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Resumo: Este artigo tem como objetivo analisar a heterogeneidade do conceito de 

esporte, abordando pontualmente a pluralidade de práticas e representações do 

fenômeno esportivo, universo privilegiado para investigar as representações coletivas. 

Enfoco, principalmente, as relações entre esporte e política. Pouco explorada nos 

estudos dos fenômenos esportivos, a dimensão das relações políticas, aqui entendidas 

como pautadas por múltiplas articulações e mediações, está inserida dentro de um 

complexo cenário assinalado pela presença de diversos agentes sociais.  
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Iniciamos, em 2011, o que está sendo tratado como a “década esportiva” no 

Brasil, país que sediará dois grandes eventos esportivos, a Copa do Mundo de 2014 e os 

Jogos Olímpicos de 2016 (no Rio de Janeiro), bem como outros eventos menores. A 

projeção destes eventos traz a tona, de forma ainda mais incisiva, as relações entre o 

universo esportivo e diversos outros setores da sociedade. Assim, no que tange ao 

espaço acadêmico reservado a esse tema, devemos aproveitar esse momento de ebulição 

provocado por estes eventos para promover e sedimentar um corpo de pesquisas amplo 

para assim enfrentar a heterogeneidade do conceito de esporte – “um elemento da 

cultura que, de forma distintiva, faz parte do cotidiano e dos estilos de vida de 

indivíduos e de grupos particulares” (Stigger, 2002, 16). 

Uma análise mais sistemática e abrangente das relações traçadas dentro desse 

complexo cenário permite um maior entendimento da pluralidade de práticas e 

representações do fenômeno esportivo, universo privilegiado para investigar as 

representações coletivas. Para isso, faz-se necessário analisar os múltiplos sentidos e 

significados vividos por diferentes atores e agentes nos diversos espaços esportivos, 

                                                 
1 Trabalho apresentado na 28ª. Reunião Brasileira de Antropologia, realizada entre os dias 02 e 05 de 
julho de 2012, em São Paulo, SP, Brasil. 
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para além daquilo que é apreendido da sua dimensão espetacularizada. Olhar para o 

esporte de um local próximo ao utilizado por DaMatta ao enfocar o futebol enquanto 

“uma atividade dotada de uma notável multivocalidade – uma vocação complexa que 

permite entendê-lo e vivê-lo simultaneamente de muitos pontos de vista” (DaMatta, 

1994, 12).  

Tal amplitude de significados – essa instigante multivocalidade - já foi destacada por 

autores de diversas áreas do conhecimento humanístico que se debruçaram sobre a 

questão do surgimento e desenvolvimento dos esportes modernos, tomando-os como 

desdobramentos dos jogos e passatempos anteriores ao século XIX, tanto os tidos como 

nobres como aqueles considerados populares. Destacam-se as obras de autores como 

Johan Huizinga (2005) e Roger Caillois (1990), que se voltaram para o debate 

envolvendo os usos dos conceitos de esporte e jogo, ou lúdico e agonístico, 

divertimento e seriedade. Debate que mobilizou e ainda mobiliza as investigações de 

diversos autores sobre os significados dos esportes nas sociedades modernas.  

Huizinga, por exemplo, analisou inúmeras esferas sociais – poesia, música, dança, 

filosofia, guerra e direito – à procura de elementos lúdicos em todas elas, evidenciando, 

assim, que as “grandes atividades arquetípicas da sociedade humana são, desde o início, 

inteiramente marcadas pelo jogo” (2005, 7). O autor propõe uma análise do jogo não 

apenas enquanto uma manifestação cultural, mas, principalmente, como um conceito 

que, ao mesmo tempo, gera e integra a noção de cultura. 2 Assim, a cultura, para o autor, 

surge e se desenvolve sob a forma de jogo - no jogo e pelo jogo. 

Porém, o elemento lúdico, decadente desde o século XVIII, não estaria presente nas 

épocas atuais, mais sofisticadas, com a mesma intensidade verificada nas sociedades 

ditas primitivas. Segundo o autor, isso já podia ser apurado no século XIX, época na 

qual se perdeu parte relevante dos elementos lúdicos de períodos anteriores3. Como teria 

ocorrido esse processo? 

