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RESUMO 

 

A intenção deste trabalho é compreender a dinâmica em rede da tática no futebol como 

texto de cultura. Nesta abordagem, é a dinâmica sistêmica e dialógica entre distintas 

linguagens que garante o compartilhamento, transmissão descentralizada e inovação das 

informações tático- futebolísticas. Acredita-se que tal configuração se deve a inserção da 

linguagem televisual no espaço semiótico futebolístico graças à sua distinta possibilidade de 

transmissão, análise, recuperação e recodificação de informações. O jogo passa a ser 

transmitido para diversos contextos podendo ser analisado em espaços e tempos 

desconexos. Nestes ambientes, técnicos recodificam tais informações e passam aos seus 

jogadores que as transformam em movimentos-táticos que são mais uma vez televisionados 

configurando uma dinâmica em rede. 
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1. A rede sob o ponto de vista da semiosfera 

 

A experiência futebolística, como escreve DA MATTA (2006, p. 83), tem o potencial de 

expressar, em sua gramática específica, complexas dinâmicas sócio- culturais e também, 

pode-se completar, semióticas. Este trabalho busca compreender o funcionamento da rede 

tática no futebol. Mas o que se tem chamado de tática? 

A tática vem sendo analisada a partir de distintas abordagens, desde ponto de vista 

políticos-sociológico a perspectivas da educação física. Para Michel Foucault (2007), por 

exemplo, a tática é o ápice do funcionamento disciplinar. A disciplina é descrita pelo autor 

como dispositivos que agem sobre os corpos de modo a catalisar sua produção graças a seu 

ordenamento espaço – temporal aliados ao aperfeiçoamento técnico e físico. Trata-se de 

formar disposições para a execução ótima de tarefas tendo como pressuposto sujeição e 

docilidade. A eficácia tática é a otimização da produção pressuposta pela combinação 

treinada das ações dos sujeitos disciplinados. Não obstante, teóricos da educação física 

conceituam a tática como manobras exercidas no ato do jogo de futebol em que os 

movimentos dos jogadores se combinam visando o triunfo no jogo. A boa execução tática é 

pressuposta por uma estratégia prévia de treinamento responsável por fornecer possibilidades 

para resolução dos problemas do jogo. (LODZIAK, 1977; DE BARROS, 2004; PARREIRA, 

2005). Não obstante, Leitão (2009) propõe que para um bom desenvolvimento tático é 

necessário referências entre os jogadores para que estes compartilhem a mesma ideia do jogo 

e este se desenvolva de forma mais organizada. 

 Por outro lado, a compreensão do fenômeno rede vem sendo entendida como uma 

dinâmica comunicativa descentralizada que conta com uma estrutura flexível que permite 

interatividade e inovação constante. Na dita sociedade em rede, a sincronização dos espaços e 

a interconexão dos tempos anulam as distâncias e aceleram o tempo das trocas graças às 

tecnologias de comunicação, sobretudo, com o advento da internet. Estes processos foram 

fundamentais para resolver a crise do capitalismo da década de 1970 e caracterizam seu modo 

de desenvolvimento atual (HARVEY, 1989; CASTELLS, 1999; LÉVY, 2007). Nesta 

abordagem, descrita aqui de forma apenas genérica, enfoca-se a perspectiva sociológica, 

política e tecnológica da dita sociedade em rede:   

Redes são instrumentos apropriados para a economia capitalista baseada 

na inovação, globalização e concentração descentralizada [...] para uma 

cultura em descontração e reconstrução contínua [...] para uma 

organização social que vise a suplantação do espaço e a invalidação do 

tempo [...]e uma fonte drástica reorganização das relações de 

poder(CASTELLS, 1999, p. 566). 
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Embora seja louvável pensar a tática e a rede em uma perspectiva sociológica, tais 

experiências não são exclusivas do campo sociológico.  A noção de rede não se reduz ao do 

que se tem chamado de sociedade em rede: protagonizada pela internet. No campo da 

neurociência, por exemplo, Miguel Nicolelis (2011), a partir da abordagem distributiva, 

defende que o funcionamento do cérebro deriva de redes neuronais. Nesta lógica, a 

capacidade de conservação e utilização da memória se deve à dinâmica descentralizada dos 

neurônios que compartilham informações possibilitando que estas transcendam a vida útil de 

um neurônio especifico, disponibilizando também milhares de combinações possíveis. Assim, 

``[...] ao distribuir o ato de pensar por uma vasta população de neurônios, o processo 

evolutivo estabeleceu uma eficiente apólice de seguro para o cérebro (NICOLELIS, 2011, 

p.45). 

