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RESUMO

Esta pesquisa investiga a gestão das imagens espetaculares do esporte nos megaeventos. O esporte moder-

no de alta competição, base dos megaeventos esportivos, é fonte de um sistema complexo de produção e 

reprodução de imagens e símbolos sociais e é gerador de imagens “economizadas” – ou seja, com acúmulo 

de valores e significados –, e que constroem vínculos entre agentes desses tipos de atividades e seus públi-

cos, o que, por fim, reverte-se em capital e imagem. Esse assunto torna-se mais relevante com a realização 

no País da Copa do Mundo de 2014 e dos Jogos Olímpicos Rio 2016 no Brasil. A hipótese principal desta 

pesquisa de doutoramento é a de que as imagens que circulam nesses megaeventos organizam-se não 

mais na relação com os seus referentes corporais – ou seja, atletas, locais ou competições –, mas sim com 

outras imagens, gerando um espetáculo  imagético que se constrói a partir de um princípio econômico. Esta 

pesquisa, que pretende analisar os megaeventos enquanto ambientes midiáticos do esporte, permite mos-

trar que há uma economia, um princípio operativo entre jogo, esporte e megaeventos, a partir de imagens. 

A referência aqui é o conceito grego “oikonomia” e suas derivações na economia teológica, que  subsidiam 

a ideia de uma economia da imagem, que se liga à organização e à gestão dos recursos imagéticos na 

relação entre o homem e seu imaginário. O objetivo é investigar a construção dos ambientes midiáticos e 

verificar a pertinência de se falar na existência de uma economia da imagem do esporte, responsável pela 

transformação de megaeventos esportivos e de seus agentes em mercadorias da sociedade de consumo. No 

conceito de jogo e esporte, as referências são Huizinga e Caillois. Para esporte, as referências são Bourdieu, 

a partir do conceito de comunicação no esporte, e Wulf e Gabauer, sobre a mimese no jogo esportivo. Serão 

também fundamentais os conceitos de imagem, evento e de aparelho de Flusser. E, por fim, a partir de 

Agamben, Mondzain e Polanyi, alicerça-se o conceito de economia das imagens, o que permite, em diálogo 

com a teoria do espetáculo, de Debord, e da Iconofagia, de Baitello Jr., entender a essência do consumo 

esportivo na sociedade contemporânea.

Palavras-chave: Economia da Imagem do Esporte; Megaeventos Esportivos; Espetáculo Esportivo; Gestão 

da Imagem.





ABSTRACT

This research investigates the management of spectacular images of the sport in mega events. The top-level 

modern sport, the basis of mega sports events, is a source of a complex system of production and image 

reproduction and social symbols, and of “economized” images – this is, with the accumulation of values 

and meanings – and it is also a bridge between those agents of these types of activities and their audien-

ces, which ultimately reverts to capital and image. This issue becomes more relevant due to the fact that 

Brazil will host both World Cup in 2014 and Olympics in 2016. The main hypothesis of this doctoral research 

is that the images that circulate in these sports mega events are organized not in relation to their body 

related – this is, athletes, local or competition – but with other images, creating an imagery show that is 

constructed from an economic principle. This research, which aims to analyze the sport mega-events as me-

dia environments, allows us to show that there is an economy, an operating principle between play, sport 

and mega-events, from images. The reference here is the Greek concept of “oikonomia” and its derivations 

in economic theology, which support the idea of an economy of the image, which binds to the organization 

and management of pictorial resources in the relationship between the man and his imaginary. The objecti-

ve is to investigate the construction of media environments and test the validity of speaking in the existen-

ce of an economy of image of the sport, responsible for the transformation of sports mega-events and their 

agents in goods of the consumer society. In the concept of game and sport the references are Huizinga and 

Caillois. For sport, the references are Bourdieu, from the concept of communication in sport, and Wulf and 

Gabauer on mimesis in the sports game. For concepts of image, event and apparatus, the ideas of Flusser 

are also crucial. And finally, from Agamben, Mondzain and Polanyi, the concept of economy of images is 

supported, which allows, in dialogue with the theory of the spectacle, Debord and Iconofagia by Baitello Jr., 

we can understand the essence of sports consumption in contemporary society.

Keywords: Economy of image of Sport, Sports Mega Events, Sports Entertainment, Image Management.
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INTRODUÇÃO

Uma Copa do Mundo é motivo de festa no Brasil. 
Mas até que ponto esses festejos têm algo a ver com esporte? 

