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erve o esporte como reforço à

hegemonia das classes domi-

nantes ou é antes um espaço de

articulação de contra-hegemonia? É ele

reflexo das relações sociais coisificadas

ou espaço de auto-realiza cão criadora

do indivíduo? Controle e repressão

erótica do corpo ou revalorização da

sensibilidade? Elemento da cultura

industrial que transforma os indivíduos

em objetos consumidores ou espaço

para a criação cultural? Devemos

festejar e desejar a ampliação da

prática e consumo do esporte como

acesso a um importante produto social

e, na ótica Liberal, encarar a "cultura de

massas" como expressão da democracia

cultural criada/propiciada pelos meios

de comunicação, símbolos vivos da

liberdade de pensamento e expressão

ou dela desconfiar, suspeitando da

manipulação de necessidades, de

desejos, da subjetividade, enfim, do

indivíduo?

São estas as questões que subjazem às

críticas sociofilosóficas ao esporte, que

são o objeto deste livro.
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INTRODUÇÃO

No contexto das ações humanas, a aparência desempenha função
muito particular, o que lhe empresta um estatuto ontológico muito
diferente daquele que lhe cabe na trama da natureza. Daí a hesitação
entre a análise do dado e aquela de suas condições de existência, do
dado e do dar-se, que penetra a fundo nas ciências humanas contem-
porâneas. (Gianotti, 1983, p. 10)

Não é de todo equivocada a afirmação de que o esporte é um

dos fenômenos mais expressivos da atualidade. Sem dúvida, o esporte

faz parte hoje, de uma ou de outra forma, da vida da maioria das pes-

soas em todo o mundo. Tão rápido e tão "ferozmente" quanto o capi-

talismo o esporte expandiu-se pelo mundo todo e tornou-se a expres-

são hegemônica no âmbito da cultura corporal de movimento. Hoje
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ele é, em praticamente todas as sociedades, uma das práticas sociais

que reúne a unanimidade quanto à sua legitimidade social. No entan-

to, em meio ao "boom" esportivo levantam-se algumas vozes, princi-

palmente no meio acadêmico, que expressam dúvidas quanto aos valo-

res humanos e sociais deste fenômeno. É a exposição destas críticas,

bem como de suas bases teóricas, que é o objeto deste estudo.

Pretendemos com este livro atingir basicamente dois objetivos,

quais sejam: a) oferecer à comunidade da Educação Física brasileira e

de áreas afins, uma síntese das principais críticas de cunho s ócio-filosó-

fico ao esporte, e b) contribuir para o avanço da avaliação e do entendi-

mento críticos das funções sociais e do significado humano do fenôme-

no esportivo. Entendemos que existe realmente uma lacuna na litera-

tura brasileira no que diz respeito a textos que enfoquem criticamente

o esporte na perspectiva das ciências sociais e humanas. Assim, este

livro pretende oferecer uma alternativa para as disciplinas dos cursos

de formação de profissionais da Educação Física incumbidas de desen-

volver uma visão crítica do fenômeno esportivo.

O procedimento básico foi rever as diferentes abordagens socio-

lógicas e filosóficas do esporte presentes na literatura, buscando den-

tro dos limites impostos por nossa competência, fazer a crítica da críti-

ca. A crítica da crítica pressupõe:

a) identificar a teoria implítica ou explícita que norteia a crítica;

b) verificar em que medida a transposição dos princípios daquela teo-

ria mais geral para o fenômeno esportivo é plausível — em que

medida a especificidade do esporte é preservada;

c) analisar ou levar em consideração o momento/contexto histórico em

que a crítica foi produzida, verificando a possiblidade de sua gene-

ralização para outros contextos e momentos históricos;

d) operar a crítica da própria teoria de base.

INTRODUÇÃO

Isto tudo sempre lembrando que a crítica do esporte é também

crítica da sociedade, ou seja, crítica à sociedade em um seu exemplo.

No primeiro capítulo procuramos construir uma breve história

social do conceito esporte. No capítulo dois temos a análise da crítica

que antecede o momento do início da sistematização da crítica ao es-

porte, que irá acontecer com a entrada em cena principalmente da

sociologia. No capítulo três analisamos a crítica de orientação

frankfurtiana (Teoria Crítica). No capítulo quatro é abordada a crítica

ao esporte a partir da teoria de Michel Foucault. No capítulo cinco a

tese do esporte enquanto reprodução cultural com base na teoria so-

ciológica de Pierre Bourdieu. No capítulo seis temos a análise do es-

porte enquanto elemento da reprodução da força de trabalho, tese

desenvolvida por autores vinculados ao marxismo ortodoxo ou encono-

micista. No capítulo sete o esporte é tratado a luz da teoria gramsciana

da hegemonia. Nos capítulos oito e nove analisamos a relação entre

esporte e estado de uma maneira geral. No capítulo dez discutimos o

surgimento do esporte enquanto fenômeno da modernidade a partir

de uma teoria da instituição e seus desdobramentos no âmbito da cha-

mada "condição pós-moderna".



capítulo

A GÊNESE
DO ESPORTE MODERNO

O esporte moderno refere-se a uma atividade corporal de movi-

mento com caráter competitivo surgida no âmbito da cultura européia

por volta do século XVIII, e que com esta, expandiu-se para o resto do

mundo.

O esporte moderno resultou de um processo de modificação,

poderíamos dizer, de esportivização de elementos da cultural corporal

de movimento das classes populares inglesas, como os jogos populares,

cujos exemplos mais citados são os inúmeros jogos com bola, e tam-
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bem, de elementos da cultura corporal de movimento da nobreza ingle-

sa. Este processo inicia-se em meados do século XVIII e se intensifica

no final do século XIX e início do XX1.

O declínio das formas de jogos populares inicia-se em torno de

1800. Eles parecem ficar paulatinamente fora de uso, porque os pro-

cessos de industrialização e urbanização levaram a novos padrões e no-

vas condições de vida, com as quais aqueles jogos não eram mais com-

patíveis (Dunning, 1979, 42). Com isso, os jogos tradicionais foram

esvaziados de suas funções iniciais, que estavam ligadas às festas (da

colheita, religiosas, etc.)- É importante observar também, que os jogos

populares foram muitas vezes reprimidos pelo poder público, como

aliás, também foi o caso de uma prática corporal das classes populares

brasileiras, a capoeira, que sofreu uma perseguição violenta por parte

das autoridades brasileiras nas décadas de 1910 a 1930. No caso da

Inglaterra, foi principalmente nas eseolas públicas (Public Schools) que

estes jogos vão sobreviver, pois lá eles não eram percebidos como amea-

ça à propriedade e à ordem pública. Vai ser nas escolas públicas que

aqueles jogos (o caso clássico é o futebol) vão ser regulamentados e aos

poucos assumir as características (formas) do esporte moderno.

No seu desenvolvimento conseqüente no interior desta cultura,

o esporte assumiu suas características básicas, que podem ser sumaria-

mente resumidas em: competição, rendimento físico-técnico, rccord,

racionalização e cientificização do treinamento. Guttmann (1979)'

1 No capí tulo 10 discutimos c criticamos ;i perspectiva que defende ser o esporte um
fenômeno presente já nas sociedades antigas e primitivas; quase que uma constante
cultural, de maneira que o esporte que conhecemos hoje seria apenas a "atualização" do
mesmo fenômeno desde sempre presente na civilização humana.

Para Guttmann (1979), o esporte é de certa forma uma "racionalização do romântico",
um misto de raízes arcaicas e míticas e regulação raciona! moderna.
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identificou sete características básicas: 1. secularização (Weltíichkcify

Z. igualdade de chances; 3. especialização dos papéis; 4. racionalização;

5. burocratização; 6. quantificação; 7. busca do record*.

Este fenômeno esportivo, com estas características, tomou como

de assalto o mundo da cultural corporal de movimento, tornando-se

sua expressão hegemônica, ou seja, a cultura corporal de movimento

esportivizou-se. Autores como Eichberg (1979) e Rigauer (1969), enten-

dem que alguns princípios que passaram a reger a sociedade capitalis-

ta industrial acabaram sendo incorporados pelo esporte, como foi o

caso do princípio do rendimento. Ficam como questões interessantes

de investigação: por que exatamente a forma cultural de esporte tor-

nou-se hegemônica em nível mundial? Porque exatamente na Ingla-

terra "nasceu" ou se desenvolve esta forma de cultura coporal de mo-

vimento? Essas questões foram levantadas por Elias (1992) em seu arti-

go a "Gênese do Esporte".

Este processo de expansão, que, aliás, nem sempre decorreu

sem oposição ou resistência, como foi o caso da resistência do movi-

mento ginástico da classe trabalhadora alemã na passagem do século,

que recusava-se a incluir em suas atividades (o Turnen) elementos

considerados da cultura burguesa4, desemboca hoje num processo de

diferenciação, ou seja, o conceito de esporte parece precisar dar conta

No Brasil foi publicada uma obra introdutória à Sociologia do Esporte (Helal, 1990), que
em muitas partes simplesmente reproduz a obra e interpretações do professor america-
no Allcn Gutmann (1979), chegando a reproduzir inclusive alguns esquemas como os
que anal i sam a diferença e inter-rclaçScs entre brincadeira, jogo c esporte.

É importante observar que a expansão do esporte, enquanto elemento da cul tura
européia, para outras culturas, significou cm muitos casos um confronto entre formas
distintas de práticas corporais, que cm muitos casos levou à adaptação à cultura corporal
européia, portanto à sua esportivização, ou simplesmente à destruição ou desapareci-
mento. Em países africanos é comum perceber o esporte enquanto cultura corporal de
movimento ativa e as práticas corporais originais sendo folclorizadas.
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de atividades, que pelo seu grau de diferenciação, estão a exigir

adjetivações do tipo: esporte de alto rendimento ou de rendimento,

esporte de lazer, esporte educativo etc. Inúmeras têm sido as tentati-

vas de captar e traduzir em conceitos esse processo de diferenciação,

com um conseqüente número de classificações. No Brasil, a Comissão

de Reformulação do Esporte Brasileiro, instituída pelo presidente José

Sarney, em 1985, sugeriu e está sendo amplamente aceito, inclusive

incorporado pela Constituição Federal de 1988, diferenciar o conceito

de esporte em três manifestações: a) d&sporto-perforniance; b) des-

porto-participação e c) desporto-educação.

Embora reconhecendo que a multifacitude do fenômeno es-

portivo hoje solicite uma abordagem mais diferenciada ou complexa,

vamo-nos valer aqui de um esquema dual:

ã) Esporte de alto rendimento ou espetáculo;

b) Esporte enquanto atividade de lazei5.

Diferentemente da referida comissão não adjetivamos uma for-

ma específica de esporte de educacional {no sentido lato toda prática

esportiva é educacional, mesmo que num sentido diverso da nossa con-

cepção de educação). O esporte praticado no âmbito da instituição

educacional, pode na verdade, vincular-se a uma das duas perspectivas

de esporte acima referidas, embora pareça predominar hoje, em maior

ou menor grau, as características do esporte de rendimento, Ou seja, a

manifestação do esporte que ainda fornece o modelo para o esporte

escolar é o de alto rendimento,

Neste caso c fundamental atentar para a palavra atividade, uma vez que o esporte pode
ser vivid» enquanto lazer tanto na perspectiva do espectador do esporte de alto rendi-
mento, este praticado por profissionais, como na perspectiva do praticante. Neste
último caso, os códigos e o sentido são diferentes dos do primeiro.

A GÊNESE DO [SPÚRIE MODERNO
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O esporte enquanto atividade de lazer obviamente também não

é homogêneo. Neste encontram-se formas que são imediatamente

derivadas do esporte de rendimento ou espetáculo e que a ele muito

se assemelham, como outras que dele divergem quanto a aspectos

meramente formais, mas também, quanto ao sentido interno das ações.

Utilizaremos a expressão "esporte-espetáculo", complementando

a expressão "alto rendimento", porque entendemos que esta abriga a

característica central desta manifestação hoje, ou melhor, sua tendên-

cia mais marcante, qual seja, a transformação do esporte em mercado-

ria veiculada pelos meios de comunicação de massa.

Segundo Digel (1986), o esporte de rendimento ou espetáculo

constitui hoje um sistema que pode ser resumido nos seguintes pontos:

- Possui um aparato para a procura de talentos normalmente financia-

do pelo Estado. Além disso, este aparato promove o desenvolvimen-

to tecnológico, com o desenvolvimento de aparelhos para a utilização

ótima do "material humano";

- possui um pequeno número de atletas que tem o esporte como prin-

cipal ocupação;

- possui uma massa consumidora que financia parte do esporte-espetá-

culo;

- os meios de comunicação de massa são co-organizadores do esporte-

espetáculo;

- possui um sistema de gratificação que varia em função do sistema

político-societal.

Por outro lado, precisamos estar conscientes das limitações de

conceitos na forma de "tipos ideais". Seria necessário, para superar em
parte estas limitações, buscar esclarecer como estas "duas' manifesta-
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ções se inter-relacionam, quais suas principais tendências, bem como

seus condicionantes e determinantes sociais. Ou seja, em vez de uma

simples diferença analítica, teríamos de gerar a diferença por meio do

desdobramento de uma forma. Num esforço de síntese, podemos di-

zer que o esporte de alto rendimento ou espetáculo, aquele imediata-

mente transformado em mercadoria, tende, a nosso ver, a assumir {como

já acontece em maior escala em outros países, como nos EUA) as carac-

terísticas dos empreendimentos do setor produtivo ou de prestação de

serviços capitalistas, ou seja, empreendimentos com fins lucrativos, com

proprietários e vendedores de força de trabalho, submetidos às leis do

mercado. Isso se reflete nos apelos cada vez mais freqüentes à profissio-

nalização dos dirigentes esportivos e na administração empresarial dos

clubes (empresas) esportivos (esportivas).

E o esporte de alto rendimento que, em linhas gerais, ainda

fornece o modelo de atividade para grande parte do esporte enquanto

atividade de lazer, como também recruta, cada vez menos, é verdade,

parte de seu contingente de praticantes (trabalhadores) nesta manifes-

tação e no esporte escolar, este propiciando, ainda, a socialização para o

consumo do esporte (contingente consumidor do produto esporte e de

seus subprodutos). Outro aspecto da inter-relação entre o esporte de

alto rendimento ou espetáculo e o esporte enquanto atividade de lazer,

diz respeito ao uso comum das instalações esportivas. Se a tese de que

a prática do esporte corno lazer possui outro sentido, outros códigos, é

verdadeira, então, também o meio ambiente de sua prática precisaria

apresentar-se de certa forma diferenciado. Este e outros aspectos de-

monstram que a diferenciação destas duas manifestações em direção a

uma possível autonomia encontra sérias dificuldades, mesmo porque

A GÊNESE DO ESPORTE MODERNO
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as organizações esportivas que dominam o esporte-espetáculo6, bus-

cam incorporar/encampar as formas alternativas de prática esportiva

que surgem para não perder o poder de determinar as formas legítimas

de sua prática. Daí por que, também, as formas alternativas de práticas

corporais logo sofrem pressão no sentido da sua esportivização (na Olim-

píada de Sidney-2000, já foi anunciada uma nova modalidade olímpi-

ca, a dança).

A acentuação dessas inter-relações é importante, já que nas ten-

tativas de conceituação das diferentes manifestações do fenômeno espor-

tivo (como no caso da Comissão de Reformulação do Esporte Brasilei-

ro), são acentuadas as diferenças, parecendo possuírem as diferentes

manifestações autonomia absoluta. Reforçando: quanto à função so-

cial, as duas manifestações circunscrevem-se no âmbito do lazer; por

um lado enquanto produção e consumo de um produto no tempo livre

e, por outro, a prática no período de tempo livre7.

Sem perder de vista as semelhanças e as inter-relações, pode-se

apontar para as tendências diferenciadoras. O esporte de alto rendi-

mento ou espetáculo, por exemplo, aproxima-se para o praticante e

circunscreve-se no mundo do trabalho, enquanto o consumo daquele

e o esporte praticado como lazer circunscrevem-se no mundo do não-

trabalho. O sentido interno das ações no interior da instituição do es-

porte-espetãculo é pautado pelos códigos (e semântica) da vitória-der-

rota, da maximização do rendimento e da racionalização dos meios. Por

ft Aliás, como mostraram Simson e Jennings (1992) em Os Senhores dos Anéis, nem
sempre são as organizações esportivas que determinam os rumos do esporte e sim
empresas que atuam em outros setores da economia.

7 Não esquecer que neste últ imo caso, o da prática de esporte no tempo livre esta cada
vez mais presente a venda de serviços especiali/adfjs, rias academias de natação, nas
escolinhas de futebol, vôlei, tênis '-tr. Remetemos o leitor para o capítulo 10 onde esta
questão é tratada com mais detalhes.



20 BXICHT

outro lado, no esporte enquanto atividade de lazer, outros códigos apre-

sentam-se como relevantes e capazes de orientar a ação. Por exemplo,

motivos ligados à saúde, ao prazer e à sociabilidade.

Como veremos nos próximos capítulos, esta diferenciação vai

mostrar-se útil, pois alguns autores observam que existe a necessidade

de se diferenciar as formas que assume o fenômeno esportivo. E de

observar, também, que existem obviamente diferenças na função so-

cial e nas características do esporte de país para país, de cultura para

cultura. Estas diferenças não foram consideradas aqui neste momento,

mas serão observadas no decorrer do estudo.

No capítulo seguinte abordaremos um conjunto de críticas fei-

tas ao esporte que se situam no período anterior ao final da década de

60, momento esse que marca o surgimento de uma série de estudos

sociológicos e filosóficos tendo como tema o esporte, momento a partir

do qual, portanto, o esporte passa a ser preocupação mais intensa e

objeto de estudo de forma mais sistemática das ciências sociais.

capítulo *

AS CRÍTICAS
PIONEIRAS AO ESPORTE

Nós chegamos à conclusão que este esporte burguês que leva ao
frenesi do record e ao profissionalismo, deve ser negado pela classe
trabalhadora corno uma expressão da essência do capitalismo. Não é
verdade que o esporte é neutro; ele é muito rnais uma parte de urna
ordem social e concepção de cultura que existe para destruir a tarefa
histórica e o dever moral do proletariado. (Juiius, 1928, apud Bernetc,
1982, p. 59)

A proteção eficiente contra a destruição das práticas corporais pelo
disparate do record burguês é o esporte do trabalhador. Aqui a com-
petição saudável e o desejo do mais alto rendimento também não é
negligenciado, mas falta toda e qualquer pré-condição para uma ado-
ração exagerada dos heróis. A classe trabalhadora realiza todas as coi-
sas com o objetivo de melhorar sua condição de classe; assim também
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o esporte, que se constitui numa forma específica da luta pela sim

libertação. Isto torna nobre o seu jogo e o seu esporte e o preserva

contra hilários exageros. Para a jovem classe trabalhadora recém des-

pertada paru ü consciência de classe é a idéia do socialismo que a
protege contra equívocos. (Fritz, 1929, apud Bernett, 1982, p. 54)

É muito interessante notar que em muitos casos as críticas que

hoje são feitas ao esporte, já aparecem em escritos esparsos e, em al-

guns casos, vinculados a movimentos sociais bem definidos do início

do século XX. Huizinga (1980, p. 219) em seu clássico Homo Ludens

já advertia que o esporte corrompia uma das características fundamen-

tais do jogo que é a espontaneidade. O esporte tecnificava, racionaliza-

va o jogo, o lúdico.

Nas palavras de Huizinga {1980, p. 219-220)*:

Ora esta sisternatização e regulamentação cada vez maior do esporte
implica a perda de uma parte das características lúdicas mais puras.
Isto se manifesta nitidamente na distinção oficial entre amadores e

profissionais (ou "cavalheiros e jogadores", como já foi hábito di-
zer-se), que implica uma separação entre aqueles para quem o jogo

já não é jogo e os outros, os quais por sua vez são considerados
superiores apesar de sua competência inferior. O espírito do profis-

sional não é mais o espírito lúdico, pois lhe falta a espontaneidade,
a despreocupação. Isto afeta também os amadores, que começam a

sofrer de um complexo de inferioridade. Uns e outros vão levando o
esporte cada vez mais para longe da esfera lúdica propriamente dita,
a ponto de transformá-lo n uma coisa suigeneris, que nem é jogo nem

é seriedade. O esporte ocupa, na vida social moderna, um lugar que
ao mesmo tempo acompanha o processo cultural e dele está separa-
do, ao passo que nas civilizações arcaicas as grandes competições
sempre fizeram parte das grandes festas, sendo indispensáveis para
a saúde e a felicidade dos que nelas participavam. Esta ligação com o

K Eichberg (1979, p. 14ss.) classifica a crítica de Huizinga no âmbito da crítica cultural
cristã-conservadora do esporte. Segundo o autor, os fenomenólogos do esporte e do
jogo derivam sua avaliaçaci/valoração do esporte de normas cristãs.
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ritual foi completamente eliminada, o esporte se tornou profano, foi

dessacrahzado sob todos os aspectos e deixou de possuir qualquer

ligação orgânica com a estrutura da sociedade, sobretudo quando é

de iniciativa governamental. A capacidade das técnicas sociais moder-

nas para organizar manifestações de massa com um máximo de efeito

exterior no domínio do atletismo não impediu que nem as Olimpía-

das, nem o esporte organizado das universidades norte-americanas,

nem os campeonatos internacionais tenham contribuído um mínimo

que fosse para elevar o esporte ao nível de urna atividade cultural-
mente criadora. Seja qual for sua importância para os jogadores e os

espectadores, ele é sempre estéril, pois nele o velho fator lúdico
sofreu urna atrofia quase completa.

Bernett (1982), autor que será nossa referência básica neste ca-

pítulo, sistematizou a crítica ao esporte no período que antecede a

crítica da Nova Esquerda (1968) da seguinte forma:

a) a crítica dos adeptos da ginástica;

b) a crítica do movimento ginástico da classe trabalhadora ao esporte

"burguês";

c) a crítica moral da igreja ao caráter irreal do esporte;

d) o esporte voluntarista na visão dos teóricos da ginástica;

e) o esporte como objeto da crítica cultural;

f) a crítica ao esporte por parte dos "intelectuais";

g) a crítica dos nacional-socialistas ao esporte "apolítico".

Como vemos, o esporte não se desenvolveu sem despertar rea-

ções críticas, o que parece contrastar com a "aparente" unanimidade

social da qual desfruta hoje. É verdade que, excessões à regra, essas

críticas tiveram um caráter bastante assistemático. Procurarei a seguir

destacar seus pontos centrais.
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E conhecido o debate entre os defensores do esporte (na Ingla-

terra) e os defensores da ginástica (no continente europeu), ou seja, os

sistematizadores dos métodos ginásticos, quanto ao meio mais adequa-

do para a Educação Física da juventude. No entanto, menos conheci-

das entre nós no Brasil (pelo menos quase não encontramos registros

na historiografia esportiva em língua portuguesa) são as críticas oriun-

das das organizações de ginástica e esportivas de trabalhadores euro-

peus (alemãs, belgas, francesas, suíças e inglesas principalmente), le-

vadas a efeito nas primeiras décadas deste século.

