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O Tema
A popularização das práticas esportivas
como partícipe do movimento de produção
de saber sobre o corpo, e como fundamento
das relações sociais generalizadas no ociden
te, deu-se num contexto de profundas trans
formações tecnológicas, políticas, estéticas e
científicas que se seguiram aos padrões e aos
contornos sociais da vida nas metrópoles.
Nesse sentido, os esportes, ao lado de
outros fenômenos, constituíram um locus
para se pensar as inúmeras experimentações
da modernidade e das variadas práticas so
ciais que redefiniram e recriaram diversas for
mas e manifestações da sociabilidade. Perío
do dos maquinismos, das tecnologias e dos
aglomerados metropolitanos, que impôs aos
indivíduos uma nova ordem cultural e social,
transfigurou os fetiches da ação e dos movi
mentos contínuos aos próprios corpos, requi
sitados e adestrados que foram pelos ritmos
sociais urbanos.
Se muitos creditam a Mareei Mauss o
mérito de ter sido um dos primeiros a refletir
sobre as potencialidades simbólicas do corpo
como categoria do espírito, tal fato decorreu
não somente de um esforço de abstração pró
prio de sua genialidade, mas também pela
sua capacidade de ampliar sua visão periféri

ca —etnográfica —para além do circuito dos
objetos canônicos, observando fatos muitas
vezes desconsiderados pelo pensamento so
ciológico de sua época.
Surpreendentemente, muitos ainda o
vêem como um autor que não fez pesquisa de
campo, ou que a realizou de maneira exígua,
quando, na verdade, antecipou, no ambiente
intelectual francês do qual foi participante
ativo, até mesmo um programa refinado de
uma antropologia das práticas corporais e es
portivas, para além de suas conhecidas con
tribuições sobre o material indígena, o qual
confirmou seu vigor teórico. O exemplo mais
tópico das técnicas corporais, nesse aspecto,
parece constituir um caso exemplar.
E é o próprio autor que indicará os acon
tecimentos que, no ano de 1902, e estando
ainda fora das preocupações de uma sociolo
gia descritiva, o levarão a descobrir as poten
cialidades e o rendimento teórico sobre os es
tudos das técnicas de adestramento corporal.
N ão por acaso foi a técnica corporal da
natação, um entre outros fenômenos espor
tivos em voga na época, portanto, uma expe
riência vivenciada em sua própria cultura,
que chamou a atenção de Mareei Mauss para
os processos de apropriação, fabricação e ins
crição que as sociedades continuamente fa
zem em seus corpos.
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Primeiro, tomou conhecimento de um
artigo sobre natação, depois, passou a ver seu
próprio corpo como um meio de acesso a um
conhecimento universalizado: “ele [indiví
duo de quem se lembra somente das iniciais]
me mostrou o interesse histórico e etnográfi
co da questão. Foi um ponto de partida, um
quadro de observação. Em seguida —eu mes
mo tinha dado por isso —assisti à transfor
mação das técnicas de natação ainda duran
te o desenrolar de nossa geração” (Mauss,
1974 [1950], p. 212). O corpo, por fim, con
sistindo uma totalidade concreta, reivindica
um estudo — e porque não dizer interdisciplinar - igualmente completo do homem,
sentencia Mauss nos artigos destinados a fa
zer um balanço comparativo entre as ciên
cias vizinhas à antropologia, notadamente a
psicologia e a sociologia.
Assim, ao menos como possibilidade pro
gramática ou hipótese de trabalho, estavam
dados os caminhos que muitos posteriormen
te seguiram para a compreensão dos esportes
como tema de reflexão sistemática.
O panorama atual das investigações so
bre o campo esportivo no Brasil, cujo predo
mínio do futebol como objeto ou referência
temática comparativa é significativo, revela
um esforço interdisciplinar que vem consoli
dando as ciências sociais como uma das searas
acadêmicas produtora das reflexões de maior
fôlego ou alcance analítico sobre este fenôme
no.1 Nesse contexto, o futebol, em específico,
adquiriu importância 110 processo de investi
gação das poderosas representações coletivas
que suportam os mecanismos sociais e simbó
licos da formação da sociedade brasileira.
Esta incursão das ciências sociais na
análise do fenômeno esportivo, alçado a ob
jeto de análise para a compreensão da socie
dade brasileira, teve como pano de fundo o
boom das pesquisas sobre o meio urbano des
de meados dos anos de 1970 e início da dé
cada de 1980, sobretudo em alguns centros
de excelência acadêmica. E a antropologia
foi uma das primeiras disciplinas a incorpo
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rar, ainda que paulatinamente, o tema ao
conjunto de objetos “redescobertos” pelas
análises no período aludido.2
No esforço de reinterpretar uma série de
perspectivas teóricas clássicas orientadas para
compreender o fenômeno urbano, tais como
o interacionismo simbólico, a ecologia cul
tural, os estudos de comunidade e os traba
lhos mais etnográficos sobre as cidades das
primeiras décadas do século X X ,3 parte dos
estudos de antropologia no Brasil recuperou
para este contexto alguns temas que pediam
uma reflexão mais sistematizada e um diálo
go mais criativo com as interpretações então
em voga. Daí a crescente produção de traba
lhos objetivando a análise de fenômenos tais
como a criminalidade e a violência, as formas
de sociabilidade das camadas médias, o des
vio e a estigmatização, as minorias, os movi
mentos sociais, étnicos e migratórios, as prá
ticas de lazer das camadas populares, a socia
bilidade juvenil, as formas de religiosidade
no contexto urbano, a doença e a medicina
popular, entre outros temas.
Sem querer recuperar aqui esse movi
mento metodológico etnográfico que abriu
espaço para profícuas investigações do meio
urbano e que pode ser observado de modo
extensivo em inúmeros autores (Da Matta,
1979; Oliven, 1980; Velho, 1981; Durham,
1982; Arantes, 1982; Montes, 1983; Magnani, 1984 [1998]; Montero, 1984; Caldei
ra, 1984; Zaluar, 1985; Cardoso, 1986, en
tre muitos outros), também pode-se obser
var que a partir desses estudos a visão de que
os fenômenos esportivos seriam analisados
sob uma perspectiva marcadamente urbana
consolidou-se, uma vez que são originários
do processo de modernização por que passa
ram as sociedades ocidentais na virada do sé
culo X IX para o XX.
Dessa forma, seguindo este conjunto
eclético de inspirações teóricas e analíticas
puderam as ciências sociais dar uma atenção
mais sistemática ao tema no domínio dos es
tudos empíricos e conceituais.

A Conjuntura Acadêmica
Já há algum tempo que as dissertações e
as teses que tratam da dimensão esportiva
não fazem mais a ressalva de que o assunto
carece de bibliografia consistente. Esta res
salva, convertida muitas vezes em falta de
cuidado ou despreparo na revisão bibliográ
fica, foi pega de surpresa na última década
com um boom de trabalhos sobre os esportes
no Brasil e a consolidação no meio acadêmi
co de áreas que deram um tratamento menos
esporádico ao tema.
O próprio futebol passou a ser tema de
curso na grade curricular de ensino de gra
duação na Universidade do Estado do Rio
de Janeiro a partir de 1994. Antes, em maio
de 1990, foi fundado o Núcleo de Sociolo
gia do Futebol, no departamento de Ciên
cias Sociais, que procura veicular trabalhos e
contribuições através de um periódico.4 Já
no Museu Nacional/RJ consta do folder de
ingresso no programa de pós-graduação em
antropologia social a área “antropologia do
esporte” .5 Em universidades como a PUCSP também se desenvolvem pesquisas urba
nas voltadas para as práticas esportivas em
núcleos cujo trabalho coletivo e cooperativo
têm dado bons resultados do ponto de vista
da ampliação do corpus etnográfico/’
Na IV RAM (Reunião de Antropologia
do Mercosul)7 pudemos verificar uma gran
de variedade de trabalhos - não somente de
inspiração antropológica - sobre práticas es
portivas em outros centros de produção aca
dêmica.8 Esses trabalhos, por sua vez, vêm
consolidando nas reuniões da ABA (Associa
ção Brasileira de Antropologia) um diálogo
mais permanente entre pesquisadores brasi
leiros e mesmo estrangeiros.
Já em algumas revistas acadêmicas de re
conhecida visibilidade no campo científico
podemos observar um número irrisório de
trabalhos que têm como tema os esportes.
Isso, de certa forma, reflete um campo ainda
em formação e afirmação institucional.