Este trabalho, portanto, desvia o foco da sociologia para a cultura na perspectiva 

semiótica, quer dizer, trata-se antes de uma cultura em rede do que de uma sociedade em 

rede. De forma específica, far-se-á um esforço inicial para analisar tal experiência no 

contexto das inovações táticas no futebol. Em uma palavra, a rede tática no futebol será 

pensada como texto de cultura.  

Para tal construção, como propõe LOTMAN (1998, p.18-19), deve-se explicitar 

uma série de fatores para esta qualidade de análise. Primeiro aspecto, é que a ideia de texto é 

entendida como tessitura, uma multiplicidade de fios, que compõe um complexo. Tais tecidos 

gozam de um relativismo que derivada da organização metalinguística que o pesquisador 

descreve o sistema. Tal variação se refere à possibilidade de tomar o sistema como parte 

integrante de um sistema mais complexo ou, por outro lado, toma-lo como totalidade 

sistêmica em relação a uma dimensão extra- sistêmica. 

 No texto da cultura haverá pelo menos dois códigos em ação, isso porque o 

dispositivo pensante da cultura é impulsionado pelo dialogismo, quer dizer, pelo mútuo 

acréscimo inserido nas linguagens em suas recíprocas intraduzibilidades e ao mesmo tempo  

na capacidade de contato interrogante a partir de dispositivos bilíngues, as fronteiras. Estas 

demarcam um dado sistema semiótico ao mesmo tempo em que possibilitam a passagem do 

extra- sistêmico para o texto da cultura: a fronteira uni e ao mesmo tempo separa os sistemas 

semióticos. É, sobretudo, a passagem do não texto para o texto, do extra- sistêmico para o 

sistêmico, da entropia para a organização semiótica que dinamiza a cultura garantindo seu 

desenvolvimento. Nesta dinâmica não se tem apenas transmissão de informação, mas 

transformação: produção de informação nova. O espaço da semiosfera é, portanto, este espaço 
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de interação entre linguagens que em consonância com seus pares dialógicos tendem ora para 

a conservação ora para mudança, a máxima da noção de semiosfera é que cultura gera cultura 

(LOTMAN, 1978; 1998; 1999; MACHADO, 2007). 

 A cultura como texto, portanto, é pensada como uma hierarquia complexa marcada 

pelo dinamismo entre sistemas de tessituras distintas, mas em interação. O texto, portanto, 

pode ser compreendido como a articulação de sistemas semióticos diversos que persistem 

graças a funções comunicativas (na organização das linguagens), tradutórias (na interação 

entre as linguagens), operação esta que culmina na geração de sentido e de memória cultural, 

que não só armazena, mas também funciona como dispositivo para ações futuras (LOTMAN, 

1978; 1998; 1999; MACHADO, 2007). 

Neste sentido, pensar a rede como texto da cultura é entender sua dimensão 

sistêmica e descrever sua estruturalidade, quer dizer, seu principio organizador que marca sua 

qualidade textual. Por outros termos, descrever a analisar suas sub- estruturas semióticas 

(texto no texto) que se dinamizam ao transformar interferências externas em textos de cultura 

em rede. Para isso, dois empreendimentos são importantes: a) Identificar as linguagens que 

compões a tessitura do seu texto sistêmico que, em conjunto, marcam sua qualidade de 

funcionamento b) Como atua o dispositivo pensante deste texto, quer dizer, como ele 

transforma os sinais do cosmo em texto cultural em rede. 

 

 2. Texto no texto: os tecidos da cultura em rede   

 

Como propõe Iuri Lotman (1998) o espaço da semiosfera deve ser pensado como 

multidimensional, quer dizer, são semiosferas dentro de semiosferas: desde a consciência 

individual até uma espécie de cultura mundial.  Entre estes sistemas há um isomorfismo que 

garante complexos dialogismos entre estas dimensões. Neste trabalho, interessa pensar a rede 

como dimensão sistêmica que goza de sub- estruturas que qualificam seu funcionamento. Esta 

estrutura pode ser entendida pela combinação de elementos básicos, simples e invariantes, ou 

seja, os traços distintivos que persistem no tempo e que marcam a qualidade material de um 

dado texto cultural. (LOTMAN, 1978; MACHADO, 2007). O texto tático em rede é formado 

pela linguagem dos movimentos táticos, os deslocamentos sincronizados dos jogadores, a 

linguagem verbal, gestual e diagramática (pranchetas que representam o campo e os 

jogadores) dos técnicos e auxiliares além da televisual (das transmissões televisuais de 
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futebol). Acredita-se que a inserção desta última no circuito dialógico futebolístico é que 

garantiu a formação de uma cultura futebolística em rede. 