A classe trabalhadora em países como a Bélgica, a Tchecoeslo-

vãquia, a França e principalmente a Alemanha criou uma organização

de clubes de ginástica e, posteriormente, também de esportes, pró-

pria, que procurava diferenciar-se das organizações ginásticas e esporti-

vas "burguesas". Este movimento produziu textos (de jornais e mes-

mo livros), onde os princípios que norteavam suas atividades bem como

as críticas ao esporte "burguês" estavam expressas.

Dierker (1990)9 publicou pesquisa em que ressalta a integração

do movimento ginástico e esportivo dos trabalhadores (dos países cita-

dos acima) nos movimentos internacionais de trabalhadores, como a

segunda internacional socialista e a terceira internacional comunista.

Na verdade, as associações ginásticas e esportivas de trabalhadores na

França, Alemanha, Suíça, Inglaterra, Tchecoeslováquía e Bélgica cria-

ram em 1913 uma "Internacional Esportiva" (Association Internationale

Socialiste d'Edücation Physique), com sede em Bruxelas. Posterior-

mente, ocorreu urna divisão na organização ginástica e esportiva in-

Ver cambem Fischer, J. Díe Russenspiclc - E inhe i t s f ron t der Arbeitersport lcr für
Demokratie u n d internat ionale Solidaritãt . In Hopf.W. (Hrsg.). Fussball; Soziologie
und Sozialgeschichte cincr populiircn Sporcart. Bcnshcim: Pad-Extra-Buchverlag, 1979,
P. 1 0 1 - 1 1 6 .

AS CRITICAS PIONEIRAS AO ESPORTE
25

ternacional dos trabalhadores em uma vertente socialista e outra co-

munista, seguindo a tendência geral do movimento de trabalhadores

europeu. Mesmo assim, foram organizadas duas grandes olimpíadas,

uma em Frankfurt em 1915 (Arbeitersportolympiade) e outra em Pra-

ga em 1927 (Delnicka Olympiade). Após a Segunda Guerra Mundial

este movimento não foi retomado.

Bernett (1982, p. 43-82) resumiu em cinco pontos as críticas ao

esporte advindas deste movimento:

1. emancipação do "esporte dos senhores". Era destacada a necessida-

de de quebrar a exclusividade do esporte dos senhores (dos domi-

nantes);

2. os princípios da competição, do rendimento e do record. A negação

do princípio da competição é entendida como decisivo para uma

cultura corporal proletária. O esporte competitivo burguês é ataca-

do genericamente como um espelho e instrumento da economia

capitalista. Nesta visão, a racionalização das técnicas esportivas apa-

rece como paralela ao sistema capitalista taylorizado;

3. mentalidade esportiva capitalista. As organizações ginásticas e espor-

tivas de trabalhadores buscavam se distanciar da mentalidade espor-

tiva burguesa, na medida em que colocavam como princípio

orientador a solidariedade de todos os trabalhadores;

4. o esporte como arma dos dominantes. O esporte-espetãculo é utili-

zado como meio para desviar a atenção das massas da luta de classes

e como fuga da realidade política. Com relação ao esporte nas fábri-

cas, alertava-se contra a introdução de uma nova "arma" para a

disciplinação dos trabalhadores;

5. esporte "burguês" a serviço do militarismo e do fascismo. O esporte

burguês é dominado pelo capitalismo que fomenta o militarismo e

o facismo.



Os textos que o autor cita com reprodução dos originais em sua

obra são datados de 1902, 1924, 1928, 1930 e 1931. O ambiente que se

seguiu à Segunda Guerra Mundial na Europa não possibilitou o ressur-

gimento deste movimento social, em função de um ambiente franca-

mente anticomunista/socialista, ambiente que envolverá também o

cenário esportivo, principalmente no âmbito dos jogos olímpicos.

A seguir apresentaremos e discutiremos a crítica ao esporte que

encontra-se na tradição da Teoria Crítica, mais conhecida como Escola

de Frankfurt. E interessante notar que autores importantes desta cor-

rente, como Rígauer (1969), procuram com sua crítica encaminhar uma

reflexão sobre a possibilidade da construção de um esporte proletário,

de uma cultura corporal/esportiva específica da classe trabalhadora, fa-

zendo referência à experiência histórica referida acima.

A CRÍTICA DE ORIENTAÇÃO
FRANKFURTIANA

Até a década de sessenta, nos textos produzidos após a segunda

guerra mundial, o esporte aparecia na literatura fundamentalmente

corno um mundo a parte, reduto do mundo privado, espaço apolítico

da vida. A sociologia e a filosofia haviam se ocupado com o fenômeno

esportivo de forma muito esporádica e assistemática1". Este quadro vai,

no final da década de 60 e, principalmente, durante a década de 70,

modificar-se radicalmente.

Dois importantes autores {Gutmann, 1979, p. 9 e Lenk, 1972, p. 7} citam no início de
suas obras, como indicador, um parágrafo do filósofo Schelcr, escrito em 1927: "Quase
n e n h u m f e n ô m e n o t r a n s n a c i o n a l de nosso tempo merece um e sc l a rec imen to
(Durchieiichtimg) sociológico c psicológico como o esporte. No entanto, acc agora não
foi feita n e n h u m a tentat iva seria para a explicação deste fantástico fenômeno".
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Este processo de crítica sociofilosófica do esporte nesse período,

principalmente na Europa, foi em grande parte desencadeado pelo

movimento (revolta) dos estudantes". Tal crítica tinha como referencial

básico o neomarxismo dos frankfurtianos, da chamada Escola de Frank-

furt, também conhecida como Teoria Crítica, principalmente de

Herbert Marcuse, mas também Theodor Adorno, Max Horkheimer e

Jürgen Habermas12.

Concordamos com a advertência de Freitag (1986, p. 33), de

que o termo Escola de Frankfurt ou a concepção de uma Teoria Crítica

sugerem uma unidade temática e um consenso epistemológico, teóri-

co e político, que raras vezes existiu entre os representantes da Escola.

No entanto, não nos fica aqui outra opção. Assim sendo, apoiando-nos

em Salamun (1981), procuraremos estabelecer sumariamente as teses

da Escola de Frankfurt que transpareceram na crítica ao esporte de

forma mais pronunciada:

a) a tese da coisificação ou alienação. Essa tese resumidamente propõe

que a sociedade e os homens não são aquilo que em função de suas

possibilidades e sua natureza poderiam ser. Isso transparece nas so-

ciedades industriais principalmente no mundo do trabalho. Como

causa, temos um tipo de pensamento que se efetiva na razão instru-

mental ou racionalidade técnica. Isto é, as relações sociais em seu con-

junto são norteadas por uma razão instrumental, coisificando-as13;

11 Ver a respeito Moegling, 1988, p. 36s. e Brohm 197Sb, p. ls.
lz Para uma introdução ao pensamento da Escola de Frankfurt remetemos o le i tor ao

trabalho de Freitag (1986), publicado pela Brasiliense.
11 Aqui rcflctc-se o que Habermas (19HH, p. 96) chamou de marxismo wcbcriano de

Adorno e Horkheimer. Adorno mesmo manifcstou-sc de forma muito breve sobre o
esporte, como por exemplo: "O esporte moderno procura devolver ao curpo uma
parte das funções que a máqu ina havia lhe roubada. Mas ele procura faze-lo para
colocar o homem de forma mais implacável ainda a serviço da mesma máquina. Ele
molda o corpo tendcncialmentc à máquina. Por isso, ele pertence ao mundo da não-
liberdade, independentemente de onde a gente o organize" (Adorno 1955, citado por
Kirsch, 1986, p. 22).
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b) a tese da repressão e manipulação. De acordo com essa tese, a socie-

dade moderna altamente tecnologizada, industrializada e desenvol-

vida, representa um sistema de repressão, dominação e manipu-

lação.

É principalmente Marcuse que defende a tese da repressão. Ele

parte da concepção freudiana de que somente uma permanente re-

pressão e inibição da estrutura de impulsos do homem, que original-

mente está orientada para o ilimitado ganho de prazer e felicidade e

satisfação das necessidades, permite a vida em sociedade. Sua crítica é

a de que a moderna sociedade industrial capitalista teria instituciona-

lizado um grau elevado e desnecessário de repressão (Salamun, 1981,

p. 300), a mais repressão (Marcuse, 1978b).

O princípio do rendimento desempenha um papel importante

neste contexto. Segundo Marcuse (1978b, p. 50), "sob o domínio do

princípio do rendimento corpo e alma tornam-se instrumentos de ren-

dimento do trabalho alienado".

De acordo com essa tese, os homens nesta sociedade teriam de

tal maneira suas necessidades e desejos manipulados que passariam a

ter de encarar uma transformação revolucionária como contrária aos

seus interesses e, assim, também a negariam.

A partir desse referencial - apresentado aqui de forma muito

precária - diferentes autores levaram a efeito uma crítica da institui-

ção burguesa do esporte. Na França, destacaram-se inicialmente J-M.

Brohm (1978a, 1978b) e P. Laguillaumie (1978), na Alemanha Fede-

ral, B. Rigauer (1969, 1978), G, Vinnai (1970) e Bõhme et ai. (1971).

O esporte nessa crítica é caracterizado:

a) como um sistema de ação coisificado e em conformidade com o

trabalho;
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b) como um instrumento de repressão das necessidades;

c) como um fenômeno de manipulação e adaptação, sendo que tal

adaptação dar-se-ia, por sua vez, pelas funções de compensação, so-

cialização e integração cumpridas pelo esporte.

Não será possível rever em detalhes todos os aspectos dessa ver-

tente da crítica ao esporte. Espero, no entanto, com a síntese que se

segue resumi-la de forma satisfatória.

Partindo da crítica da sociedade dominante como uma formação

social capitalista tardia, o esporte foi analisado em sua função de esta-

bilização do sistema como um todo. São postuladas para o esporte, por

exemplo, as funções de desvio da atenção e de atenuador das tensões

sociais, que permitiriam uma compensação para as insuportáveis con-

dições de vida. Tanto o esporte de rendimento quanto o esporte de

lazer desviam a agressividade potencial das suas origens sociais para as

ações esportivas. Frustrações que resultariam do trabalho alienado e

das condições de moradia dirigem-se, assim, não contra as verdadeiras

causas, e, sim, são transformadas em agir agressivo no contexto das

competições esportivas. Assim, diluem-se as energias necessárias para

uma transformação das condições societárias, que são assim inibidas e

não acontecem. Todo gol comemorado no esporte é, na verdade, um

gol contra a classe trabalhadora.

Também de efeito estabilizador é a função do esporte no pro-

cesso de repressão sexual e canalização do impulso Hbidinoso14. A sexua-

lidade, através de uma acentuada atividade alternativa, o esporte, é
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destituída de seu potencial de atuação social e sua ação libertadora é

bloqueada. Um atleta dispende sua energia sexual no esporte e, assim,

disciplina seus impulsos sexuais, roubando-lhes, dessa forma, seu pos-

sível efeito social-libertador. No esporte o interesse sexual em relação

ao corpo é coisificado e alienado e, assim, envolvido e canalizado em

normas abstratas de rendimento.

Uma outra variante refere-se à função ideológica do postulado

da igualdade de chances no esporte. A igualdade formal de chances da

estrutura esportiva indica para a presumível existência de uma corres-

pondente forma de sociedade. Tal idéia nega a fundamental desigual-

dade de chances inerente à sociedade capitalista e eleva o princípio

esportivo da igualdade de chances a um princípio geral da sociedade15.

Também a dimensão política da socialização através do esporte é

realçada nessa crítica16. Ao lado do conteúdo ideológico veiculado pelo

esporte, o intensivo engajamento no esporte provocaria um desinte-

resse político, O interesse nas tabelas dos campeonatos, nos ídolos espor-

tivos etc. impediria a formação da consciência política e o conseqüente

engajamento político. Além disso, a pratica do esporte levaria à adapta-

ção às normas e ao comportamento competitivo, básicos para a estabi-

lidade e/ou reprodução do sistema capitalista.

14 ESSÍI tese é defendida principalmente por Uruhm (1978a) e Vinnai (1970).

IS Aqui vale uma observação interessante: alguns estudos brasileiros, como os do antropó-
logo Roberto da Ma t tá e da antropóloga Alba Zaluar, esta cm parte respaldada no
primeiro, fazem uma avaliação exatamente contrária do significado da vivência no
esporte do princípio dtt igualdade de chances e da valorização do rendimento como
princípio que decide os benefícios advindos dele. Segundo esses autores, essa experiên-
cia faz ver que é possível uma sociedade regida por regras democráticas, embora esta,
na qual eles vivem, não o seja (Zaluar, 1994, p. 61).

lü Ver a respeito Brachc (1986).
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Principalmente o esporte de alto rendimento desenvolveu um ri-

tual que reforça o comportamento e pensamento nacionalista exacerba-

do. Assim, as injustiças sociais podem ser compensadas por uma identifi-

cação com a nação no contexto do confronto esportivo internacional.

As críticas que se pode fazer a essas interpretações da função

política do esporte são várias. Elas vão da acusação de generalização

excessiva das análises, da falta de diferenciação do conceito de esporte,

da redução da crítica à forma capitalista de sociedade, ignorando o pa-

pel do esporte nos países socialistas da época, bem como nos ainda hoje

socialistas, como Cuba e China, até a falta de fundamento empírico

das afirmações'7. No entanto, a crítica da crítica não pode se contentar

com objeções tão gerais. Por isso, gostaríamos de tomar um aspecto da

análise das repercussões do esporte sobre as relações de poder dessa

vertente e analisá-lo mais de perto. Tal aspecto diz respeito à afinidade

entre o esporte de alto rendimento e o trabalho industrial e a tese da

alienação.

Foi principalmente Rigauer (1969)1S que desenvolveu detalha-

damente a tese da afinidade entre trabalho industrial e esporte de

rendimento. Para, Rigauer o esporte desenvolve-se em interdepen-

dência corn o processo social global, quê acaba determinando suas ca-

'A respeito do conceito de "empírico" presente na critica ncoposifivista a estas análises,
falaremos mais adiante.

f Rigauer (1969), na época, estudou Sociologia c Esporte cm Frankfurt, sendo seu livro,
Esporte c Trabalho (Sport und Arbctc), a monografia de conclusão do curso de socio-
logia, tendo sido influenciado tanto por Adorno como por Habermas. Aliás, Habermas
publicou, em 1958, um ensaio que influenciou um grupo grande de trabalhos; trata-se
do ensaio Anotações Sociológicas, sobre a relação entre t raba lKo c tempo l ivre
(Habermas, J. Arbeic, Erkenntnis, Kortschritt. AufsUtze 1954-1970. Amstcrdan, 1970).
Nesse texto encontra-se a famosa frase: "Sob a aparência do jogo c do livre desenvol-
vimento das forças o esporte duplica o mundo do trabalho".

ACífTICADEQIflENTAÇÃOFRANKFUKTim

racterísticas, e essas são basicamente: disciplina, autoridade, concor-

rência, rendimento, racionalidade técnica, organização e burocratização.

Esses aspectos dominantes na sociedade capitalista industrial im-

pregnam paulatinamente o esporte, principalmente o de rendimento.

Assim, Rigauer critica a concepção contrária (por exemplo, de um dos

ideólogos do movimento esportivo internacional, Carl Diem), a partir

da qual esporte e trabalho seriam dois sistemas de ação completamen-

te distintos. Rigauer procura demonstrar a afinidade dos dois sistemas

de ação a partir dos seguintes aspectos:

- paralelismo entre as medidas de racionalização nos sistemas de ação

do esporte de rendimento e do trabalho;

- métodos complexos de trabalho e treinamento;

- a cientifização do trabalho e do treinamento esportivo;

- o refinado taylorismo do mundo do trabalho encontra um correspon-

dente no treinamento do esporte de alto rendimento;

- execução repetitiva e sobrecarga são características tanto do trabalho

como do moderno treinamento;

- caráter de mercadoria de ambos;

- métodos analíticos de aprendizagem dos movimentos.

Vinnai (1970) ampliou a análise de Rigauer, introduzindo ele-

mentos da psicanálise em sua abordagem: "o treinamento esportivo e

seu princípio imanente do rendimento seguem o postulado econômi-

co geral internalizado da produção da mais-valia capitalista. Na prática

do esporte são compensados fracassos sociais e psíquicos, no entanto,

sob o ditado do princípio industrial do rendimento, que em sua
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transformação especificamente esportiva leva novamente à utilização

de estruturas de consciência e comportamento relativas ao trabalho,

acaba atuando, assim, contra o desenvolvimento do ganho do prazer

corporal".

O que nos interessa neste contexto são as conseqüências que

derivam da tese da afinidade. Uma delas é a de que no esporte de alto

rendimento "a redução da força de trabalho à forma abstrata e quanti-

tativa de mercadoria implica uma coisificação concreta do agir huma-

no" (Rigauer, 1981, p. 61). Não distante desta interpretação encon-

tra-se então a derivação lógica: se esporte de alto rendimento é traba-

lho, e trabalho na sociedade capitalista é trabalho alienado, então alie-

nação'9 também é o que acontece no esporte de alto rendimento.

Segundo Helmer (1981, p. 59),

se analisarmos a heterogeneidade do conjunto das linhas de argu-
mentação a respeíco da tese da alienação via esporte de rendimento,
fica claro que elas giram em torno de dois aspectos: a) por um lado,
em torno do tema da função da compensação do esporte, isto é, uma
abordagem científica que entende as atividades esportivas de massa
como urna forma de comportamento compensatório, como reação de
compensação ao desgaste sofrido no processo capitalista alienado de
produção; e b) por outro lado, ern torno do tema da manipulação das
necessidades e dos desejos dos instintos de conformidade com os
interesses do dominante capital monopolista, em torno, portanto,
daquilo que foi formulado de forma pregnante como disciplinação da
sensibilidade.

Segundo Frcitag (1985, texto mimeografado), alienação do trabalhador assalariado tem
na obra de Marx três significados: a) a objctivação no sentido de "colocar fora de si"
através do trabalho a sua própria essência = produto do trabalho; b) a desapropriação do
produto de seu trabalho por outros = apropriação capitalista; c) o tornar-se estranho a
si mesmo, não se reconhecendo mais no produto de seu trabalho como produtor =
perda da consciência de si.
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Essa "acusação" foi rebatida principalmente pelo filósofo Hans

Lenk211. A argumentação de H. Lenk gira em torno da impossibilidade

de eqüivaler trabalho industrial e esporte de rendimento, pois no es-

porte o atleta teria a possibilidade de retirar-se dele, já que se trata de

atividade voluntária e, acima de tudo, de reconhecer-se no seu produ-

to, isto é, identificar-se com sua atividade. Lenk faz, na verdade, uma

interpretação marcadamente psicológica21 da teoria marxista da aliena-

ção, o que, por um lado, não faz juz a essa teoria, mas, por outro, indica

também dificuldades a ela inerentes.

Lenk (1972) propõe ou julga não termos outra opção que não

seja eleger o próprio indivíduo como responsável por suas ações - a

autoridade moral só pode ser em última instância o próprio indivíduo.

Assim, se os indivíduos dizem identificarem-se com sua atividade, isto

é o que precisa valerzz. É possível superar o impasse entre uma inter-

pretação objetiva e outra subjetiva? É possível superar esse impasse

através de uma abordagem científica da realidade, sem apelar para uma

visão de homem de cunho normativo ou ético? Se a resposta está vin-

culada em última instância a uma determinada concepção normativa

de homem, como fundamentar racionalmente essa visão? Gomo supe-

rar a cilada conservadora da impossibilidade de fundamentar decisões

éticas, que presumivelmente seriam atribuições individuais?

21t Ver sumário da contracrítica em Liischcn, G. c Wcis, K. Sociologia de! deporte, Valladolid,
Minón, s/d. p. 113-141 (H. Lenk: sobre Ia crítica ai princípio dcl rcndímicnto cn cl
deporte), c, mais recentemente, em "Die achtc Kunst", publicado em 1985.

21 A respeito ver Helmer (1981, p. 43-58). Por outro lado, para Sevc (1973, p. 15), "a
transformação de condições econômicas em problemas psicológicos c um dos cruques
clássicos da ideologia burguesa".

2i "O sujeito assim declarado como fonte de verdade representa uma versão da existência
subjetiva apurada dos juízos cotidianos na pura razão transcendental; isto permite um
'acesso privilegiado' ao setor dos objetos reais do pensamento, através da redução
transcendental. Assim, são criadas verdades relat ivas c ao mesmo tempo absolutas
(BrClh l , 1989, p, 5).
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Dada a centralidade dessa questão no âmbito dessa vertente da

crítica ao esporte, vamos dedicar mais algum espaço para sua discussão.

Talvez seja preciso dizer desde logo que é bem provável que uma

resposta, ou melhor, que o problema tenha muitas chances de não ter

solução, o que deslocaria nossa atenção para o entendimento de por

que não podemos responder claramente essa questão.

Consideramos importante dispensar um pouco mais de nossa

atenção a esse aspecto, porque ele é central, também para a análise da

relação trabalho-lazer (e nesse contexto o esporte como atividade de

lazer) e da tese, de orientação marxista ortodoxa, de que a função bási-

ca do esporte é a reprodução da força de trabalho.

Lançarei mão aqui, na intenção de avançar na questão, da obra

O Discurso Filosófico da Modernidade, de Jürgen Haberrnas (1988).

Segundo o autor, o marxismo ao substituir a "autoconsciência" (Hegel)

pelo "trabalho" acaba se manobrando em direção a uma aporia.

Habermas indica algumas dificuldades do que ele chama "paradigma

da produção" para fundamentar sua tese. A categoria central em Marx

neste caso é trabalho. Marx concebe o trabalho como "a auto-realízação

coletiva dos produtores" (Habermas, 1988, p. 81), na medida em que

ele assimilou, segundo o autor, a categoria trabalho da atividade cria-

dora do artista, o qual "através do seu trabalho coloca para fora de si sua

essência (externaliza o seu ser), e na contemplação do seu produto,

dela se reapropria" {idem, p. 80). "No trabalho alienado este círculo

'de colocar fora de si' (externalizar) e de 'reapropriação' é rompido. O

produtor é alienado do proveito de seu produto onde ele poderia se

reencontrar, e assim, aliena-se de si próprio" (idem, p. 81). Desta ma-

neira, o circuito da práxis é interrompido. Mas, é o conceito de práxis

também que precisa conter a "atividade crítico-revolucionária", isto é,
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a autoconsciente ação política, com a qual os trabalhadores unidos rom-

perão com o encanto capitalista do trabalho morto sobre o trabalho

vivo. Isso significa que a práxis emancipatória teria de emergir do pró-

prio trabalho (alienado) (idem, p. 82), isto é, o trabalho alienado preci-

sa superar a dicotomia a partir de si mesmo. Ainda segundo Habermas

(1988), Marx fica aqui no plano da filosofia do sujeito (ou da consciên-

cia), que localiza a razão não na reflexão de quem conhece (do sujeito

que conhece), mas, sim, na racionalidade objetiva do sujeito que age.

