 

Rua Aleixo Neto nº 1054 – loja 07 – Praia do Canto – Vitória – ES 

 

A visita à Banca do Japonês, em Vitória, surgiu como a oportunidade de observar 

como se dá a troca de figurinhas em outro Estado, e assim lançar um olhar sobre uma 

comunidade em um local novo. Os encontros na banca acontecem sempre aos sábados, a 

partir das 9 horas. A visita foi realizada às 15 horas e espaço ainda havia muitas pessoas no 

local (foto). Como a banca está situada em frente a um centro comercial, os espaços de 

troca de figurinhas são separados por cones de trânsito e correntes.  

O ritmo de trocas de figurinhas é intenso e se tornou lazer na Praia do Canto, o 

programa de sábado. Famílias inteiras se reúnem no local, e fato curioso eram os vários 

carrinhos de bebê e crianças muito pequenas que não têm noção do que è o álbum de 

figurinhas. A presença maciça no grupo é de crianças, a maior parte de meninos entre 

quatro e 13 anos. Nesta comunidade, nota-se que é pequena a presença de meninas, e 

aquelas que participam da troca de figurinhas têm no máximo 12 anos. Como já afirmado, 

neste grupo observam-se alguns adultos e grande parte deles acompanha seus filhos. São 

homens e mulheres entre 30 e 55 anos, na maioria, que deixam seus filhos, sobrinhos e 
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netos trocando os cromos enquanto conversam e se divertem. Foi identificado um casal, 

Michel e Sueli, acompanhados de seus filhos, de 1 ano e de 11 anos, com álbum já 

completo. Eles consideram estar ali uma oportunidade para encontrar amigos e bater um 

papo. 

Enquanto acontecia a visita, não foram identificados entre os frequentadores deste 

grupo aqueles que utilizam o aplicativo da Panini para a ação. Também não foram notadas 

pessoas fazendo da troca de figurinhas uma forma de negócio.  O número de pessoas não 

era grande, mas acredita-se que pelo horário em que a observação foi realizada, o grupo já 

havia dispersado. 

Por fim, foi possível identificar que em Vitória também existe certa proximidade, e 

até uma intimidade, entre os frequentadores do grupo. O local no central do bairro facilita o 

a reunião de famílias e amigos, todos parecem se conhecer por frequentarem o grupo desde 

o início da coleção. 

- Espaço Botafogo Praia Shopping - Visita em 28 de maio de 2014  

Praia de Botafogo nº 400 – Rio de Janeiro – RJ  

 

O Botafogo Praia Shopping se apresenta como uma oportunidade para olhar a ação 

de forma destacada num espaço diferente ao organizado nas ruas e bairros. Cabe ressaltar 

que, antes da visita, ainda no mês de abril, foi possível notar a transferência do local da 

reunião deste grupo, que antes se concentrava na porta do shopping para um espaço interno, 

no 5º andar.  

Diferentemente de todos os outros locais, este conta com o patrocínio da Editora 

Panini. Muito organizado, com mesas, cadeiras, na cenografia um tapete de grama 

simulando um campo, placas e distribuição de álbuns e figurinhas, entende-se que o local 

foi planejado especificamente para receber os colecionadores. O espaço conta ainda com 

duas assistentes uniformizadas, Thaís e Helena, com 21 e 24 anos respectivamente, que 

recepcionam os participantes do grupo e distribuem figurinhas. Esta é uma ação 

promocional da editora. 
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Ao procurar saber sobre como se deu a transferência do local para troca dos cromos, 

Helena conta que usuários da Rua da Praia de Botafogo e consumidores do shopping 

fizeram reclamações à administração do mesmo alegando que a grande concentração de 

pessoas atrapalhava o trânsito dos pedestres. Dessa forma, o shopping acionou a Panini, que 

identificaram a oportunidade de atrair mais colecionadores e consumidores, e ambos 

planejaram a ação no interior do local, o que torna o espaço muito diferente dos demais 

visitados. Cabe destacar que a Panini também programou a ação em outros shoppings, 

como o Plaza Shopping, localizado na cidade de Niterói. 

Porém, o processo de troca de figurinhas é semelhante a qualquer outro. Jovens, a 

maior parte do sexo masculino, entre 13 e 16 anos, frequentam o local. Eles chegam 

vestidos com uniforme do colégio para trocar os cromos. Tal fato pôde ser observado 

devido ao horário da visita, entre 11 e 14 horas. Vale destacar que a troca acontece durante 

o horário de funcionamento do shopping. 

