
 

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

 

 

 1 

Comunicação, Comunidade e Esporte
1
 

 
Raquel PAIVA

2
 

João Paulo MALERBA
3
 

Universidade Federal do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, RJ 

 

 

 

RESUMO 

 

O artigo discute a dimensão e a possibilidade comunitárias do esporte, a partir da crítica a 

uma determinada tecnologização das performances dos atletas e dos resultados dos jogos, 

sob os auspícios do mercado e da espetacularização. O texto se vale das descobertas de 

Caillois acerca do conceito de jogo e de suas atitudes elementares, a saber: competição, 

acaso, simulacro e vertigem. A partir daí investiga o jogo como modo de convivialidade, 

sob a luz das propostas de Schechner e de autores que discutem comunidade. A 

tecnologização generalizada do esporte – preconizada pela chamada “ciência do esporte” – 

ligada a uma determinada espetacularização mercadológica da competição tem buscado 

uma diminuição sistemática do acaso e imposto regras extracomunitárias ao esporte, que 

acaba por dissolver aquilo que no esporte é sua razão de ser: o próprio jogo. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Jogo; comunidade; comunicação; esporte. 

 

 

Considerações iniciais: “a ciência do esporte”  

 

Por que não cai a bicicleta ao ser pedalada numa via qualquer?  

Cioso apenas de sua habilidade, nenhum ciclista provavelmente se preocupará em 

formular uma questão desta natureza. No entanto, a resposta não é nada simples, porque 

depende da ligação entre a geometria implícita do Universo e o comportamento da massa e 

da energia que o familiarizam conosco. Algo assim: onde quer que se encontre algum tipo 

de simetria na natureza, algum padrão de partes homogêneas, se encontra igualmente uma 

medida correspondente de conservação –– momentum (produto da massa de um corpo pela 

velocidade de seu deslocamento), carga elétrica, energia, entre outros. Como a roda de uma 

bicicleta é radialmente simétrica, decorre daí uma conservação. É o momentum angular que 

dá estabilidade e movimento aos ciclistas. 

                                                 
1 Trabalho apresentado no GP Comunicação e Esporte do XII Encontro dos Grupos de Pesquisa em Comunicação, evento 

componente do XXXV Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação. O presente trabalho contou com a colaboração 

de Marcello Gabbay, doutorando da Escola de Comunicação da UFRJ, membro do Laboratório de Estudos em 

Comunicação Comunitária. 
2 Professora da Escola de Comunicação da UFRJ, coordenadora do Laboratório de Estudos em Comunicação Comunitária, 

email: paivaraquel@globo.com. 
3 Doutorando da Escola de Comunicação da UFRJ, membro do Laboratório de Estudos em Comunicação Comunitária. 

Bolsista CNPq, email: joaopaulorj@yahoo.com.br. 
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Isso é o que prova o “teorema de Noether”, formulado pela alemã Emily Noether 

(1882-1935), que Albert Einstein considerava a mais “significativa” e “criativa” matemática 

do sexo feminino de todos os tempos.
4
 Na realidade, esse teorema responde a questões mais 

cruciais do que a estabilidade da bicicleta (“é possível dizer que o teorema dela é a estrutura 

sobre a qual toda a física moderna é construída”, diz um físico importante), mas comparece 

aqui como um prenúncio curioso da relação que se desenvolveria muito tempo depois – 

precisamente o tempo da nossa contemporaneidade – entre ciência e esporte. 

De fato, e ainda mais com o tema das Olimpíadas em pauta, a mídia não tem 

perdido oportunidade para frisar – e enaltecer – o aprofundamento dessa relação, agora 

batizada de “ciência do esporte”. É, assim, noticiado que  

na luta para melhorar a performance dos atletas e aumentar as chances de 

medalha nas Olimpíadas de Londres, o Comitê Olímpico Brasileiro tem, 

há dois anos, um departamento exclusivamente voltado para a ciência do 

esporte. De estudos sobre fadiga à compra de materiais para atletas de 

ponta, a chave do êxito é uma só: o detalhamento personalizado das 

necessidades.
5
 

 

Seria longa e exaustiva a descrição dos saberes e dos equipamentos técnicos 

implicados nessa dita “ciência”, mas vale aqui um recorte do trabalho jornalístico já citado, 

para que se tenha ao menos uma ideia da nova terminologia em curso (levando-se em 

consideração a importância que o pragmatista Richard Rorty atribui ao vocabulário quando 

da análise de questões específicas). 