Uma das conseqüências é que o conceito de trabalho, assim como a

racionalidade objetiva que existe em seu interior, ficou, no marxismo,

ambíguo. Assim, ciência e técnica, que para Marx ainda possui claro

potencial emancipatório, aparecem em Lukács, Bloch e Marcuse ape-

nas como meios eficientes de repressão social (idem, p. 83). Habermas

pergunta: "o que pode a filosofia da práxis opor a uma razão instru-

mental, a uma racionalidade técnica que elevou-se à totalidade social,

se ela própria, de forma materialista, precisa se entender como parte e

resultado dessas relações coisificadas - se a coação para a objetivação

alcança o interior da razão crítica (idem, p. 85)? Eis o impasse!

Como lembra Freitag (1986, p. 110), "o resgate da concepção

emancipatória da razão não se dá para Habermas automaticamente com

a superação das relações de trabalho alienadas e alienantes do capitalis-

mo, como supunha Marx, mas exigiria uma nova mediação, que

Habermas encontrará na categoria da intersubjetividade".

Nos círculos conservadores, a análise do processo de ampliação

para todos os setores da razão instrumental levou à concepção de que

os "cidadãos do mundo moderno devem sua liberdade subjetiva à abs-

tração das condições históricas de vida" (Habermas, 1988, p. 91). Cida-

dãos de dois mundos: público e privado.

37
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O excurso acima tinha também o objetivo de tentar mostrar que

a chamada filosofia da prãxis possui um componente ético, normativo

- uma visão de como o homem deveria ser23. Isto é, trabalho alienado

só é recusado (eticamente) em função do pressuposto do trabalho cria-

tivo, este possível numa sociedade em que o trabalho alienado for su-

perado e onde, então, autorealização, autodeterminação, autoconsciên-

cia, conceitos que definem a modernidade, seriam possíveis. A per-

gunta que surge é: como eu fundamento tal concepção de homem, de

sujeito? É possível fundamentá-la racionalmente? Ou não é possível ir

além de anunciá-la, a exemplo das religiões? Para os filósofos pós-mo-

dernos, elas deveriam ser abandonadas como todas as metanarrativas.

Como enfrentar a acusação conservadora de metafísica - também le-

vantada por um autor que vê nas instituições não o cerceio da liberda-

de mas a sua possibilidade, como Arnold Gehlen?

Talvez seja ainda interessante ressaltar que aportamos num dos

pontos centrais das teorias da socialização. Nas teorias da socialização

(enquanto teorias da ontogênese da personalidade), sempre foi pro-

blemática a questão da passagem do saber/conhecer cognitivamente

uma determinada situação e o querer, o agir transformador. Mais clara-

mente, o reconhecer uma situação injusta não desemboca necessaria-

mente na decisão de agir e, finalmente, na ação transformadora. E

nesse contexto que inscreve-se também a problemática do conceito de

"consciência critica" (Paulo Freire). No Congresso Brasileiro de Ciên-

" A obscrvaçüo de Habcrmas (1988, p. 98) a respeito é per t inente: "No conceito de
coisificação rcflete-se o conteúdo normativo do modelo da expressividade: o que não
pode chegar à consciência como seu próprio produto, limita sua própria produtividade,
inibe tio mesmo tempo a autonomia c a auto-realização e al iena o sujeito tanto do
mundo quanto de si mesmo".
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cias do Esporte, realizado em Recife/PE no ano de 1987, o professor

Carlos Rodrigues Brandão proferiu palestra sobre a "socialização no

esporte", durante a qual afirmou que "critico só pode ser o sujeito

amoroso, ou seja, aquele que está em condições de perceber afetiva-

mente o drama do mundo". Brandão centra também sua exposição

sobre a necessidade de levar a efeito uma "ginástica afetiva do cor-

po"24. E, na verdade, um deslocamento da questão da criticidade como

elemento cognitivo, eu diria, lógico-racional, para a criticidade como

elemento afetivo, emocional, do âmbito da sensibilidade, como algo

radicado no "corpo". Essa concepção encontramos também em Marcuse,

para quem nós teríamos "para além de todos os valores, um funda-

mento impulsivo-psicológico para a solidariedade entre os homens, uma

solidariedade que em função das necessidades da luta de classes foi

eficazmente reprimida, e que agora surge como précondição para a

libertação" (em Gesprache mit Marcuse, 1978a). Uma tal interpreta-

ção implica uma radicalização do conceito de revolução (apud Marcuse,

1978a, p. 25). Se isso tudo pode ser interpretado como uma ampliação

do conceito de criticidade (de racionalidade), não temos objeções, mas

faltaria mostrar como, de que maneira se relacionam cognitividade e

afetividade e, mais, em que momento a interação leva à tomada de

decisão para a prática transformadora revolucionária. Não está aqui pre-

sente uma tentativa de fundamentar a razão critica na "natureza", uma

fundamentação naturalista da razão crítica?

a Aqui tocamos numa vertente da crítica ao esporte como elemento de estabilização do
sistema, que se expressa resumidamente na tese da repressão ou manipulação do
corpo, que segundo entendo possui duas variantes principais: uma orientada na psico-
logia marxista (por exemplo, de W. Reich e em H. Marcuse, fortemente influenciados
pela psicanálise), e outra, que oricnta-sc cm M. Foucault c também T. Adorno.
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Habermas, como sabemos, está buscando desenvolver uma teo-

ria ou um conceito de razão que possa integrar ou reintegrar a racio-

nalidade cindida da modernidade, fundamentando o conceito de razão

comunicativa, visando a superar os impasses da filosofia da consciência,

para tal a language-turn é fundamental.

Mais algumas reflexões cabem aqui. Em seu livro O Que E Ideo-

logia, Chauí (1984), buscando identificar a origem da ideologia, discu-

te em determinado momento a questão da dialética materialista:

dialética é materialista porque o seu motor não é o trabalho do espíri-
to, mas o trabalho material propriamente dito: o trabalho como relação

dos homens com a natureza, para negar as coisas naturais enquanto
naturais, transformando-as em coisas humanizadas ou culturais, pro-

dutos do trabalho. Mas o que interessa realmente à dialética materia-
lista não é a simples relação dos homens com a natureza através (pela

mediação) do trabalho. O que interessa é a divisão social do trabalho,

e portanto, a relação entre os próprios homens através do trabalho
dividido [...] O motor da dialética materialista é a forma determinada

das condições de trabalho, isto é, das condições de produção e repro-
dução da existência social dos homens, forma que é sempre determi-
nada por uma contradição interna, isto é, pela luta de classes ou pelo

antagonismo entre proprietários das condições de trabalho e não pro-
prietários (servos, escravos, trabalhadores assalariados), (p. 54)

Genro Filho (1985), escreveu um artigo intitulado "A ideologia

de Marilena Chauí", do qual transcrevo alguns trechos:

Já tínhamos visto: a teoria não muda a vida. Ela nega teoricamente a

prática, mostrando aos homens que foram suas próprias ações que
produziram as condições que os submetem. A teoria indica, tão so-
mente, que foram os próprios homens que criaram as circunstâncias
que os faz pensar que não foram eles que produziram tais circunstân-
cias. Logo, a teoria mostra aos homens que eles podem se quiserem,
mudá-las. Mas isso só poderá ser feito de modo prático e revoluciona-
riamente, Em que dimensão da consciência social os homens tomam
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a decisão de fazê-lo, se, livres de qualquer ideologia, eles percebem

teoricamente que é possível mudar a realidade? Seria no interior da

prática a gênese do momento revolucionário e, portanto, qualitativo,

do processo histórico? [...] A atividade propriamente revolucionária,

como transformação do mundo, fica completamente exterior ao es-

quema teórico proposto. A postura de Chauí é estritamente

epistemológica, corno relação abstrata entre dois conceitos (teoria e

prática) que se relacionam genericamente para produzir o "saber real"

sobre a história. Efetivamente, suprimida a ideologia dos dominados
e tomada a teoria como mera revelação da objetividade, suprime-se

igualmente, no âmbito da reflexão, o antagonismo de interesses, as

contradições de classe.[,..] Essa dialética misteriosa, cujos sujeitos
são as classes em luta, sendo que a luta se explica pelas classes e estas

se explicam pela luta, sem que possamos saber em que dimensão
subjetiva se constitui o momento revolucionário (pois estamos falan-
do dos homens) tem uma paternidade bem conhecida. Trata-se de

L. Althusser, indiscutivelmente o pai do "estruturalismo marxista".

(P- 74)

Se a interpretação estruturalísta de certa forma elimina os sujei-

tos, ou negligencia o peso e a importância histórica da subjetividade

(do sujeito), ou é supra-individual, identificando a razão com a histó-

ria, em Marcuse (1978a, p. 33)Z5, a razão está ligada ao sujeito (que

pode conhecer a verdade) e tem duas bases: a) os instintos (impulsos)

do homem; b) a teoria. Habermas, por sua vez, intersubjetiviza a pos-

sibilidade dessa verdade, e formula a teoria da razão comunicativa.

Segundo Maier (1989, em palestra proferida na Universidade de

Oldenburg/Alemanha), Habermas procura "humanizar a verdade atra-

B Em debate na U K RJ fui feita uma intervenção com pergunta ao filósofo S. P. Rouanet,
um que o interlocutor faz referência a uma conversa entre Habermas e Marcuse,
quando este já se encontrava às portas da morte, em que Marcuse admit ia que o
fundamento normat ivo em que ele baseava sua teoria crítica era a compaixão pc o
sofr imento dos outros. Rouanet diz não conhecer o texto, mas comenta q^ut-
postura é contraditória com o pensamento do próprio Marcuse e que não c q
Escola de Frankfur t cm geral. (In: Rouanet, S. R e Maffesoli, M. Moderno c pos-
modcrno. Rio de Janeiro: UERJ, Dept. Cultura1/SR3, 1994, p. 66-67.
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vês da linguagem ou comunicação". O interesse geral (sobre o que

deve ser o bem comum e de cada indivíduo) poderia ser identificado

via comunicação no interior de uma comunidade ou através do discur-

so comunicativo numa situação ideal livre de dominação/coerção.

Um autor que tem se ocupado com a possibilidade de funda-

mentar racionalmente uma ética intersubjetivamente válida é K-O.

Apel, ao qual apelarei para continuar a problematizar a questão. Para

Apel, é justamente o conceito de racionalidade que domina no interior

da ciência analítica, no seu sentido de objetividade sem julgamento de

valor, que coloca a impossibilidade de fundamentar racionalmente uma

ética intersubjetivamente válida, pois essa teria de submeter-se às se-

guintes premissas:

a) fundamento racional significa dedução lógico-formal de sentenças a

partir de sentenças mais básicas em um sistema de sentenças sintá-

tica e semanticamente axiomatizadas;

b) validade intersubjetiva de sentenças (afirmações) é igual a validade

objetiva no sentido de constatação não valorativa ou da dedução

íógico-formal;

c) a partir de tal verificação ou constatação (de fatos) não é possível

com o auxílio da dedução lógica derivar nenhum julgamento de

valor ou afirmação normativa (Apel, 1988,p.24)26, o que torna

logicamente tal fundamentação impossível.

Apel (1988, p. 28) procura mostrar como a identificação da deci-

são privada (indivíduo) com uma decisão existencial livre é uma ilusão,

mas que faz parte da ideologia do sistema complementar ocidental

Farte dcss;i obra está traduzida para o português em Apel, K.-O. Estudos de moral
moderna. Pctrópolis: Vozes, 1994.
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(sistema complementar ocidental: decisões individuais; racionalidade

não-valorativa objetiva ou ciência objetiva por um lado, e liberdade e

responsabilidade subjetiva, por outro). Ora, assim "nem a autonomia

de uma assim chamada decisão livre pode ser garantida, se ela só pode

ser a partir dela própria fundamentada de forma privada; pois, o exclu-

sivamente privado não é somente o irracional, mas, também, a

heteronomia no sentido de pura determinação causai" (p. 28).

Algum sociólogo ou político-social pode se dar por satisfeito com tal
desmascaramento e sacrificar o lado liberal-existencialista do sistema

complementar ocidental em favor de uma absolutização da parte obje-

tivo-científica. Foi o caso de B. Skinner. Ele substituiu, por assim
dizer, a exigência de responsabilidade solidária de uma comunidade
de sujeitos autônomos, em função da catástrofe mundial eminente,

pela exigência cie nti fieis tá de um condicionamento responsável do
comportamento das massas através do cientista. Skinner no entanto,

não responde quem vai condicionar o condicionador, o cientista res-

ponsável (ou quem deveria condicioná-lo). (Apel, 1988, p. 29)

Para Apel, portanto, a questão não é negar ou tornar supérflua a

liberdade e a responsabilidade dos homens como sujeitos do agir e,

sim, não entendê-la (a liberdade) no sentido da privacidade irracional

e, assim, na prática, deixar que ela seja arruinada na impotência da

privaticidade manipulável e, mobilizá-la para uma potencial responsa-

bilidade solidária (Idem, p. 30). "Como puro arbítrio privado de deci-

são, a liberdade não só é incapaz de assumir responsabilidade ética

mas, também, permanece politicamente impotente" (Idem, p. 30).

Qual a resposta que o marxismo deu ou pode dar para aquele

que está frente a uma situação de decisão não cotidiana e que precisa

responder à pergunta: "o que devo fazer?". Decisão não cotidiana enten-

dida aqui como uma situação em que as normas institucionais e os
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costumes estabelecidos, bem como o quadro de orientação, nem sem-

pre oferecem resposta previamente. Uma situação, portanto, que, em

função do sistema conflitivo de normas, o sujeito precisa decidir para

si, ou no sentido de uma ética política para com uma comunidade,

estabelecer o caminho futuro. Segundo ainda Apel (1988, p. 89), o

objetivismo teórico e histórico do marxismo levou a uma variante pro-

jetada no futuro da aporia hegeliana: à precária aspiração de pretender

responder à pergunta ética "do que deve ser", através de um exame

prognóstico do necessário rumo da história. Dentro de uma tal pers-

pectiva é que temos de buscar entender uma afirmação como a seguin-

te de J.-M. Brohm (1978b): "o esporte é alienante; na sociedade co-

munista universal ele desaparecerá"(p. 52).

Com essas reflexões tivemos a pretensão de mostrar que a ava-

liação, bem como a crítica das críticas ao esporte levadas a efeito a

partir desse referencial (da Teoria Crítica/Escola de Frankfurt), nos

remetem a questões fundamentais do plano da filosofia e da episte-

mologia. A avaliação do conteúdo de verdade daquelas críticas ao espor-

te dependerá das posições de fundo que o leitor assumir. As reflexões

que apresentamos pretenderam evidenciar alguns caminhos ou trilhas

que a radicalização da crítica pode percorrer.

capí tu lo 1

O CORPO DISCIPLINADO:
corpo e poder em M. Foucault

Segundo Honneth (1988, p. 139), para Foucault assim como para

Adorno, a estabilidade das sociedades altamente desenvolvidas é ape-

nas o resultado da capacidade de direção ou comando de organizações

administrativamente perfeitas: essas organizações intervém, enquanto

instituições sociais, nas relações de vida de cada indivíduo, para, atra-

vés da disciplinação e controle, através manipulação c treinamento,

torná-lo um membro (uma peça) da sociedade. Adorno, no entanto,

via o controle total primeiro através da manipulação psíquica pelos

meios de comunicação de massa, isto é, agências da indústria cultural,

enquanto Foucault via tal integração scr.do concretizada primeiro atra-
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vês de procedimentos disciplinares do corpo, levados a efeito por ins-

tituições como a escola, a fábrica ou a prisão27. "A racionalização da

sociedade significa em Adorno e Foucault cometer violência contra o

corpo"(Idem, p. 127).

Dentro dessa perspectiva, também a introdução da ginástica/

Educação Física na instituição escolar, pode ser analisada como um

elemento do processo de disciplinação dos corpos; a construção de um

tipo de corpo exigido pela época. Também o esporte moderno pode

ser interpretado como instituição "disciplinadora" do corpo. Algumas

tentativas nesse sentido já foram levadas a efeito. Refiro-me aos traba-

lhos de Müller {1986), Dieguez (1985) e Gebauer (1988).

Em Dieguez (1985, p. 102) pode-se ler:

O poder, como situa Foucault, deve ser analisado como algo circulante,
atgo que atua em cadeia. Com o investimento de todas as instâncias
do sistema, o corpo já não consegue mais ter linguagem própria: ele
não fala, é falado. Os bens que circulam são, antes de tudo, lingua-
gem do poder, transmitida pelos mídia. Mas não apenas os meios de
comunicação de massa atuam nesse campo: as universidades, com os
seus saberes científicos; os clubes, torcidas, tudoé, assenhoreamento
do corpo para torná-lo escravo.

Gebauer (1988, p. 177) analisa a influência de Rousseau sobre os

filantropos e suas propostas de educação corporal: a volta à natureza. O

autor culmina seu ensaio dizendo:

o exemplo de Rousseau mostra como a partir da educação do corpo
pode ser exercido poder sobre a mente. O exercício do poder não
serve-se mais de nenhuma clara técnica de repressão. Ele atua atra-

" Além disso, Foucault procura evitar o conceito de ideologia - ver a respeito Koucault
(1985, p. 7s.).
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vês do reforço de fantasias corporais que aprisionam a mente. Quanto
mais nós estivermos convencidos da possibilidade de fazer com o
nosso corpo experiências verdadeiras, autênticas, tanto mais nós re-
forçaremos o poder, que a estrutura pedagógica do poder sobre nós
desenvolveu. Quanto mais nós, neste processo, nos sentimos livres,
tanto mais nós nos amarramos.

Em Müller (1986), encontramos as seguintes formulações: "A

técnica, assim como ela encontra seu desfile triunfal no esporte, é ex-

tremamente atual, está sempre no nível atual da pesquisa sobre a ma-

nipulação e condicionamento dos corpos" (p. 170)

As atividades corporais dos séculos XVIII e XIX e o esporte do
século XX são apenas exemplos de uma instrumentalização do corpo
humano (produção, medicina, militarismo, justiça etc.) mais geral [...]
À medida que o corpo se aproxima do total condicionamento, trans-
formando-se assim em corpo regulado, fecha-se o acesso a experiên-
cias sensíveis. O uso instrumental do corpo bloqueia a possibilidade
de percebê-lo adequadamente, promove o bloqueio do próprio cor-
po, que, assim, não pode ser escutado e percebido. Somente em sua
função de objeto ele ainda é considerado; se ele pode funcionar de
forma eficiente e com bom rendimento. O corpo torna-se surdo, isto
é, ele foi calado, (p. 178)

Müller interpreta as modernas técnicas de treinamento como

um arsenal de técnicas de manipulação corporal com vistas exclusiva-

mente ao rendimento (esportivo) e que tem como resultado um con-

trole corpóreo do homem.

Nessas três citações podemos perceber que, na concepção de

Foucault, o poder não só disciplina o corpo no sentido "negativo" da

repressão, mas, também, no sentido "positivo" da manipulação/

estimulaçao. Aliás, Foucault (1985) critica os para-marxistas como

Marcuse, que, segundo ele,
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dão à noção de repressão urna importância exagerada. Pois, se o poder
só tivesse a função de reprimir, se agisse apenas por meio da censura,
da exclusão, do impedimento, do recalcamento, à maneira de um
grande superego, se apenas se exercesse de um modo negativo, ele
seria muito frágil. Se ele é forte, é porque produ/, efeitos positivos no
nível do desejo - como se começa a conhecer - e também no nível do
saber. (p. 148)

E em outro momento: "Gomo resposta à revolta do corpo, encon-

tramos um novo investimento que não tem mais a forma de controle-

repressão, mas de controle-estimulação: fique nu... mas seja magro,

bonito, bronzeado!" (p. 147). Isto é, nada foge aos olhos do poder, ou

melhor, à rede do poder. Como lembra Machado (1985), em Foucauk

"os poderes não estão localizados em nenhum ponto específico da es-

trutura social. Funcionam como uma rede de dispositivos ou mecanis-

mos a que nada ou ninguém escapa, a que não existe exterior possível,

limites ou fronteiras" (p. XIV).

Embora, segundo Honneth (1988, p. 139), nas suas duas últimas

obras Foucault tenha considerado a subjetividade dos homens não mais

como um simples campo de manipulação de técnicas de poder, em

suas principais obras teóricas sobre poder, os indivíduos aparecem, a

princípio, como seres que não resistem à manipulação e à conforma-

ção. Segundo ainda Honneth, encontramos em Foucault um dilema

teórico: "embora tudo pareça, em sua crítica da modernidade, estar

baseado no sofrimento do corpo sob as ações disciplinadoras dos mo-

dernos aparelhos do poder, não é possível encontrar em sua teoria nada

que pudesse articular este sofrimento enquanto sofrimento" (p. 142).

Habermas (1988, p. 317), por sua vez, argumenta criticamente

que a categoria do poder, em Foucault, é sistematicamente utilizada

em um duplo sentido, o que conferiria "por um lado a inocência de

O CORPO DISCIPLINADO: corpo e poderem M. foucoult

um conceito utilizável descritivamente, servindo para uma análise

empírica de tecnologias do poder, que, no que diz respeito à metodologia,

não se diferencia visivelmente de uma sociologia do conhecimento

que historicamente opera de forma funcionalista. Por outro lado, pre-

serva a categoria do poder, a partir de sua origem histórica ocultada

(que se situa no conceito metafísico crítico do desejo da verdade e do

saber), também o sentido de um conceito básico teórico constituinte

que vai conceder às análises das tecnologias do poder seu significado

racional-crítico e garantir, assim, à historiografia genealógica seu efeito

desmascarador".

Observa ainda Habermas (1988, p. 330) criticamente:

Todo contrapoder movimenta-se já no horizonte do poder que ele
combate e transforrna-se, assim, logo que seja vencedor, em um com-
plexo de poder que provoca o aparecimento de um novo contrapoder.
Desse círculo vicioso também a genealogia do saber não pode sair,
mesmo ativando a revolta dos saberes desqualificados e mobilizando
o "saber subordinado" contra a coerção de um discurso científico

formal, teórico e unificado.

Nesse contexto precisamos incluir também o conhecimento por

ele próprio (Foucault) produzido.

Rorty (1990), analisando o debate entre Habermas e Lyotard

em torno da pós-modernidade, em cujo contexto a obra de Foucault

possui grande destaque, também faz referência a algumas posições deste

autor. Entende Rorty (1990, p. 90) que Foucault pode "facilmente se

passar por reinventor da sociologia 'funcionalista' americana, pois está

ausente de sua obra a retórica da emancipação - a noção de um tipo de

verdade que não é mais uma produção de poder". Para este autor

Foucault assume um distanciamento que nos impede de encontrar

qualquer "nós" em seus escritos.

49
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É esse distanciamento que faz lembrar um conservador que joga
água fria nas esperanças de reforma e finge olhar os problemas de
seus concidadãos com os olhos do historiador do futuro. A tarefa de
escrever "a história do presente", em lugar de sugestões sobre como
nossas crianças poderiam viver num mundo melhor no futuro, faz
desistir não apenas da noção de uma natureza humana comum, e da
noção de "sujeito", mas também de nosso sentimento não teórico de
solidariedade social. (Rorty, 1990, p. 90)

Refere-se o autor, nesse caso, à recusa de Foucault {e Lyotard) à

qualquer metanarrativa, como a da emancipação do homem.