Algumas meninas, na mesma faixa etária dos jovens meninos, também aparecem 

para a troca de figurinhas, algumas delas acompanhando os amigos. Homens e mulheres 

com mais de 30 anos, aproveitam o horário do almoço para trocar os cromos. A advogada 

Amanda, de 35 anos, trabalha próximo ao shopping e aproveita o tempo livre no almoço 

para trocar para o irmão e o marido. Afirma que eles alegam vergonha e ela mesma assume 

a função. Outra personagem que chama a atenção é a Sra. Lourdinha, com 83 anos. Ela 

chega com seu “bolo” de figurinhas para trocar para o neto, dizendo que foi ele mesmo 

quem pediu já que neste horário está na escola. Com a colaboração de outros membros do 

grupo, após pequenas confusões entre papéis e números de figurinhas, a Sra. Lourdinha 

obtém 80 figurinhas para o neto. Conta que a experiência foi uma distração. 

Também no shopping foi possível identificar aqueles indivíduos que frequentam 

esses espaços com o objetivo de ganhar dinheiro. Os mesmos fichários foram encontrados 

com dois jovens, porém o valor da figurinha do Neymar, principal jogador da seleção 

brasileira, não sai por menos de R$ 7.  

Fato curioso a ser ressaltado é que no shopping as pessoas não têm muita 

proximidade e intimidade umas como as outras, como observado nas trocas realizadas nos 

demais locais, mas todas elas se identificam com o objetivo de completar seus álbuns. 

Todos se apresentam de forma solidária para com os outros. 

 

- Feira Livre da Saúde - Visita em 31 de maio de 2014 

Rua Carneiro da Cunha – Bosque da Saúde – São Paulo – SP  
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A feira no Bosque da Saúde é um local inusitado para a troca de figurinhas, 

adaptado e apropriado pelos colecionadores. A feira acontece na parte da manhã de todos os 

domingos e tem movimentação intensa. Entre as barracas é possível notar um pequeno 

grupo formando por dez pessoas reunidas para trocar figurinhas, mas todas parecem ter ido 

à feira por portarem sacolas ou carrinhos, e aproveitaram a oportunidade para tal. Apenas 

uma criança, menino de sete anos, foi identificada no local. Este estava acompanhado da 

mãe e reconhecia os cromos que precisava somente de olhar os montes de figurinhas. Os 

demais colecionadores no grupo eram adultos entre 30 e 50 anos, homens e mulheres, 

trocando cromos para filhos e netos. Apenas dois jovens estavam no local.  

Na feira não existe um espaço próprio para a troca de figurinhas e o local foi 

improvisado. Também ali foi encontrado um jovem com seu fichário repleto de exemplares 

de figurinhas para serem vendidos. O comércio para venda de figurinhas foi improvisado 

em cima de caixotes de feiras.  

E ainda que feiras de bairros tenham o sentido de comunidade, não foi observado 

esse cenário no processo de troca de figurinhas. O Bosque da Saúde é um bairro extenso, 

com muitos moradores e a maioria que parava para trocar cromos, estava somente de 

passagem e aproveitava o momento. Não havia ali deslocamento de pessoas somente com o 

intuito de completar o álbum. 

 

Achados e reflexões sobre a comunidade 

 No livro Carne e Pedra (2003), Richard Sennett traça um paralelo sobre como as 

relações interpessoais interferem na concepção de cidade no processo de urbanização na 

metade do século XX. Ao traçar uma analogia entre corpo e cidade para exemplificar como 

a arquitetura facilitou ou dificultou a vida rotineira, com o autor é possível pensar como o 

local, a comunidade reunida se organiza para realizar eventos como a troca de figurinhas. 

Sabe-se que megaeventos podem interferir na urbanização das cidades que se preparam 

para vivenciá-los e recebê-los. E, no tocante aos espaços improvisados para a troca de 
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cromos (bairros, cidades e shoppings) cabe destacar que foi preciso que organizadores 

desses grupos pensassem em questões de logística para não interferir no andamento da vida 

cotidiana, como o trânsito, passagem de pessoas, consumidores de lojas e os horários. 

Sennett afirma ainda que o espírito individualista surge na cidade, trazendo a apatia 

dos sentidos e a perda da noção de destino compartilhado, ou seja, a vida em comunidade. 