N a coleção Revista de Antropologia, por
exemplo, publicada pelo departamento de
Antropologia da USP, não há um trabalho
sequer aludindo à temática. Esta mesma ob
servação vale para Horizontes Antropológicos,
da Universidade Federal do Rio Grande do
Sul. Na revista Novos Estudos, do Cebrap, en
contramos D a Matta, com o texto “ Futebol:
Ópio do Povo x Drama de Justiça Social”, de
1982 e “Opiniões de um Homem Comum:
Entrevista de Tostão a Nuno Ramos” , de
1993. Na RBC S (Revista Brasileira de Ciên
cias SociaislAnpocs) temos a ocorrência de
dois artigos sobre futebol (Leite Lopes e Maresca, 1992; Gil, 1994) e uma resenha
(Dam o, 1996) sobre Toledo (1996); em
M ana: Estudos de Antropologia Social, publi
cação do Museu Nacional/RJ, há um ensaio
bibliográfico dos trabalhos de Norbert Elias
sobre esporte (Leite Lopes, 1995), uma rese
nha (Guedes, 2000) do livro de Archetti
(1999) e um artigo sobre o universo do boxe
americano (Wacquant, 2000). Na Revista
Dados pude observar um artigo registrado,
de Machado (2000).
Com o apoio de uma conjuntura institu
cional, digamos, favorável, passamos agora ao
recorte empírico, temático e aos exercícios
conceituais propostos nesses trabalhos, pois é
nesse âmbito que podemos avaliar seus rendi
mentos. A guisa de exemplificação, comenta
remos alguns dos temas que vêm ou podem
ser abordados, e a interface que eles estabele
cem com outras subáreas - não somente na
antropologia urbana —, e que parecem bastan
te reveladores do crescente interesse pelo tema.
N um a visão de conjunto verificamos, de
início, um dinamismo e embricamento de
dimensões sociais que apontam para deter
minados processos de “esportificação” de prá
ticas bastante específicas e que, aparentemen
te, estariam distanciadas do ethos esportivo.
Atualmente, os esportes, como objeto
de pesquisa, figuram com outras temáticas
mais consolidadas, tais como “esporte e for
mas de religiosidade”,5 “esportes e a constru
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ção das relações de gênero” ,10 “esporte e corporalidade”," “esporte e sociedades indíge
nas”, além das mais reconhecidas “esporte e
processos identitários,12 “futebol e relações
raciais”,13 “esportes, práticas sociais e sociabi
lidade urbana”.14
E interessante notar, por exemplo, no
domínio das novas formas de religiosidade
que vêm se propagando no meio urbano nas
últimas décadas e que congregam o movi
mento mais geral conhecido por neo-pentecostalismo, que existem certas manifesta
ções religiosas mais voltadas para um públi
co esportivo.
É o caso notório da “igreja dos surfis
tas”, movimento engendrado no interior da
igreja Renascer em Cristo, que procura atrair
fiéis oriundos dos segmentos juvenis, parti
cularmente aqueles que encenam estilos de
vida mais voltados para as práticas esporti
vas, como skatistas e surfistas. No intuito de
levar a palavra de Deus e ampliar o proseli
tismo entre os setores jovens num crescente
e dinâmico “mercado de consumidores reli
giosos” ,15 houve um processo que levou a
uma subdivisão dentro da própria igreja.
Mais do que uma simples conversão, obser
vamos um processo de gênese entre um de
terminado corpus doutrinário e um ethos “esportificado” específico. Ainda desconhece
mos pesquisas que estejam observando de
modo mais sistemático este processo singu
lar de conversão religiosa.
Outros trabalhos, ainda nesta direção, ar
ticulam aspectos igualmente relevantes para
se pensar de maneira mais ampla a direção
que vem tomando o domínio das formas de
religiosidade no Brasil. É o caso, por exemplo,
do Movimento Atletas de Cristo. Tal como já
aludi em trabalho anterior, e outros pesquisa
dores tem procurado analisar o fenômeno, o
processo de modernização do futebol é tensionado também pelo domínio religioso:
[...] Outros domínios ainda estão presentes e
se conformam às novas aspirações simbólicas
na formação de atletas, tais como as escolhas
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de um número expressivo de jogadores por
um a ética mais voltada para certos valores
que propugnam a prosperidade. Escolhas
que, de m odo geral, encaminham-se para um
ascetismo e disciplina para o trabalho e que
se somam às novas solicitações simbólicas,
tecnológicas e mercadológicas do futebol
profissional. Essa dimensão religiosa opera
como mais um fator de mudança na autopercepção dos próprios jogadores ante suas car
reiras profissionais (Toledo, 2002, p. 149).

Já no âmbito dos “etno-esportes”,16 pode
mos verificar algumas pesquisas em andamen
to que apontam para uma profícua revisão e
crítica de determinados conceitos e recortes
analíticos, que se cristalizaram na literatura
acadêmicõ-esportiva. A ampliação do recorte
empírico impõe que se problematize a relação
quase que imediata estabelecida entre esportes
e sociedades urbano-ocidentais, uma vez que
se trata agora de outras aproximações: coleti
vos indígenas e esportes.
Kaingang, Kadiwéu e Xavante estão sen
do estudados à luz das interações que estabe
lecem com a “sociedade brasileira”, tendo no
futebol um conetivo material e simbólico na
construção processual das relações de conta
to. “Jogos abertos”, “olimpíada indígena”,
“atletas índios” são alguns dos indícios co
nhecidos e publicamente veiculados na mí
dia, investigados por vários pesquisadores.17
Estes exemplos, que poderiam ser mul
tiplicados, apontam para recortes empíricos
mais originais e oferecem uma constante crí
tica às terminologias e aos conceitos estabe
lecidos que demarcam o campo e os traba
lhos sobre o fenômeno esportivo. Estabele
cer um programa de estudos para se pensar
os critérios conceituais que organizam este
multifacetado fenômeno, precariamente de
nominado “esportivo”, exige um domínio
bibliográfico e conceituai, além de tempo
disponível, impossível de ser levado a bom
termo esporadicamente. Situação que parece

se inverter no momento presente dado o
acúmulo e a maior constância de trabalhos
em centros de pesquisa espalhados pelo país.
Se assumirmos, no entanto, sem problematizar, como linha de pesquisa e prática
metodológica e teórica, a nomenclatura “an
tropologia do esporte”, e tomando o fato es
portivo na sua definição macrosociológia,
corremos o risco de uma simplificação dos
fenômenos investigados que, muitas vezes,
110 discurso e na prática dos “nativos” , exce
dem a economia da designação “esportivos”.
O s esportes, se definidos unicamente
como práticas corporais “modernas”, por
tanto competitivas e tidas por muitos como
“instrumentais” de um ethos “ocidentalizante” de sociabilidade, acabam não dando con
ta dessa gama de práticas e representações
que interagem “com” e “a partir” dos espor
tes. E que, por sua vez, apontam para varia
dos aspectos que não necessariamente con
vergem para um modelo conceituai hegemô
nico, tal como indicam os exemplos acima.
Ao construir m ediações conceituais
para se pensar dicotomias tão consolidadas
(tradicional e moderno; jogo e esporte; lú
dico e competitivo) a antropologia oferece
alternativas investigativas relevantes como
possibilidade do exercício com parativo.
M étodo que se apresenta como opção para
se cotejar não somente as configurações so
ciais marcadamente distintas - daí as difi
culdades e desafios da antropologia urbana
em adequar no contexto das sociedades
complexas os métodos que foram forjados
numa “alteridade radical” (Velho, 1981;
Peirano, 1999) - , mas também para colocar
em perspectiva e em relação as várias linhas
de pesquisa e subáreas dentro da própria
disciplina.Talvez “antropologia das práticas
esportivas” seja uma expressão um pouco
mais matizada e pode, dessa forma, definir
uma linha de pesquisa menos reducionista
do que “antropologia do esporte”.
N ão se trata aqui de uma simples dispu
ta terminológica, mas incorporar à análise

uma gama de práticas sociais tangíveis obser
vadas entre grupos sociais que praticam de
terminadas atividades físicas reguladas, mas
que, não necessariamente, se esgotam numa
definição como a de esporte, ao menos não
com o mesmo valor simbólico e material que
encontramos em alguns níveis da nossa pró
pria organização social e mesmo em alguns
domínios acadêmicos.18
Uma “antropologia das práticas esporti
vas” deve estar atenta a estes dinamismos e
não confinar sua investigação aos eventos es
portivos, do mesmo modo que uma antro
pologia urbana não deve ficar restrita a expli
car o fenômeno urbano, a própria cidade
como variável independente. Antes de qual
quer coisa, trata-se do contínuo exercício et
nográfico, e que um “campo esportificado”
de múltiplas práticas sociais inaugura uma
via das mais interessantes para se pensar o
universo simbólico de tais arranjos entre
grupos e dimensões sociais variadas.

Futebol e Teoria Social

Noutros séculos e noutras culturas, observam-se
ritos, jogos, festas que servem de natural exutório aos impulsos da afetividade e graças aos
quais os homens podem imaginar, ao menos
por algum tempo, que assinaram um pacto com
o mundo e reencontraram a si mesmos. Operase desse modo uma purgação, aplacando-se tais
picos de febre sem que estes tenham que recor
rer, para se exteriorizar, seja a uma via explo
siva, seja a um disfarce utilitário ou racional, e
por isso mesmofunesto para qualquer possibili
dade de justa ação prática ou reflexiva. Mas
em nossos dias e em nossas civilizações não é
mais possível encontrar escape eonfessdvel para
tais impidsos subterrâneos senão de modo espo
rádico efragmentário, ao sabor do acaso ou sob
a forma edulcorada de criações artísticas que
cessaram de deitar raízes profundas no entu
siasmo coletivo. L eir is , 2001 [1 9 3 8 ]'9
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A relação dinâmica entre as dimensões
lúdica e competitiva, existente no domínio
das discussões sobre o fenômeno esportivo,
suscita inúmeros debates em torno da origem
e do processo intrínseco que fez dos esportes
um objeto constante de mobilização cultural
e de tantos investimentos materiais e simbó
licos, sobretudo nas sociedades ocidentais
contemporâneas. O empenho, da parte de
muitos, em analisá-lo sob um crivo científi
co, derivou da hipótese que enuncia uma es
treita correlação entre os esportes e o movi
mento histórico de formação dessas socieda
des. Movimento este concebido de diversos
pontos de vista, mas que, de modo geral,
toma, como pressuposto da discussão, os
processos de transformação dos jogos em es
portes, bem como as dicotomias correlatas,
expressas nas disjunções entre divertimento
e seriedade, espectadores e jogadores, ou ain
da entre amadores e profissionais.
Alguns estudos contribuíram para bali
zar a discussão em tom o da suposta dicoto
mia entre jogos e esportes. Uma primeira
aproximação está na constatação histórica de
que estes últimos são fenômenos qualitativa
mente distintos dos jogos anteriores ao sécu
lo XIX, presentes tanto no universo das cor
tes quanto no universo popular.20 Somente
após a disseminação do ethos burguês e in
dustrial nas sociedades européias, cujo leitmotiv é a competição, é que foram elaboradas
novas modalidades de sociabilidade e diverti
mento adequadas ao ritmo imposto pelo
crescente estilo de vida moderno, verificado
tanto entre as elites quanto entre as classes
trabalhadoras,21 e o futebol é um exemplo pa
radigmático desse processo.22 E é a partir des
ta correlação que os estudos pioneiros de Johan Huizinga, em 1938, e posteriormente
Roger Caillois, em 1950 e 1958, irão centrar
suas análises.
De modo geral, ambos concordam com
a conceitualização de jogo, caracterizado
como manifestação lúdica por exceiência,
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que evidencia intensamente noções como
êxtase, risco, tensão, habilidade, evasão da
vida cotidiana, expresso num conjunto de
práticas definidas como desinteressadas e
concebidas como não-sérias, circunscritas a
regras, tempos e espaços determinados, e
que suscitam estados excepcionais de sus
pensão da coletividade.23
Huizinga, no entanto, oscila, ao con
ceituar o fenômeno do jogo entre a pers
pectiva de concebê-lo como atividade nãoséria, no sentido de contrapô-lo às outras
esferas da vida, que progressivamente racio
nalizaram a dimensão lúdica (no direito, na
política, no trabalho), e como atividade sé
ria, fundamento da sociabilidade humana,
qual a experiência do sagrado: “ [...] a iden
tificação pJatônica entre jogo e o sagrado
não desqualifica este último, reduzindo-o
ao jogo, mas, pelo contrário, equivale a
exaltar o primeiro, elevando-o às mais altas
regiões do espírito [...]” (Huizinga, [1938]
1993, p. 23).
Caillois, de outra parte, preocupou-se
em construir uma tipologia24 dos jogos, in
fluenciando um outro conjunto de traba
lhos. Este autor acena para a possibilidade de
compreender as manifestações lúdicas levan
do-se em conta várias das suas dimensões,
em particular o gosto pela competição, que
em Huizinga, ao contrário, aparece como
elemento definidor apenas das atividades
desportivas racionalizadas das sociedades in
dustriais. O fragmento que segue é revelador
da tentativa deste empreendimento:
[...] O gosto pela competição, a busca da
sorte, o prazer da simulação e a atração pelo
vertiginoso surgem como os principais m o
tores dos jogos, mas a sua ação embrenha-se
completamente na vida das sociedades [...]
os princípios dos jogos, tenazes e difundidos
motores da atividade humana, que parecem
ser constantes e universais, devem marcar os
tipos de sociedade. E até presum a que pos