  

À medida que uma civilização vai se tornando mais complexa, vai se 

ampliando e revestindo-se de formas mais variadas, e que as técnicas de 

produção e a própria vida social vão se organizando de maneira mais perfeita, 

                                                 
2 Para Huizinga, “O jogo é uma atividade ou ocupação voluntária, exercida dentro de certos e 
determinados limites de tempo e de espaço, segundo regras livremente consentidas, mas absolutamente 
obrigatórias, dotado de um fim em si mesmo, acompanhado de um sentimento de tensão e de alegria e de 
uma consciência de ser diferente da ‘vida quotidiana’” (2005, 33). 
3 O autor critica grandes correntes do pensamento do século XIX por serem adversas ao fator lúdico na 
vida social, entre elas a concepção marxista de que o mundo é governado por forças econômicas e 
interesses materiais (2005, 213). 
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o velho solo cultural vai sendo gradualmente coberto por uma nova camada 

de idéias, sistemas de pensamento e conhecimento; doutrinas, regras e 

regulamento; normas morais e convenções que perderam já toda e qualquer 

relação direta com o jogo (Huizinga, 2005, 85). 

 

Portanto, ocorreria um ocultamento do homem lúdico no cotidiano de nossas vidas, 

revestido por novas camadas e, assim, restando num segundo plano, encoberto por 

fenômenos culturais. Neste cenário levantado por Huizinga, o fenômeno esportivo - 

uma forma de competição sujeita a um sistema de regras, ou seja, um jogo – também 

estaria, no final do século XIX, se afastando dos elementos do jogo, apesar de ainda 

carregar uma forte influência da esfera lúdica. Este afastamento se daria a partir da 

sistematização e regulamentação do esporte (o jogo vira negócio), com regras mais 

rigorosas e complexas, visando a espetacularização e o lucro; o que implicaria perda de 

características lúdicas puras. Para Huizinga, portanto, vem ocorrendo o desaparecimento 

do espírito lúdico, antes encontrado com maior intensidade em outras sociedades. 

Apesar de não concordar com o enfoque evolucionista proposto por Huizinga, ainda 

sim é importante destacar sua principal contribuição ao debate: a complexidade do 

lúdico e seus aspectos contraditórios, pois tanto o conceito de esporte quanto o de jogo 

apresentam, para o autor, múltiplas manifestações. Diversidade que posteriormente 

outros autores procuraram abordar, mas agora voltados à classificação e delimitação de 

categorias diferenciadas para sabermos os limites e fronteiras do fenômeno esportivo.4  

No Brasil, somente a partir do final dos anos 1970 e começo da década de 1980, 

pôde-se verificar investigações mais sistemáticas dedicadas à compreensão da 

amplitude de significados do fenômeno esportivo. Considerada a primeira tentativa 

teórica5 de reflexão do futebol enquanto objeto de análise cultural, a obra organizada 

por Roberto DaMatta (1982), Universo do Futebol, tem como principal predicado o 

olhar antropológico, sobre aspectos diferentes, mas que de certa forma reuniam-se num 

mesmo objetivo inicial: realizar uma antropologia do futebol (e do esporte) a partir de 

uma análise cultural do fenômeno enquanto uma instituição nacional.  

                                                 
4 Conferir, por exemplo, Caillois (1990), que apresenta uma concepção do lúdico dividido em categorias 
de acordo com as experiências que proporcionam: Agon (marcado pela competição), Alea (pelo acaso), 
Mimicry (pela interpretação e ilusão) e Ilinx (pelo êxtase e vertigem). A categorização de Caillois vai 
além. O autor classifica os jogos em Paidia (mais ligados ao divertimento e prazer) e Ludus (uma forma 
mais disciplinada e regrada, que teria originado o esporte moderno). Mas tal como Huizinga, Caillois 
trabalha com um quadro lúdico muito amplo, resumido nos quatro grupos por ele classificados. 
5 Tal pioneirismo é pensado a partir das proposições teóricas mais sistemáticas reunidas no livro Universo 