A partir desta reflexão, apresenta a velocidade e o individualismo como característicos da 

modernidade.  E diferentemente da relação de parceria e troca comunicativa que se vê nos 

grupos de troca de figurinhas, o autor destaca o triunfo do individualismo proporcionado 

pelo novo ambiente urbano, retratando uma comunidade coesa na qual os indivíduos não 

têm relações interpessoais uns com os outros. Nos espaços visitados, pode-se notar a 

identificação e as relações fortalecidas, o que colabora na negociação da troca de figurinhas. 

Para estes grupos seria mais difícil completar o álbum sem o contato direto com pessoas, 

sem a troca comunicativa e sem interações sociais nos espaços. 

“A rua é para circulação e também é para ancoragem. É ali que encontramos os 

amigos, abrimos a cadeira e ficamos de papo com o vizinho. (...) Onde existe a 

possibilidade de transformação dos espaços de fluxos em espaços apropriados 

por moradores, tornando-se espaços públicos de sociabilidade” (MAIA E REIS, 

2008). 

 

           A partir da noção de uma rede de sociabilidade estabelecida nestes grupos, é possível 

focar nos colecionadores que frequentam os grupos visitados e no modo como se 

comportam e interagem, e ainda, que ações empreendem para cumprir as relações e 

associações com outros frequentadores. As relações interpessoais se constroem nos 

significados construídos entre o universal e o particular, nos sentidos produzidos no espaço 

cotidiano, aqui especificamente para colecionar o álbum e viver a Copa do Mundo com 

outras pessoas, pouco provável no individualismo moderno descrito por Sennett (2003). 

Pensando sobre o ambiente observado no shopping, cabe refletir uma vez mais com 

o autor, ao abordar a incapacidade do indivíduo em lidar com a multidão, quando se 

observa a transferência do grupo de troca de figurinhas para o interior do local.  Assim, 

pode-se refletir sobre a não aceitação de uma concentração de pessoas. “O povo desejava 

que a intervenção governamental se intensificasse (devido à aglomeração), em prol da 

estabilidade e da segurança” (SENNETT, 2003: p.229). E sobre a intervenção no shopping, 

esta aconteceu de tal forma que foi preciso criar um espaço próprio e organizado para a 

troca de figurinhas, e neste, nenhum tipo de exclusão foi observado, como em nenhum dos 

espaços visitados. Também o ocorrido se tornou uma oportunidade de ação promocional 

para os envolvidos. A Sra. Lourdinha é um exemplo da aceitação dos colecionadores com 
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uma participante não inteirada na atividade e do vínculo de identificação que a ação pode 

promover. A colaboração para com a senhora de 83 anos demonstra uma nova forma de 

inclusão social, semelhante ao que ocorreu com os judeus analisados por Sennett: “(...) Eles 

(os judeus) foram capazes de construir novas formas de vida comunitária que extrapolavam 

a política do isolamento e de conquistar algum nível de determinação” (SENNETT, 2003: 

p. 184).  

 Como já destacado, a participação feminina nos grupos de colecionadores de álbuns 

de figurinha é de extrema relevância, principalmente quando nota-se que a temática desses 

livros é o futebol, um esporte ainda considerado machista, embora hoje seja possível 

observar mudanças no cenário esportivo. Logo, também cabe uma reflexão sobre o papel 

desempenhado por meninas, jovens, mulheres, mães e avós nos grupos visitados. Como 

visto em Sennett, a questão da voz masculina foi de extrema relevância na construção e 

formação da cidade. A voz masculina era a única que tinha permissão de expressão nos 

espaços, enquanto as mulheres, consideradas corpos frios e lentos, calavam-se.  

 Nesse sentindo, a participação da mulher na comunidade de Carne e Pedra é vista de 

forma contrária ao que foi observado no processo de troca de figurinhas. O papel 

desempenhado pelas mulheres e meninas propiciou uma maior identificação, participação e 

desenvoltura para interagir com outros indivíduos envolvidos na atividade. Em alguns dos 

locais visitados, como no Botafogo Praia Shopping e na banca em Niterói, foi possível 

identificar presença feminina superior a dos homens, principalmente se for considerada a 

faixa etária dos frequentadores.  