sam servir, por sua vez, para a sua classifica
ção, ainda que as normas sociais tendam a
privilegiar exclusivamente um deles em de
trimento do outro [...]. O simples fato de se
poder identificar no jogo um importante e
antigo elemento do mecanismo social revela
um a extraordinária convivência e surpreen
dentes possibilidades de intercâmbio entre
os dois domínios [...] o que revelam os jogos
não é diferente do que revela uma cultura
[...] (Caillois, [1958] 1990, pp. 87, 105).

Posteriormente, todas estas considera
ções, apontadas como sendo características
das atividades lúdicas, exemplificadas por
Huizinga e Caillois nos mais variados jogos e
divertimentos humanos, motivaram o apare
cimento de interpretações as mais variadas no
que se refere aos significados dos esportes nas
sociedades modernas. Inspirados, em parte,
nas reflexões de Huizinga, que analisou as
competições esportivas modernas como ativi
dades contaminadas por outras esferas da vida
social, inúmeros trabalhos apontaram, com
igual ênfase, para um crescente processo de
desencantamento que parte dos jogos sofre
ram com o advento das sociedades burguesas,
industrializadas e assentadas numa ética indi
vidualista competitiva.
Esta perspectiva, de modo geral, pode
ser observada em vários autores de diversas
inspirações teóricas que, traçando percursos
distintos, propugnaram a tese do desencan
tamento dosjogos com o advento do fenôme
no esportivo. Visão compartilhada por inú
meros daqueles que se utilizaram das noções
de um marxismo vulgar, que estabelece a
tese dos esportes como ópio do povo,25 por
aqueles que enfatizaram algumas das noções
tributárias de uma releitura de autores iden
tificados com a Escola de Frankfurt, notadamente Adorno e Marcuse,26ou mesmo pre
sente nos estudos que fizeram um mau uso
dos trabalhos germinais de Caillois e H ui
zinga sobre os jogos.

Existe uma literatura sobre os esportes
que se aproxima dessas perspectivas: futebol
como ópio do povo, futebol como hobby, pro
duto alienante da indústria cultural, ou ain
da vetor de desagregação social no contexto
das sociedades de massa, o que implica a ex
pansão do fenômeno da violência entre tor
cidas e torcedores.
Apenas para exemplificar, poderíamos
citar alguns estudos comprometidos com es
tas abordagens: inspirados por um viés mar
xista estão Luigi Volpicelli (1967), Industrialismo y Esporte; Gerard Vinnai (1986), E l
Fútbol como Ideologia; Juan José Sebrelli
(1981), Fútbol y Masas-, Roberto Ramos
(1984), Futebol: Ideologia do Poder, Renato
Pompeu (1986), Futebol, Dram atização da
Luta de Classes-, Dante Panzeri (1967), Fút
bol, D inâm ica de lo Impensado', evocando as
críticas ao fenômeno da indústria cultural,
Adair Caetano Peruzzolo (1991), A Espetaadarização do Esporte: O Jogo de Linguagem
dos Meios de Massa-, Janet Clever (1983), A
Loucura do Futebol-, C. Lasch (1983), A Cidtura do Narcisismo-, Carlos A. M. Pimenta
(1997), Torcidas Organizadas de Futebol:
Violência e Auto-afirmação, entre outros.
As considerações de Lasch sintetizam
parte desses argumentos:
[...] a história da cultura, como mostrou
Huizinga em seu clássico estudo sobre os jo
gos, homo hndens, parece, sob uma perspec
tiva, consistir na erradicação gradual do ele
mento lúdico de todas as formas de cultura
- religião, do direito, da guerra e, sobretudo,
do trabalho produtivo. A racionalização des
sas atividades deixa pouco espaço para o es
pírito de invenção arbitrária ou para a dispo
sição de deixar que as coisas aconteçam ao
acaso. O risco, a ousadia e a incerteza - com 
ponentes importantes do jogo - não têm es
paço na indústria ou em atividades infiltra
das por padrões industriais [...] (Lasch,
1983, p. 135).
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É necessário salientar, entretanto, que a
incerteza, aspecto mencionado pela maioria
dos autores em questão como um dos elemen
tos intrínsecos aos jogos, longe de ser uma di
mensão banida do fenômeno esportivo, como
supõe Lasch, está presente de maneira deter
minante na constituição da dinâmica do fute
bol, matizando as distintas práticas e significa
dos presentes no ethos torcedor, na conduta
daqueles que jogam e demais partícipes do
universo esportivo.
Este diagnóstico, que aponta para um
crescente desencantamento do jogo, tam
bém está presente nas considerações mais tó
picas que Pierre Bourdieu faz sobre os espor
tes. Aclimatando para este contexto sua no
ção de campo, conclui:
[...] a evolução da prática profissional depende
cada vez mais da lógica interna do campo de
profissionais, sendo os não-profissionais rele
gados à categoria de público cada vez menos
capaz da compreensão dada pela prática. [...]
O que acarreta efeitos, por intermédio da san
ção (financeira ou outra) dada pelo público,
no próprio funcionamento do campo de pro
fissionais, como a busca de vitória a qualquer
preço e, com ela, entre outras coisas, o aumen
to da violência [...] (Bourdieu, 1990, p. 218).

Levando-se em consideração o processo
generalizado de atomização do universo es
portivo em catnpos concorrentes, a saber, en
tre profissionais, o conjunto de torcedores e,
acrescentaria, os especialistas em torno dos
esportes,27 as constatações desse autor, ao
que parece, são privadas de uma análise mais
circunstanciada, ou empírica, da relação en
tre estes setores, certamente mais dinâmica
do que a estratificação ou a segmentação dos
atores em campos estanques.
Nota-se que, em alguns contextos espe
cíficos, como no Brasil, a crescente populari
zação do futebol e a sua transformação em es
porte de massa estiveram estreitamente vin

culadas não somente à constituição de um
campo profissional e midiático, o que evi
dentemente ocorreu, mas, concomitantemente, aos modos como esta prática esporti
va foi sendo apropriada nas variadas formas
de praticá-lo e vivenciá-lo, como na várzea,
por exemplo, futebol amador que por muito
tempo guardou uma estreita relação com a
prática profissional.28
Não se constata, aqui, como sustentaria
Bourdieu, uma extrema cisão entre aqueles que
praticam e os que somente assistem, embora,
certamente, seja inegável que esta segmentação
entre amadores e profissionais circunscreva
motivações distintas no que se refere à inserção
institucional, comprometimentos, expectativas
e sentidos atribuídos ao jogo.
Além disso, ao enfocar a dimensão da
violência, Bourdieu parte do pressuposto de
que ela se manifesta de modo mais recorrente
a partir do advento da profissionalização do
esporte, que supõe uma maior racionalização,
seriedade e competitividade, daí a busca pelos
resultados a qualquer preço. As considerações
de Bourdieu, portanto, levam, implicitamen
te, a supor que o aumento da violência está
vinculado e decorre da passagem das práticas
amadoras, tidas por desinteressadas, lúdicas e
desprovidas de recompensas imediatas, para
as profissionais. Considerações desmentidas
categoricamente por outras abordagens (Elias
e Dunning, 1992), que vislumbram na pró
pria prática amadora os fundamentos que de
finirão e conformarão a competitividade do
regime profissional.
Alguns autores, ainda, utilizam-se dos
mesmos argumentos, embora em análises di
ferentes, mostrando que os jogos perderam
paulatinamente o seu frescor, sua esponta
neidade e gratuidade genuínas, transforma
dos pelos imperativos da competição, do lu
cro e, posteriormente, pelo advento da socie
dade de massa e da indústria cultural, que os
circunscreveram a formas passivas e alienantes de espetáculos.2'1 Com o explicita o excer
to que segue:

[...] o jogo, exercício voluntário, decisão pes
soal, descomprometido, gratuito, apropria
do pela Indústria Cultural, torna-se uma es
pécie de retórica do jogo, quer dizer, o jogo
enquanto espetáculo para os outros, que é o
jogo jogado pelos outros para mim [visto
por mim] (Peruzzolo, 1991, p. 20).