Assim,  

para cada modalidade, um trabalho específico. O sucesso da aplicação da 

ciência do esporte na preparação dos atletas de alto rendimento passa 

necessariamente pela personalização. E um programa de computador que 

vem sendo usado em diferentes modalidades esmiuçou cada fração de 

segundo do movimento: é o Dart-fish, software através do qual várias 

imagens em sequência do atleta evidenciam onde seu movimento pode ser 

aperfeiçoado.
6
 

 

 Explica um especialista: “Ele pode ser usado de muitas formas, através da 

videoanálise. Por exemplo, pode nos dar o ângulo certo de uma braçada, além de fazer 

scouts, mostrando onde as jogadas estão mais concentradas, onde o atleta e seu rival ficam 

mais vulneráveis”.
7
  

                                                 
4 Cf. Angier, Natalie. A matemática que o mundo esqueceu. O  Globo, de 7/4/2012, traduzido do The New York Times. 
5 Cf. Cunha, Ary e Bertoldo Sanny.  O Globo, caderno Olimpíadas, 25/5/2012. 
6 Ibidem. 
7 Ibidem. 
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 Não se trata aqui, nesta nossa abordagem, de negar a eficácia dessa tecnociência na 

obtenção de resultados, nem de ignorar que o conhecimento tecnocientífico pode ser valioso 

para os atletas. Um exemplo seria o tópico da recuperação física, cuja ampliação dos 

saberes tem propiciado melhor qualidade de vida para um indivíduo que tem como ofício a 

exploração constante dos limites de seu próprio corpo. Além do mais, a potencialização de 

cada uma das atividades humanas via tecnologia é algo que acompanha a própria 

civilização humana e com o esporte não poderia ser diferente. Entretanto, é lícito contrastar 

analiticamente essa disposição à tradição humanista dos jogos ou esportes, com o objetivo 

de assinalar a entrada definitiva dessas atividades na forma da consciência contemporânea, 

que é basicamente tecnológico-mercadológica. A tecnologização das performances dos 

atletas exaltada por meios de comunicação ávidos por novidades cientificistas, que 

comentamos no início desse texto, parece ser sintoma de um processo de midiatização 

generalizada de todas as esferas da vida, do qual o esporte não saiu imune. 

 

O jogo do esporte: competição, acaso e espetáculo 

 

Pouco mais de meio século atrás, Huizinga definia jogo como  

uma ação ou uma atividade voluntária, realizada dentro de certos limites 

estabelecidos de tempo e de lugar, seguindo uma regra livremente 

consentida, mas completamente imperiosa, dotada de um fim em si 

mesma, acompanhada de um sentimento de tensão e de alegria e de uma 

consciência de estar de modo diferente da vida corrente (2007, p. 57-58). 

 

Mesmo reconhecendo o lugar clássico do trabalho de Huizinga na reflexão geral 

sobre o ludismo, Caillois chamava a atenção na época para as limitações da definição do 

erudito holandês, por excluir determinados tipos de jogos, como os jogos de azar, em que o 

interesse de lucro se faz presente. Mas Caillois está de acordo com as características 

apontadas de “atividade livre e voluntária, fonte de alegria e de diversão”. É fundamental 

que o jogador tenha plena liberdade para ir embora quando quiser, dizendo “não jogo 

mais”.  