Com as citações anteriores, procuramos apenas indicar alguns

pontos da teoria do poder de Foucault passíveis de crítica. No entanto,

um aprofundamento dessa crítica não é aqui possível. E preciso consi-

derar, também, que não são muitas as tentativas de tornar a teoria

desenvolvida por Foucault frutífera para uma análise do fenômeno

esportivo; sendo muito mais ampla a sua utilização no âmbito da peda-

gogia, em função das análises realizadas pelo próprio Foucault da insti-

tuição escola.

De qualquer forma, nas poucas análises existentes, o esporte

aparece como elemento paradigmático da sociedade moderna no plano

das práticas corporais, ou seja, como expressão da modernidade no pla-

no da cultura corporal. Assim, a crítica alcança o projeto da modernidade,

levando em alguns casos a um pessimismo ou a uma descrença, como

em Dieguez (1985):

O caminho da verdade, se essa é a meta do leitor compete a cada um.
Três são, no nosso modo simplista de encarar o fenômeno, as alterna-
tivas: ou adota-se a postura neurótica de combater o sistema (ou o
poder, V.B.), sem conseguir muito sucesso, posto ele ser mais forte;
ou adota-se a postura alienada, tentando ignorar todos os problemas
e envolvimentos; ou por fim, adota-se a postura cínica, daquele que
conhece todas as injunções e se filia ao sistema para dele tirar provei-
to, (p. 106)

capí tu lo^

ESPORTE E REPRODUÇÃO
CULTURAL EM P. BOURDIEU

Pierre Bourdieu é um dos poucos sociólogos importantes da atua-

lidade que tem se preocupado com o fenômeno esportivo28. O interes-

se de Bourdieu concentra-se, principalmente, na relação entre cultura,

dominação e desigualdades sociais, pois em seus olhos a cultura não é

uma esfera inocente e, sim, um meio importantíssimo para a reprodu-

ção da estrutura de classes da sociedade capitalista desenvolvida.

M ' lambem Korbert Elias em conjunto com Bric Dunning. Esses autores tiveram seus
textos publicados, alem do inglês, cm várias oneras línguas: Elias, N.; Dunning. Sport et
civilJsatíon; In violcnce maitriséc. Paris: Fayard, 1994 (com prefácio de Roger Chartier);
Elias, N. c Dunning, E. Deporcc y ócio en c!proccso de In civilización. México: Fundo
de Cultura, 1992; Elias, N. c Dumur.^ K. Sporc im Zivitisatíonsprozess. Münstcr: Lie
Verlag, s/J.
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Segundo H. P. Müller (1986, p. 163), o "objetivo da teoria da

sociedade de Bourdieu é entender a constituição e reprodução da vida

social e descobrir os mecanismos que atuam neste sentido". No pro-

cesso de construção de sua teoria Bourdieu empreende um esforço

muito grande para superar tanto o "objetivismo" quanto o "subjetivis-

mo" reinante na sociologia (Bourdieu, 1979)29. Nesse sentido, um con-

ceito básico desenvolvido por Bourdieu é o de habicus. E o conceito de

habitusque. superará o paradoxo entre sentido objetivo e intenção subje-

tiva. O habitus, definido como um sistema de disposições, que atuam

no cotidiano como esquemas de pensamento, percepção e avaliação ou

julgamento, faz a mediação entre estrutura e práxis (fórmula da repro-

dução: estrutura-Aaé/füí-práxis). Essa fórmula do processo de reprodu-

ção pode ser entendida da seguinte forma: "uma estrutura (por ex.

classe) cunha, em indivíduos ou grupos, determinadas disposições que

levam a ações práticas e a uma práxis estratégica, assim que a estrutura

original é recolocada e o círculo novamente fechado" (H. P. Müller,

1986, p. 163).

Bourdieu capta o mundo social moderno a partir de um tipo de

"topologia social", apresentando-o como um espaço multidimensional,

cujas dimensões individuais são compostas a partir dos princípios de

divisão preexistentes e de suas características. Essas características não

são nada mais, nada menos, do que os recursos estrategicamente im-

portantes, mais concretamente, os tipos de capital ou poder. Bourdieu,

Para Bourdieu (1979, p. 147), "o objeto do tipo de conhecimento que chamamos de
praxiologia, não são apenas aquelas relações objetivas que o sistema de conhecimento
objetivista elaborou, mas, sim, também as relações dialéticas cncre essas estruturas
objetivas e das disposições estruturadas [...]; cm outras palavras, é o duplo processo de
imcriorização da exterioridade e a exteriorização da intcrioridade".

ESPORTE E REPRODUÇÃO CULTURAL EM f! BOURDIEU

que localiza o interesse de sua teoria do capital na acumulação e

transformação de recursos, apóía-se, na verdade, na concepção marxis-

ta de capital, segundo H. P. Müller (1986, p. 165), "para obter um

conceito de capital generalizável a todas as suas formas de manifesta-

ção". Bourdieu distingue basicamente três formas de capital: econô-

mico, cultural e social. É na base da distribuição dessas formas de capi-

tal que ele desenvolve seu modelo de estratificação social, procurando

vincular as esferas materiais e simbólicas. Assim, segundo ainda H. P.

Müller (1986, p. 170), aparece em Bourdieu, "ao lado da luta de classes

econômica, também uma luta de classes simbólica, pois a luta não é só

em torno da distribuição de bens e serviços, mas, também, em torno

dos valores corretos, dos padrões legítimos e dos estilos de vida distin-

tivos de classe".

Segundo Hargreaves (1982, p. 13), Bourdieu observa que o campo

das práticas esportivas é o lugar da luta para a definição do corpo legí-

timo e do uso legítimo do corpo no esporte - amador x profissional,

esporte participativo x esporte espetáculo, esporte distintivo (da elite)

x esporte popular (de massa) - que é parte de um campo de luta mais

geral pelo monopólio sobre o corpo entre as categorias morais dos usos

e definições "ascética" e "hedonístíca" do corpo. A relação do indiví-

duo para com o seu corpo é um aspecto fundamental do habitus, que

varia não só entre as classes, mas, também, entre as facções de classe

(Boltanski, 1979). Bourdieu (1986) afirma que a passagem do esporte

enquanto uma prática reservada à elite (para amadores), para o espor-

te-espetáculo, produzido por profissionais para as massas espectadoras,

tem sido determinado por processos econômicos, os quais alteraram as

relações de poder no interior desse campo. A demanda por sensaciona-

lismo e a urgência de produzir um resultado dividem os expcres e

53
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profissionais dos leigos e torcedores. A popularização do esporte per-

mitiu às classes privilegiadas manter o capital político, por exemplo,

pela promoção e controle da indústria esportiva privada ou estatal. Aqui

é de acrescentar que os dirigentes esportivos, via-de-regra pertencen-

do às camadas privilegiadas, podem transformar, na linguagem de

Bourdieu, o capital social obtido na administração esportiva em poder

político- aludo aqui aos dirigentes de federações esportivas corn aspi-

rações políticas.

As diferentes classes sociais, e estes são resultados de exaustivas

pesquisas empíricas desenvolvidas por Bourdieu junto com Boltanski

(1979), vinculam com a prática esportiva e atividades corporais as mais

distintas expectativas:

onde para uma classe em primeiro plano está a aparência da muscula-
tura atlética, para outra está a elegância e a beleza; enquanto uns
esperam obter saúde, outros esperam compensação psíquica. Em
outras palavras, a distribuição específica de classe da prática esportiva
não está baseada apenas na desigualdade de recursos financeiros
disponíveis, ela baseia-se também, nas diferentes percepções e en-
tendimentos da prática esportiva. (Bourdieu, 1986, p. 107)

Para exemplificar, vejamos como Gebauer (1986, p. 123s.), com

base na teoria de Bourdieu e mais especificamente operando corn a

categoria da distinção, descreve o que ocorre no esporte de lazer. Se-

gundo o autor, o engajamento esportivo das classes baixas e altas refle-

te de forma similar a oposição entre conteúdo30 (maneira e substância)

e forma. A "matéria bruta" do corpo do esportista e a "substância" do

uso da força e da luta caracterizam as práticas esportivas privilegiadas

ESPORTE f REPRODUÇÃO CULigML EM P BOURDIEU

pelas classes baixas, como box, rugby e fisículturismo. Para as classes

altas, a prática esportiva está indissoluvelmente ligada com as maneiras

do comportamento fino, que repercute na indumentária esportiva bem

cuidada, numa atitude de reserva frente à utilização física do corpo,

para que também, rnesmo num esforço corporal mais intenso, não ex-

ponha nua e cruamente sua sensibilidade; está ligada também com as

formas de técnicas esportivas, com a finesse, com a habilidade e a inte-

ligência corporal. A inclinação das classes altas para a prática esportiva a

vem transformando paulatinamente num campo da estética. Não é

portanto estranho que representantes das classes altas no esporte, não

percam a oportunidade para ressaltar suas qualidades estéticas.

Importante é que para Bourdieu, o consumo e a prática do espor-

te, bem como das atividades corporais em geral, participa enquanto

elementos da cultura do processo de reprodução das diferenças de classe.

Sua teoria da educação (socialização) tem sido no Brasil denominada

no debate pedagógico por Saviani (1993) e seguidores de "reprodu-

tivista", já que não perspectiva para o sistema educacional outra fun-

ção que não seja, exatamente, reproduzir as diferenças de classe. Uma

crítica semelhante provém de Hargreaves (1982, p. 14), para quem

os problemas da teoria de Bourdieu são similares aos do "estrutura-
lísmo" em geral. A lógica do campo cultural do esporte, por exemplo,
opera de forma tal que leva, aparentemente de forma inevitável, a
reproduzir as relações sociais dominantes. Isto significa que o espor-
te não pode ser, em nenhum sentido, autônomo. Isso impõe à teoria
de Bourdieu uma forma de determinismo cultural, no qual os agen-
tes da prática cultural, as classes sociais e as relações de poder são
propriedades do sistema.31

No original alemão "Matcrie".

11 Embora Bourdieu trabalhe tom a perspectiva da "autonomia relativa dos campos", um
cnnceitu bastante problemático pnrt|iic impreciso.
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Para H. P. Müller (1986), por outro lado, um dos principais pro-

blemas da teoria de Bourdieu refere-se à concepção de que

o habitus dirige uma praxis orientada estrategicamente. O que nos

modelos das teorias clássicas ainda era desenvolvida como a "dualidade

da natureza humana" e que era abrigada em concepções como a de
Freud do "Ego" e "Superego", a de Mead "I" e "me", a de Durkheim
"organismo" e "personalidade", em Bourdieu cede lugar à confor-

mação social do sujeito. Se a teoria da personalidade de Parsons pare-

cia conter um "oversocialized concept of man", a abordagem de
Bourdieu parece indicar para um "overstructuralized concept of man":

o habitus não é nada mais do que uma expressão para a tradução de

coações econômicas na aparente liberdade de um estilo de vida. Sub-
jetividade é também subjetividade social, e não no sentido de iden-

tidade única, o que os clássicos, apesar de tudo, haviam previsto na
forma de um resto de impulso (Freud e Durkheim) e de um fator de

espontaneidade (Mead). (p. 182)

Um outro aspecto que a nós interessa é analisar mais aprofundada-

mente até que ponto a teoria de P. Bourdieu - que foi desenvolvida

com vistas à realidade dos países capitalistas desenvolvidos e mais es-

pecificamente a França - pode sugerir um referencial para a análise da

reprodução social em sociedades como a brasileira. Fica a interrogação!

capítulo1

O MARXISMO ORTODOXO32

E A TESE DA REPRODUÇÃO
DA FORÇA DE TRABALHO

Como variante do debate que se concentra na relação esporte e

trabalho, discutida no capítulo 3, desenvolveu-se uma vertente com base

teórica no materialismo histórico, que aborda o esporte enquanto

reprodutor da força de trabalho. O esporte nesta perspectiva de análise é

considerado na verdade, como um dos componentes do tempo livre ou

do lazer, abrangendo a problemática mais ampla da relação trabalho-lazer.

'- A opção pela expressão é, como se sabe, polemica. Aqui refere-se aquela variante que
procura, mesmo na análise de elementos do âmbito cultural, privilegiar a ótica eco-
nômica.
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Interessante é notar que os autores que trabalham nessa pers-

pectiva, principalmente Güldenpfennig (1974), Volpert (1974) e Maier

(1975), ao contrário daqueles que se situam na tradição da Escola de

Frankfurt, não dedicam atenção maior ao conteúdo interno do esporte.

Não criticam, por exemplo o possível conteúdo ou efeito ideológico do

esporte de rendimento, seu efeito sobre o nacionalismo, a veiculação

ideológica via socialização. O esporte parece ser considerado um pro-

duto do processo histórico e como tal, uma conquista dos homens que

cabe, no entanto, colocar a serviço da maioria, isto é, dos trabalhadores.

Em outros estudos procura Güldenpfennig (1989), inclusive, realçar o

papel que o esporte pode desempenhar na paz mundial.

Aqui essa vertente será apresentada e discutida numa forma bas-

tante breve, mesmo porque seu campo de influência parece se cir-

cunscrever basicamente à Alemanha, e também, porque voltaremos

aos seus aspectos centrais quando analisarmos os estudos que se funda-

mentam no conceito gramsciano de hegemonia.

Segundo esta vertente, o esporte teria se desenvolvido em estrei-

ta ligação com as necessidades da reprodução da força de trabalho para

o sistema de produção capitalista. Esta tese foi desenvolvida em deta-

lhes por Güldenpfennig (1974), que diferenciou dois tipos de repro-

dução: a) reprodução simples (ou física) e b) reprodução ampliada da

força de trabalho (qualificação do trabalhador). O autor ou os autores

entendem que se o esporte restringir-se à sua função de reprodutor

simples da força de trabalho, isto é, uma reprodução simplesmente

física (orgânica), além de reforçar qualidade pessoais necessárias tam-

bém ao trabalho, como, dedicação, ascese, persistência, disciplina, pon-

tualidade, ordem etc., ele estará efetivamente reforçando a submissão

do trabalhador ao capital. No entanto, e esta tese é defendida princi-

palmente por Güldenpfennig (1974, p. 49), se o esporte de lazer con-

tribuir para a reprodução ampliada da força de trabalho, colaborando

para qualificar o trabalhador, este estaria em condições de melhor re-

sistir à exploração. Isso pressupõe que os próprios trabalhadores assu-

mam o controle da conformação do seu tempo livre, no caso, do seu

esporte de lazer.

Uma crítica a essa concepção vem de um autor que se situa nessa

mesma perspectiva teórica:

E indiscutível que a qualificação do trabalhador é necessária e que,
assim, a exigência de uma qualificação ampliada é também correta,
porque ela representa urna condição para uma melhor venda da mer-
cadoria força de trabalho. É também indiscutível que, sob determi-
nadas condições (planejamento científico, incentivo político etc.), a
aprendizagem sensomotora e o esporte podem assumir um significa-
do importante na reprodução da força de trabalho. É, no entanto,
necessário analisar quais são, concretamente, as funções da aprendi-
zagem sensomotora e do esporte na qualificação da mercadoria força
de trabalho. Politicamente e cientificamente problemático é, em qual-
quer caso, a conclusão pura e simples de que a qualificação para o
trabalho leva a uma qualificação política. Pois, a relação causai entre
"melhor educação" e "maior consciência política", defendida no inte-
rior da educação política, mostrou-se, nas pesquisas, um equívoco. A
falta de clareza sobre esta relação parece ser a razão pela qual
Güldenpfennig sempre, onde ele procura desenvolver sua análise
de forma mais concreta, esquece a qualificação especificamente polí-
tica. (Maier, 1975, p. 62)

Estamos aqui, possivelmente, frente a uma ambigüidade. O es-

porte de lazer parece tanto contribuir para a reprodução da força de

trabalho, tendo como efeito uma maior adaptação à exploração capita-

lista, como também, no sentido contrário, contribuir para qualificar o



60 Batem

trabalhador para a luta contra a mesma exploração. Função de uma

sociologia do lazer ou do esporte crítica, seria analisar concretamente

em que momento, sob quais condições, etc., um ou outro efeito é

predominante. É fundamental, para tanto, que estudos empíricos se-

jam realizados enfocando o lazer da classe trabalhadora, aí incluído o

esporte, com vistas a aclarar o seu papel na construção da subjetividade

deste trabalhador, bem como de sua cidadania33.

capítulo ;

Como exemplo profícuo de estudo do lazer da classe trabalhadora indico a dissertação
de mestrado de Elza Margarida de Mendonça Peixoto, "Para Não Deixar o Cérebro na
Máquina", defendida na Faculdade de Educação Tísica da Unicamp, em 1996,

ESPORTE E HEGEMONIA

Uma outra vertente da sociologia crítica do esporte é aquela que

se vale das análises ou da vertente gramsciana do marxismo, ou do mar-

xismo que se desenvolveu na esteira das obras de A. Gramsci. Aqui

destacam-se como autores mais importantes Hargreaves (1982),

Gruneau (1983) Gruneau e Whitson (1993), Donnely (1983) e Manhães

(1986). O estudioso do lazer N. C. Marcellino (1983) também poderia

ser enquadrado dentro desta perspectiva, embora seu tema não seja
especificamente o esporte.

Como bem lembra Hargreaves (1982), o paradigma predomi-

nante na sociologia do esporte, em função de sua orientação funciona-

lista, tem salientado a função integram* do elemento cultural esporte.
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A influência do "poder de classe é subestimado neste paradigma teóri-

co, e assim sendo, o espaço para a discussão do problema da relação da

cultura com o que Gramsci chama de Hegemonia, e o papel do esporte

nesta relação, é muito reduzido" (p. 37).

O conceito central em Gramsci para nossas discussões aqui é o

de hegemonia. Segundo Chauí (1986, p. 21), a novidade gramsciana

consiste em considerar que o conceito de hegemonia inclui o de cultu-

ra como processo social global que constitui a "visão de mundo" de

uma sociedade e de uma época, e o conceito de ideologia como sistema

de representações, normas e valores da classe dominante que ocultam

sua particularidade numa universalidade abstrata. Todavia, o conceito

de hegemonia ultrapassa aqueles dois conceitos: ultrapassa o de cultu-

ra porque indaga sobre as relações de poder e alcança a origem do

fenômeno da obediência e da subordinação; ultrapassa o conceito de

ideologia porque envolve todo o processo social vivo percebendo-o

como práxis, isto é, as representações, as normas e os valores são práti-

cas sociais e se organizam como e através de práticas sociais dominantes

e determinadas. Pode-se dizer que, para Gramsci, a hegemonia é a

cultura numa sociedade de classes.

Hegemonia portanto, não pode ser entendida como uma estrutu-

ra estática. Segundo Williams (apud Chauí, 1986, p. 22),

., na prática, a hegemonia nunca pode ser singular. Suas estruturas
concretas são altamente complexas e sobretudo não existe apenas
passivamente na forma de dominação. Deve ser continuamente re-
novada, recriada, defendida e modificada e é continuamente resisti-
da, limitada, alterada, desafiada por pressões que não são suas. Nesse
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sentido, devemos acrescentar ao conceito de Hegemonia os concei-
tos de contra-hegemonia e hegemonia alternativa, que são elemen-
tos reais e persistentes da prática.

Gomo lembra Laclau (1979, p. 168), "uma classe é hegemônica

não tanto na medida em que é capaz de impor uma concepção unifor-

me do mundo ao resto da sociedade, rnas na medida em que consiga

articular diferentes visões de mundo de forma tal que seu antagonis-

mo potencial seja neutralizado".

O conceito de hegemonia permite portanto entender o esporte

não só como elemento de dominação, mas, também, como resistência

cultural ou resistência política. Nesta concepção são negadas de certa

forma, uma concepção marxista reducionista da relação base e supra-

estrutura, bem como, uma visão totalizante do mundo cultural (vítima

da indústria cultural) como a de Adorno e Horkheimer, em favor de

uma concepção de cultura onde se trava a luta pela hegemonia-14.

A compreensão do processo de hegemonia no Brasil, passa sem

dúvida, pela compreensão da dinâmica da produção e do consumo da

cultura. Oliven (1983, p. 61-62) sugere, para tanto, examinar manifes-

tações culturais que ocorrem no Brasil, verificando:

a) em primeiro lugar, em que grupo se originam e o que representam

para eles;

b) a seguir dever-se-ia analisar como são encaradas estas manifestações

culturais pelo resto da sociedade e em que momento e por que

motivos elas são apropriadas e reelaboradas por outros grupos;

J4 Sobre o papel do Estado - "hegemonia revestida de cocrcão" - nesse processo discu-
timos mais adiante, tio cap. 8, quando tratamos especificamente da rekicãu estado-
esporte.
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c) finalmente, seria preciso estudar os mecanismos através dos quais

certas manifestações culturais que estavam inicialmente restritas a

determinadas classes sociais tornam-se uma prática disseminada em

toda sociedade e são ressemantizadas e transformadas em símbolos

nacionais, assumindo assim um caráter de identidade brasileira.

Nesse contexto assume também importância o que se tem cha-

mado de cultura popular. Entenderemos aqui a cultura popular, não

como oposta, distinta da cultura dominante ou de elite, mas como uma

atividade dispersa no interior da cultura dominante, uma mescla de

conformismo e resistência-".

Oliven (1983) lançou a hipótese da existência de pelo menos

dois tipos de movimentos opostos entre a cultura popular e a cultura

dita dominante:

a) o primeiro ocorre quando as classes dominantes se apropriam, reela-

boram e posteriormente transformam em símbolos nacionais mani-

festações culturais originalmente restritas às camadas populares e

que freqüentemente eram reprimidas pelo Estado;

b) o segundo movimento percorre uma trajetória inversa e ocorre quan-

do as classes populares se apropriam, reelaboram e posteriormente

transformam em símbolos nacionais manifestações culturais origi-

nalmente restritas às classes dominantes e que freqüentemente lhes

conferiam uma marca de distinção.

-15 Ver a respeito Chaiií (1986, p. 43).
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Analisando como a cultura dominante se orienta em relação à

cultura popular, Menezes (1980) sugeriu a existência de três momen-

tos no processo de dominação cultural:

a) no primeiro, o da rejeição, a cultura popular é vista como "delito"

ou "desordem" e contra ela são acionados os aparelhos repressivos

como por exemplo, a polícia;

b) no segundo, o da domesticaçao, o aparelho científico das classes

dominantes é utilizado para separar os componentes da cultura po-

pular considerados perigosos daqueles considerados apenas figurati-

vos ou exóticos. Essa é a fase da dominação simbólica que se carac-

teriza pelos registros, conceptualizações, tipologias, interpretações,

teorias e modelos;

c) no terceiro momento, o da recuperação, a ação simultânea dos apa-

relhos ideológicos e da indústria cultural transforma as expressões

culturais das classes dominadas em itens codificados de museus e

exposições, em mercadoria exótica para consumo turístico.

Parece-me claro que a forma hegemônica da cultura corporal de

movimento é o esporte. Isto é, o esporte é a forma da cultura corporal

de movimento que é funcional para a atual hegemonia. Para reforçar

essa hipótese podemos, entre outros argumentos, indicar para a ten-

dência à esportivização da cultura corporal de movimento. Outras ra-

zões seriam, por exemplo, a possibilidade de sua comercialização, seu

caráter de espetáculo que acentua sua afinidade com os meios de co-

municação de massa etc.