do Futebol, pois já na década de 1970 outros estudos foram publicados, mas sem o mesmo alcance. 
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Como em sua análise do carnaval, outro fenômeno contemporâneo brasileiro de 

massa, DaMatta aponta que seu interesse advém do fato desses fenômenos serem meios 

privilegiados para a compreensão de questões significativas da sociedade brasileira, pois 

evidenciam e problematizam aspectos da vida cotidiana, o que justifica, para o autor, a 

popularidade do futebol e do carnaval no país. Supera-se, assim, a dicotomia entre 

esporte e sociedade, buscando entender essa atividade como parte da sociedade e não 

em oposição a ela. Refutava-se, desse modo, as perspectivas consolidadas na época, que 

dissociavam esporte e sociedade, e que vinculavam o futebol a certos papéis sociais: 

instrumento ideológico, fator de alienação popular e ópio do povo. 6 

Embora concorde que tais temas sejam há muito debatidos nas Ciências Sociais 

brasileira, penso que seja necessário a retomada mais detida de alguns pontos da obra 

damattiana, tendo em vista que os desdobramentos de tais propostas permanecem 

desafiadores no debate contemporâneo e que essas concepções continuam a alimentar o 

imaginário brasileiro e, especificamente, o acadêmico. Não tenho como objetivo 

levantar aqui toda ou mesmo parte de uma bibliografia sobre futebol e esporte, 7 mas 

sim retomar obras importantes no conjunto de produções acadêmicas sobre esporte. 

Houve, nas leituras muitos autores, a partir dos anos 1980, uma apropriação 

apressada das críticas a uma abordagem ideológica do fenômeno futebolístico, semeada 

na expressão “futebol é ópio do povo”. Os desdobramentos desta recusa ampliaram-se a 

uma rejeição de abordagens que vinculam aspectos políticos aos esportivos, numa 

interpretação equivocada da proposta inicial de DaMatta (1982a; 1982b).  

Ao desvincular cultura e política, muitos autores repetem os erros que criticam, pois 

ao afirmarmos que futebol não é ópio do povo, estamos sendo tão arbitrários quanto os 

que defendem unicamente o papel alienante deste esporte. O futebol pode ter uso 

                                                 
6 Um exemplo basilar da leitura ideológica é encontrado nas investigações de sociólogos influenciados 
pela Escola de Frankfurt que teceram uma Teoria Crítica do Esporte, analisando este fenômeno enquanto 
um elemento alienante da indústria cultural, entendido apenas pela ótica do consumo, pois as massas não 
produziriam cultura, mas sim a consumiriam. Alguns estudos no Brasil estiveram comprometidos com 
essa abordagem e a tese de que o futebol era o ópio do povo esteve amplamente presente nas décadas de 
1970 e 1980 em diversas esferas, também na intelectual.  
7 Conferir, no artigo de Toledo (2001), uma ampla e competente revisão da produção das Ciências Sociais 
sobre futebol. Ver, ainda, no mesmo periódico, porém em outro volume, o artigo de Alabarces (2004), 
com uma revisão da produção latino-americana, destacando-se as obras em língua espanhola. Conferir 
ainda a revisão crítica sobre esporte realizada por Guedes (2010) e o levantamento quantitativo das 
produções sobre futebol nas ciências humanas (Giglio; Spaggiari; 2010). 
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políticos e ideológicos. Este é um dos muitos significados a ele atribuídos, e recorrente 

dentro do universo esportivo de forma geral.8  

Em pesquisa recente (Spaggiari, 2009), procurei fazer uma discussão sobre as 

relações entre esporte e política – binômio pouco estudado nas ciências sociais 

brasileiras – com o objetivo de compreender como as formas de fazer e viver política – 

ou seja, analisar como, onde e quem faz política - podem ser decisivas dentro da 

organização de um clube de futebol de várzea e seu projeto de formação de jovens 

jogadores em bairros periféricos de São Paulo. Pude analisar o envolvimento de pessoas 