Para o autor francês,  

o jogo é essencialmente uma ocupação separada, cuidadosamente isolada 

do resto da existência, e realizada em geral nos limites precisos de tempo e 

de lugar (...). Em todos os casos, o domínio do jogo é, assim, um universo 

reservado, fechado, protegido: um espaço puro (CAILLOIS, 1958, p. 37). 
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Pertinente ainda hoje na análise empreendida por Caillois (1958, p. 145-146) é a 

sua teoria ampliada dos jogos a partir das atitudes elementares que os regem –– competição, 

acaso, simulacro e vertigem –– e que nem sempre se encontram isoladamente. 

Efetivamente, ele propõe as seguintes combinações: competição-acaso (agon-alea); 

competição-simulacro (agon-mimicry); competição-vertigem (agon-ilinx); acaso-simulacro 

(alea-mimicry); acaso-vertigem (alea-ilinx); simulacro-vertigem (mimicry-ilinx). Com essas 

conjunções básicas, o autor francês pretende cobrir teoricamente o campo inteiro dos 

ludismos.  

Vamos tomar como exemplo o futebol, prática em que predominam a competição 

(agon, em grego) e o acaso (alea). Por maior que sejam as habilidades de um dos times 

competidores, há sempre a possibilidade de que saia vitorioso o outro, menos hábil. A alea 

supõe “um abandono pleno e inteiro ao bel-prazer do acaso”. Se não houver acaso, não 

haverá mais jogo no sentido próprio do termo. 

E, ainda a propósito do futebol, vale a observação de Caillois de uma composição 

entre agon e mimicry, ou seja, entre competição e representação ou espetáculo. Diz ele:  

Toda competição é, em si mesma, um espetáculo. Ela se desenrola 

segundo regras idênticas, na mesma espera do desfecho. Ela convoca a 

presença de um público que comparece aos guichês do estádio, como faz 

nos do teatro ou do cinema. Os antagonistas são aplaudidos a cada 

vantagem que asseguram. Seu embate tem peripécias que correspondem 

aos diferentes atos ou episódios de um drama. Pode-se lembrar aqui a que 

ponto o campeão e a vedete são personagens intercambiáveis 

(CAILLOIS, 1958, p. 149-150). 

 

O espetáculo, como se infere, não destrói necessariamente a simetria entre a 

competição e o acaso, que são complementares e requerem uma igualdade das chances 

matemáticas de vitória. Isso vale para o futebol e para os demais esportes, mais ou menos 

visibilizados pela mídia. Porém, na trilha que percorre esse texto, parece-nos que a 

tecnologização generalizada do esporte – preconizada pela chamada “ciência do esporte” – 

ligada a uma determinada espetacularização da competição tem curiosamente perseguido 

uma diminuição sistemática – com vistas à eliminação – do acaso, dissolvendo com isso 

aquilo que no esporte é sua razão de ser: o próprio jogo.  

 

A dimensão comunitária do esporte: o jogo como convivialidade  

 

Mesmo estando certo o francês Maurice Blanchot ao argumentar que a 
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comunidade não serve para outra coisa senão reconhecermos nossa morte e nossa origem, 

isso já não seria pouca coisa. Afinal, desde os primórdios, o homem se detém nestes dois 

pilares da existência (nascimento e término). A vida quotidiana, de vizinhança e 

proximidade, propiciava uma vivência dos ritos de passagem de uma maneira quase 

exemplar, uma vez que, pela história dos outros, se reconhecia a própria historia e até 

mesmo a viabilidade de total reformulação das possibilidades previsíveis.  

O olhar para a vida do outro – em toda a sua complexidade e amplitude de 

ocorrências – propiciava não apenas uma sensação de controle da própria existência, já que 

se poderiam prever certos eventos, mas uma intensa interação com o próprio significado de 

viver. O alargamento do vácuo, em detrimento de outras formas de vida, produz novos 

formatos de sociabilização e de vivência comunal bastante específicos. 