Se aceitarmos essa (hipó)tese, não é difícil analisar a história da

capoeira a partir dos esquemas propostos por Oliven (1983) e Menezes

(1980). Reprimida, tolerada e domesticada - ou em vias de - via
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esportivização. Também o futebol deixa-se analisar dentro deste qua-

dro teórico; atividade da elite num primeiro momento, apropriado, re-

significado e ressemantizado pelas camadas populares num segundo e

reapropriado num terceiro, transformando-se num símbolo nacional,

incorporando-se ao que Chauí (1986) chamou de "a mitologia do ver-

de-amarelo". Do que a manipulação do futebol enquanto símbolo na-

cional - enquanto mito verde-arnarelo - pode significar em termos de

dominação, tivemos uma amostra exemplar durante a Copa do Mundo

de Futebol de 1970, durante a ditadura Mediei.

No entanto, uma avaliação da participação do fenômeno espor-

tivo na construção e manutenção da hegemonia de classe dentro dessa

perspectiva não permite uma conclusão fácil do tipo "o esporte reforça

a hegemonia da classe dominante", pois existem elementos indicando

também no sentido da resistência. Queiroz (1985) em sua análise sobre

os desfiles das escolas de samba do Rio de Janeiro, precisa se perguntar

no final de seu estudo: qual é o elemento dominante? A estabilização

via conformidade, o reforço da dominação, ou a crítica, arma na luta

contra a dominação? Nesse caso específico a autora considerou ter argu-

mentos para optar pela primeira variante, ou seja, a reprodução. Mas,

parece não ser fácil estabelecer critérios para decidir quando um ele-

mento da prática cultural reforça ou resiste à dominação. Seria melhor

falar de ambigüidade, como faz Chauí (1986) e também Marcellino

(1983), este referindo-se ao lazer? Para Chauí (1986, p. 124) "a cultura

popular é capaz de conformismo ao resistir e capaz de resistência ao

conformar. Esta ambigüidade a determina radicalmente como lógica e

prática que se desenvolvem sob a dominação".
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Aqui parece-me necessário, mais uma vez, apontar para a impor-

tância de estudos empíricos para identificar as possibilidades da resis-

tência política ou cultural nessa área, bem como seus limites. Os estu-

dos empíricos, desde que bem fundamentados teoricamente, podem,

muitas vezes, trazer surpresas sobre a capacidade de resistência das

camadas populares. Alguns estudos no plano da sociologia e antropolo-

gia cultural são exemplos marcantes, como os de Zaluar (1985 e 1994).
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ESPORTE E ESTADO

Até o momento procuramos enfatizar aquelas abordagens que

buscam identificar o esporte, enquanto fenômeno cultural, com as re-

lações de poder, ou seja, aquelas abordagens que fazem a crítica ideoló-

gica. Claro é, no entanto, que o Estado é também ativo no plano cultu-

ral e particularmente, no plano esportivo. Nesse sentido, precisamos

incluí-lo em nossa análise.

Os estudos nesse sentido têm privilegiado regimes autoritários

enquanto objeto de análise. Esses regimes caracterizam-se, via de re-

gra, por uma absorção quase que absoluta da sociedade civil e suas

organizações por parte do Estado autoritário. Assim, importante para

uma análise da relação Estado e esporte é identificar qual o tipo de
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relação entre Estado e sociedade civil em uma determinada sociedade.

Entender o tipo de relação existente entre o Estado e a sociedade civil

de maneira geral pode ser bastante elucidativo da relação entre o Esta-

do e o setor esportivo.

O esporte organízou-se, num primeiro momento, na Inglaterra

no âmbito da sociedade civil, sem maiores intervenções do Estado.

Esse quadro é, hoje, como sabemos, radicalmente diferente. O Estado

intervém no esporte de forma intensa. Vários e diversos são os princí-

pios e os motivos que regem tal intervenção ou relação.

Quais são os interesses que podem mover o Estado a intervir ou

a interagir com a organização esportiva? Os motivos são: "integração

nacional", "educação cívica", "preservação da saúde da população",

"melhoria da qualidade de vida", "oferecimento de oportunidades de

lazer" etc, A lista pode ser longa, mas importante mesmo para a nossa

problemática é estabelecer relação com a função do Estado no processo

societal corno um todo, e, principalmente, com a função do Estado na

hegemonia.

A partir da perspectiva marxista, o que nós denominamos hoje

de Estado é um produto da -formação societária capitalista burguesa.

Nessa perspectiva, a análise do Estado só pode ser desenvolvida no

contexto de uma análise da sociedade como um todo (Esser, 1985, p.

224). Segundo Freitag (1987, p. 31-32), para o entendimento da inter-

venção estatal no Brasil precisa-se levar em consideração que:

a) a política social brasileira - como qualquer outra política social -

precisa ser compreendida não em termos assistencialistas, mas sim,

em termos econômicos e políticos, como urn instrumento usado pelo

estado para manter as bases de funcionamento do sistema de acu-

mulação;
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b) a política social não é, portanto, uma política que se restringe aos

carentes e sim uma política que se volta para a força de trabalho

como tal, mobilizando-a, disciplinando-a e tornando-a apta para o

mercado de trabalho;

c) a política social atinge, por isso mesmo, de diferentes formas e com

objetivos variados, tanto as populações trabalhadoras inseridas no

mercado de trabalho (programas de habitação, transporte, saúde,

estabilidade de emprego, salário mínimo), quanto a força de traba-

lho potencial que, pelas razões as mais diversas (conjunturais, ida-

de, saúde, falta de qualificação), não foi absorvida no processo pro-

dutivo;

d) a política social, apesar de voltada aparentemente para atender às

necessidade imediatas da massa de assalariados, está, na verdade, a

serviço dos objetivos de estabilização do sistema social como um

todo, à medida que contribui para atenuar conflitos e contradições;

e) ao mesmo tempo, porém, as diferentes políticas sociais se desdo-

bram em movimentos dialéticos com efeitos não programáveis, que

muitas vezes produzem o reverso do originalmente intencionado.

E necessário acrescentar aqui, que, como observa Vasconcelos

(1988), "o Estado capitalista é atravessado e cortado de lado a lado

pelas contradições de classe, ou seja, se constitui em campo e objeto da

luta de classes".

A função básica do Estado nas sociedades capitalistas portanto, é

garantir a reprodução do capital. Por isso, o esporte será objeto de

atenção do Estado em função de sua maior ou menor contribuição

nesse processo: seja via promoção da reprodução da força de trabalho,
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seja provocando efeito estabilizador como atenuador de tensões so-

ciais. A localização das prioridades do Estado, se no âmbito do esporte

de lazer ou no de alto rendimento ou espetáculo, pode ser um indica-

dor dos motivos ou dos "serviços" (benefícios) que o Estado espera do

esporte. Um Estado que privilegia em grande medida o esporte de

alto rendimento ou espetáculo, certamente não espera com isso me-

lhorar significativamente o nível de saúde de sua população.

Gostaríamos ainda de ressaltar algumas características do esporte

de alto rendimento ou espetáculo que o tornam atrativo aos olhares do

Estado, bem como, discutir as razões pelas quais o esporte (principal-

mente o de alto rendimento ou espetáculo) parece ser tão facilmente

instrumentalizável politicamente pelo poder institucionalizado. Podem

ser listadas como razões dessa fácil instrumentalização:

1. o esporte é uma atividade com um conjunto de regras de fácil com-

preensão, ao contrário por exemplo, das regras do jogo político que

são complexas e muitas vezes não transparentes. O resultado de

uma competição é anunciado imediatamente após o seu encerra-

mento e não deixa dúvidas. Sendo uma atividade de fácil compreen-

são, além de, em função das suas características de imprevisibilidade

do resultado, que lhe fornece um elemento de tensão emocional,

adapta-se bem às características da comunicação de massa e à indús-

tria do entretenimento. A simplicidade de sua linguagem faz possí-

vel que um jogo de futebol seja entendido e apreciado tanto aqui

no Brasil, quanto na China, por exemplo;

2. o esporte oferece à população uma possibilidade de identificação

com um coletivo, neste caso através da categoria da nação (aliás,

uma categoria de forte conotação política que circunscreve-se no
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plano da "mitologia" - um ente que se apresenta como algo dado

sem necessidade de explicação racional, quando a nação, na verda-

de, é algo que se faz e refaz, é um sendo);

3. o esporte cria um mundo dentro do mundo - ou seja, por momentos

torna sem efeito o princípio da realidade, permitindo, principal-

mente ao espectador, uma compensação para o mundo do trabalho;

4. através da medida dos rendimentos dos "corpos" dos atletas, as na-

ções podem medir seus rendimentos de forma inequívoca, o que

fornece uma dimensão política ao mecanismo da identificação des-

crito anteriormente. Isso favorece um tipo de apropriação do atleta,

elegendo-o como representante do sistema (todo o ritual olímpico

favorece esse processo - hinos, bandeiras, etc.). Sucessos esportivos

fornecem prestígio nacional. Tais sucessos testemunham que o sis-

tema está em condições de resolver seus problemas tecnicamente

de forma eficiente. Como critério de legitimidade do sistema apa-

rece, então, a efetividade quantificada nos corpos dos atletas. O

atleta é elevado à figura de representação nacional. O nacionalismo,

por sua vez, torna-se subrepticiamente a base de legitimação do

esporte de alto rendimento;

5. as características delineadas até aqui são as mais comumente evocadas

para definir a afinidade entre esporte e Estado. Gostaríamos de intro-

duzir, neste ponto, outros argumentos ganhos a partir da análise

semiológica das ações esportivas (do,esporte de alto rendimento)

desenvolvida por Franke (1978, 1987). Com esta analise espero con-

tribuir para o esclarecimento da intrigante pergunta em torno de

por que, durante a ditadura militar no Brasil, instalada a partir do

golpe de 1964, o esporte foi tão largamente incentivado, enquanto
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outras manifestações da cultura eram censuradas e de perto vigia-

das. Segundo Franke (1978), "ao contrário da Arte, ao esporte não

pode ser atribuída nenhuma função de conhecimento. Enquanto

ern cada obra de arte se reflete uma tendência artística, uma visão

de mundo, isto vale para as ações esportivas de uma forma muito

limitada". Por isso só, o esporte teria de ser interpretado por Ador-

no como a não-liberdade, pois impregnado da razão instrumental,

expressão das relações coisificadas. Na teoria estética de Adorno a

arte assume uma função de conhecimento (função cognitiva): "É

inclusive, em determinada forma, superior à filosofia, na esfera, por

exemplo, da descoberta do que deve ser"(Habçrmas apud Marcuse,

1978a, p. 40). Voltando à análise de Franke:

O esporte institucionalizado não possui, se comparado com outros
espaços de mundo próprio (Eigenwelrbereiché), urna linguagem cria-
dora de significados. Ao contrário do teatro por exemplo, ele não tem
a possibilidade de fazer uma determinada asserção (Aussage) e não
pode, por isso, produzir algo "novo", não pode, através de uma cons-
trução de mundo próprio, ser revolucionário. Mesmo uma nova estra-
tégia no jogo de futebol, que poderia sucitar uma tal interpretação,
somente será aceita como nova forma de ação se ela oferecer melho-
res chances de vitória. Ou seja, ela não terá reconhecimento em fun-
ção de sua composição especial/inovadora de movimentos e de ação
no jogo, e sim, em relação ao objetivo da competição no sentido da
melhoria do rendimento. (Franke, 1978, p. 102)

Isso significa, para Franke, que a competição esportiva somente

pode reproduzir a sociedade na qual ela acontece; o esporte enquanto

sistema de ação de um mundo próprio não pode a partir dele mesmo

fazer asserçoes com validade geral, ele é apenas um espelho da respec-

tiva concepção de valores jã existente em sua sociedade. Essa caracte-

rística do esporte lhe confere uma certa "neutralidade" interna36, ou
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• Confundida pelos ideólogos do esporte com neutra l idade política.

seja, a contribuição política ou a direção política só pode ser determi-

nada a partir de fora. Nas relações internacionais ele será sempre "obje-

to" e nunca "sujeito" da promoção da paz (os boicotes olímpicos são

para tanto exemplos). Para isso, contribui, sem dúvida, também o dis-

curso da "apoliticidade" do esporte. Esse seu discurso tem lhe deixa-

do, muitas vezes, sem defesa contra a instrumentalização política, pois

implica renunciar também, à responsabilidade política.

Nos países capitalistas a organização esportiva via-de-regra defi-

ne-se como urna organização da sociedade civil de caráter privado. No

entanto, ela está sujeita ao quadro legal mais geral estabelecido pelo

Estado, que vai então lhe determinar o grau de autonomia administra-

tiva e política. No Brasil, por exemplo, se seguirmos Manhães (1986),

a relação entre Estado e organização esportiva assumiu durante a dita-

dura do estado Novo um caráter corporativista que persistiu até o fim

da ditadura militar do pós-64. A relação corporatista é caracterizada por

uma imposição das regras por parte do Estado autoritário, fazendo re-

troceder ao mínimo o grau de autonomia da organização esportiva.

Interessante é, no entanto, que as organizações esportivas, mesmo no

capitalismo avançado, mantêm laços estreitos de ligação com o Estado.

É que as organizações esportivas passaram a cumprir funções públicas

nas quais o Estado tem interesse.

Na teoria liberal do pluralismo, as organizações defendem os

seus interesses independentemente do Estado. No corporativismo as

ações das organizações estão fortemente predeterminadas pelo Estado.

A teoria liberal do pluralismo parece, hoje, não dar conta das relações

entre Estado e organizações da sociedade civil nas sociedades capitalis-

tas. Diante dessa constatação e em função das limitações daquela teo-
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ria, desenvolveu-se a teoria do neocorporatismo-17. O que diferencia o

corporatismo do neocorporatismo é o fato de que a interação com o

Estado no neocorporatismo é voluntário, isto é, a organização pode,

em princípio, a qualquer momento, romper tal interação. Nossa hipó-

tese é de que a orientação da política esportiva no Brasil a partir da

Nova República tende a reorientar as relações com a organização espor-

tiva assumindo as características de estruturas neocorporatistas.

Isso significa que, uma vez que o Estado não pode ficar indife-

rente ao resultado das ações "autônomas" da organização esportiva, ele

precisa vincular a autonomia concedida aos seus resultados políticos,

isto é, aos resultados esperados. Isso significa que a autonomia da orga-

nização esportiva, nesse caso, será uma autonomia "funcional" ou "con-

trolada". É justamente em tal autonomia instrumentalizada que resi-

de o ponto crítico das estruturas neocorporatistas.

Como lembra Regini (1992, p. 818),

no sistema neocorporaüsta os interesses gerados na sociedade civil
são organizados em números limitados de associações, [...] cuja dife-
rença está fundamentalmente nas funções por elas desenvolvidas,
não competindo, portanto, entre si. Estas associações têm uma estru-

tura interna centralizada e hierárquica, e pertencer a elas é muitas
vezes uma obrigação, pelo menos de fato quando não de direito. O

aspecto mais característico porém, está na sua específica relação com
a máquina do estado. É o estado que dá a estas associações o reco-

nhecimento institucional e o monopólio da representação dos inte-
resses do grupo, assim como é o estado que delega a elas um conjun-
to de funções públicas.

37 Segundo Regini (1992, p. 818), "o conceito de Ncoeorporatismo difundiu-se recente-
mente na literatura política internacional, como instrumento para analisar um conjunto
de mudanças ocorridas nas relações entre Estado c organizações representativas dos
interesses particulares nos países capitalistas com regimes democráticos".

Ora, parece-nos claro que as relações da organização esportiva

com o Estado no Brasil assumem essas características. Aliás, os sistemas

nacionais do esporte, e aí não somente no Brasil, mas em praticamente

todos os países que participam do sistema esportivo internacional (seja

via Comitê Olímpico Internacional, seja através das federações mun-

diais dos diferentes esportes), foram construídos ou a partir de relações

corporativas ou neocorporatistas com o Estado, e isso, fundamental-

mente, em função dos interesses do Estado nos serviços do sistema

esportivo. A vinculação dos jogos olímpicos com a Guerra Fria não pode

ser menosprezada como determinante desse processo.

O Estado dá às organizações esportivas um reconhecimento pú-

blico e as vezes as sustenta, mas em troca delega-lhes funções públicas

e fá-las participantes nas decisões referentes às políticas públicas para o

setor esportivo. Para obter recursos públicos federais para questões do

esporte, a associação precisa estar vinculada à organização esportiva re-

conhecida pelo Estado.

Uma das esferas em que se pode observar a existência de estru-

turas neocorporatistas é na concessão de recursos financeiros e outros

tipos de incentivo por parte do Estado, como isenções e incentivos

fiscais. No caso brasileiro, é sabido que muitas confederações são alta-

mente dependentes do poder público sob o aspecto financeiro18. Tal-

vez exatamente em função dessa característica, parece que setores da

organização esportiva no Brasil não estão inter^ásados em romper com

as estruturas que a vinculam, que a ligam ao Estado. O reclamo é ape-

nas por maior autonomia político-normativa.

Ver para tanto o estudo do IUPERJ de 1986.
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O governo da Nova República (governo José Sarney), por exem-

plo, procurou estabelecer relações do tipo neocorporativo com outras

organizações da sociedade civil, como é o caso dos sindicatos de traba-

lhadores (os famosos pactos sociais), que têm sucessivamente fracassa-

do. As relações com a organização esportiva, ao contrário, parecem ser

extremamente estáveis. Quais seriam as razões de tal estabilidade?

Gostaríamos de citar algumas:

a) ao contrário do setor da economia, não temos no esporte organiza-

ções que defendem interesses contraditórios. Na economia temos

as organizações patronais e as organizações dos trabalhadores - isso

não parece ser bem um problema para o movimento chamado de

neoliberalismo, que demonstra apenas estar interessado em manter

relações neocorporatistas com entidades patronais;

b) também ao contrário da economia, no esporte não encontram-se

finalidades contraditórias. Finalidades contraditórias do tipo, entre

esporte de alto rendimento ou espetáculo e esporte como atividade

de lazer poderiam ser solucionadas no interior da própria organiza-

ção esportiva;

c) ao contrário dos sindicatos de trabalhadores ou patronais, a organiza-

ção esportiva não está em condições de se autofinanciar39. Ela de-

pende em grau elevado de recursos públicos, o que faz com que não

lhe "pareça" oportuno romper com tais relações corn o Estado.

Offe (1971) analisando os tipos de organizações com as quais o

Estado interage ou é levado a interagir, classificou-as em organizações

que têm alto grau conflitivo e aquelas que têm pouco poder conflitivo.

J* Ver a respeito as declarações de Carlos A. Nuzmann à revista Veja de 24 de ju lho de
1996: "Atlanta é a úl t ima Olimpíada cm que a iniciativa privada banca tudo sozinha"
(p. 8).

Ele classificou a organização esportiva como tendo pouco poder

conflitivo, isto é, quase não possui poder de interpelação do Estado

em favor de seus interesses a partir de uma ameaça de suspensão de

seus serviços. Isso, a nosso ver, reforça a tese da dependência política

da organização esportiva do Estado, mesmo naqueles países onde ela

possui autonomia formal.

Essas características concorrem, a nosso ver, para a função nitida-

mente conservadora cumprida pelo esporte institucionalizado.

A seguir discutiremos a intervenção do Estado no setor do es-

porte a partir de uma análise crítica do esporte enquanto fenômeno

cultural que é fruto da modernidade e que se modifica sob o impacto

das transformações impulsionadas pela "revolução" informática que

tem levado estudiosos a falar de uma cultura pós-moderna.
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Como bem lembrou Manhães (1986), estabelecer políticas pú-

blicas é sempre eleger prioridades. Tanto entre os diferentes setores

passíveis de ação governamental, quanto entre os diferentes enfoques

ou ênfases no interior de um mesmo setor.

Parece-nos claro que no conjunto das ações governamentais o

fenômeno esportivo situa-se antes numa posição marginal frente a

setores como o da economia, da saúde, da educação, da habitação. A

não ser por razões corporativas, considerando o quadro brasileiro, po-

der-se-ia reivindicar para o esporte o status de prioridade de ações

governamentais. Aliás, ern todas as pesquisas de opinião sobre quais os

problemas mais sérios e urgentes que deveriam ser enfrentados pelo
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governo, o esporte não aparece ranqueado. É mais ou menos lugar-

comum portanto, quê na ordem de prioridades das ações do poder

público o esporte não deva ocupar lugar de destaque.

No entanto, não elegê-lo como prioridade não significa ignorá-lo.

Aliás, desde há muito tempo, mesmo em função de sua significação

sociopolítica, o esporte é alvo de atenção e intervenção do Estado.

Mas, que motivos/interesses têm levado o poder público a intervir no

desenvolvimento do esporte, já que, ao menos nas sociedades capita-

listas liberais, o esporte é/era, em princípio, assunto da esfera da socie-

dade civil, da esfera do privado.

Se retormarmos a história da intervenção do Estado no setor do

esporte, veremos que, inicialmente, no berço do esporte moderno, a

Inglaterra liberal, a ação governamental t inha cunho/característica

marcadamente controladora/restritiva: ou reprimindo/controlando a

violência e arruaças que circundavam os eventos esportivos, ou mesmo

proibindo determinadas atividades esportivas consideradas atentadoras

à ordem pública.

O advento dos jogos olímpicos da era moderna, através dos "ve-

lhos senhores dos anéis", que introduziu no âmbito esportivo a catego-

ria de forte conotação política que é a nação, contribuiu para deslocar o

eixo do controle/repressão enquanto motivo de intervenção do Esta-

do, para a estimulação e fomento sistemático40.

O estudiosos hoje colocam ou listam basicamente os seguintes

motivos para a intervenção do Estado no esporte.

4(1 Estamos nos referindo aqui especificamente ao esporte e não a oneras manifestações da
cul tural corporal de movimento que podem ter sido est imuladas pelo poder público
por outras razões - higienização da população trabalhadora, educação etc.

ESPORTI, FSTADO E CULTURA
83

Para Winkler et ai. (1985, p. 219), por exemplo, o esporte é visto

como essencial e necessário instrumento de representação nacional,

para a manutenção e fomento da saúde da população e, também, para

a reabilitação, e finalmente, para a melhoria da qualidade de vida da

população em geral.

Para Meynaud (1972, p. 131-155), os motivos de intervenção

podem ser sumarizados em:

a) manutenção da ordem pública;

b) aspiração pública pela melhoria da condição física da população (para

a preparação militar; equilíbrio físico e bem-estar individual; aumen-

to da produtividade no trabalho);

c) afirmação do prestígio nacional.

Riordan (1986), por sua vez, estudou as relações entre Estado e

esporte nos países ern desenvolvimento e constatou que os motivos

nesse caso são:

a) construção da nação (nation-building);

b) integração;

c) defesa;

d) higiene e saúde;

e) política social;

f) reconhecimento internacional.

Claro, essa é apenas uma "listagem" dos motivos, não diz nada

ainda sobre as características da intervenção, nem sobre os seus resulta-

dos, principalmente, em relação à repercussão sobre as relações de po-

der, portanto, sobre o significado propriamento político dessa inter-

venção.