ligadas ao futebol varzeano com um conjunto de práticas e relações políticas locais, 

relacionadas não só ao bairro e ao plano local, mas também a uma rede ampliada de 

atores que ultrapassa os limites do bairro. Um exemplo das muitas articulações das 

agremiações com diversas práticas cotidianas (políticas, midiáticas, educacionais, 

comunitárias) acionadas não só nos bairros, como também para além deles, alcançando 

outros planos citadinos. Assim, as relações entre clubes de várzea e lideranças políticas 

ganham desdobramentos ligados diretamente à vida cotidiana do bairro e da cidade.  

Tais relações são recursivas dentro do universo futebolístico,9 mas ainda não foram 

analisadas de forma mais detida. Esta dimensão cotidiana das relações políticas ainda 

tem sido pouco explorada nos estudos dos fenômenos esportivos, visto haver, como 

apontei anteriormente, uma apropriação apressada das críticas a uma abordagem 

ideológica e política do fenômeno futebolístico.10 Relações aqui entendidas como 

pautadas por múltiplas articulações e mediações, pois, como foi possível perceber nas 

observações realizadas, a polarização entre esporte e política perde força diante de 

contextos em que o esportivo emerge no político e o político no esportivo. 

A problematização da questão política tem sido enfrentada de forma mais assídua 

nos estudos sobre as políticas públicas de esporte. Embora preterido frente a outros 

setores no conjunto das ações governamentais, o fenômeno esportivo foi alvo de 

                                                 
8 A utilização do universo esportivo para fins políticos é recorrente na história moderna da prática 
esportiva e corporal (Magnane, 1969), o que evidencia a importância de investigar as orientações e 
propósitos políticos. Por isto que, ao contrário do que aponta Magnane, não se trata de um conjunto de 
interesses “que se pode qualificar como distorção” (1969, 71).  
9 Articulação que não é recente, como lembra Seabra (2008, 140-141): “O clube, o futebol e a política 
formam uma unidade problemática que acompanha a modernidade desde a origem e compreende uma 
estruturação que vai do nível local ao internacional, na qual o clube de bairro chegou a ser o nível mais 
elementar. Pois, quando a população proletária se acomodava nos arrabaldes da cidade, formavam-se 
lideranças locais que se envolviam com o futebol em São Paulo [...] Portanto, os clubes, organizações 
voluntárias, que se formaram em profusão, serviam também à organização da vida civil e política”.  
10 O que pode ser visto na ausência de estudos na área de Ciência Política, conforme observou Guedes 
(2003). 
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cuidado e intervenção do Estado, o que configurou, durante o século XX, numa parceria 

entre poder público e sistema esportivo (Stigger 2002: 86). Tal parceria vem ganhando 

novos contornos nas últimas duas décadas, mobilizando temas como direitos sociais e as 

ditas políticas neoliberais (Melo, 2005). Como é possível perceber no trabalho de 

Deccache-Maia (2003), apresenta-se uma tendência, desde a década de 1960, para o uso 

do esporte enquanto direito social, o que viria a ser institucionalizado a partir da 

Constituição de 1988.  

Vários dos aspectos que apareciam vinculados aos objetivos de diversos projetos 

sociais foram observados por Zaluar (1994), em sua pesquisa sobre projetos de prática 

esportiva para jovens nos anos 80, que apontou a tendência de se classificar a prática 

esportiva num sentido utilitário, quando associada às classes populares, e num sentido 

ocioso e desinteressado, quando associada às classes abastadas (1994: 59). Assim, ao 

avaliar os resultados da política social daquela década destinada à criança e adolescente 

pobre, a autora refletiu sobre as propostas destes projetos de complementar o período 

escolar e preparar a juventude pobre para o trabalho. 11 

É possível assinalar que, ainda hoje, os problemas que justificaram as políticas 

sociais, bem como as soluções adotadas para resolvê-los, continuam em vigor, 

conforme aponta uma bibliografia contemporânea. Nesse sentido, em outro momento, 

procurei analisar, a partir de certos projetos federais e estaduais, como o Segundo 

Tempo e o Mais Esporte, foi possível problematizar alguns dos desígnios utilizados por 

formuladores das políticas públicas para justificar sua importância (Spaggiari, 2009). 