A visão de Ferdinand Tönnies (1887) sobre as formas de convivialidade humana 

gerou uma concepção – largamente citada hoje em dia – de três possibilidades de vida 

comunitária: a consanguínea, ou seja, aquela calcada em laços de parentesco; a de 

proximidade, baseada nas relações de vizinhança, e a espiritual, atravessada pelos 

interesses, sentimentos, afetos em comum. Ele não elegia dentre as três a mais comunitária, 

e muito menos tentou traduzir formas de relação humana a partir de cada uma delas em 

separado. Talvez não tenha feito isto já porque acreditasse que uma vivência comunitária 

não poderia prescindir de algum desses aspectos – vizinhança, afeto e parentesco.  

Mas como lidar com esta questão na atualidade?  O caminho mais fácil tem 

impelido alguns pesquisadores a eleger pura e simplesmente a comunidade espiritual para 

classificar as relações humanas via tecnologia; a de vizinhança para caracterizar 

principalmente as comunidades dos espaços populares, ficando a de parentesco relegada ao 

abismo do qual ninguém se dispõe muito a falar, já que a própria concepção de família se 

encontra totalmente modificada, muito para além dos estágios antropologicamente 

catalogados. 

Caberia refletir sobre a viabilidade de acrescentarmos às citadas formas de 

convivialidade aquela definida pelo ludismo. Afinal, é notável a estabilidade dos jogos, 

como bem assinala Caillois (1958, p. 159): “Os impérios, as instituições desaparecem, mas 

os jogos permanecem, com as mesmas regras, às vezes com os mesmos acessórios”. Deste 

modo, não lhe parece absurdo tentar o diagnóstico de uma civilização a partir dos jogos que 

aí se desenvolvem particularmente: “Se os jogos são fatores e imagens de cultura, segue-se 

que, numa certa medida, uma civilização e, no interior de uma civilização, uma época pode 
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ser caracterizada por seus jogos”.  

Há, de fato, uma aproximação entre as esferas do jogo e da performance cotidiana, 

ou seja, em nosso comportamento na vida social, nas relações com o outro, nas várias 

modalidades de trocas simbólicas, nos processos comunicativos, estamos em uma constante 

relação de jogo: lidamos com as regras sociais, de convívio e, se as transgredimos, somos 

punidos no âmbito da convivialidade, tomamos advertências ou suspensões. O antropólogo 

norte-americano Richard Schechner dedicou volumosa parte de seu trabalho ao que 

reconhece como a performance cotidiana.  Segundo sua visão, o hábito de jogar é inerente 

à capacidade relacional do homem. 

Talvez o exemplo mais curioso de performance seja aquele dado por Richard 

Schechner sobre uma aula de medicina na Universidade de Nova Iorque, onde ele 

reconhece o retorno de uma modalidade performativa do ensino – originária na Europa da 

Idade Média, quando a maior parte das populações era analfabeta e as formas de 

comunicação oral e corpórea eram mais difundidas – no que ele classifica como 

conhecimento demonstrativo; ou ainda, originária das variadas culturas orais americanas. 

As novas aulas de cirurgia cardiológica na NYU superam os livros e lousas e fundamentam-

se na demonstração prática, onde o drama concretamente vivido pelo paciente é acrescido 

pelo drama da turma de alunos, que procura apreender o conhecimento demonstrado. Na 

mesma Universidade, o curso de Direito vem experimentando uma disciplina chamada de 

“direito visual”, onde os advogados, ao invés de travarem os longos debates debruçados em 

extensos volumes de anais e processos escritos (o que por si já é bastante performativo), 

apresentam os casos em forma de pequenas dramatizações, explicitando de uma vez o 

caráter ritualístico e teatral do jogo jurídico.  

O jogo é algo muito difícil de definir ou posicionar. É um estado de humor, uma 

atividade, uma erupção de liberdade; algumas vezes cercado de regras, noutras muito livre. 