Outros intelectuais, como Norbert Elias,
também contribuíram para o enriquecimento
do debate em tomo da dicotomia esporte e
jogo, mais especificamente a partir dos desdo
bramentos da perspectiva teórica filiada à sua
sociologia, tendo em Eric Dunning, um cola
borador e continuador da perspectiva configuracional, sistematizada pelo sociólogo alemão,
aplicada ao fenômeno esportivo. E importan
te levar em conta as considerações desses au
tores, pois elaboraram uma instigante revisão
crítica de algumas das análises já aludidas.
A ênfase dada por este outro modelo é
histórica (a busca da sociogênese dos fenôme
nos), e aborda a formação do processo de esportificação 30 de modo interdependente ao
denominado processo civilizador. Nesse senti
do, não há uma cadeia de determinação cau
sal para os processos sociais ou, se há, é defi
nida por aquilo que outros autores identifica
ram como uma “determinação esparramada”
(Miceli, 1999, p. 119) entre as várias dimen
sões sociais. Elias procura, com o aso da ex
pressão cadeias de interdependência,31 mostrar
que os esportes não são meros subprodutos
desses processos mais globais, mas, ao contrá
rio, fazem parte deles de modo inter-relacionado, havendo um profundo entrelaçamento
entre configurações sociais, políticas e econô
micas com o advento dos esportes.
Diversa de outras análises, a perspectiva
de Elias permite que se relacionem os fenô
menos jogo e esporte não de modo dicotô
mico, funcional, mas, antes, como um continuum, cujas propriedades definidoras tanto
do fenômeno jogo quanto do fenômeno es
porte são balizadas por um amplo processo
identificado como a parlamentarização cres

cente da vida pública nas sociedades ociden
tais. Assim, a constituição das configurações
esportivas esteve sempre imbricada ao pro
cesso de civilização e parlamentarização da
vida pública, ou seja, na criação das media
ções institucionais reguladoras, por um lado,
e autocontrole individual na resolução dos
conflitos, por outro, em qualquer instância
da vida social, seja no âmbito da política,
seja no âmbito dos costumes, dos jogos e dos
divertimentos.
Ainda segundo esta abordagem, o fute
bol, um dos fenômenos esportivos que me
lhor expressa esse processo, talvez pela sua
grande inserção nos vários estratos sociais,
concorreu para disciplinar o nível generaliza
do de violência dos costumes e divertimen
tos na esfera pública dessas sociedades oci
dentais em transição para a modernidade,
saídas da ética do jogo.
Nota-se, nesse modelo, não uma mera
substituição orquestrada de uma ética do
jogo por um espírito competitivo capitalis
ta, como um processo de desencantamento
verificado em perspectivas já mencionadas,
mas transformações graduais que não eli
minaram ou substituíram deliberadamente
os jogos, apontando para configurações
novas, concretizadas em fenômenos até en
tão inexistentes, os esportes. O condiciona
mento coletivo e individual às regras im 
pessoais, cada vez mais universalizadas, for
maram, em suma, o apanágio das socieda
des individualistas ocidentais, confirmadas
também nas configurações lúdicas de nova
ordem, as esportivas.
A transformação da prática amadora
para a profissional e, posteriormente, a in
corporação cada vez maior de novos atores
sociais no futebol profissional, demandas de
um processo atualmente em curso nomeado
de maneira valorativa pelo termo moderniza
ção?1 necessariamente não implicaram um
maior acréscimo de seriedade em detrimen
to da fruição dos aspectos lúdicos, sobretudo
do ponto de vista do torcedor.
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Observa-se, contudo, que esse processo,
viabilizado num discurso que remete à com
petência profissional e à necessidade da con
solidação do denominado “futebol-empresa”, apresenta novos contornos à relação en
tre esporte e jogo.
Retomando um último ponto desta
análise, ainda que Elias rompa com uma
concepção positivista de cisão radical entre
esporte e jogo, acaba por universalizar o pro
cesso de constituição dessa categoria sóciohistórica denominada indivíduo em detri
mento de outras dimensões ou instâncias,
tais como a plasticidade evocada na noção de
pessoa?1 Elias não leva em conta que seu pro
cesso civilizador está preso de maneira obses
siva à existência e onipresença de uma ética
individualista que, segundo o próprio autor,
é geradora do processo multiplicador de
controle social e de um autocontrole eleva
do, concebido com uma certa positividade.
Embora não sonegue aos esportes al
guns dos elementos lúdicos presentes em
contextos históricos anteriores, tais como a
tensão, o prazer, o divertimento, a incerteza
e, a destacar, o fenômeno da violência, aliás,
negligenciado em muitas das análises dos
modelos dicotômicos mencionados mais aci
ma,34 Elias reduz todos esses fatores ao auto
controle estabelecido pela dimensão indivi
dualista. A percepção desse autopoliciamento imposto pelos constrangimentos sociais
de uma ética burguesa, supostamente civili
zada no que se refere ao adestramento e à pa
cificação dos costumes, inclusive os “esporti
vos”, não consistiu uma via de mão única
nas sociedades ocidentais, o que pode ser ve
rificado em contextos etnográficos específi
cos (Archetti, 1999; Toledo, 2002, por
exemplo). Crítica que não escapou ao histo
riador Peter Burke, ao afirmar que “ [...] o
processo civilizador [proposto por Elias] foi,
para dizer o mínimo, um processo com obs
táculos [...] (Burke, 1997, p. 83).35
No Brasil, é somente a partir dos anos
de 1980 que se verifica o aparecimento de
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um conjunto mais sistematizado de estudos
em torno de um modelo singular, voltado
para o fenômeno esporrivo, particularmente
sobre a modalidade futebol.
E importante destacar duas coletâneas de
textos datadas de 1982. N a primeira, intitula
da Futebol e Cultura — Coletânea de Estudos,
aparecem historiadores brasileiros e brasilianistas enfocando o futebol do ponto de vista
de sua história social e política. Estas análises
remetem para uma periodização menos ingê
nua dos fatos esportivos, ou seja, contextualizados com alguns fenômenos históricos.
A segunda, de cunho antropológico, de
nominada Universo do Futebol, reúne antro
pólogos com experiências de pesquisas vin
culadas ao programa de pós-graduação do
Museu Nacional do Rio de Janeiro. A temá
tica central que perpassa todos os textos, em
que pesem suas significativas nuanças, con
siste em uma análise cultural do futebol,
cujo interesse, em primeiro lugar, é rebater e
criticar a noção do futebol como ópio e fator
de alienação do povo e, em segundo lugar,
inaugurar uma antropologia voltada para os
fenômenos esportivos.36
Este modelo analítico, mais distante dos
maniqueísmos de algumas análises já men
cionadas, igualmente intentou conceituar as
categorias esporte e jogo sob um ponto de vis
ta teórico. Trata-se de trabalhos que analisa
ram - e alguns autores permanecem mais ou
menos fiéis à perspectiva —a conjunção en
tre esporte tjo g o pelo viés do ritual, mais es
pecificamente, utilizando-se da noção de
dram a (Da Matta (1979, 1982, 1994); se
guindo Flores (1982); Vogel, (1982); Gil,
(1994); Toledo (1996); Machado, (2000),
entre outros).
Tal concepção foi reelaborada a partir
dos estudos feitos por Turner (1974), Geertz
(1989[ 1973]), além da contribuição de
Leach (1972), que propôs uma ampliação
do conceito de ritual como um processo co
municativo. Tal processo sempre remete a
algo que extravasa o próprio ritual, portanto,

fenômeno que se espalha também em outras
esferas da vida social. O dram a, neste caso,
seria o ingrediente básico do processo de ritualização, onde o esporte consistiria um
evento privilegiado por meio do qual a socie
dade se deixaria ler ou perceber; um fenôme
no de onde se contaria uma história dela
mesma para si própria, como enfatizou D a
Matta ao citar Clifford Geertz (Geertz apud
D a Matta, 1982, p. 52).
Para além dos aspectos intrínsecos à prá
tica esportiva, evidenciados em algumas de
suas características mais básicas, como o sen
tido da competição, a performance que busca o
rendimento máximo, o status, a recompensa na
forma de bens monetários (trabalho remune
rado), enfim, o esporte, encarnado aqui no fu
tebol, analisado como um Arama, na sua di
mensão simbólica, “ [...] chama a atenção
para relações, valores, ideologias que, de ou
tro modo, não poderiam estar devidamente
isolados dos m otivos que form am o conjun
to da vida diária. [...] O futebol permite ex
pressar uma série de problemas nacionais, al
ternando percepção e elaboração intelectual
com emoções e sentimentos concretamente
sentidos e vividos [...]” (Da Matta, 1982b,
pp. 21, 40), ora evidenciando e revelando al
guns aspectos, ora dissimulando outros.
Seguramente, o futebol reúne muitos
dos níveis, temas e dimensões das sociedades
contemporâneas: cosmopolitismo de sua prá
tica, embate dos interesses políticos, modelos
de organização social, comprometimento
com os interesses econômicos, problemática
da discriminação racial, expansão do fenô
meno da violência urbana.37 E no Brasil, em
particular, ele recorre e se entrelaça a muitos
dos níveis da experiência brasileira, expres
são de uma cultura nacional: identidades,
hierarquias, desigualdades, práticas divinató
rias, crenças.
E através da experiência do futebol, se
gundo essa vertente, que entidades abstratas,
tais como a noção de p aís ou povo, são expe
rimentadas como algo visível, concreto e de