Portanto, pode-se afirmar que diversas pesquisas vêm realizando análises sobre o 

desenvolvimento de projetos sociais principalmente a partir das percepções e 

representações daqueles que são beneficiados pelas políticas. Contudo, pouco se 

investiga os processos de construção dessas ações a partir de um olhar sobre o modo de 

formulação do problema social e de definição das propostas e soluções. Desafio que 

Macedo e Castro (2009) procurou enfrentar quando analisou o processo de construção 

do que chamamos de políticas públicas com base nos projetos e estudos empreendidos 

pela UNESCO no Brasil a partir da década de 1990, para assim compreender quem são 

os formuladores das políticas sociais, quais são as principais propostas e a quem são 

destinadas. O autor analisa algumas publicações elaboradas pela UNESCO-Brasil no 

final da década de 1990 e início dos anos 2000, bem como os discursos e práticas 

                                                 
11 Muitos deles amparados nos índices de criminalidade e violência, crescentes na década de 80, assim 
como nos dados da crise econômica brasileira.  



7 
 

cotidianas dos formuladores e administradores envolvidos com o processo de 

construção das políticas públicas, com o objetivo de investigar como a UNESCO-Brasil 

tornou-se não só um espaço articulador de diversos agentes relacionados à elaboração e 

a execução de programas sociais, mas também passou a ser reconhecida como 

especialista nessas temáticas. 

Vislumbra-se, assim, um complexo cenário político pautado por múltiplas 

articulações e assinalado pela presença de diversos agentes sociais, tais como políticos, 

gestores públicos, consultores, cientistas sociais, educadores etc., vinculados a vários 

mundos sociais (instituições universitárias, ONGs, centros de pesquisa, instituições 

privadas etc.). 

Para dar conta desse cenário, faz-se necessário analisar o modo como as múltiplas 

articulações produzem diferentes configurações do Estado, procurando compreender a 

atuação dos seus diversos segmentos e as relações construídas com os agentes do 

universo esportivo. Longe de ser um bloco unívoco e homogêneo, o Estado define-se 

por um funcionamento orientado por princípios de centralização e segmentação, modos 

que se opõem e se combinam simultaneamente (Aquino, 2009, p.16). Evita-se assim 

uma essencialização do Estado: 

 

o Estado não pode ser tratado unicamente como centralizado em contraponto 

a outras unidades segmentares. O poder público, embora tenha segmentos e 

funções que poderiam ser tratados enquanto fixos e estáveis, segue, na 

verdade, princípios de segmentaridade no sentido de oposição e composição 

contínua, tanto entre seus segmentos como em relação a segmentos externos 

(Aquino, 2009, p.171).  

 

Portanto, faz-se necessário um olhar para o Estado enquanto um agente político 

flexível e dinâmico inserido num emaranhado de relações entre atores, agencias e 

instituições que apresentam múltiplas práticas, ações, interesses, desígnios e 

experiências. A problematização desse caráter multifacetado e dinâmico do Estado é 

essencial para a apreensão do processo de construção de um conceito político de 

Esporte, fenômeno que atinge inúmeras dimensões socioculturais. Mas não só isso. 

Vale destacar, por fim, que a análise das dimensões políticas, aqui brevemente 

trabalhadas, traz também contribuições a uma proposta mais ampla de avançar na 

compreensão das diversas formas de como o Esporte pode ser vivido, ou ainda, para 

compreender como se trata de um conceito empiricamente construído, e não tomado 
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como referência a priori, pois os sentidos atribuídos podem variar conforme os 

contextos e recortes estudados. Para além dos megaeventos, a “década esportiva” 

brasileira vincula-se um quadro extenso de práticas e representações envolvendo 

diversas esferas sociais aqui interligadas pelo Esporte; múltiplas articulações que 

permeiam o universo esportivo. 
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