O jogo é algo difundido. É algo que todo mundo faz na mesma medida em que todo mundo 

observa outros fazerem – tanto formalmente, em dramas, esportes, na televisão, filmes; 

quanto casualmente, nas festas, no trabalho, nas ruas, nas áreas de lazer. O jogo pode 

subverter os poderes estabelecidos, como na paródia ou no carnaval, ou então ele pode ser 

cruel, poder absoluto, o que o Gloucester de Shakespeare pretendia quando gritava “Como 

os insetos para os meninos, estamos nós para os deuses / Eles nos matam por esporte” [Rei 

Lear, 4, 1: 38-39] (SCHECHNER, 2002, p. 79). 
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As sociedades indígenas, por exemplo, têm no jogo
8
 um dispositivo de 

sociabilidade que extrapola o simples divertimento competitivo que hoje permeia várias 

modalidades televisionadas, mas configura, antes, uma prática relacional, cujas funções 

comunicativas servem à manutenção ou alteração das hierarquias, estreitamento de laços, 

além de hibridação de etnias, idiomas e linguagens. Nesse sentido, a performance dos 

jogadores e jogadoras exerce uma função expressiva, comunica por meio de uma linguagem 

que é corporal – além de sonora e plástica, dado o caráter coletivo dos jogos. 

Schechner (2002, p. 81) aponta a aproximação entre jogo e ritual, ambos teriam a 

função de transmitir uma mensagem à ordem social vigente, ou seja, trata-se de formas de 

representação de comportamentos sociais e seriam, antes de tudo, mecanismos de expressão 

coletiva, voltados a comunicar tal ou qual juízo sobre as normas sociais. O jogo é um 

comportamento ritualizado que se dirige à vida social, refere-se a ela em forma 

representativa. Mesmo nas sociedades animais, a relação de jogo serve para estabelecer 

contatos, assim como a criança que brinca para se relacionar com o outro e com o mundo ao 

seu redor. 

 

A possibilidade comunitária do esporte: acaso e regras 

 

Retomando o que tratávamos anteriormente acerca da essencialidade do acaso para 

o próprio devir do jogo, Caillois afirma que  

o acaso representa a resistência oposta pela natureza, pelo mundo exterior 

ou pela vontade dos deuses à força, à habilidade ou ao saber do jogador. O 

jogo aparece com a própria imagem da vida, mas como uma imagem 

fictícia, ideal, ordenada, separada, limitada. Não poderia ser de outra 

maneira, já que estão aí as características imutáveis do jogo. Competição e 

acaso implicam o domínio de uma regra, sem a qual não pode haver jogos 

competitivos nem de acaso (1958, p. 151). 

 

Ao não poder prescindir da regra, isto é, de um código organizador partilhado por 

todos em comum, o jogo é sempre visceralmente comunitário.
9
  

Surge aqui, então, o ponto que para nós é essencial (e que não foi pensado por 

Caillois): a dimensão comunitária da regra. A regra não é científica, ela nasce do senso 

predominante numa determinada comunidade, do consenso histórico, do acordo tácito 

                                                 
8 Hoje a Fundação Nacional do Índio (FUNAI) convencionou a classificação “jogos indígenas”, vinculada às modalidades 

esportivas praticadas em comunidades. Anualmente, várias reservas no interior da Amazônia realizam uma competição 

intercomunidades aos moldes olímpicos, com condecorações e inclusive transmissão televisiva. 
9 Decorrem daí muito possível a sua estabilidade e a sua universalidade. Mesmo no interior da civilização industrial, 

aparecem outras formas particulares de ludismo. 
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porque coletivo. O próprio cerne do funcionamento de uma dada comunidade se baseia 

naquilo que também fundamenta o jogo: a cristalização de regras consensuadas: regras 

sobre significados, inter-relações e modus operandi.  

A regra nasce, enfim, do senso comum. Sabemos que a noção de senso comum 

costuma ser dissecada em termos negativos pela maior parte dos acadêmicos. Para o 

filósofo pragmatista americano Richard Rorty, trata-se de uma ideia imobilizadora, na 

medida em  que congela conceitos e propostas, impossibilitando a adoção de busca coletiva 

em direção às novas posturas, inclusive aquelas mais socialmente inclusivas, porque 

capazes de reinterpretar valores, ideologias e proposições. 