terminado: “ [...] essa experiência de união e
de totalização do país em algo concreto é
uma poderosa dramatização que o futebol
permite realizar e que por certo transcende
os seus usos e abusos pelos governantes
[,..]”(Da Matta, 1982).
Sem dúvida que o “modelo damattiano”
possibilitou que a antropologia brasileira co
meçasse a marcar sua posição ante os fenôme
nos urbanos e esportivos sem, contudo, abrir
mão dos métodos por ela acumulados ao lon
go da experiência etnográfica com outras cul
turas. Pensar os esportes pela antropologia, ao
nosso ver, trata-se de mais um desdobramen
to do método, ampliando a paisagem etno
gráfica e as possibilidades comparativas entre
“antropologias simétricas” (Latour, 1999).
Nesse sentido, parece sugestiva a adver
tência de que “até bem recentemente, a an
tropologia estava muito marcada por aqueles
conceitos básicos produzidos em seu contex
to clássico [...] então os antropólogos das so
ciedades complexas buscavam o mana aqui,
o totemismo acolá... Tudo bem, mas acho que
dá para ir mais longe, e estamos efetivamen
te indo mais longe: estamos começando de
fato a fazer antropologia simétrica, que é antropologizar o centro, e não apenas a perife
ria da nossa cultura” (Viveiros de Castro,
1999, p. 128). Acreditamos que o futebol es
teja nesse centro cultural e epistemológico
reivindicado pelo autor.
Embora vindos de uma formação etno
lógica, os primeiros trabalhos sobre futebol
orientados por Roberto D a Matta, sobretudo
os do próprio autor, tenderam a minimizar
essa experiência etnográfica, marcando uma
perspectiva mais sociológica e até mesmo ensaística sobre o tema, revelando uma certa ur
gência em abordar temas tão marginalizados
nas ciências sociais brasileiras até então,
como o próprio carnaval, outro tema signifi
cativo no constructo analítico do autor.
Mas é justamente na especificidade an
tropológica que hoje podemos observar, pas
sados vinte anos da publicação de Universo
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do Futebol, de maneira ainda mais clara, as
contribuições dessa vertente explicativa (a
dialética entre esporte e sociedade) e da pró
pria disciplina no sentido de problematizar
determinadas dicotomias que tentaram dar
conta desses fenômenos urbanos (não so
mente os esportivos), e que se cristalizaram
no discurso científico de maneira perigosa e
reificada, tais como, por exemplo, tradicio
nal versus moderno. E, no que diz respeito
aos fenômenos esportivos, os seus correlatos
“jogo e esporte”, “lúdico e competitivo”,
“cooperativo e agonístico”.
Este empenho, é bem verdade, já pôde
ser verificado na aproximação singular que o
próprio círculo de antropólogos em torno do
“modelo damattiano” realizou ao relacionar
conceitualmente o fenômeno esportivo, o fu
tebol em específico, ao domínio dos “rituais”.
Mas este insight, em que pese todo o seu ren
dimento e esforço em articular um ciclo de
rituais explicativos do caráter brasileiro, pare
ceu aprisionar-se a um certo hermetismo e
pouco dialogar com os rituais como proces
sos mais dinâmicos de construções sociais.
Desse modo, é preciso acautelar-se ante as
simetrias sedutoras que o modelo propõe e ve
rificar mais de perto as novas demandas sim
bólicas que se agregam ao próprio modelo.
Não obstante, ao que nos parece, o futebol,
tão canonizado por muitos intelectuais que se
debruçaram para explicá-lo, assim como o
próprio carnaval e ainda outros “ritos nacio
nais”, parecem ainda melhor servir de exem
plos dessa dinâmica histórico-estrutural.
Aproximando-se de Marshal Sahlins
(1990), diríamos que, se o futebol está orga
nizado e organiza uma dada estrutura simbó
lica no interior da sociedade brasileira, é pre
ciso atentar para os riscos impostos pelos inú
meros eventos que precipitam das ações de
novos agentes sociais que fazem “usos” dele,
modificando esta mesma moldura estrutural.
Em suma, tal vertente analítica focou o
futebol, particularmente o profissional, na
perspectiva de apreendê-lo na sua consolida
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ção como um importante símbolo nacional a
partir da noção de drama., instrumento con
ceituai de mediação entre a sociedade é o fu
tebol, garantindo um grande vigor teórico a
este modelo explicativo.38
O esforço etnográfico de trabalhos mais
recentes (Guedes, 1998; Pimenta, 2001; To
ledo, 2002, entre outros3’), obviamente de
vedores em menor ou maior grau de todas
estas discussões anteriores, concentra-se no
enfoque da relação futebol e sociedade brasi
leira a partir da dinâmica existente no con
junto heterogêneo de atores que integram o
universo esportivo, portanto, numa perspec
tiva mais êmica, enunciando dimensões ma
teriais e simbólicas em confronto.
Sob este aspecto, salienta-se uma dife
renciação entre aqueles que o vivenciam
como um drama daqueles que o concebem
como um campo de disputas por práticas e
experiências profissionais, poder, visibilidade
e legitimidade institucional. Dimensões nem
sempre coincidentes, mas que se diluem, se
tomadas de um único ponto de vista, como a
sociedade brasileira na relação com o futebol.
Portanto, poderíamos afirmar que já não
se trata tanto de ler o Brasil pelo futebol, como
se ele fosse uma auto-representação a-histórica, num sentido estrutural, mas ler também o
futebol pela sociedade brasileira, nas suas múl
tiplas dimensões, identificadas nos atores que,
por sua vez, investem, nem sempre de manei
ra consensual, na promoção e na consolidação
de nossa auto-imagem, representada na englobante expressão “futebol brasileiro”.
O que o dram a pode suscitar é a celebra
ção e o confronto instantâneos entre algu
mas dessas concepções em disputa, o que
pode contribuir, sem dúvida, para uma refle
xão sobre a nossa auto-representação e o pa
pel sui generis reservado ao futebol na com
preensão daquilo que.é definido como iden
tidade nacional, com o ocorre nos m om entos
de vitória ou derrota.40 Ainda que as partidas
consistam em momentos privilegiados na
compreensão do evento futebol, onde se

põem em evidência as dramatizações da socie
dade, como preconiza esta última proposta
analítica, não é possível compreender a atua
ção e a importância desse diálogo estabeleci
do entre profissionais, especialistas e torcedores
somente através da temporalidade e da espa
cial idade rituais.
Assim, abandonando as considerações
mais matizadas a respeito da polissemia e da
ambigüidade dos elementos constitutivos dos
jogos,41 estas perspectivas e modelos enuncia
dos, de modo geral, ou acabaram por promo
ver uma cisão radical entre os dois fenôme
nos, jogo e esporte, vinculados apenas por
um processo histórico inevitável, ou reduzi
ram ambos a uma mesma perspectiva indivi
dualista universalizante.
Entretanto, é necessário, primeiro, relativizar esse processo de consolidação do fe
nômeno esportivo em detrimento dos jogos
problematizando a noção corrente de que a
transformação dos jogos em esportes foi de
corrência de um movimento histórico contí
nuo e linear. Segundo, relativizar uma certa
tomada de posição valorativa atribuída a am
bos os fenômenos, esporte ou jogo, que
transparece nas análises da maioria desses
autores, que ora denunciam os aspectos de
gradantes do esporte, como afirma Lasch
(1983), ora destacam, com um certo otimis
mo, o inevitável processo que culminou na
pacificação de uma das dimensões dos jogos,
a que diz respeito à violência, com o adven
to dos esportes, tomados como jogos parlamentarizados ou democráticos, no sentido
da internalização e universalização das regras
de um processo mais geral das sociedades
ocidentais, como transparece em Elias e até
mesmo nos usos e nas apropriações do m o
delo damattiano.
Nesse sentido, o modelo proposto por
D a Matta, de certo modo, mas sobretudo al
gumas das análises que fizeram uso dele, exa
geram, a nosso juízo, quando tentam estabe
lecer uma relação direta entre os esportes, o
futebol em especial, e a experiência demo