Dada à diversidade de abordagens disponíveis para o entendimento de linguagem, 

cabe aqui delimitar a noção aqui utilizada. Partindo da perspectiva da semiótica da cultura, 

pode-se elencar algumas características gerais da linguagem: toda da linguagem é formada 

por signos; as regras de combinação dos signos formantes da linguagem caracterizam o estilo 

de transmissão, acumulação e geração de informação; estes elementos marcam uma forma 

específica de simulação e conhecimento do mundo; a linguagem é sempre inacabada: é 

preciso a interação com outras linguagens para dinamizar e renovar sua vida cultural; assim, 

embora a linguagem seja formada por elementos finitos, estes são renovados e recombinados 

graças ao diálogo com outros sistemas, assim, a linguagem expressa uma estrutura textual 

dinâmica (KONDRATOV,1974 ; LOTMAN,1992; MACHADO,2002). 

O escopo deste trabalho não viabiliza a análise detalhada de cada uma das linguagens 

que compõe a rede tática, por isto farei de forma genérica. Interessa aqui antes pensar como 

estes códigos em interação formam um texto de cultura que tenho chamado de tática em rede. 

Neste sentido, cabe entender como, associadas em as suas formas de conservação, 

transmissão, comunicação e produção de informação nova estas linguagens formam este dado 

sistema.  

A linguagem cinésico- tática simula e conhece o mundo a partir da transformação do 

ambiente futebolístico em funções táticas sincronizadas graças as transmissão de informação 

tática entre os jogadores garantida pelo seu dispositivo de memória cultural tática que 

possibilita não só o reconhecimento das possibilidades combinatórias de movimentos, mas 

também um programa para inovações futuras. A cultura tática, portanto, possibilita ao jogador 

sincronizar de forma ótima sua movimentação possibilitando o desenvolvimento da jogada 

graças a sua capacidade de estabelecer correlações entre a leitura dos deslocamentos dos 

adversários em consonância com a dos seus companheiros e os da bola em relação às regras 

do jogo. Nesse sentido, a linguagem do movimento-tático é, não- discreta, quer dizer, a leitura 

é indecomponível e deve ser feita em conjunto para o entendimento e desenvolvimento da 

jogada.  

Outro tecido textual é a linguagem verbal utilizada pelos técnicos para passar 

informações táticas aos jogadores. Tal linguagem, como lembra Saussure (1969), é discreta, 

quer dizer, é decomponível em signos. Estes, enquanto linguísticos, são excludentes e 

extensivos, quer dizer, são organizados no eixo sintagmático um após o outro compondo uma 

linearidade. Neste sentido, a informação tática, nesta linguagem, ganha uma forma específica 
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de simulação e conhecimento. As jogadas táticas passam a ser armazenadas, transmitidas e 

conservadas e criadas de forma discreta e linear-sintagmática-extensiva. 

Configura-se um recurso explicativo eficiente para a transmissão de informações 

táticas especificas graças à capacidade de decompor linearmente a tática através da linguagem 

verbal, possibilitando a análise exclusiva e extensiva de detalhes táticos de cada função 

separadamente. O que está em jogo é a transformação da linguagem cinésico-tática para a 

linguagem-verbal tática em suas mútuas interferências. Desde novas informações que o 

treinador organiza na linguagem verbal a partir de observação dos movimentos-táticos dos 

jogadores em campo até jogadas inovadoras que os jogadores executam em campo a partir 

das instruções dos treinadores. Trata-se do dispositivo pensante da cultura em sua dinâmica 

de transmissão, conservação e produção de informação nova, dada à intraduzibilidade das 

linguagens e ao mesmo tempo sua possibilidade de mútua alimentação. 

A partir da interação destas linguagens, forma-se uma hierarquização do 

desenvolvimento da cultura tática, a saber. Em dado jogo, faz-se uma experiência cinésico-

tática em campo, onde uma dada inovação tática é desenvolvida. Dentre os presentes no jogo, 

os que gozam da capacidade cultural, sobretudo os técnicos e os auxiliares, de transformar 

informações táticas para o código verbal, possibilitam a extensão das inovações 

experimentadas no jogo para outros contextos. É claro que os técnicos utilizam outros 

artifícios como diagramas, que simulam a organização das jogadas no quadro além de gestos 

para auxiliar na descrição da jogada, no entanto, farei uma abstração destes recursos por 

compreender que são elementos assessórios para a formação da cultura futebolística em rede.   