Víllfü ISPORTE. ESTADO E CU11URA
85

Num esforço de síntese podemos dizer, com ressalvas para as

simplificações necessárias, que os governos dos países em desenvolvi-

mento ou do terceiro mundo, absorveram dos países centrais - referi-

mo-nos tanto aos capitalistas quanto aos socialistas da África por exem-

plo - duas grandes idéias que dirigirão as ações governamentais para o

setor, principalmente nas últimas quatro ou cinco décadas: a) a idéia

de que o esporte pode ser instrumento de afirmação política no plano

internacional (medido na forma de quantidade de medalhas olímpicas

e títulos internacionais), idéia que ganhou força e caráter verossímel

através da Guerra Fria, e b) a idéia de que o fomento da prática espor-

tiva pela grande massa da população é fator importante para o bem-

estar (via promoção da saúde) e é fator compensador importante dos

problemas da vida urbana crescentemente tecnologizada. Este segun-

do aspecto surge com força nos países capitalistas centrais a partir da

avaliação do custo financeiro das doenças hipocinéticas e afecções psi-

cológicas, por exemplo, em desempregados, que poderiam, em tese,

ser evitadas com programas de atividades físíco-esportivas. É a partir

desse último enfoque que a prática esportiva vai ser considerada um

direito do cidadão e dever do Estado e começa a aparecer nas consti-

tuições ou cartas magnas. Hoje temos ainda um outro motivo: o inte-

resse econômico ou a dimensão econômica do fenômeno esportivo.

Retomando, podemos dizer que encontramos três momentos

onde predominaram os seguintes motivos da intervenção do Estado no

setor:

a) momento poücialesco, controle da ordem pública;

b) afirmação internacional, com efeito legitimador interno, elemento

da Guerra Fria;

c) política de saúde/lazer e interesse econômico do esporte.

O caráter ou o tipo de intervenção do Estado, por sua vez, pode

ser resumido em dois modelos:

a) a total subordinação da organização esportiva ao Estado - como no

caso do nazismo/fascismo e dos estados corporativos, como durante

o Estado Novo no Brasil e nos ex-países socialistas, cujo caso paradig-

mático é o da ex-Alemanha Oriental (estruturas corporativas).

b) a intervenção seletiva ou subsidiária, com financiamento parcial via

benefícios tributários, construção de instalações esportivas, prepa-

ração de mão-de-obra qualificada, financiamento de pesquisas, etc.

(estruturas neocorporatistas).

No Brasil essa relação pode ser caracterizada até o advento da

Nova República como corporativa, ou seja, a forma de organização e o

tipo de interação com o Estado era rigidamente determinado por ele.

A partir de então, começou-se a construir estruturas denominadas no

âmbito da teoria política, de neocorporatistas. Essas estruturas ou rela-

ções são características dos países capitalistas centrais, principalmente

os europeus, e existem principalmente na esfera da economia. Ou seja,

o Estado não tendo condições de organizar/administrar sozinho e dire-

tamente a produção ou prestar os serviços diretamente, acaba buscan-

do parceiros para tal. Essas corporações substituem, na verdade, os indi-

víduos nas suas reivindicações dirigidas ao Estado ou poder público -

muitas vezes paralelamente aos partidos. E claro que depende da orien-

tação política do governo e do poder real de pressão dessas corporações

a eficiência das suas gestões junto ao estado.

No Brasil, nas relações entre esporte e Estado, predominaram as

estruturas corporativas, ou seja, a interação da organização esportiva

com o Estado não era voluntária.
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O importante é ressaltar que para conseguir eficiência no que

diz respeito ao motivo central da intervenção do Estado, qual seja,

obter conquistas esportivas internacionais, buscava-se a construção de

um sistema esportivo integrado (baseado na idéia da pirâmide esporti-

va). Assim, ele teve de ser organizado pelo Estado de alguma forma,

ou cooptando-o (oferecendo vantagens ao sistema esportivo, e para

esse era vantajosa tal parceria) ou organizando-o como uma corporação

normatizada e administrada pelo Estado. Os sistemas esportivos nacio-

nais foram construções diretas ou induzidas pelo Estado (o exemplo

extremo são os ex-países socialistas). Isso tudo subordinado à idéia de

que a função central do sistema esportivo era o de melhorar o nível de

desempenho das representações nacionais.

Com isso, o parceiro de interação do Estado, para assuntos de

esporte, sempre foi a organização ou os elementos do sistema esportivo

nacional construído exatamente para tal. Assim, hoje existe uma difi-

culdade enorme do poder público perceber outras organizações da so-

ciedade civi! como parceiras em potencial e, também, a enorme difi-

culdade de superar o modelo da pirâmide, que coloca como coroamento

do esporte a obtenção de resultados internacionais (estaduais ou muni-

cipais) expressivos, porque é dessa forma que o retorno em termos de

capital simbólico, traduzível em capital político, para o sistema políti-

co, se efetiva. Massificar, sim, para termos mais heróis!

Instalou-se uma parceria entre poder público e organização espor-

tiva. Essa organização esportiva é hoje um grande lobby econômico

internacional, um verdadeiro governo internacional do esporte, que

usa (e abusa) do poder (e do dinheiro) público. O sistema esportivo é

um parceiro dos governos federais, que oferece como retorno, basica-

tSPDRTE. ESTADO E CUITURA
87

mente, um produto simbólico que é o prestígio/reconhecimento inter-

nacional com repercussões internas de caráter legitimador e, secunda-

riamente, um retorno econômico. Aliás, essa dimensão, a econômica,

tende a assumir a posição central na questão dos motivos da inter-

venção do Estado41.

Assim, uma primeira indicação para uma política pública para o

setor de cunho democrático é superar finalmente a idéia da pirâmide e

sua perspectiva implícita de que o sistema esportivo teria como finali-

dade produzir atletas campeões, idéia que, por incrível que pareça,

permanece firme na mente da maioria dos políticos, no senso comum

político, e é usada e afirmada pelo sistema esportivo nacional e inter-

nacional porque essa lhe é fundamental; não para recrutar melhores

praticantes, como é o discurso, mas para a socialização do exército de

consumidores de seu produto e seus subprodutos.

A idéia defendida e disseminada {e falsa) é a de que para termos

uma população ativa esportiva e fisicamente precisamos de heróis espor-

tivos que atuariam como exemplos, análoga à idéia de que para cons-

truirmos bons carros de passeio precisamos desenvolver carros de fór-

mula um.

Ora, o esporte enquanto atividade de lazer possui outro sentido,

outro significado, outros princípios norteadores, e assume outras carac-

terísticas - mas o sistema esportivo, construído na perspectiva do espor-

te de alto rendimento, quer ser o seu modelo, embora não o pudesse.

Por exemplo: o esporte de alto rendimento é hoje um problema de

Os argumentos para o apoio do governo federal à cidade do Rio de Janeiro para sediar
a olimpíada de 2004 não foram relacionados ao esporte c ao seu desenvolvimento e,
sim, ao retorno econômico que tal evento traria ao país.
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saúde e não um fomentador de saúde; b) propõe uma relação com a

natureza, que é antiecológica ou é de dominação da natureza e não de

convivência respeitadora e harmônica42. Assim, o esporte enquanto ati-

vidade de lazer não pode ser apenas um arremedo, um simulacro do

esporte de alto rendimento; não precisa pautar-se por ele.

Com isso queremos dizer que o esporte enquanto atividade de

lazer deve, em nosso entendimento, ser a prioridade nas intervenções

do poder público no setor. Nesse sentido, ele precisa ser entendido

como um elemento de cultura/lazer e ser inserido no plano das políti-

cas culturais de lazer e como tal estar integrado às outras políticas so-

ciais. Também porque, assim, outras manifestações da nossa cultura

corporal de movimento, ainda não esportivizadas, não precisam ficar

subordinadas ao conceito de esporte e moldarem-se nele para receber

atenção do poder público.

A formulação usada para denominar esse setor de intervenção

do Estado, qual seja, políticas públicas para a cultura, esporte e lazer,

na nossa perspectiva c uma formulação equivocada, pois retira do pla-

no da cultura ou do lazer o esporte ou então coloca-o numa posição de

destaque que reforça os preconceitos de uma visão elitista (intelec-

tualista) de cultura. Entendemos também, com Marcellino (1992, p.

314) que o lazer é a cultura - no seu sentido mais amplo - vivenciada

(praticada ou fruída) no tempo disponível, sendo que é fundamental,

como traço definidor, o caráter desinteressado dessa vivência.

Portanto, situamos a questão do esporte no âmbito do lazer e

este no da cultura. Entendemos também ser necessário superar a

dicotomia entre cultura e produção, ou cultura e trabalho. Para tanto é

preciso recuperar o sentido original de cultura que, segundo Negt (1989,

p. 32) é um conceito com conotação produtiva; trabalhar a terra, se-

mear, colher (agricultura); a cultura nasce onde os homens produzem a

base de sua vida. Quando Cícero (cultura animi) amplia esse conceito

para a cultura da alma é no entendimento de que era também preciso

cultivá-la para libertar o homem do estado de natureza. Mas, por outro

lado, para o cidadão grego antigo, era inimaginável que o ser (no senti-

do da existência) do cidadão livre e que o conhecimento da essência

das coisas (o verdadeiro, o bom e o belo) pudessem emanar do tra-

balho, coisa de escravo e sempre marcado pela necessidade e sofri-

mento43.

E a sociedade burguesa, segundo Negt (1989) que consegue efe-

tivar a ruptura, o rompimento entre a cultura e o mundo do trabalho

produtivo. A grande cultura burguesa fica distante e separada da vida

do trabalho porque sua realização ou a efetivação de seu conteúdo de

verdade (e as promessas de felicidade a ela inerentes) exigiria novas

relações de produção - assim, ela é deslocada para onde ela não pode

ser realizada.

Dessa forma, coloca-se como problema a construção e o manu-

seio de um "conceito de cultura que coloque no centro organizativo da

prática cultural a dialética entre tempo livre (lazer) e tempo de traba-

lho, entre o reino da liberdade e o reino da necessidade" (Negt, 1989,

p. 36).

Com isso tudo queremos dizer que quem não percebe essa ínti-

ma ligação e não a leva de forma conseqüente para o plano da cultura,

sempre verá a questão da cultura como um problema de distribuição

42 Ver a respeito Cachay (1988). 4í A ginástica, cultivo do belo, era cuisu do cidadão livre, não ligada ao trabalho produtivo.
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equitativa e nunca como um problema de produção da atividade sen-

sível e objetiva no âmbito global das práticas humanas possíveis

(Ibidem).

Ora, sabemos das pesquisas que concretamente o que as pessoas

fazem em seu tempo de não-trabalho depende, fundamentalmente,

do que elas fazem no seu tempo de trabalho. Inclusive, conforme

Boltanski (1979), o habitus corporal é determinado pelo uso que é fei-

to do corpo no âmbito do trabalho.

A partir dessas observações entramos na questão da democrati-

zação do esporte, questionando de início a idéia liberal de que isso

significa basicamente a ampliação do acesso ao bem cultural do espor-

te. Colocamos isso porque também a esquerda já assumiu esse discurso

- o esporte como conquista universal, como patrimônio da humanida-

de. Pode a ampliação da participação como telespectadores do nosso

futebol ser considerado como um avanço no sentido da democratização

do acesso à cultura? E bom lembrar, rapidamente, que um espetáculo

gigantesco pode excitar/estimular as pessoas, mas ao mesmo tempo,

destituir sua sensibilidade de atividade autônoma, própria. Já Bertold

Brecht em seus escritos teóricos sobre o teatro havia alertado para o

quão pouco "o simples mergular da sensibilidade no desfrute, no gozo

estético pode desenvolver esta mesma sensibilidade num sentido

emancipatório" (citado por Negt, 1989, p. 43).

Gostaríamos de evocar novamente44 a experiência que tentou

exatamente trabalhar no plano da cultura corporal de movimento com

um conceito de cultura que não dicotomizava cultura e trabalho. Tra-
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ta-se do movimento esportivo/ginástico da classe trabalhadora euro-

péia que teve seu auge nas três primeiras décadas deste século. A clas-

se trabalhadora, principalmente na Alemanha, construiu uma organi-

zação de clubes de esporte/ginástica especificamente de trabalhadores

que buscava produzir urna cultura corporal de movimento própria, que

não queria preparar o corpo para o próximo dia de trabalho e, sim,

ajudar os homens a desenvolver necessidades próprias contrárias ao

pensamento concorrencial e de rendimento capitalistas e vivenciá-las

esportiva, social e politicamente. Era uma recusa à disciplinação corpo-

ral burguesa e de sua orientação para o rendimento.

As festas esportivas e as olimpíadas dos trabalhadores aconte-

ciam sem o uso do cronômetro, fitas métricas e tabelas de resultados, e

ao contrário, exploravam os exercícios lúdicos, as atividade de grupo e

acentuavam gestos simbólicos de solidariedade. Esse movimento che-

gou ao ponto de criar uma organização internacional socialista da cultu-

ra corporal e a realizar três grandes olimpíadas de trabalhadores.

É possível e desejável um movimento contracultural nesse âmbi-

to hoje? Como o poder público se relacionaria com tal movimento?

Formariam os sindicatos de trabalhadores a base organizatíva de um tal

movimento?45

A idéia aqui é como fazer com que a população construa a cultu-

ra e não apenas a consuma, construa seu lazer, não apenas o consuma

ou compre, e, com isso, construa sua cidadania numa perspectiva críti-
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Ver a respeito o capítulo dois deste livro.

No momento em que o ncoliberalismo e a globalização da economia pregam e susten-
tam uma tal flexibilização do contrato de trabalho que tem como resultado o quase
desaparecimento das relações estáveis de trabalho - o posto tradicional de trabalho
está sendo implodido - o que cria uma séria ameaça à própria existência dos sindicatos
tradicionais ou então força-os a uma luta para a conservação dos postos de trabalho,
parece difícil admitir e conceber esses sindicatos eomo motores de um movimento
coimaculiural em geral e ainda mais difícil no plano específico da cultural corporal de
movimento.
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ca? Consideramos essa uma tarefa importante na qual governos popu-

lares-dernocráticos deveriam se engajar. Mas, é reconhecidamente uma

tarefa muito difícil se considerarmos o que vem acontecendo no âmbi-

to da produção e consumo da cultura ern geral e da cultura corporal de

movimento em específico. O poder evidenciado da indústria cultural

faz-nos crer ser essa uma tarefa quase impossível. Mas, para tomarmos

atitudes adequadas é preciso entender esse processo, entender a dinâ-

mica da produção e consumo da cultura.

Podemos captar a transformação que vem ocorrendo no plano

da cultura corporal de movimento, aí incluído o esporte, principal-

mente nas três últimas décadas, com o conceito de comercialização/

mercantilizaçao ou então mercadorização do esporte. Não estamos nos

referindo aqui somente ao processo de mercadorização no âmbito do

esporte de alto rendimento ou espetáculo, o que é bem evidente.

Referimo-nos à penetração da lógica do mercado no âmbito das ativi-

dades físico-esportivas de lazer, realizadas (consumidas) por camadas

cada vez mais amplas da população.

A afirmação e cristalização da esportividade como estilo de vida

altamente valorizado, legítimo e almejado, se por um lado é produto

da chamada redescoberta ou revalorização do corpo (quebra de tabus),

é, também, resultado de uma demanda induzida pela indústria cultu-

ral, nesse caso, seu segmento esportivo e do lazer/entretenimento.

Lembremos que anteriormente à colonização desse espaço pela,

indústria cultural, a forma de grande parte da população resolver e

atender seus interesses e necessidades de prática físico-esportiva, foi o

associacionismo. Criaram-se associações privadas que tornaram-se o locus

da prática esportiva e outras atividades sociais. Havia aqui um sentido

coletivo e comunitário, que, aliás, mantinha quase sempre sua marca

de classe social.
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O que hoje está em andamento é um processo de "privatização"

e comercialização do atendimento dessas necessidades. O mercado ou

o supermercado (no duplo sentido) das atividades físico-esportivas ofe-

rece uma infinidade de opções em suas prateleiras. É só pagar/comprar

e usufruir46. Não há a necessidade de envolvimento coletivo. Ou seja,

o modelo do associacionismo está sendo substituído pela oferta de ser-

viços e mesmo os clubes tradicionais estão em parte "terceirizando"

suas atividades para fazer frente à dinamicidade do setor de ofertas de

atividades e de produção de necessidades. Aliás, característica desse

setor é o nascimento e morte de novas formas de práticas corporais

(cada vez mais promissoras - no sentido de promessas de felicidade - e

coloridas) numa velocidade espantosa - é a cultura do efêmero.

As conseqüências são muitas e visíveis. As pessoas, em vez de

produzirem seu próprio esporte no clube, na sua associação, simples-

mente o compram. Com isso ele abdica de sua competência - ou a

concede a outros — de gestar/construir seu esporte. Isso é interessante

porque em outros setores reivindicamos a idéia da auto-organização,

participação, como no plano do trabalho e da política. Falar em prática

do esporte e outras formas da cultura corporal de movimento, significa

então, basicamente, falar de oferta de atividades esportivas e de con-

sumo. As pessoas passam a ser consumidoras dos produtos (e subpro-

dutos) oferecidos pela indústria esportiva de lazer. Aqui é dispensado

qualquer tipo de envolvimento na organização, administração das con-

dições da prática, e, por extensão, abdica-se da tarefa ou da possibilida-

de de definir o "conteúdo" dessas práticas; elas lhe são oferecidas pela

"lei da oferta e da procura".

"' Sc o "cliente" nüo estiver disposto a ir até o local da prática, c possível acessá-la cm
casa: o pcrsonal cruincr acende pelo celular.



94

Esse processo dificulta sobremaneira a possibilidade de identifi-

cação de classe com uma cultura corporal de movimento específica.

Dilui e homogeiníza tudo nas cores brilhantes do consumo. Concorre

para isso a ambigüidade da homogeinização e individualização das ne-

cessidades e seu atendimento.

Parece-nos que o poder público, o Estado, pode assumir dois

tipos de postura frente a esse processo:

a) a postura liberal (neoüberal) da crença no mercado e simples absten-

ção ou observação fiscalizante. Essa postura também pode ser fun-

damentada numa análise de cunho pós-modernista que hiperva-

loriza a experiência individual como último/único parâmetro de jul-

gamento, a postura cínica de que falar na possibilidade de experiên-

cias autênticas é delírio com cheiro de mofo iluminista;

b) uma postura que reivindica a possibilidade de julgar sobre a rele-

vância humana de determinadas práticas culturais e buscar agir pe-

dagogicamente de acordo com tal avaliação.

Essas posturas se refletirão na escolha dos parceiros de interação,

no privilegiamento no apoio de determinadas práticas culturais, nas

características das construções destinadas a essas práticas, nas políticas

que normatizam a ocupação do solo urbano e outras.

capítu lo

O ESPORTE E AS INSTITUIÇÕES

O esporte moderno, aquele que hoje conhecemos, é normal-

mente tratado na historiografia tradicional da área como o resultado de

um processo linear de desenvolvimento. Quando se fala na história do

futebol, para citar urn exemplo, é comum fazer-se referência ao "guioco

dei cálcio" na Itália do século XVI (Scaino, 1555, apud Hopf, 1979, p.

31), e ao kemari, um jogo japonês com bola, originário da China por

volta de 2600 a. C. (Trautz, 1979, p. 37). É comum também fazer-se

referência aos jogos gregos antigos, entre eles os de Olímpia, como

práticas esportivas. A tese implícita é a de que haveria uma continui-

dade47 entre aquelas práticas corporais antigas e as que hoje denomina-

Kspa questão foi melhor discutida nu capí tulo I deste livro, sendo recuperada aqui
apenas no que concerne ao propósito deste capítulo.
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mos de esporte. E mais, para essa continuidade postula-se uma identi-

dade ou traços essenciais dessa, que perdurariam no tempo, ou seja,

naquelas práticas corporais já estariam presentes as características essen-

ciais que definem a identidade do esporte. Quais seriam então essas

características, esses traços da identidade esportiva? Algumas respostas

são bastante superficiais e situam-se no plano da forma: movimentação

de uma bola com os pés e as mãos; existência de campos específicos de

jogo; um confronto entre dois ou mais grupos sendo decidido através

do esforço físico-corporal etc. Outra resposta recorrente, e essa apre-

senta maior elaboração teórica, situa no plano da propensão do homem

ao jogo (Homo Ludens) a característica essencial e definidora das prá-

ticas corporais esportivas, O esporte é visto nessa perspectiva, como

uma manifestação do jogo e esse como um comportamento básico/ele-

mentar e universal do homem (uma constante antropológica).

A esse entendimento da origem {ou gênese) do esporte, pode

ser contraposto outro que, ao contrário daquele, enfatiza a descontinui-

dade, a ruptura que representa essa forma cultural do movimentar-se

humano (o esporte), frente às práticas corporais que o antecederam na

história do homem. Isso não quer significar ausência absoluta de conti-

nuidade e, sim, que aspectos centrais dessa prática são novos.

Para fundamentar essa tese, a de que o esporte é um fenômeno

moderno, é preciso enfocar mais de perto as características das práticas

corporais presentes na sociedade tradicional (inclusive as denomina-

das primitivas) e a própria origem das modalidades esportivas moder-

nas, situando-as nos respectivos contextos econômicos, políticos e cul-

turais.
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Tomemos como exemplo o jogo de pelota dos antigos Maias -

para não recair no exemplo comum dos jogos gregos - realizado desde

1500 a. C. até a invasão espanhola (descobrimento da América) por

volta de 1500 d. G. Se considerarmos a forma dessa prática, identifica-

remos semelhanças com os hodiernos jogos de volibol e basquetebol.

Mas, se perguntarmos pelo sentido daquela prática, pela sua inserção

sociocultural, somos forçados a reconhecer que ela muito pouco se asse-

melha ao esporte de hoje. Aquela atividade estava intimamente relacio-

nada com a instituição religiosa - que nas sociedades antigas era o cen-

tro articulador e gerador de significado - ou seja, era função dessa (da

instituição religiosa), fazendo parte de um ritual que culminava com

um sacrifício humano, próprio dos rituais de fecundidade/fertilidade,

de manutenção e preservação da vida, como demonstra o fato de que

após o jogo um participante era sacrificado, sendo seu coração pulsante

perfurado para que jorrasse sangue (Weis, 1979, p. 103). O jogo de

pelota possuía, assim, um valor solene e sagrado. Era revelador da ver-

dade dos destinos. Através dele se alcança a ordem do mundo e a sub-

missão a ele.

Se na sociedade tradicional as práticas corporais, inclusive aque-

las que alguns autores, afoitamente, chamam de esporte antigo, esta-

vam embutidas em instituições como a religiosa e a militar, ou seja, as

práticas corporais aí se realizavam sob a ótica e a lógica dessas institui-

ções, na sociedade moderna vimos surgir uma prática corporal consti-

tuindo uma nova instituição, autonomizando-se em relação aquelas.