Rorty diz que  

quando o senso comum é posto em causa, os seus adeptos começam por 

responder generalizando e tornando explícitas as regras do jogo de 

linguagem a que estão habituados a jogar. Ser de senso comum é partir do 

princípio de que os enunciados bastam para descrever e julgar crenças, 

ações e vidas (1992, p. 104). 

 

 Desta maneira, narrativas fincadas em estratégias do senso comum funcionam com o 

propósito de reforçar as ideias concebidas e hegemonicamente vigentes na sociedade, 

independentemente da sua real pertinência no contexto histórico. 

Na verdade, toda ideia centrada no senso comum possui uma retórica bastante 

assimilável, porque reconhecida com facilidade, carregada de pressuposições e 

prejulgamentos com enfoque arraigado, além de psíquica e socialmente incrustados. O 

pensamento pautado no senso comum, como argumenta Rorty, não possui autoconsciência, 

é característico daqueles que descrevem tudo com um vocabulário a que se está acostumado 

e habituado. Ser do senso comum é partir do princípio de que apenas alguns enunciados 

bastam  para descrever e julgar as crenças, ações e vidas. Ele frisa ainda que quando o senso 

comum é posto em causa, seus adeptos começam a responder generalizando e com uma 

argumentação terminante sobre o que constitui a verdade. Esta postura revelaria uma 

posição imobilizadora e incapaz de averiguar alternativas de reflexão e pensamento. 

No entanto, a comunidade funciona à base do senso comum. E as relações 

intersubjetivas em nossa vida quotidiana são marcadamente comunitárias. 

Quando a tecnologia e a ciência se sobrepõem ao próprio jogo em nome da 

eficácia com vistas a um resultado, a regra comunitária –– que é feita de elementos de acaso 

e destino –– bate parcialmente em retirada diante das supostas leis da causalidade, de que 

vive todo saber positivista. Repetimos: o acaso representa de fato a força imposta pela 
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natureza à cultura (o saber) do jogador. Se não há acaso – ou se ele tenciona ser diminuído 

com vistas à eliminação pela racionalidade tecnológica – deixa de existir o jogo como 

forma comunitária. 

Este é o ponto a se considerar quando entra em cena a dita “ciência do esporte”: a 

instauração de certo positivismo científico nas regras do jogo poderia comprometer aquilo 

que faz desta prática um dispositivo organicamente relacional: o acaso.  

O esporte vem sendo alvo de uma racionalização escrutinante bem antes de nossos 

dias. Já ao longo dos séculos XVIII e XIX, o movimento filosófico racionalista europeu 

empenhou-se em decodificar o jogo enquanto fenômeno social, buscando canalizá-lo em 

formas normativas, controlar seu caráter anárquico e imprevisível. Com o alvorecer do 

Iluminismo, o movimento que na Inglaterra recebeu o sugestivo nome de Englishtenment 

procurou determinar lugares próprios ao jogar, impor limites de tempo, formalizar equipes, 

regras, juízes, etc.; além de atrelar esta prática ao tempo livre, fora do trabalho; vivia-se o 

auge da distinção fabril entre atividade produtiva e lazer; o que não impediu, de maneira 

alguma, a permanência clandestina de modalidades de jogo consideradas “bárbaras”, como 

foi o caso dos jardins secretos de jogos vitorianos na Inglaterra.  

O século XX tornou a alojar o jogo na categoria do pensamento, retirando-o do 

terreno restrito do lazer, para considerar seus efeitos psicológicos, físicos e matemáticos. 

Ao mesmo tempo, se tratava, cada vez mais, do esporte como “assunto sério”, o que não 

deixa de estar relacionado ao já então crescente mercado esportivo, que demandou, por sua 

vez, elevados níveis de monitoramento, tecnologia e cientificidade. Tal mercado viu-se 

impulsionado e impulsionou um outro mercado, o da espetacularização do esporte, com a 

transmissão simultânea e massiva das competições, alçando os heróis do esporte à categoria 

de celebridades midiáticas. 