O que se pretende enfocar aqui é a construção de um processo hierárquico de 

transmissão, conservação e produção de informação nova estabelecida pelos técnicos que 

estavam presentes no jogo em sua execução espaço-temporal através dos dialogismos entre as 

linguagens- movimentos e verbais. Por outros termos, técnicos presentes no jogo são os que 

poderão mais uma vez transformar tais informações para a linguagem verbal e passar aos seus 

jogadores. Configura-se um compartilhamento, transmissão de informações táticas  

hierarquizada pelos que fruem o jogo ao vivo e dispõe de recursos culturais para recodifica-lo 

na linguagem verbal e de posições políticas para passar ao jogador, ou seja, ser técnico ou 

auxiliar em algum time. 

Acredita-se que a inserção das transmissões televisuais de futebol em grande escala, a 

partir, sobretudo, das décadas de 1960 e 1970, possibilitaram a formação de uma cultura 

tática- futebolística em rede. Tal fato se deve as características de conservação, transmissão, 
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produção e representação de informações táticas para a linguagem televisual e suas interações 

com a verbal e a cinésica, a saber. 

A linguagem televisual, em sua representação do jogo de futebol, é formada por 

diversos planos, edições e montagens que constroem uma continuidade específica da tática 

futebolística no jogo. Os planos constroem gradações de visualidades não discretas do jogo 

podendo até mesmo o transformar em discreto, quando foca apenas em um jogador: 

ocultando assim a tática do jogo e construindo uma visualidade provisória de um jogo 

individual. Nesse sentido, a linguagem televisual representa distintas visualidades táticas: se 

por um lado ela recorta a tática do seu todo exibindo fatias táticas ,por outro lado, graças a 

função ``close up`` é possível ver detalhes de movimentação inobservadas na linguagem 

cinésico -tática. Além destes elementos, os recursos de computação gráfica e de infográficos 

utilizados conferem maior riqueza de detalhes e descrições para análises mais complexas da 

movimentação tática. Há ainda a linguagem verbal dos comentarias e narradores que 

descrevem o jogo também de forma discreta. 

Dada a amplitude de recepção da linguagem televisual, quebra-se o esquema 

hierárquico de transmissão de informações táticas, cria-se um amplo espaço de 

compartilhamento de informações que passam a ser analisadas em tempos e espaços 

desconexos. Isso se deve não só a larga possibilidade de transmissão de informação, mas 

também a sua qualidade de conservação e recuperação de informações táticas, quer dizer, a 

possibilidade de reversibilidade das jogadas (replay) para análise mais apurada e sua 

execução em velocidades outras (câmera lenta, por exemplo). 

 Neste sentido, da interação entre formas de transmissão, conservação e produção de 

informação nova entre as linguagens cinésica, linguística e televisual, compõe uma cultura 

tática em rede. Trata-se um circuito dialógico não linear onde a linguagem cinésica-tática 

pode produzir inovações em campo impulsionadas pelas ideias tático-linguísticas passadas 

por seu técnico que, por sua vez, são motivadas pela análise da linguagem cinésica (ver o 

jogo ao vivo) ou televisual. Estas inovações vão ser mais uma vez modelizadas para a 

linguagem televisual, sendo analisadas em distintos contextos pelos técnicos que passarão aos 

seus jogadores. Estes as transformarão para a linguagem dos movimentos táticos que será 

mais uma vez televisionada reativando a dinâmica da rede. Em suma, cada linguagem 

contribui com sua qualidade de armazenamento, transmissão e produção de informação nova 

que combinados formam o texto da cultura tática em rede.  

 No espaço semiosférico a rede é ao mesmo tempo um todo sistêmico e parte de um 

todo mais complexo em interação com espaço extra- sistêmico. Nesta dinâmica, a cultura 



 

Intercom – Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da Comunicação 
XXXV Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação – Fortaleza, CE – 3 a 7/9/2012 

 
 

 

 

tática em rede pode ser entendida como a transformação de não texto em texto de cultura 

tática em rede. Eis uma breve análise do processamento de não texto para o texto de cultura 

tática em rede na experiência da seleção brasileira tri- campeã mundial em 1970.  