 Ainda sobre a questão da voz masculina, Sennett aborda que a privação da fala de 

alguns grupos foi crescendo ao ponto de permanecer a supremacia do silêncio, da 

individualidade, uma busca da privacidade recolhida nos lares. Essa abordagem também vai 

contra a lógica da comunidade reunida em prol de um objetivo, ou seja, encontros de 

pessoas que se identificam por um objetivo em comum: completar o álbum da Copa do 

Mundo de 2014. Se não há uma troca de informação, de comunicação entre os indivíduos 

reunidos, possivelmente o objetivo não é alcançado. A palavra aqui coloca o sujeito em um 

lugar de ação determinado e cria noção de pertencimento. 

E quando Sennett afirma que no século XXI não existem espaços socializadores e 

que a Internet substitui os encontros pessoais, parece, por ora, não imaginar o que o futebol 

no Brasil é capaz de mobilizar. Vale lembrar aqui não só dos grupos que continuam se 

reunindo para trocar figurinhas ou aqueles que comparecem pelo simples fato de estar junto 

com o outro, dos sentidos de afeto partilhados, ou ainda da reunião para acompanhar os 
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jogos e as comemorações em torno do esporte. Também é possível lembrar dos aplicativos 

desenvolvidos pela Panini como uma forma de facilitar os encontros online, mas que não 

ganhou adesão dos colecionadores desses grupos
7
, talvez por não buscarem o recolhimento. 

 Sobre a questão dos negócios, Sennett (2003) fala que já no homem medieval 

emergia a tendência da voz econômica, quando o comércio falava mais alto que a política 

nas comunidades reunidas. O comércio impulsionou o crescimento das cidades e os 

inevitáveis problemas sociais. Essa é outra temática possível de análise juntamente com o 

objeto aqui estudado. Seria muito afirmar que este modo de negócio resolveria problemas 

sociais, mas sinaliza que membros do grupo sabem aproveitar oportunidades para garantir 

renda extra. 

 

Considerações Finais  

Quando em Carne e Pedra, Sennett cita Aristóteles para afirmar que uma cidade é 

construída por diferentes tipos de homens (SENNETT, 2003: p: 50), é possível refletir que 

essa diversidade na comunidade seria aquilo que exterminaria o individualismo na 

sociedade (SENNETT, 2003: p.215). As reflexões traçadas por meio das relações e 

associações entre os colecionadores de um simples álbum de figurinhas, expostas ao longo 

do trabalho, seriam os exemplos práticos de como tal fato ocorreria. 

O individualismo moderno autossuficiente de autor parece não ser visto nessas 

comunidades, quando aqui se torna necessário o encontro, a troca comunicativa mobilizada 

pelo objetivo único das pessoas ali reunidas: completar o livro da Copa do Mundo.  

Obviamente a temática desses álbuns, o futebol, por si só tem a característica de 

reunir classes e promover a concentração de pessoas, o que pode explicar a “febre” do livro 

ilustrado. Porém, fato inusitado é a presença das mais variadas faixas etárias nos grupos, 

com destaque para a figura feminina como ator social entre os colecionadores. 

Principalmente, ao se levar em consideração a questão de gênero no tocante ao futebol.  

Esta seria uma abordagem que caberiam outros estudos e análises, devido aos 

reflexos que se observam na mídia da relação “futebol e mulheres” numa Copa do Mundo 

no Brasil. É inegável que durante muito tempo a “masculinidade e a feminilidade foram se 

forjando, prescrevendo normas e papéis distintos e refletindo sobre as inúmeras atividades 

sociais, políticas e econômicas, nos diferentes espaços da sociedade” (PEREIRA; AMARO 

                                                 
7 Aqui é preciso relativizar o sucesso do aplicativo da Panini, já que é possível identificar o número de 500.000 downloads 

durante consulta a loja de aplicativos do Google, o Play Store. Esta informação é de 15/07/2014. 
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e GROTZ, 2012, p.: 4). Porém, nos grupos visitados, a presença feminina parece fomentar e 

fortalecer a comunicação e as relações ali criadas e estabelecidas. 

Dessa forma, a pesquisa demonstra mais uma oportunidade de estudo a partir do 

evento Copa do Mundo no Brasil. Refletir sobre relações interpessoais, troca comunicativa 

no local e reunião de pessoas em prol de uma atividade de lazer leva-se a questionar o 

individualismo de Sennett, ainda que em “cidades multiculturais” durante o evento 

esportivo. 

Por fim, são esses os pontos de contato entre “povos, racial, étnica e sexualmente 

diferentes, que podem frear as forças do individualismo” (SENNETT, 2003: p. 215) em 

uma comunidade, como apontado pelo autor.  
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