Esse processo só fez se acelerar – e se potencializar – de acordo com que a 

midiatização fincava raízes em todas as esferas da vida. Com sua faceta tecnológica 

mirando os ditames do mercado, a espetacularização tende a diluir a própria ludicidade do 

esporte por infligir-lhe o resultado como fim absoluto: mais uma vez, cabe repetir, oblitera-

se o acaso e, por consequência, o próprio caráter relacional-humanista do jogo. Isso fica 

evidente nas recentes novidades nas transmissões de partidas de futebol, os “tira-teima 

eletrônicos” que, por meio de câmeras especiais, reconstituem digitalmente jogadas 

polêmicas substituindo, por vezes, o olhar dos juízes e o efeito de dúvida das jogadas. Outro 

dado interessante é a permanência dos cadernos de Esporte – trazendo detalhes à exaustão – 
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no formato da imprensa escrita, mesmo após a visível falência dos Cadernos Culturais, em 

sua grande maioria, transformados em meras agendas e colunas de fofocas. Nas emissoras 

de TV aberta, os jornais esportivos ampliaram seu espaço nas grades de programação, 

desdobrando-se em novos formatos de debate, coberturas especiais, reality shows, dentre 

outros. Isso sem falar nos canais específicos da TV fechada, explorando ao esgotamento as 

diferentes modalidades esportivas, sob os mais diversos enfoques de entretenimento. 

É fato que a inserção das principais modalidades esportivas ocidentais no âmbito 

discursivo e mercantil da indústria massiva de bens culturais trouxe a necessidade de mais e 

mais informações de controle sobre a imprevisibilidade do jogar. Os ditados populares 

talvez mais repetidos tornam-se, sob esta ótica, contraditórios, pois, se “o futebol é uma 

caixinha de surpresas”, a ordem que determina que “tempo é dinheiro” não pode tolerar o 

acaso e destino. 

 

Considerações finais 

 

 O episódio ainda mal esclarecido da final da Copa do Mundo de 1998 – quando o 

jogador Ronaldinho apresentou um desempenho insatisfatório em campo justificado por 

uma suposta convulsão nervosa minutos antes do jogo decisivo – possui uma versão 

alternativa largamente difundida na internet, segundo a qual teriam sido desacordos entre o 

jogador e uma determinação “superior” por parte de patrocinadores o motivo de sua fraca 

participação no jogo. De uma forma ou de outra, o fato causou espanto entre a comunidade 

de torcedores menos pela derrota em si e mais pelo desencaixe de Ronaldinho em relação às 

regras mais fundamentais do jogo: não falamos sobre uma falta ou um pênalti, mas de um 

deslocamento do sentido do comunitário: aquele de dar-se o melhor de si quando o jogo é 

decisivo. 

 Mesmo sem sabermos a verdade acerca do referido episódio, o fato é que a própria 

“teoria da conspiração” que dele resulta nos demonstra a percepção generalizada de que as 

“regras do jogo do esporte” mudaram desde que ele se curvou aos auspícios da 

espetacularização midiática e do mercado. Também a tecnologização das performances dos 

atletas sempre enaltecida pelos meios de comunicação, que comentamos no início desse 

texto, é sintoma do processo de midiatização generalizada de todas as esferas da vida. 

Como denuncia Sodré, nossa sociedade contemporânea tem sido regida por uma  
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tendência à ‘virtualização’ ou telerrealização das relações humanas (...) 

uma ordem de mediações socialmente realizadas no sentido da 

comunicação entendida como processo informacional, a reboque de 

organizações empresariais e com ênfase num tipo particular de interação 

– a que poderíamos chamar de ‘tecnointeração’ –, caracterizada por uma 

espécie de prótese tecnológica e mercadológica da realidade sensível 

(grifos nossos) (SODRÉ, 2002, p.21). 