Esse processo, é claro, se dá em íntima relação com o advento da pró-

pria sociedade moderna.
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Segundo Giddens (1991, p. 14),

os modos de vida produzidos pela modernidade nos desvencilharam
de codosos tipos tradicionais de ordem social, de uma maneira que
não tem precedentes. Tanto em sua extensionalidade quanto em sua
intensionalidade, as transformações envolvidas na modernidade são
mais profundas que a maioria dos tipos de mudança característicos
dos períodos precedentes. Sobre o plano extensional, elas serviram
para estabelecer formas de interconexão social que cobrem o globo;
em termos intensionais, elas vieram a alterar algumas das mais ínti-
mas e pessoais características de nossa existência cotidiana. Existem,
obviamente, continuidades entre o tradicional e o moderno, e nem
um nem outro formam um todo à parte; é bem sabido o quão equívo-
co pode ser contrastar a ambos de maneira grosseira. Mas as mudan-
ças ocorridas durante 05 últimos três ou quatro séculos - um diminu-
to período de tempo histórico - foram cão dramáticas e tão abrangentes
em seu impacto que dispomos apenas de ajuda limitada de nosso
conhecimento de períodos precedentes de transição na tentativa de
interpretá-las.

O esporte "moderno" desenvolve-se a partir do século XVIII

em estreita relação com o desenvolvimento da sociedade capitalista

inglesa. Essa por sua vez, desenvolve-se enquanto forma específica do

que mais genericamente denomina-se sociedade moderna48.

O esporte na Inglaterra se constituiu, fundamentalmente, a par-

tir de atividades do âmbito do divertimento das classes dominantes

(aristocracia e burguesia emergente) no seu tempo livre e dos jogos

populares: desde as apostas em corridas de cavalo e de gente (footmeri),

até o tênis e a esgrima, que para evitar os desentendimentos e discus-

sões neste campo foram sendo regulamentadas de forma cada vez mais

precisa e clara. No final do século XVIII muitos gentlemen acabaram

4ltVcr a respeito Giddens (1991, p. fils.).
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incorporando essas atividades (esportes), realizando-as entre seus pa-

res nos seus clubes, sem as apostas e reguladas menos por regras rígidas

e mais pelo componente convencional do fair-píay. Assim, o sporcman

tornou-se sinônimo de gcndcman.

No início do século XIX os filhos desses gentlemen ocupavam

parte de seu tempo livre nas escolas públicas (Eton, Rugby) com remo,

cricket, corridas e "futebol", que depois foram extendidps às universi-

dades (Oxford e Cambridge). Em 1829 aconteceu a primeira regata

entre essas universidades.

Um passo importante no desenvolvimento do esporte foi a cria-

ção de clubes esportivos por aqueles que queriam continuar a praticar

esportes depois da vida escolar e universitária. O primeiro clube desse

tipo foi fundado em 1831: Leander Rowing Club (Langenfeld, 1987,

p. 351-357).

O desenvolvimento e expansão do esporte aconteceu tendo como

pano de fundo o processo de modernização dos séculos XIX e XX,

processo que compreende industrialização, urbanização, tecnologização

dos meios de transporte e comunicação, aumento do tempo livre,

surgimento dos sistemas nacionais de ensino etc. Esses aspectos, por

sua vez, estão inseridos no processo mais amplo de secularização e racio-

nalização que caracterizam a sociedade moderna.

Nesse contexto a burocratização ou organização formal também

cresce. Já no século XIX vão surgir, na Inglaterra principalmente, orga-

nizações que congregam grupos de clubes, as federações, com

futebol, que promovem competições em nível regional e n'

Novos esportes surgem, ou seja, esportivizam-se uma série de praticas

corporais e logo aproveita-se a possibilidade de explorar comercialmente

os eventos esportivos, surgindo o profissionalismo.
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Na base da questão do profissionalismo/amadorismo está pre-

sente o conflito social básico da sociedade capitalista: capital x traba-

lho. As classes dominantes (burguesia e aristocracia) fizeram da apolo-

gia ao amadorismo41* uma estratégia de distinção social; nele, no ama-

dorismo, estava presente o ethosaristocrático - atividade realizada pelo

simples prazer de realizá-la, sem fins úteis, desinteressada, a arte pela

arte. As organizações esportivas passam a se diferenciar com base nesse

critério: ligas amadoras; ligas profissionais. Não é difícil perceber por

que, sendo os jogos olímpicos modernos elaboração de um barão (o de

Coubertin), estes vão assumir exatamente o ideário amadorista - discur-

so que mais a frente, durante a Guerra Fria, vai ser assumido estratégi-

ca e oportunistamente pelos países socialistas. O ideário amadorista era

um ideal que confrontava os interesses dos trabalhadores; instrumento

de distinção de classe; exercício de violência simbólica.

É importante ressaltar que muitos dos elementos característicos

da sociedade moderna, no caso capitalista industrial, vão ser incorpora-

dos e/ou estão presentes no esporte: orientação para o rendimento e a

competição, a cientifização do treinamento, a organização burocrática,

a especialização de papéis, a pedagogização e o nacionalismo - este

último sendo central para a expansão do esporte promovida pelo mo-

vimento olímpico.

Essa forma de prática corporal, com essas características, ou seja,

orientada para o rendimento e a competição, expandiu-se a partir de

meados do século XIX para o continente europeu e vai transforrnar-se

ao longo do século XX no conteúdo hegemônico da cultura corporal de

Segundo Gurmann {1979, p. 40), "a norma do amador era uma arma das classes domi-
nantes na luta encre as classes sociais".
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movimento em todo o mundo. Essa expansão não se dará sem resistên-

cia, como procuraremos mostrar no exemplo do movimento esportivo/

ginástico da classe trabalhadora européia do início do século XX.

O interessante neste momento é destacar como se deu o proces-

so de autonomização - do interior de outras instituições - desse tipo

específico de prática corporal, numa instituição específica e própria,

relativamente autônoma, chamada esporte. É bom lembrar que a socie-

dade moderna é tratada numa certa tradição teórica, em oposição à

sociedade tradicional, como diferenciada em sistemas especializados

em determinadas funções sociais - processo esse basicamente desenca-

deado pela crescente divisão do trabalho.

Essa análise pode e é realizada à luz de diferentes teorias. Por

exemplo, a moderna teoria dos sistemas, de N. Luhmann, a teoria dos

Campos, de P. Bourdieu, e a teoria das instituições, de Berger e

Luckmann que teve forte influência da antropologia filosófica de Arnold

Gehlen e Helmut Plessner. Embora contenham semelhanças e exis-

tam possíveis aproximações entre elas, para além das óbvias diferenças

fundamentais, buscaremos apoio, basicamente, na teoria de Berger e

Luckmann (1990), que, além da influência anteriormente citada, tam-

bém nutriu-se de elementos presentes nas obras de Marx, Weber,

Durkheim e G. H. Mead (ver p. 31s.).

Desde logo é preciso dizer que no entendimento de Gehlen

(apud Bartholo Jr. 1986, p. 25), toda formação sociocultural repousa

sobre instituições, que expressam um sistema de hábitos estabilizados,

viabilizadores de um alívio da sobrecarga existencial que seria imposta

ao homem por uma permanente formação improvisada de motivação.

As instituições possibilitam que a formação de motivação passe a ser

fixada em objetos do meio circundante exterior, que por sua vez pás-
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sam a servir de pontos de apoio para as decisões e fornecem ao compor-

tamento uma garantia de durabilidade. Uma instituição possui o efeito

prático de servir como um propulsor de uma ação unilateral estabiliza-

da, ou seja, a instituição "chama" o homem para uma forma específica

e não para quaisquer formas de ação. Isso não é diferente com a insti-

tuição esportiva: ela fornece uma forma de satisfazer necessidades liga-

das ao movimento - sem considerar agora quais motivações estejam

por trás dessa necessidade. Na linguagem sistêmica o esporte fornece

uma fórmula de contingência que reduz a complexidade do meio am-

biente em termos de ofertas de possibilidade de movimento.

A satisfação duradoura de necessidades humanas através de institui-
ções cria um sistema complexo de inter-relações entre valores de uso
e regras de comportamento. A cada comportamento corresponde uma
relação diante da qual ele tem que se curvar, e estas exigências,
relações, requisições se atem a normas, que fornecem ao todo de uma
cultura uma auto-evidêneia inquestionável. A autonomização de estru-
turas de hábitos transforma tipos específicos de comportamento em
modelos socialmente sancionados, que aliviam o indivíduo da sobre-
carga imposta peia multiplicidade de estímulos, impressões e deci-
sões inerentes a uma existência "aberta para o mundo". As institui-
ções sociais garantem para a pessoa individual uma segurança exis-
tencial baseada sobre verdades auto-evidentcs, que permitem libe-
rar as energias espirituais para objetivos superiores, pois elas se tor-
nam disponíveis para realizações inovadoras e de cunho propriamen-
te pessoal (Bartholo Jr., 1986, p. 27).

Um aspecto interessante do. processo de institucionalização da

vida social é a de que as instituições, que surgem em função de determi-

nadas necessidades, podem autonomizar-se em relação a estas e ter

como finalidade a autopreservacão. Segundo Gehlen (apud Bartholo,

1986, p. 26), seria errado "atribuir ao objetivo originário de uma insti-

tuição um caráter de permanência, pois ele pode ao longo do tempo se

transformar numa condição secundária, enquanto o sistema se abre

para uma série de novas motivações. A separação entre motivação e

objetivo pode se aprofundar tanto que a satisfação de necessidades

primárias se torne um meio e a perpetuação da existência da institui-

ção um firn". É bastante visível essa modificação no caso da instituição

esportiva, por isso deve ser objeto de nossa atenção; essa instituição

parece prescindir da necessidade de legitimar-se socialmente; ela pa-

rece ter se tornado auto-evidente.

Berger e Luckmann (1990) tratam essa última característica das

instituições com o conceito de reificação. "A reificação é a apreensão

dos fenômenos humanos como se fossem coisas, isto é, em termos não

humanos ou possivelmente super-humanos" {Ibidem, p. 122). Nesse

sentido,

a questão decisiva consiste em saber se o homem ainda conserva a
noção de que, embora objetivado, o mundo social foi feito pelos
homens, e portanto, pode ser refeito por eles. Em outras palavras, é
possível dizer que a reificação constitui o grau extremo do processo
de objetivação, pelo qual o rnundo objetivado perde a inteligibilidade
que possui como empreendimento humano e fixa-se como uma
facticidade não-humana, não humanizável, inerte. (Idem, p. 123)

Esse aspecto está ligado a outro evidenciado por Bartholo Jr.

(1986, p. 28), que é o de que as

instituições são elementos geradores de "necessidades derivadas",
de modo que uma forma fundamental da mudança institucional ins-
tável é a correspondente a um processo de degenerecência temporal
de estruturas institucionais "esclerosadas", pois a tentativa de atri-
buir uma permanência a formas institucionais constantes, incapazes
de absorver e fixar novas necessidades, prepara seu esvaziamento e
decadência. Destas reflexões pode ser tirada a conseqüência de que,
para um processo de mudança institucional estável, é preciso que as
novas necessidades derivadas sejam continuamente canalizadas e
fixadas por novas formas institucionais.
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A questão da reificação nos remete ao problema da adaptação do

comportamento das pessoas às normas emanadas da instituição esporti-

va como algo "natural", não passível de questionamento; à questão do

poder coercitivo da instituição esportiva para determinar a forma de

satisfação de determinadas necessidades. O aspecto das necessidades

derivadas, por outro lado, nos remete à questão da capacidade da ins-

tituição esportiva seduzir participantes e constituir mecanismos no

sentido de continuar crescendo e perpetuar-se, e a capacidade de adap-

tar-se a novas demandas, inclusive absorvendo tendências paralelas e

rivais.

Por último é bom lembrar, com Bartholo Jr. (1986, p. 27), que as

instituições sociais têrn de preencher três funções relativamente à
estrutura de pulsões instintivas do homem: 1) satisfazer um mínimo
de necessidades vitais biologicamente determinadas; 2) satisfazer
um conjunto de necessidades derivadas originadas de sua própria
existência; 3) satisfazer um excedente estrutural de pulsões instinti-
vas, fixando-as e estabilizando-as mediante a autonornização de uma
estrutura de hábitos.

Como vemos, uma série de questões ligadas ao processo de institu-

cionalização da vida social em geral merecem ser discutidas na pers-

pectiva específica do esporte. Iniciemos pela questão das necessidades

que essa instituição, em princípio, veio atender.

Várias têm sido as necessidades aludidas para explicar o surgi-

mento da instituição esportiva. As mais citadas são: satisfação da pro-

pensão ao jogo, nesse caso o esporte é considerado um jogo institucio-

nalizado; o esporte teria uma função biológica, satisfaria uma necessi-

dade natural de movimento, necessária para a manutenção da integri-

dade biológica do homem; o esporte seria uma espécie de culto
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ritualizado; o esporte seria uma forma de canalizar o comportamento

agressivo para uma atividade socialmente aceitável; o esporte permiti-

ria uma identificação com um coletivo, com uma nação, satisfaria por-

tanto a necessidade de pertencimento a um coletivo; o esporte seria

uma ocupação do tempo livre que surge com a delimitação clara entre

tempo de trabalho e de não-trabalho. Nesse último caso, compondo o

lazer moderno o esporte teria uma série de funções, entre elas a de

compensação do desgaste sofrido no trabalho. Muitas dessas explica-

ções já foram competentemente criticadas na literatura s ócio filosófica

do esporte e não é possível discuti-las aqui exaustivamente, 'lambem,

não há necessidade, para nossos propósitos neste momento, decidir

sobre qual a tese mais plausível, embora nós mesmos tenhamos pro-

pensão a dar peso a última das explicações, qual seja, entender o espor-

te enquanto fenômeno intimamente relacionado com o advento do

lazer moderno.

Seja como for, o surgimento do esporte moderno que está inti-

mamente relacionado com o advento da moderna pedagogia, do nacio-

nalismo, da problemática do lazer e do trabalho, sempre traz à tona

dois outros conceitos centrais para o seu desenvolvimento: racionaliza-

ção e orientação para o rendimento {Eichberg, 1979, p. 89). Por sua

vez, a orientação para o rendimento e o record, inscreve-se na crença

moderna do crescimento e progresso ilimitados.

Inicialmente a satisfação das necessidades que essa prática pro-

piciava vai institucionalizar-se construindo uma organização que vai

estar fundada naquilo que convencionou-se chamar de associacionismo.

Esse movimento originário no âmbito da sociedade civil está baseado

na organização voluntária em torno do interesse comum pela prática
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esportiva. O associacionismo clubístico vai dar origem às ligas e federa-

ções50. Importante aspecto a ressaltar nesse contexto é de que os con-

flitos sociais acabam por refletir nesse âmbito, gerando organizações

específicas de determinados grupos sociais: clubes e federações aristo-

cráticas e burguesas e clubes e federações proletárias. Embora o espor-

te na sociedade burguesa tenha se tornado uma prática que rompe

com as barreiras rígidas de classe como as existentes na sociedade tradi-

cional feudal, o esporte reflete também a estrutura de classes da socie-

dade na medida em que determinadas modalidades se tornaram típi-

cas de determinadas classes sociais, além do já citado tema do amado-

rismo x profissionalismo.

No continente europeu a estrutura de classes da sociedade bur-

guesa refletiu-se, no período que antecedeu a Segunda Grande Guer-

ra, mais claramente na institucionalização do esporte. Como referido

anteriormente, a expansão do esporte inglês para o continente euro-

peu não se deu sern resistências. No continente europeu havia surgido

no século XIX, principalmente na Alemanha, um movimento similar,

em termos organizacionais, ao movimento esportivo, que foi o movimen-

to ginástico. Suas bases eram também a pedagogia moderna, o nacio-

nalismo, a racionalização/cientifização e a orientação para o rendimen-

to. O movimento ginástico também vai institucionalizou-se no ârnbico

da sociedade civil com base no associacionismo51. No entanto, diferen-

temente do esporte inglês não havia a ênfase na competição. Quando

da introdução do esporte nos países do continente houve uma reação,

511 Não esquecer da importância dos clubes confessionais como a ACM (Associação Cristã
de Moços) criada nos EUA c muito presente no cenário esportivo no Brasil.

No caso da Alemanha nos 'furnvcrcin (sociedades ginásticas), que, aliás, foram trazidos
pelos imigrantes alemães para o sul do Brasil no final do século XIX.
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não totalmente destituída de tom nacionalista, contra o esporte inglês,

alegando-se a superioridade da ginástica frente ao esporte, dada a sis-

tematização científica da primeira (a ginástica racional). Mas, o interes-

sante é destacar que o crescimento da classe trabalhadora e de suas

organizações havia determinado o aparecimento de sociedades ginásti-

cas, posteriormente transformadas em sociedades ginástíco-esportivas,

específicas da classe trabalhadora e vinculadas ao movimento operário.

Esse movimento pode ser tratado teoricamente com o que Berger

e Luckmann (1990, p. 117) chamam de segmentação institucional que

cria novos universos de significação. Se tomarmos a teoria dos campos

de P. Bourdieu, esse fenômeno poderia ser analisado como decorrência

da luta interna presente em qualquer campo pela autoridade de defi-

nir qual a forma legítima de prática esportiva. A verdade é que os

conflitos centrais da sociedade burguesa geraram, à época, duas organi-

zações (não instituições) esportivas paralelas e rivais. A classe trabalha-

dora européia, que fundou inclusive uma Associação Internacional So-

cialista para o Esporte e a Cultura Corporal (Dierker, 1990, p. 19),

constrói uma rede de clubes ginástico-esportivos, reunidos em federa-

ções nacionais (e internacionais), que procura dar um sentido "proletá-

rio" à prática da ginástica e do esporte, criticando o individualismo e a

competição, considerados valores burgueses, e enfatizando a solidarie-

dade (de classe). Esse movimento chegou a organizar três grandes olim-

píadas especificamente da classe trabalhadora. Essa organização estava

ligada à luta mais geral da classe trabalhadora, sofrendo inclusive a

divisão própria da internacional em socialista e comunista, e apôs a

Segunda Guerra Mundial não pôde mais ser recuperada. O argumento

central para constituir apenas uma organização esportiva, congregando

os interesses "exclusivamente esportivos1', foi o de que um dos males
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e equívocos ocorridos havia sido a instrumentalização política do espor-

te (no caso da Olimpíada de Berlin, por Hitler), devendo este perma-

necer neutro. Para isso, contribuiu uma legitimação teórica que postu-

lava o esporte como espaço de jogo livre, descomprometido, um mun-

do à parte e próprio.

Relevante para entender a instituição do esporte moderno, prin-

cipalmente no século XX, é o movimento olímpico. O olimpismo mo-

derno pode ser considerado o principal propulsor da internacionalização

do esporte. Além disso, se deve a ele a vinculação estreita entre o

esporte e a categoria da nação, derivando-se daí uma forte politização

do esporte. Rapidamente o olimpismo fez difundir a idéia de que o

rendimento esportivo objetivamente mensurado" simbolizava tam-

bém o poder de uma nação. Esta vinculação atraiu o interesse do poder

público, dos governos no fomento do esporte e na melhoria da

performance de suas representações esportivas. Após a II Guerra Mun-

dial, com o advento da Guerra Fria, essa vinculação foi levada a extre-

mos. Esse aspecto é importante porque, nesse processo, as organiza-

ções esportivas que inicialmente poderiam ser e eram plurais (e

construídas no âmbito da sociedade civil), refletindo diferentes inte-

resses de diferentes grupos sociais, acabaram sendo submetidas a uma

meta-organização esportiva, na maioria das vezes coordenada pelo Esta-

do (estruturas corporativas), se não direta ao menos indiretamente (es-

truturas neocorporatistas). Lembremos que a institucionalização e a

organização burocrática centralizada é uma forma de controle social. As

grandes organizações esportivas mundiais (Fifa, Coi etc.) mantêm, atra-

vés destes mecanismos, o poder de detetminar as formas esportivas

legítimas, detém o poder de reconhecê-las, integrando novas tendên-

cias e movimentos divergentes.

K EI mensLiraeão da performance com a possibilidade do estabelecimento do recorde,
uma das características centrais do esporte moderno.
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É interessante notar que paralelamente à constituição dessa gran-

de organização burocrática mundial, uma série de outras instituições

foram/são coadjuvantes e hoje constituem esse grande sistema, o espor-

tivo. Cito, para exemplificar, o caso dos massmcdia e da ciência/

tecnologia. Os meios de comunicação de massa não podem hoje ser

considerados elementos externos à instituição esportiva, são parte inte-

grante dela, assim como as chamadas ciências do esporte (sem falar na

escola que vai ser instrumentalizada para socializar consumidores e pra-

ticantes).

Interessante é destacar o discurso legitimador da instituição espor-

tiva, que permite, inclusive, interfaces (integração) com outras insti-

tuições. Esse discurso concentrou-se historicamente em torno de três

eixos: a educação, a saúde e a confraternização (entre os povos, entre os

grupos sociais, entre as raças) e a paz mundial. Foi a ligação do esporte

ao ideal da educação e da saúde que permitiu ao esporte tornar-se o

conteúdo central da Educação Física escolar. E foram estes três ele-

mentos que permitiram legitimar a intervenção do estado no setor. No

final da década de 60 e nos anos 70, esse discurso foi amplamente (e

duramente) criticado por um movimento intelectual que derivou-se

do movimento de estudantes (maio de 68) que criticou as instituições

burguesas enquanto repressoras e autoritárias, entre elas o esporte--.

Hoje, a importância, principalmente econômica, do esporte de alto

rendimento ou espetáculo permite que ele abra mão desse discurso

legitimador. Gostaríamos de citar três exemplos muito próximos, nes-

se sentido: a) o presidente da Confederação Brasileira de Natação decla-

s-' Ver a respeito u capítulo 3 deste l ivro .
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rou à revista Veja de 29.4.95 (p. 8) que o esporte não tem nada a ver

com a educação embora também seja educação; b) o presidente do Co-

mitê Olímpico Brasileiro, Carlos A. Nuzmann em entrevista a mesma

revista Veja de 24.7.96 (p. 8), reivindica uma universidade do esporte

para formar técnicos, ao invés das faculdades de educação física, asso-

ciadas mais com a questão educacional; c) entre os argumentos que

foram arrolados para trazer a Olimpíada de 2004 para o Rio de Janeiro,

não aparecem motivos nem educacionais, nem ligados à saúde e, por

incrível que pareça, nem especificamente esportivos, todos eles se si-

tuam no plano econômico como ganhos da infra-estrutura hoteleira e

de turismo, impulso na modernização e aperfeiçoamento dos meios de

comunicação, despoluição e aperfeiçoamento dos meios de transporte etc.

A organização esportiva que dirige o esporte-espetáculo e que

procura manter-se enquanto dirigente da instituição esportiva, somen-

te mantém a questão da educação, da saúde e da confraternização no

seu discurso, para suprir eventuais déficits de legitimidade social, no

entanto, concretamcnte, trata-se de mero exercício de retórica: a lógi-

ca interna que dirige, que orienta as ações no interior do sistema espor-

tivo de alto rendimento é impermeável aos argumentos educacionais,

da saúde e da confraternização. Os resultados educacionais da institui-

ção esportiva em nada afetam as decisões internas; o esporte de alto

rendimento é um problema de saúde e nem por isso a reivindicação

interna por maior rendimento foi relativizada, haja visto o crescimento

do uso de doping para fazer frente às exigências de sempre maiores

rendimentos etc. Além disso, a rivalidade entre nações ainda é a tônica

das competições internacionais; como compatibilizá-la com o ideal da

confraternização?54

l?arlebas (19H7} já havia chamado a atenção para essa inuompacibil idadc ou paradoxo.
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Aqui estamos frente a uma questão que é central para entender-

mos a instituição esportiva como ela se apresenta hoje (nas últimas três

décadas). Refiro-me ao processo de mercadorização do esporte, princi-

palmente a partir do desenvolvimento e envolvimento dos meios de

comunicação de massa, mais especificamente, a televisão. Essa

mercadorização envolve duas dimensões: a) a mercadorização do espe-

táculo esportivo e seus subprodutos; b) a mercadorização dos serviços

ligados à prática esportiva.