crática da igualdade e da justiça social, dadas
as regras impessoais, a alternância da vitória
e da derrota etc. Com o se o futebol pudesse
estabelecer, numa sociedade fortemente
marcada pela hierarquia, um princípio de
igualdade, ainda que momentâneo, caracte
rística subjacente aos rituais esportivos.
Não negamos, obviamente, este forte
apelo gregário e o sentimento identitário que
a maioria de nós experimenta quando al
guém joga; contudo, esta experiência parece
mais uma recriação ou confirmação cosmológica de um universo comunitário, impensado
ein outras situações sociais no Brasil, do que,
unicamente, uma celebração dos ideais marcadamente individualistas, base ideológica de
sustentação do credo democrático.
É possível que, digamos, tais excessos,
observados nos usos do modelo, se devam
mais pela necessidade, à época, de se contra
por às vertentes explicativas reducionistas
então vigentes do que propriamente uma
mera simplificação teórica. H á que se consi
derar ainda que o modelo do futebol como
drama atentou para o fenômeno em plena
transição democrática, entre 1979 e 1984, e
que, naquele instante, era muito premente
uma análise mais rigorosa dos usos e da “redescoberta” que a própria sociedade fazia dos
símbolos nacionais.
O futebol aparece nesse contexto, assim
como outras manifestações populares, como
um poderoso veículo e acesso à participação
política, como foi constatado nos comícios
pelas Diretas Já, cuja presença de jogadores e
especialistas notórios (Sócrates, Osmar San
tos, entre outros) foi singular de um momen
to importante na história política do país.
Portanto, esta vinculação, pouco mediatizada, entre futebol e democracia, é menos pro
duto do modelo do que da conjuntura em
que foi gestado e de seus usos posteriores. To
davia, constata-se a força desse argumento,
no que concerne ao aspecto civilizatório (su
postamente democrático) do futebol, em tra
balhos mais recentes.
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A expressiva ritualidade alcançada pelo
futebol em países como o Brasil somente
pode ser compreendida por intermédio tam
bém de sua igualmente expressiva rotinização e presença na vida do dia-a-dia, inclusi
ve como linguagem metafórica articulada a
outras esferas da vida social. Problematizando a relação entre mito e história Jonathan
Hill sugere que: “ [...] mito e história não ca
racterizam tipos distintos de agrupamentos
sociais, mas são, na verdade, duas formas
possíveis de consciência que operam univer
salmente em qualquer sociedade” (Hill apud
Montero, 1996, p. 17).
Estabelecendo um paralelo com esta ar
gumentação, poderíamos afirmar que o fu
tebol é, entre os esportes, aquele que adqui
riu historicamente uma centralidade como
um dos possíveis articuladores dessas duas
“formas de consciência” numa sociedade
como a brasileira.
Embora o futebol se consubstancie em
eventos que se sucedam através de escores,
placares, títulos, campeonatos, calendários,
estatísticas (aspecto caro para outros esportes
tal como o basquete), apresenta-se também
como um feixe de acontecimentos que se
atualiza de maneira sobreposta e justaposta à
memória coletiva, traindo, de certo modo,
sua historicidade e as estatísticas, transfigu
rando fatos em sagas, eventos em aconteci
mentos excepcionais, nem sempre articula
dos numa narrativa linear, ainda que, obvia
mente, uma certa experiência cronológica
balize as discussões em torno dele.
Ainda que os desempenhos de profissio
nais e especialistas estejam entrelaçados aos
processos globais de institucionalização,
profissionalização e mudanças, o que apon
ta para as transformações históricas das ati
vidades esportivas e das sociedades que as
suportam, nos termos definidos por Norbert Elias, a consciência do jogo e sua sincronicidade como dimensões possíveis do
mito42 também estão presentes, contudo só
podem ser aclaradas, no meu entendimen
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to, a partir de uma análise contrastiva com
sua dimensão cotidiana.
E dentro de uma perspectiva socioantropológica, portanto, que se registra a im 
portância dada à dimensão cotidiana do fu
tebol pois, tal como “jogado” é igualmente
“vivido”, reproduzido e “reinventado” nas
coberturas esportivas diaristas, nos treinos,
nos bares, na vida cotidiana enfim, sensibili
zando e orientando ações, quer de dirigen
tes, jogadores, repórteres, quer de torcedo
res, nos vários níveis de comprometimento
entre estes atores.
Mais do que uma “instituição brasilei
ra”, o que evocaria uma certa perspectiva de
natureza mais funcionalista, ou um processo
ritual singular, o futebol pode ser concebido,
em alguma medida, como a própria socieda
de em movimento, em ato,43 reconstituída
nas ações e nos fatos banais evocados a par
tir de um assunto partilhado e excepcional
mente retotalizador dos fatos da sociedade,
domínio do discurso de senso comum, reiterativo e cognoscível.
Sob este aspecto, o cotidiano, e o senso
comum que dele se nutre “não é apenas ins
trumento das repetições e dos processos que
imobilizam a vida de cada um e de todos
[...]. E que no pequeno mundo de todos os
dias está também o tempo e o lugar da eficá
cia das vontades individuais, daquilo que faz
a força da sociedade civil, dos movimentos
sociais” (Martins, 1998, p. 2).44
Poderíamos, ainda, reforçando tais argu
mentações, circunscrever o fato futebol como
um fenômeno amplamente revestido desta
dimensão do senso comum, utilizando as ar
gumentações emprestadas de Cliffort Geertz,
que, aproximando a esfera do senso comum
à noção de “sistema cultural”, define:
[...] a religião baseia seus argumentos na reve
lação, a ciência na metodologia, a ideologia
na paixão moral; os argumentos do senso co
mum, porém, não se baseiam em coisa algu

ma, a não ser na vida como um todo. O mun
do é sua autoridade (Geertz, 1998, p. 114).

Mostrando a articulação e a permanên
cia do discurso do senso comum, as especu
lações de Geertz seguem aproximando-o em
estatuto ontológico ao discurso mítico:
[...] o bom senso [operador simbólico das
ações no senso comum] é uma interpretação
da realidade imediata, uma espécie de poli
mento desta realidade, como o mito, a pin
tura, a epistemologia, ou outras coisas seme
lhantes, então, como essas outras áreas, será
também construído historicamente, e, por
tanto, sujeito a padrões de juízo [...]. Em
suma, é um sistema cultural, embora nem
sempre muito integrado, que se baseia nos
mesmos argumentos em que se baseiam ou
tros sistemas culturais semelhantes: aqueles
que os possuem têm total convicção de seu
valor e de sua validade. Neste caso, como em
tantos outros, as coisas têm o significado que
lhes queremos dar (Geertz, 1998, p. 116).

Por meio desses detalhes concretosK é
que se tem a possibilidade de articular, den

tro do universo tão multifacetado que é o
futebol, a multiplicidade de versões que se
repetem numa estrutura narrativa permea
da pelas experiências diretamente vividas
entre os atores e, ao mesmo tempo, “elásti
cas” nas suas expressões, o que, à primeira
vista, transpareceria como caótica e refratária às análises.
Esta dinâmica, por um lado, no nível da
dimensão empírica, está presente nas rotinas
dos clubes, na preparação dos atletas, no
conteúdo das matérias jornalísticas, nos pro
gramas esportivos televisivos. E, mais ainda,
presente na fala dos torcedores pelas ruas,
bares e tantas outras situações até inusitadas
e aparentemente fugazes, por onde se discu
tem os desígnios e destinos de uma coletivi
dade, amplificada nas várias falas e práticas
em confronto.
Por outro lado, no plano teórico, apre
senta-se como um campo de análise que não
está confinado somente ao domínio das esco
lhas metodológicas observadas nos modelos
teóricos aludidos acima e que, dessa maneira,
reivindica continuamente outras escolhas
conceituais e recortes analíticos, dada sua na
tureza processual.

Notas
1.

Num a perspectiva interdisciplinar, ver Daólio, 1995; 1997; Luccas, 1998; Ferreira Neto,
Goellner & Bracht, 1995; e Carvalho & Rubio, 2001.

2.

Para se compreender o contexto de visibilidade tanto dos “novos” objetos redescobertos
pelos cientistas sociais nos anos de 1970 a partir de outras linhas teóricas, quanto a pró
pria visibilidade e institucionalização da antropologia no mesmo período consultar, por
exemplo, Durham (1982) ou Magnani (1996b).

3.

Para uma visão sucinta sobre a Escola de Chicago e seus desdobramentos e distinções teó
ricas consultar, por exemplo, a conferência de Howard Becker publicada em Mana, cita
da na bibliografia.

4.

O periódico Pesquisa de Campo. Revista do Núcleo de Sociologia do Futebol/UERJ.
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5.

Sub-área em formação na UFSCar, sob minha responsabilidade.

6.

Mais especificamente o Núcleo de Estudos do Cotidiano e de Cídtura Urbana, coordenado
pela profa. Márcia Regina da Costa.

7.

Curitiba, de 11 a 14 de novembro de 2001, UFPR. Trabalhos e discussões que se prolon
garam na 23” Reunião Brasileira de Antropologia (16 a 19 de junho de 2002).

8.

Por exemplo, U N ISIN O S, UFRGS, U FR N , Universidade do Porto, Universidad Nacional
de Mar dei Piata, entre outras.

9.

Consultar, por exemplo, o trabalho de Jungblut,1994. Um outro pesquisador da PUC-SP,
Francisco Nunes, vem trabalhando com esta temática no mestrado, utilizando procedimentos
etnográficos para estabelecer, entre outras coisas, o nexo interpretativo entre o referido espor
te e esta dimensão religiosa a partir do “movimento” aludido.