 Em 1968, Claudio Coutinho, preparador físico da seleção brasileira de futebol na 

copa de 1970, foi a um congresso sobre educação física nos Estados Unidos presidido pelo 

professor Cooper. Nesta ocasião, ele aprendeu o método Cooper de preparação que consistia 

em movimentos duradouros e rítmicos de baixa intensidade. Tal exercício resultava no 

acréscimo de resistência aeróbica do corpo. Coutinho transformou o método para o ambiente 

futebolístico. Tal informação, vindo do extra- sistêmico futebolístico, dinamizou a tática 

cinésica da seleção brasileira. Os jogadores ganharam resistência física e ritmo de jogo, 

ampliando as possibilidades de combinação de jogadas graças a maior extensão e recorrência 

dos movimentos durante o jogo. O Brasil venceu a maioria dos jogos no segundo tempo, 

quando a qualidade dos movimentos adversários já estava debilitada. Tal inovação foi 

amplamente divulgada pelas transmissões televisuais e analisada em vários contextos. Nesse 

sentido, tem-se ai o processo de transformação de uma informação extra- sistêmica, o método 

Cooper, para o texto futebolístico em rede através da linguagem verbal. Ao mesmo tempo o 

código verbal é modelizado para a linguagem cinésica tática pelos jogadores brasileiros em 

campo, produzindo novas informações táticas. Estas, por sua vez, são transformadas para o 

código televisual e compartilhadas para uma miríade de contextos dinamizando a cultura em 

rede.      

O ciclo de transformação, transmissão, recodificação de informações táticas que se 

configura no diálogo entre as linguagens cinésicas, verbais e televisuais formam um nó na 

memória da rede tática. A memória aqui é pensada nos termos da semiótica da cultura de Iuri 

Lotman (1998), ou seja, como não hereditária e responsável não só pelo processo de 

conservação, mas também como um programa para ações futuras. Pensar a memória como 

texto aqui é fazer alianças entre as formas de armazenar informações e de programas para 

ações futuras compondo a complexidade da rede tática. A memória tática em rede, portanto, 

conecta os nós, quer dizer, as inovações táticas em suas distintas linguagens, funcionando 

como pontos de referência para a construção de outros nós táticos, reativando assim a 

dinâmica da cultura tática em rede.  

No entanto, os circuitos dialógicos que constroem um nó na rede tática 

formam uma hierarquia dinâmica na memória do texto, quer dizer, não é qualquer 

inovação tática que adentra na memória cultural e as que entram não tem a mesma 

agência de influência sobre as futuras inovações. Assim, um dado circuito de 
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inovação tática possui um capital simbólico específico na rede, quer dizer, um 

esquema de conhecimento e reconhecimento que varia em consonância com 

hierarquizações derivadas de seu campo de poder (BOURDIEU, 1997). Na cultura 

tática em rede, tais hierarquizações são formadas: pelo potencial de 

compartilhamento das informações táticas através do texto televisual; o grau de 

novidade e eficácia da tática; seu resultado no campeonato; além do nível 

reconhecimento e do montante de dinheiro envolvidos na competição em que a 

tática foi experimentada. Nesse sentido, apenas times que jogam em distintos 

eventos esportivos participam da rede tática e se conservam na memória do texto 

cultural.  A copa do mundo de futebol pode ser descrita como o evento de maior 

distinção: uma inovação tática vencedora desta competição traz consigo um capital 

simbólico em rede que conspira para sua utilização em outros contextos: assim se 

formaria uma rede de estéticas táticas em copas do mundo.  

 A rede de estéticas táticas se formaria impulsionada por uma inovação tática 

(um nó da rede) que dado o seu reconhecimento e grau de compartilhamento passaria 

a ser utilizada em outros contextos. Estes passam a modelizar tais informações para 

seu texto de cultura. Quando tal experiência gera uma nova estética tática em uma 

competição distinta, ter-se-ia um novo nó que será compartilhado, gerando novas 

influências táticas. A seleção brasileira campeã da copa do mundo de 1970 até hoje 

exerce influências táticas e é lembrada por suas inovações. 

Em resumo, este artigo buscou um primeiro esforço no sentido de 

compreender a experiência em rede sob a perspectiva semiótica, quer dizer, ao invés 

de compreender tal fenômeno a partir de pressupostos tecnológicos e sociológicos, 

focou-se no dialogismo sistêmico entre as linguagens. De forma específica, tratou-se 

de analisar como as informações táticas no futebol passam a ser compartilhadas em 

larga escala, quebrando a hierarquia da transmissão destas informações e conspirando 

para inovações graças à interação entre linguagens (cinésicas, verbais e televisuais) 

em uma diversidade de contextos, tais inovações adquirem gradações diversas de 

reconhecimento que marcam sua importância como programa para ações futuras.    
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