 

Essa “virtualização das relações humanas” de que nos fala Sodré coincide com o 

que procuramos evidenciar em nosso texto acerca da dissolução daquilo que no esporte é 

relação, no momento em que elementos essenciais do jogo são submetidos pela tecnologia e 

pela espetacularização: o acaso substituído pela previsibilidade performática; a regra 

desfeita pelo extracomunitário (tecnológico, mercadológico, cientificista). Tanto o 

escrutínio tecnológico da pós-produção midiática (tira-teimas, jogadas computadorizadas, 

cálculos matemáticos), sob uma pretensa busca pela “verdade do jogo”, quanto a 

previsibilidade tecnológica da performance do atleta (estimativas  de desempenho do 

adversário, maximização dos movimentos musculares, previsão de limites) têm obliterado, 

por fim, a própria arte do jogar. Falamos aqui da performance real possível daquele que 

joga: tanto o falsear de uma falta que não houve, quanto a transposição de um recorde 

matematicamente impossível de ser ultrapassado.   

Se o jogar – to play – de Schechner é entendido como comportamento cotidiano 

re-apresentado, restaurado performativamente, o que atribui ao jogo o aspecto relacional 

que lhe cabe, de modo inverso, todo tipo de relação socialmente engajada comporta algum 

nível de performatividade, e é este o aspecto que confere à vida social um potencial 

expressivo. Ao jogar cotidianamente – na vida, no esporte –, estabelecemos as regras 

partilhadas, formamos nossa identidade coletiva. No entanto, “todo jogo gera espaço”, 

conforme aponta Sodré (1988, p. 126; 146) em sua análise da cultura de terreiro afro-

brasileira, e isto quer dizer que, em dada medida, o próprio sentimento de comunidade é 

gerado também no exercício do jogar. No interior do espírito comunitário, todos os 

partícipes são, em alguma medida, “atravessado por suas irradiações de sentido, suas forças, 

podendo ser também conduzido à mesma impulsão de jogo”. Ainda segundo Sodré, o jogo, 

enquanto ação lúdica circunscrita permite a instauração de suas próprias regras e, com isso, 

a invenção de outro estado, outra ordem; este é precisamente o papel da imprevisibilidade 

no jogo e da performance. Aqueles que estão implicados nesta comunidade – e aí 

compreendemos os jogadores, as equipes, treinadores, torcedores, etc. – só obedecem às 

regras que compartilham durante o tempo-espaço do jogar. E, ao contrário do que possa 
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parecer, estas regras são formuladas e reformuladas segundo a ordem interna da 

comunidade e segundo as circunstâncias do acaso que venham interferir na prática coletiva. 

Está aí o embate a que nos referimos anteriormente: quando as regras do jogo se 

deslocam para o exterior da comunidade implicada naquela prática, desloca-se igualmente o 

componente de proximidade, o lien comunitário propriamente dito, que, segundo Durkheim 

(1996, p. 11-63), se traduz pelo compartilhamento de sensações, o contrato que estabelece a 

comunidade, o sentir em comum. Em sua sociologia da religião, o autor compreende o 

dispositivo comunitário como aquilo que se constrói coletivamente, mas que, ao mesmo 

tempo se inscreve no campo do extraordinário, daquilo que comporta o destino e o acaso. 

Afinal, se o esporte enseja processos comunitários e expressa, por meio da 

performatividade, suas regras, linguagens e condições diante da vida social; e se a 

institucionalização, ou ainda, a capitalização das regras deste jogo relacional oferecem risco 

à efetividade do esporte enquanto modelo comunitário, há de se colocar em questão uma 

gama variada de atravessamentos exteriores à experiência propriamente coletiva do jogo. 

Ou seja, toda implicação indireta, de ordem mercantil/comercial, publicitária, política, 

econômica, etc., deverá ser objeto de reflexão quanto à sua participação nos processos 

internos da comunidade esportiva. Seriam estes aspectos exclusivamente exteriores ao 

jogo? Ou, na forma como o esporte está midiaticamente configurado hoje, no imaginário 

coletivo, seriam estes aspectos determinantes das novas regras coletivas? 
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