Esse processo vai provocar duas mudanças institucionais pro-

fundas:

a) uma diferenciação interna em, por um lado, o esporte de alto rendi-

mento ou espetáculo e, por outro, o esporte enquanto atividade de

lazer;

b) uma superação da forma organizacional inicial baseada no associacio-

nismo, com base voluntária, para uma forma gerencial/empresarial.

O esporte de alto rendimento ou espetáculo vai organizar-se a

partir dos princípios econômicos vigentes na economia de mercado -

situa-se no plano da transformação da cultura em mercadoria, é parte

do que se chama de indústria do entretenimento e precisa ser estuda-

do no plano da economia da cultura55. Em princípio poderia, regen-

do-se pelas leis de mercado, prescindir da intervenção generosa (ou

subsidiária) do Estado, prescindir também da legitimação via contri-

buição educativa e para a saúde, mas, como aliás outros setores da eco-

nomia - que fazem concomitantemente apologia da economia de mer-

cado - parece não querer abrir mão desta "parceria". O exemplo mais

5S Indicações interessantes para cal escudo podem ser encontradas cm Hcrscovici A.
f • , , , - - i/-,,-,:,,. C r H t n r M da Fundação Geci lano Abe deEconomia da cultura c <Jn comunicação. Vitoria, facínora oa i uuu y

Almeida, 1995.



112 BRÂCHT

marcante e recente é o discurso do presidente do Comitê Olímpico

Brasileiro, Carlos A. Nuzmann, de que a olimpíada de Atlanta seria a

última bancada exclusivamente pela iniciativa privada5*.

Por outro lado, o associacionismo vai manter-se ainda como for-

ma de organização no plano do que chamamos de esporte enquanto

atividade de lazer. Mas, mesmo aí há modificações importantes em

andamento. A profissionalização dos serviços e a sua especialização têm

levado ao crescimento da oferta desses serviços especializados via mer-

cado, que tem competido com os clubes não comerciais sem fins lucra-

tivos. Além disso, a dinâmica da oferta de novas atividades (novos es-

portes) e novos serviços e a geração de novas necessidades de consumo

é tão grande e diversificada que as "velhas" estruturas dos "velhos"

clubes não estão em condições de atendê-la. Solução: terceirizar servi-

ços e profissionalizar o gerenciamento. Os clubes oferecem suas insta-

lações para a exploração comercial - a preços privilegiados para seus

associados. As "escolinhas de esporte" privadas competem com os clu-
f

bes quando não se instalam neles - oferecendo, desde a ocupação do

tempo livre dos jovens de classe média, até o sonho de um dia ocupar

o lugar de um Zico, de um Rivelino, de um Oscar, de um William, de

um...

Um outro elemento de determinação da diferenciação interna

da instituição esportiva foi gerado pelas políticas esportivas do welfare

state de alguns países europeus nas décadas de 60 e 70. Estas políticas

tiveram como objetivo expandir a prática do esporte, enquanto ativi-

dade de lazer, para a maioria da população. Incentivou-se o surgimento

Entrevista à revista Veja de 24.7.96, cuja manchete é "Acabou o piqucniquc".
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de um movimento, através de campanhas, que posteriormente foi le-

vado pela Unesco para o mundo todo e que ficou conhecido como o

Movimento do Esporte para Todos - no Brasil inicialmente apresenta-

do via campanha do Mexa-se. A mobilização do welfáre state neste

caso, estava ligada basicamente à constatação de que as despesas com

problemas de saúde provocados pelos hábitos sedentários de vida eram

crescentes. Era preciso levar a população a cultivar hábitos saudáveis

de vida. Essas campanhas envolveram tanto a organização tradicional

dos clubes, buscando sensibilizá-los para a necessidade de voltar-se tam-

bém para o sócio comum, como órgãos públicos e outras organizações

da sociedade civil, como associações de moradores, de bairros e outras

não especificamente ligadas ao esporte. O discurso legitimador aqui

sim apela para a categoria da saúde: "esporte é saúde", "esporte é qua-

lidade de vida". Claro que a indústria cultural íogo percebe o poten-

cial de reprodução do capital que esse segmento possui e passa a ser

um dos segmentos mais prósperos da economia capitalista mundial -

produtos esportivos, turismo com base no esporte, eventos esportivos

associados ao turismo etc.

Todos esses elementos descritos anteriormente foram determi-

nantes para que a "esportividade" tenha se tornado um valor ou uma

norma de comportamento socialmente válido, esperado e de certa for-

ma, exigido. Nós quase não nos damos conta de como "ser esportivo

nos é socialmente solicitado. Ser esportivo, principalmente para deter-

minados grupos sociais é parte fundamental do comportamento cotidia-

no. Podemos inclusive falar de uma esportivizaçâo do cotidiano; fenô-

meno muito perceptível no âmbito do vestuário.

Valor associado à jovialidadc, ao rendimento, à disposição para a competição (no merca-
do). Por isso é comum o trcinau.cr.:- de executivo, envolver anv.dadc esport.va;
também o idoso que pratica esporte mantcm-sc jovem.
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Mas o que chama a atenção no plano da cultura corporal de mo-

vimento, hoje, para além da espetacularização do esporte de alto ren-

dimento - que encontra paralelos na espetacularização da política e do

cotidiano via meios de comunicação de massa - é a diversificação e

pulverização das práticas corporais, particularmente as esportivas, que

fazem romper com as organizações esportivas tradicionais, que forne-

cem um caráter disforme à instituição esportiva: essa perde seus con-

tornos outrora nítidos e perde em centralidade, ern capacidade de ser

o núcleo gerador de normas de ação, de sentido para essas práticas. Isso

tudo vem acompanhado de um aumento de velocidade no apareci-

mento e desaparecimento (no mercado) de formas esportivas. Essas

características parecem coincidir com aquelas que alguns teóricos têm

identificado no plano sociocultural mais geral e que são genericamente

conceituadas como características da sociedade pós-moderna (ou pós-

industrial, ou ainda, sociedade informática).

Lipovetsky (1989), um dos filósofos pós-modernos, entende que

o nosso tempo levou a cabo uma revolução do cotidiano e do próprio

indivíduo: privatização alargada, erosão das identidades sociais, desa-

fecção ideológica e política, desestabilização acelerada das personalida-

des, eis-nos vivendo uma segunda revolução individualista.

Para esse autor,

O ideal moderno de subordinação do individual às regras racionais
colectivas foi pulverizado; o processo de personalização promoveu e
incarnou maciçamente um valor fundamental, o da realização pessoal,
do respeito pela singularidade subjetiva, da personalidade incompa-
rável, sejam quais forem, sob outros aspectos, as novas formas de
controlo e de homogeneização simultaneamente vigentes. Sem dú-
vida, o direito de o indivíduo ser absolutamente ele próprio, de fruir
ao máximo a vida, é inseparável de uma sociedade que erigiu o indiví-
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duo livre em valor principal e não passa de uma última manifestação
da ideologia individualista; mas foi a transformação dos estilos de vida
associada à revolução do consumo que permitiu este desenvolvi-
mento dos direitos e desejos do indivíduo, esta mutação na ordem
dos valores individualistas. Salto em frente da lógica individualista: o
direito à liberdade, em teoria ilimitado, mas antes circunscrito à eco-
nomia, à política, ao saber, conquista agora os costumes e o quotidia-
no. Viver livre e sem coacção, escolher sern restrições o seu modo de
existência: não há outro fato social e cultural mais significativo quanto
ao nosso tempo; não há aspiração nem desejo mais legítimos aos
olhos dos nossos contemporâneos (Ibidern, p. 9-10).

Para Lipovetsky (1989) o que caracteriza este momento são a

personalização, a indiferença de massa (o presentismo, viver o agora e

não em nome de um futuro) e o novo narcisismo (que é vivido sem

culpa). Em meio a isso, um elemento que nos interessa de perto é o

que o autor chama de "desafecção dos grandes sistemas de sentido"

(Ibidem, p. 12). Aqui parece situar-se um paradoxo do nosso tempo:

por um lado uma personalização, por exemplo,-no consumo, o não-

reconhecimento de instâncias centrais/gerais de fornecimento de sen-

tido, portanto, uma individualização e pulverização (subjetiva) de sen-

tidos, mas por outro, uma homogeneização dos comportamentos. É

forçoso lembrar Adorno (1986, p. 94):

O que na indústria cultural se apresenta como um progresso, o insis-
tentemente novo que ela oferece, permanece, ern todos os seus
ramos, a mudança de indumentária de um sempre semelhante; em
toda parte a mudança encobre um esqueleto no qual houve tão pou-
cas mudanças como na própria motivação do lucro desde que ela
ganhou ascendência sobre a cultura.

Ou seja, é legítima a pergunta, se por trás da aparente diversida-

de dos sentidos e das práticas esportivas não se encontra uma nova

forma de controle das subjetividades, um comportamento moldado

pelo sempre aparentemente novo?
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Para Lipovetsky {1989, p. 15), o novo narcisisrno não pode ser

assimilado a uma despolitização estrita, é ainda inseparável de uma

atração particular pelo relacionai, como confirma a proliferação das asso-

ciações, dos grupos de assistência e do auxílio mútuo. A figura última

do individualismo não reside numa independência soberana associai,

mas nas ligações e conexões com coletivos de interesses miniaturizados,

hiperespecializados: grupos de viúvos, de pais de filhos homossexuais,

de alcoólicos, de mães lésbicas etc. Poderíamos acrescentar, pelos gru-

pos de torcidas, de corrida, de passeios de bicicleta, ou melhor de bikes,

de pelada na praia etc. A personalização da qual fala o autor, traz tam-

bém a busca da libertação direta do sentido, das emoções, das energias

corporais. Assim,

o desporto assiste à proliferação das práticas livres de cronômetro, de

confronto, de competição, e que privilegiam o treino livremente esco-

lhido, a sensação de planar, a audição do corpo (joggíng, windsurf,

ginástica suave, etc.); o desporto é reciclado através da psicologixação

do corpo, da total tomada de consciência de si, do livre curso aberto à

paixão dos ritmos individuais.(Ibidem, p. 21).

Um desdobramento dessa mudança de valores pode ser visto no

próprio esporte de alto rendimento ou espetáculo. Recrutar atletas e

submetê-los ao processo exaustivo e estressante do treinamento não é

possível mais a partir do argumento de que é uma honra representar o

país numa olimpíada. O interesse que pode mobilizar o atleta no sen-

tido de submeter-se à "tortura" dos treinamentos é de outra ordem; da

recompensa financeira pessoal (que por sua vez permite o acesso a

outros prazeres). Com a abertura à possibilidade de participar das olim-
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piadas por outros países que não o do seu nascimento, muitos atletas

naturalizam-se e cumprem os estágios: a categoria de nação começa a

ser substituída pela categoria do "cifrão"58.

As velhas instituições perdem seu poder de mobilização, de

mobilização emocional, por isso, transformam-se sempre em maior

velocidade: "as instituições reproduzem-se e desenvolvem-se, mas em

roda livre, no vazio, sem adesão de sentido, cada vez mais controladas

por 'especialistas', os últimos sacerdotes, como diria Nietzsche, os úni-

cos que querem ainda injetar sentido e valor onde já nada reina para

além de um deserto apático" {Ibidem, p. 36).

Para finalizar, gostaríamos de destacar ainda dois aspectos da ins-

tituição esportiva.

Primeiro, o do aumento da velocidade (influenciado pelo presen-

tismo enquanto valor assumido e presente em nossa cultura) da produ-

ção e do consumo de práticas esportivas, onde a "instituição" central é

o próprio mercado ou a dinâmica do mercado. Chauí, vai chamar esse

fenômeno de "cultura do efêmero". Novas práticas esportivas, novos

produtos, aparecem e desaparecem, há uma flexibilização dos víncu-

los. Não há necessidade de constituir instituições e organizações de

caráter mais ou menos permanente; é possível satisfazer as necessida-

des de prática esportiva via grupos informais, efêmeros. Por outro lado,

o (super)mercado esportivo oferece a possibilidade de usufruir median-

te pagamento e sem o estabelecimento de vínculo afetivo e social maior,

de práticas esportivas. Uma conseqüência disso é a de que o cidadão

não precisa mais organizar-se coletivamente para prover, para construir

sua prática esportiva, ele a compra na esquina.

Na era da globalização ... para rimar? Não só!
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É importante destacar que no plano do próprio trabalho exis-

tem tendências nesse sentido: a flexibilização do contrato de trabalho

é também uma flexibilização dos vínculos com as empresas. Decresce

o número de empregos em que existe um vínculo mais permanente e

emocional com a empresa; e cresce o número dos empregos virtuais,

momentâneos, o que está provocando, inclusive, uma série de proble-

mas psíquicos que estão a exigir a criação de atividades paralelas de

compensação.

O outro aspecto refere-se à espetacularização do esporte de alto

rendimento via os meios de comunicação de massa, principalmente a

TV. Esse processo está intimamente ligado à construção de grandes

feitos dos heróis esportivos. Esses são capazes de feitos não explicáveis,

mas, sim, admiráveis. Esses feitos são trazidos e vivenciados pelos espec-

tadores no âmbito de uma linguagem que constrói um mundo que é

ao mesmo tempo real e irreal. É uma experiência que situa-se na

intersecção da ficção e da não-ficção; situa-se no plano do imaginário.

A realidade é organizada de uma nova forma; elementos do real são

combinados com produtos não reais como a fantasia, o sonho e ficções.

E na eliminação dos limites do real no consumo do esporte que este

transforma-se em imaginário (ou virtual). A vida do herói-atleta cons-

titui-se então, de grandes aparições, entrevistas pessoais etc. Se os ído-

los tivessem uma vida comum, como a nossa59, ele não poderia ser

objeto de nossa fantasia. Eles jogam um interessante jogo que transfor-

•' Como mostra a revista Caras, a vida desses ídolos se desenrola numa ilha da fantasia -
a i lha de Caras.
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ma nosso estado cotidiano mais ou menos racional num turbilhão de

emoções; nisso consiste seu poder. Como lembra Gebauer (1987), nós

podemos esperar tudo desse mundo imaginário, menos racionalidade,

lógica, pois ele representa sua suspensão. Os ídolos são construídos

com uma linguagem que subverte o mundo racional à medida que

divulga elementos míticos. A vontade dos ídolos torna-se um fator de

explicação do mundo (imaginário). O gol no último minuto, a chuva

que cai na hora certa, como que num passe de mágica etc. Vejamos

dois exemplos próximos: a) quando o Brasil estava ameaçado de não se

classificar para a Copa do Mundo de Futebol de 1994, a torcida exigiu

e o nosso técnico atendeu; convocou o jogador Romário. Depois de

conseguida a classificação, o técnico Carlos Alberto Parreira comentou:

"Foi Deus quem trouxe Romário. Quando chegou decidiu." (Folha

de São Paulo de 21.9.93, p.I-1); b) segundo o jornal Zero Hora, de

Porto Alegre (RS), os jornais franceses entraram na campanha para

manter Ayrton Senna6" na Fórmula l após o seu desempenho em Sil-

verstone numa corrida em que a chuva o havia favorecido (única forma

na época de, pilotando uma Mac Laren, vencer a Williams); o interes-

sante foi a manchete de um jornal francês: "Quando Deus quer uma

coisa, ninguém tira". O que faz com que aconteça é sempre o poder da

vontade do ídolo/herói. Ele parece sempre em condições de influen-

ciar magicamente os acontecimentos. A receita do seu sucesso é, no

entanto, um segredo, e nesse reside a diferença para com os outros

homens: "O segredo/mistério é causa do seu poder e seu poder indica-

dor do seu segredo" (Gebauer, 1987, p. 114).

'A respeito do mito moderno Ayrton Senna remetemos o leitor ao livro iíc ^Lins, D. S.
Ayrcon Senna; a imohção de um ticiis vivo. Fortaleza: Edições UI-C, 1^9.i.
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E na vitória do ídolo a comunidade reconhece sua participação.

A comunidade e os admiradores colocam no ídolo a expectativa da

realização imaginária/fictícia do desejo de felicidade. Assim, se a práti-

ca do esporte de alto rendimento é fortemente influenciado pela

racionalidade científica, sua recepção e consumo situam-se no plano da

felicidade no plano do imaginário.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

E sem dúvida extremamente difícil sumarizar o que foi dito até

aqui no sentido de buscar uma resposta final às questões levantadas

pelas análises críticas do fenômeno esportivo. Serve o esporte corno

reforço à hegemonia das classes dominantes ou é antes um espaço de

articulação da contra-hegemonia? É ele reflexo das relações sociais

coisificadas ou espaço de auto-realização criadora do indivíduo? Con-

trole e repressão erótica do corpo ou revalorização da sensibilidade.

Elemento da cultura industrial que transforma os indivíduos em obje-

tos consumidores ou espaço para a criação cultural? Devemos festejar e

desejar a ampliação da prática e consumo do esporte com o acesso a um

importante produto social e, na ótica liberal, encarara "cultura de massa"
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como expressão da democracia cultural criada/propiciada pelos meios

de comunicação, símbolos vivos da liberdade de pensamento e expres-

são ou dela desconfiar, suspeitando manipulação de necessidades, de

desejos, da subjetividade, enfim, do indivíduo?

É possível mesmo responder a essas questões com afirmações do

tipo ou isto ou aquilo? Ou é forçoso falar de ambigüidade? Ghauí (1986)

lembra que o

vocábulo ambíguo não goza de boa reputação. Sinônimo de incerto,
indeterminado, duvidoso, dúplice, sugere o que é pouco rigoroso, do
ponto de vista teórico, e pouco digno de confiança, no plano moral.
Costuma ser substituído pelo termo "complexo", para sugerir paciên-
cia e agudeza no exame dos fatos, recusa de simplificações, (p. 121)

Ghauí sugere de fato, no caso da análise da cultura popular

considerá-la ambígua: o popular, segundo a autora, deveria ser consi-

derado ambíguo, tecido de ignorância e de saber, de atraso e de desejo

de emancipação, capaz de conformismo ao resistir, capaz de resistência

ao se conformar. Ambigüidade que o determina radicalmente como

lógica e prática que se desenvolvem sob a dominação. Segundo a auto-

ra, "ambigüidade não é falha, defeito, carência de um sentido que

seria rigoroso se fosse unívoco. Ambigüidade é a forma de existência

dos objetos da percepção e da cultura, percepção e cultura sendo, elas

também, ambíguas, constituídas não de elementos ou de partes sepa-

ráveis, mas de dimensões simultâneas que, como dizia Merleau-Ponty,

somente serão alcançadas por urna racionalidade alargada, para além do

intelectualismo e do empirismo" (Idem, p. 123).

É interessante que também Adorno no final de sua vida, após as

análises pessimistas e totalizantes da "Dialética do Esclarecimento",

em função dos resultados de alguns estudos empíricos, segundo Kausch
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(1988, p. 203-204} revida algumas de suas posições. Segundo Kausch,

Adorno é levado a falar em "dupla consciência" do recipiente da in-^

dústria cultural: "o que a indústria cultural coloca para as pessoas em

seu tempo livre é por elas aceito e consumido, mas com um tipo de

reserva como aquele em que uma peça de teatro ou um filme não são

simplesmente tomados como a realidade" (Adorno apud Kausch, 1988,

p. 203). É surpreendente que também Chauí (1986, p. 171) fale em

determinado momento em dupla consciência, ao analisar a postura do

trabalhador frente à instrução: "A ambigüidade fundamental da ins-

trução está em ser portadora da dupla-consciência: a do direito da es-

poliação, e como esta possui o peso inegável do imaginário, a consciên-

cia popular procura lidar com a segunda, oferecendo-lhe justificações

plausíveis".

Em nosso estudo empírico sobre a dimensão política da sociali-

zação (Bracht, 1990), pudemos constatar fenômenos semelhantes. Os

alunos (221 alunos entre treze e dezesseis anos) mostraram uma pre-

disposição enorme para identificarem-se com a "nação brasileira" via

sucessos esportivos internacionais, mas recusararn-se a atribuir tal su-

cesso ao sistema sociopolítico do país (aos "lá de cima").

Também na perspectiva da ambigüidade pode, a nosso ver, ser

interpretada a análise que Gruneau (1983) faz do esporte enquanto

elemento da hegemonia. O autor acredita encontrar no caráter lúdico

que persiste no esporte o elemento de resistência a uma total

instrumentalização do esporte. O jogo possuiria algo como um ele-

mento subversivo a toda e qualquer tentativa de instrumentalização.

Coloca-se como tarefa de uma sociologia crítica do esporte

aprofundar essa temática no sentido de buscar identificar tcndencial-

mente o momento dominante nessa "ambigüidade" (embora isso, se



124
B/IÃCIIT

seguirmos Ghauí, contradiga o próprio conceito de ambigüidade). Como

momento "positivo" dessa tarefa, identificar sob quais condições, em

que circunstâncias, a partir de quais modificações, uma ação intervenido-

ra poderia fazer ressaltar o pólo emancipador ou o potencial emancipa-

tório do esporte; ou que esporte precisaria ser criado para tal. Como

articular um esporte racional (no sentido da razão crítica), contra um

esporte racionalizado, ou melhor, contra um esporte dominado pela

razão instrumental, também estaria nessa perspectiva.

Não esqueçamos também de nos referir à perspectiva marxista

da revolução. Nessa perspectiva parece-nos que ao esporte não pode

ser atribuída qualquer função positiva, apenas negativa. Aqui valem as

conclusões de J. M. Brohm: o esporte é um mal a ser extirpado e na

sociedade comunista universal ele desaparecerá.

Se, no entanto, a luta por um modelo de democracia, pela con-

cretização de um projeto democrático, deve ser travada, como diz

Weffort (1988), "no plano da própria democracia", só então parece ser

possível pensar o esporte enquanto elemento dessa luta.
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O autor chama a atenção para o "adestramento do Movimento Humano",
que vem ocorrendo nos países de Terceiro Mundo a partir dos esportes
nos moldes americanos ou europeus, sem considerar a cultura do

movimento existente em cada região, estado ou país. Esta invasão faz
desaparecerem as culturas tradicionais do movimento (brincadeiras, jogos,
danças).
Buscando compreender a inquestíonabilidade destes esportes e da Educação
Física enquanto orientados na competição e na concorrência, o autor procura
traçar novos caminhos para os esportes e a Educação Física que atendam
exigências educacionais, vinculadas às implicações políticas e sociais,
presentes no ato pedagógico.
Para tanto redimensiona o conceito de Educação e do Movimento Humano para
poder legitimar, cientifica e pedagogicamente, a Educação Física Escolar, no
contexto de uma educação crítico-emancipatória.
E para não apresentar modelos pré-fixados do funcionamento da Educação
Física nesta proposta, desenvolve perspectivas de ensino a partir dos
pressupostos da nova concepção de Educacaoe Movimento Humano.
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