10. Ver, por exemplo, Souza (1996), mas também outros trabalhos, tais como Archetti (1999)
que, tratando da prática do futebol argentino, procura desvendar o universo simbólico da
masculinidade crioula a partir de manifestações simbólicas matriciais, tais como o futebol,
o jogo de pólo e o tango. Trabalho que sugere a ampliação do esforço comparativo em re
lação aos impactos da introdução do futebol pelos ingleses, tal como ocorreu no Brasil, e a
construção de identidades e sensibilidades mais locais.
11. Murad (1994); Guedes (1998); e Toledo (2000; 2002).
12. Guedes (1977); Moura (1998); Antunes (1999); e Pereira (1997).
13- Alguns trabalhos discutiram a popularidade do futebol a partir desta complexa problemá
tica. Um ensaio pioneiro foi o de Anatol Rosenfeld, Negro, M acum ba e Futebol. O Negro
no Futebol Brasileiro, do jornalista Mário Filho, prefaciado por Gilberto Freire, é outro
trabalho importantíssimo para aqueles que tratam da questão da identidade brasileira a
partir das relações raciais. Nas ciências sociais, alguns estudos abordam e discutem o fu
tebol a partir desse enfoque étnico, inclusive o impacto da obra de Mário Filho. Cf. Gordon, 1995; 1996; Murad, 1994. O texto de Leite Lopes, “Successes and Contraditions in
‘Multiracial’ Brazilian Footbail” (1997), embora sucinto, compara algumas trajetórias de
jogadores de origem negra matizando a idéia corrente sobre ascensão social via futebol.
Mais do que propriamente os determinismos da raça, seria preciso contextualizar a popu
laridade desses jogadores a partir também das maiores ou menores dificuldades de inser
ção neste futebol profissional jogado em alto nível. Estratégias vividas de maneiras dife
renciadas, determinadas por conjunturas específicas, que dizem respeito aos ethos das clas
ses populares, que impeliram uns ao sucesso e outros ao fracasso. O s trabalhos de Marcos
de Souza (1996) e Pereira (1997) também vão abordar a temática da identidade nacional
via relações raciais. Em Soares (1997; 1999), pode-se encontrar uma crítica a alguns dos
trabalhos citados acima, que tomaram o germinal O Negro no Futebol Brasileiro como fon
te histórica privilegiada de consulta para se pensar uma história étnica do futebol. Exis
tem, por sua vez, duas respostas a Soares realizadas por Helal & Gordon (1999) e Murad
(1999). Não-poderia reproduzi-las, sob pena de estender, para além da conta, esta nota.
Os termos dessa contenda foram publicados em Estudos Históricos, 13 (23/24), 1999.
Certamente, outras fontes estão à disposição daqueles que pretendem realizar pesquisas
sobre a temática. O Núcleo de Sociologia do Futebol dispõe de farto material documen
tal para consulta (Murad, 1999).
14. Toledo (1996); Murad (1996b); Araújo (1996); Santos (2001), entre outros.
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15. Utilizo a expressão “mercado de consumidores religiosos” respaldado nas análises de alguns es
pecialistas, sobretudo sociólogos, que tratam do fenómeno religioso na chave weberiana sobre
o processo de racionalização do mundo. A propósito consultar Pierucci (1997).
16. Estamos, certamente, ainda à espera de uma melhor definição. Segundo o antropólogo
Brito Vianna (2001), que desenvolveu dissertação de mestrado no PPGAS-USP, relacio
nando o futebol às práticas rituais das corridas com toras entre alguns grupos xavantes,
desde 1925 a expressão “etnologia do esporte” é empregada. Seu trabalho mostra, entre
muitos outros aspectos, as dificuldades conceituais em precisar a dinâmica e o hibridis
mo entre práticas rituais e esportivas.
17. Entre kadiwéus do Mato Grosso do Sul, o trabalho de Marina Vinha; entre kaingangs de
Palmas, no Paraná, José Ronaldo Fassheber; e Fernando Vianna entre grupos xavantes, da
comunidade de Sangradouro, Mato Grosso.
18. Uma concisa análise sobre o conceito de esporte, muito em voga nas escolas de Educação
Física, e que é direcionada para o aspecto da prática voltada p ara o alto rendimento, pode
ser consultada no texto de Mauro Betti, Esporte, Educação e Sociabilização: Algumas Refle
xões à Luz da Sociologia do Esporte.
19. O poeta e escritor Michel Leiris foi aluno de Mareei Mauss.
20. Apesar de um certo consenso na literatura acadêmica no que se refere às origens recentes
dos esportes modernos, observa-se que a maioria das enciclopédias populares sobre o fu
tebol, que circulam em forma de fascículos, livros, e, atualmente, em vídeos comerciali
zados em bancas de jornais e revistas, tratam do futebol como se este tivesse uma origem
remotíssima, quase mítica, presente, ao mesmo tempo, em inúmeras culturas. Perspecti
va que confere e instila no imaginário do torcedor a noção de que o futebol consiste num
evento de dimensões a-temporais, ubíquo, jogado pelas civilizações antigas que, de algum
modo, inventaram e dominaram os rudimentos de sua prática.
21. Para verificar a popularização dos esportes entre os diversos estratos sociais e étnicos em
alguns centros urbanos brasileiros (São Paulo e Rio de Janeiro), particularmente o fu
tebol, ver Caldas, 1990; Araújo, 1996; e, sobretudo, Pereira, 1997. Em Jesus (2001),
encontra-se uma análise do processo de popularização em outro contexto, no Rio
Grande do Sul.
22. Para uma abordagem mais sucinta sobre alguns jogos populares, anteriores ao século XIX,
consultar, por exemplo, Peter Burke, 1981. Para uma sistematização mais detalhada sobre
o processo de conversão de alguns jogos populares em esportes, ver Elias (1992) e Elias &
Dunning (1992), respectivamente os capítulos “Ensaio sobre o Desporto e Violência” e “O
Futebol Popular na Grã-Bretanha Medieval e nos Inícios dos Tempos Modernos.
23. Sobre este aspecto, é interessante notar que a caracterização dos jogos como manifesta
ções de suspensão da coletividade pode ser aproximada a Durkheim em Formas Elemen
tares da Vida Religiosa. Neste estudo, o autor aponta para uma teoria da performance quan
do relaciona os rituais religiosos e as festas laicas. E interessante observar que tanto Huizinga quanto Caillois não dialogam, explicitamente, com esta perspectiva durkheimiana
da performance.
24. O autor irá distinguir quatro formas básicas de manifestação: agôn, ambição de triunfar
unicamente graças ao mérito numa competição regulamentada; alea, que evoca a demissão
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da vontade a favor de uma espera ansiosa e passiva do curso da sorte-, mimicry, o gosto de
revestir uma personalidade diferente ( representação) e, por fim, ilinx, a busca da vertigem.
Estes princípios podem, segundo o autor, conviver em uma mesma modalidade de jogo.
25. Não pretendemos demonstrar as argumentações inspiradas nas teses marxistas muito di
fundidas nos anos de 1960 e 1970, pois, acreditamos, já foram suficientemente aborda
das em vários trabalhos, muitos dos quais citados aqui. Observe-se, porém, que tais in
terpretações estão assentadas em uma concepção reducionista da noção de cultura, onde
observa-se o binômio estrutura/superestrutura em uma relação de determinação causal,
ou seja, a cultura e o domínio do simbólico (superestrutura) determinados pelas condi
ções materiais de existência.
26. A destacar os trabalhos Tiempo Libre e A Ideologia da Sociedade Industrial, de autoria de
Adorno e Marcuse, respectivamente.
27. Denominamos aqui de especialistas a crônica especializada, conhecida também por “es
portiva”. Para uma melhor compreensão desse arranjo entre profissionais, especialistas e
torcedores, justapostos num modelo etnográfico, ver Toledo (2002).
28. A literatura sobre futebol carece de estudos mais sistematizados sobre a importância da
várzea como “um celeiro de craques”, utilizando uma expressão popular que por muito
tempo definiu o papel deste tipo de futebol. Poderia indicar aqui o relatório de tombamento de uma área varzeana da cidade de São Paulo, denominada Parque do Povo, que
abriga alguns dos significativos, e mais antigos, clubes varzeanos da cidade. De modo
mais específico, consultar o capítulo 3 do referido relatório, que inclui, entre outros, o
texto de Witter (1994), o qual traça um breve histórico e uma localização geográfica com
parativa (1964-1994) dos clubes e locais da prática varzeana; ver também, fruto da mes
ma pesquisa, J. G. Magnani e Naira Morgado (1996). Inserido no domínio antropológi
co, consultar Villela (1997). Sobre a sociabilidade promovida pela prática do futebol de
várzea no contexto dos bairros, ver Santos (2001).
29. Contudo, do ponto de vista dos torcedores o futebol apresenta-se menos como um espe
táculo somente assistido como qualquer entretenimento, do que como uma experiência
vivida como performance dos próprios torcedores, interdependentes com a dinâmica do
futebol. Em termos mais abrangentes, esta experiência não se restringe somente ao mo
mento do jogo, mas revela um projeto de organização coletiva em que se evidencia, inclu
sive, uma prática política nos limites impostos pelo futebol profissional.
30. Neologismo utilizado por outros autores, como Leite Lopes, 1995.
31. Elias rejeita a idéia de que a sociedade seja uma instância supra-individual e quase uma
entidade metafísica. Em vez de trabalhar numa chave durkheimiana dos fatos sociais e
toda a problemática da coerção subjacente a este conceito, opta por usar termos como ca
deias de interdependência ou redes sociais. A qualidade coletiva dos fenômenos reside nas
ações recíprocas entre indivíduos que, por sua vez, são tensionadas pela cadeia de inter
dependência a que estão sujeitos. A metáfora da rede, comparada a redes humanas, é uti
lizada pelo próprio Elias para matizar a dicotomia durkheimiana entre indivíduo e socie
dade: “ [...] nem a totalidade da rede nem a forma assumida por cada um de seus fios po
dem ser compreendidas em termos de um único fio, ou mesmo de todos eles, isoladamen
te considerados; a rede só é compreensível em termos da maneira como eles se ligam, de
sua relação recíproca [...]. Mas, como modelo de reflexão sobre as redes humanas, é insu
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ficiente para dar uma idéia um pouco mais clara da maneira como uma rede de muitas
unidades origina uma ordem que não pode ser estudada nas unidades individuais [...].
Talvez ele atenda um pouco melhor a seu objetivo se imaginarmos a rede em constante
movimento, como um tecer e destecer ininterrupto de ligações [...]” (Elias, 1993, p. 35).
32. Estamos cientes das dificuldades em utilizar semelhante termo. A própria literatura socio
lógica sobre o futebol muitas vezes emprega modernização de maneira difusa e pouco problematizada. E geralmente em torno do escopo teórico do modelo “damattiano” que tal
discussão vem sendo realizada na bibliografia nacional. Daí, o termo modernização apa
recer imiscuído à dimensão que privilegia o universo institucional e simbólico, cujo nexo
sociológico incide sobre a noção de indívíduo justaposto à pessoa. Entretanto, original
mente, o modelo “damattiano” expõe o dilema brasileiro e o modo como esta sociedade
manipula tais noções numa relação simbiótica original que, sob sua ótica, tende a mati
zar a dicotomia que, no limite, alude à cisão entre tradicional e moderno. Num sentido
histórico mais preciso, Nicolau Sevcenko identificará a predisposição para a prática dos
esportes, e o futebol em particular, como um fenômeno engendrado à revolução científi
ca e tecnológica em torno de 1870, marco daquilo que ficou conhecido como advento da
modernização - “nascimento” das grandes cidades e metrópoles mundiais, como a Paris
da segunda metade do século XIX, num âmbito da cultura letrada ou as cidades inglesas,
pensando especificamente no domínio do futebol e sua rápida inserção entre as classes
operárias. O autor articulará estes fenômenos, ou seja, urbanismo, revoluções científicas,
práticas estéticas, culturais e manifestações de sociabilidade e lazer a partir da populariza
ção das modalidades esportivas no volume Orfeu Extático na Metrópole. Certamente,
modernização recobre outros fenômenos e significados, resultado do processo mais abran
gente analisado por Sevcenko. O s discursos nativos do campo esportivo tende, prepon' derantemente, a condensar no termo modernização todas as mudanças que incidem sobre
o futebol profissional no Brasil há cerca de duas décadas: o advento das Leis Zico e Pelé,
regimes empresariais na gestão dos clubes, os avanços tecnológicos e a incorporação de
outros atores no cenário esportivo, a valorização do futebol como espetáculo e objeto de
marketing, enfim, tudo que sugere índice de mudança vislumbra a possibilidade de ser
moderno. Alguns estudos de caráter sociológico precisam este movimento rumo a esta mo
dernização do futebol brasileiro em consonância aos imperativos internacionais a partir
de 1993 (Helal, 1997). Ainda que de modo precário, poderíamos conceber este novo sur
to de modernização do futebol como substrato de um discurso ideológico que abriga vá
rios processos cujos princípios valorativos estão assentados sob critérios em torno de uma
racionalidade privada de várias esferas — legais, institucionais, culturais - e, em conse
qüência, simbólicas, por que tem passado a sociedade brasileira. Obviamente que tais dis
cussões mereceriam uma análise muito mais detida.
33. Outra problemática cara à perspectiva maussiana, como se sabe.
34. Esta é uma tendência que se generalizou no senso comum, ou seja, circunscrever o fenô
meno da violência esportiva nos limites de uma sociedade competitiva, como se tal fenô
meno não fosse também constitutivo dos jogos. Atualmente, opera-se com raciocínio aná
logo ao confinar certas modalidades de violência ao barbarismo dos torcedores, como se
não existisse qualquer investimento prazeroso numa série de atitudes transgressoras ou,
de outro lado, inexistisse violência da parte de outros atores envolvidos com o jogo, tais
como entre jogadores, dirigentes etc.
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35. Peter Burke nota que a visão histórica de Elias, muito condicionada pelas limitações que
fez no uso do método comparativo, foi “ [...] excessivamente linear e que ele não discute
reações contra a tendência geral a um autocontrole cada vez maior
E segue o autor
contrapondo-se à “linearidade” eliaseana: “ [...] Essas reações abrangem desde o novo bar
barismo do século X X até os nobres húngaros do século XVI que se identificavam com
os bárbaros, em contraste deliberado com o debilitado Ocidente [...]” (Burke,1997, p.
83). Entretanto, ao contrário das posições de Burke, há controvérsias entre os comenta
dores sobre a concepção eliaseana do processo civilizatório como um inexorável movi
mento linear. Malerba (1996) aponta, reproduzindo um excerto do próprio Elias, mo
mentos de rupturas ao longo dessa aparente linearidade (Malerba, 1996, p. 78). Leite Lo
pes (1995) também relativiza essas críticas ao comentar algumas observações feitas por
Bourdieu, que adverte para “ [...] a simplificação que cometem aqueles que pensam as
transformações das sociedades modernas como processos lineares”. O s ensaios biográficos
sobre o compositor Mozart, publicação póstuma de Elias e posterior à crítica de Bour
dieu, segundo Leite Lopes, analisam a “ [...] tragédia daquele que luta contra a domina
ção do mecenato, sem ter as condições de público e de mercado do artista da era burgue
sa [...]” (Leite Lopes, 1995, p. 161), denunciando, portanto, uma dada lacuna neste apa
rente processo linear de civilização da sociedade ocidental.
36. Outros estudos e observações pontuais, ainda, tais como Araújo, 1980; Miceli, 1977; Lei
te Lopes e Maresca, 1992; Meihy, 1982; Santos, 1990, contribuíram para dimensionar o
fenômeno futebol dentro dos estudos da cultura, desvinculando-o de uma visão mera
mente instrumental de ideologia - futebol como alienação ou salvação.
37. Ainda sobre o tema da violência no futebol, a literatura acadêmica brasileira apresenta um
déficit considerável no que diz respeito aos estudos realizados. Em países como a Inglater
ra, a temática da violência no esporte e, sobretudo, o fenômeno do hooliganism vincula
do ao fenômeno da intolerância racial, consiste numa abordagem que vem sendo estuda
da desde a década de 1970. Mas já temos trabalhos mais tópicos que enfocam os limites
da violência entre torcedores (Toledo, 1996; Gianoli, 1996; Silva, 1996; Pimenta, 1997;
Santos, 1998; Teixeira, 1998; e Dam o, 1998).
38. N a perspectiva do dram a , então, outros fenômenos de grande impacto social vinculados
ao campo esportivo podem ser interpretados, como a morte e o luneral do piloto de Fór
mula 1 Airton Senna e a vitória do futebol no Campeonato Mundial, ambos em 1994.
Acontecimentos que revelaram, pelas dimensões da festa e do luto, toda a dramaticidade
de se experimentar o sentimento coletivo de nação para um conjunto expressivo da socie
dade brasileira. Momentos em que o sentido da vitória e da derrota, atributos dos espor
tes por excelência, nortearam o sentimento de dor, paixão, perda, por um lado, ou ale
gria, êxtase, paroxismo, recuperação da auto-estima coletiva, por outro. No dia do enter
ro de Senna, uma faixa carregada por populares nas imediações do parque do Ibirapuera,
local onde estava sendo velado o corpo, dizia: “A gente perdeu um piloto e Deus ganhou
Airton Senna”. Nem naquele momento de exacerbada dor por parte daqueles que ali cho
ravam a morte do ídolo, estes torcedores relegaram o sentido recíproco e profundo da ex
periência dos esportes. Todos estavam irremediavelmente derrotados pela fatalidade do
acontecido, porém, Deus ganhara um símbolo nacional, transformado, de certo modo,
em mito de um povo.
39. O pesquisador Arlei Dam o (doutorando, U FRG S) também vem trabalhando na sua tese
com a problemática da formação dos atletas profissionais, do “dom à profissão”, tentan
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do mostrar na filigrana este processo pontilhado de valores e estratégias de tentativa de
conversão para o profissionalismo.
40. A este respeito, as análises de Arno Vogel (1982) sobre a derrota da seleção em 1950 são
profícuas do ponto de vista do entendimento do modelo teórico que analisa o futebol
como drama.
41. Esboçadas, é preciso que se diga, nas considerações de Caillois, embora este autor não te
nha demonstrado empiricamente tais argumentos.
42. O clássico Homo Ludens, de Huizinga, foi que primeiro aproximou estas duas dimensões,
jogo e mito.
43. Se Malinowski mostrou a importância capital do kula como instituição basilar entre os
trobriandeses, é Mauss, entretanto, o autor que demonstrará a dimensão totalizadora que
emana das trocas por reciprocidade, que põem a sociedade como um todo em movimen
to. Talvez seja este autor, entre os chamados “clássicos”, que melhor vislumbrou uma “an
tropologia do cotidiano” . Tal perspectiva difere do relato etnográfico realista, modelo
inaugurado por Malinowski, na medida em que incorpora os vários níveis de significados
que orientam ações, pois, afinal, o que interessa à análise, mais do que constatar a exis
tência de supostas “necessidades básicas” ou “universais humanos”, é atingir “as próprias
coisas sociais, no concreto, como elas são” . Pois, “nas sociedades captamos mais do que
idéias ou regras; captamos homens, grupos e comportamentos” (Mauss, 1974).
44. Estamos cientes da precisão sociológica que o autor quer dar à sua conceituação de vida
cotidiana, contudo, estabelecemos aqui um diálogo para reafirmar os aspectos simbólicos
dessa definição, excessivamente normatizada em sua elaboração original.
45. E Magnani (1998 [1984]), que, tratando especificamente da problemática envolta às aná
lises de discurso e análises semânticas, discute a dimensão do “detalhe concreto” proposto
por Barthes. Segue Magnani: “Barthes (1972) eTirri (1977), por exemplo, analisam alguns
mecanismos retóricos ‘realistas’, entre os quais se destaca o que Barthes denomina de ‘de
talhe concreto’ —um objeto, uma fala, um pormenor qualquer, enfim, que não se justifi
ca nem do ponto de vista do desenvolvimento da ação, nem para a caracterização das per
sonagens: está ali, simplesmente, para produzir o ‘efeito de realidade’ e o faz menos em fun
ção do seu significado do que em razão de sua presença” (Magnani, 1998, p. 55).
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Resumo

Futebol e Teoria Social: Aspectos da Produção Científica Brasileira (1982-2002)
Este texto visa realizar um balanço bibliográfico dos principais trabalhos e pesquisas que tematizaram os esportes nas últimas duas décadas, particularmente o futebol, no domínio das
ciências sociais. Expõe, de modo sumário, num primeiro momento, a conjuntura institu
cional em puderam ser desenvolvidas tais pesquisas e, num segundo momento, aponta, na
forma de uma resenha crítica, para algumas das principais correntes analíticas que interpre
taram o fenômeno aludido.
Palavras-chave: Futebol; teoria social; antropologia do esporte; sociologia do esporte.

Résumé

Le Football et la Théorie Sociale : Aspects de la Production Scientifique Brésilienne (1982-2002)
Ce texte a pour but de dresser un bilan bibliographique des principaux travaux et recherches
qui ont abordé les sports au cours des deux dernières décennies, particulièrement le football,
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dans le domaine des sciences sociales. Dans un premier temps, nous exposons, succinctement,
la conjoncture institutionnelle dans lesquelles de telles recherches ont pu être développées ;
puis nous présentons sous la forme d’un recensement critique, quelques uns des principaux
courants analytiques qui ont interprété le phénomène auquel nous nous référons.
Mots-clés: Football; théorie sociale; anthropologie du sport; sociologie du sport.

Abstract

Soccer and Social Theory: Highlights on the Brazilian Scientific Production (1982-2002)
This text aims to perform a bibliographical balance on the main papers and researches that
have themed sports in the last two decades, particularly soccer, in the domain o f social sci
ences. It presents, summarily, at first, the institutional juncture in which such researches could
have been worked out and, secondly, by means o f a critical paper, points at some o f the main
analytical trends that propose an interpretation to the phenomenon.
Key words: Soccer; social theory; anthropology of sports; sociology o f sports.
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