O ESPORTE NO CAMPO DAS IMAGENS
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A ERA DOS MEGAEVENTOS ESPORTIVOS 

No Brasil, alguns indicadores tendem a funcionar como termômetros de 

sucesso de uma Copa do Mundo. Numa edição qualquer desse evento – que aqui 

chamaremos de megaevento pela sua dimensão e impacto na rotina das pessoas –, a 

cada quatro anos, alguns padrões repetem-se. Um deles é a mobilização das pesso-

as, em bairros, enfeitando ruas, organizando festas. Em algumas cidades há até con-

cursos para escolher o local mais decorado, a festa mais animada. Há casos em que 

surge até uma competição e os grupos mais animados chegam a “aparecer na TV”. 

Esse envolvimento popular gera consumo e, como consequência, o jor-

nalismo tende a situar o varejo como um indicador de sucesso desse megaevento 

do futebol: em supermercados e lojas, a venda de itens como cerveja, ingredien-

tes para churrasco, fantasias em verde-e-amarelo, entre outros, são observados 

e convertidos em êxito ou fracasso daquela edição do Mundial. A propaganda, 

com isso, é outro termômetro de êxito dessas atividades. Uma Copa bem suce-

dida é aquela “festejada” pelas marcas patrocinadoras e também por outras que 

tentam “pegar carona” no evento.

Nesse contexto de varejo, ainda, é particularmente relevante a oferta de 

aparelhos de TV. Uma Copa do Mundo é “época de trocar de televisor”. Uma 

campanha, já muito antiga, explorava esse comportamento. A fabricante japonesa 

Mitsubishi, por exemplo, tinha como slogan uma frase que afirmava garantir seu 

produto até o próximo mundial. Na Copa de 1990, por exemplo, os anúncios indi-

cavam que o aparelho teria assistência técnica garantida até a edição de 1994, nos 

Estados Unidos, quando o Brasil conquistou seu tetracampeonato. 

Outro indicador de sucesso de uma Copa do Mundo é o interesse das crian-

ças pelas coleções de figurinhas do álbum oficial desse megaevento. Na edição trau-

mática e inesquecível da Copa da Espanha de 1982, por exemplo, para se colecio-

“Jogar é uma forma de expressar amor pelo futebol. 
Ver jogos é outra.”

Kuper e Szymanski, 2010: p. 181
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nar essas pequenas figuras com imagens dos jogadores das equipes participantes do 

mundial era necessário comprar os chicletes Ping Pong. A figurinha mais difícil era 

do Zico. Uma geração inteira praticamente estragou os seus dentes em busca desse 

dificílimo objeto de status. A criança que tinha a figurinha daquele craque nacional 

diferenciava-se no seu grupo, era reverenciada – afinal Zico era o “Pelé” da sua era, 

o grande craque da chamada “Seleção Canarinho”. 

Muitos anos depois, essa mania voltou com o álbum oficial da Copa do 

Mundo da África do Sul, de 2010. Já não era somente um hobby de crianças, pois 

muitos adultos também aderiram. O sucesso entre fãs de futebol e de coleções foi 

tamanho que, num certo momento daquela época, os veículos jornalísticos noti-

ciaram que um caminhão com um lote de figurinhas havia sido interceptado por 

ladrões e que a carga havia sido roubada na cidade de Santo André, na região me-

tropolitana de São Paulo.  

Além disso, o sucesso dessa nova fase do colecionismo de figurinhas trazia 

agora um elemento novo: as redes sociais. Parte desse interesse agora se devia à ca-

pacidade de, frequentando as comunidades dedicadas ao assunto no Orkut, garan-

tir a troca das estampas repetidas com outros estranhos, mas de forma a completar 

o álbum. O risco de ficar com a coleção incompleta, comum no passado, havia 

praticamente sido extinto. Até porque se alguém tivesse dificuldade de concluir essa 

tarefa, a própria editora, a Panini, comprometia-se a fornecer aos clientes as figuri-

nhas faltantes de forma a nenhum álbum ficar incompleto. 

Naquela Copa, uma das figurinhas mais difíceis de encontrar era a do joga-

dor Ronaldinho Gaúcho. Interessante notar que, a despeito de ele estar na seleção 

do álbum, o atleta não fora convocado para participar da Mundial de África. Assim, 

o objeto cobiçado por colecionadores e aficionados por futebol, na prática, não era 

um álbum fidedigno com os selecionados em campo, pois muitos jogadores lá apon-

tados não foram efetivamente à disputa. 

Entre figurinhas, festas e aparelhos televisores, o que chama a atenção ao 

falar de Copa do Mundo é a seguinte questão: onde está o esporte nisso tudo? 

Como falamos de um tipo de uma atividade que ocorre em espaços fechados, os 

estádios, onde somente um grupo restrito tem acesso, a maior parte das pessoas 

relaciona-se com ela a partir dos meios de comunicação de massa e, por conse-

quência, de muitas imagens.

É justamente a parte que envolve as imagens como esse elo que aproxima 

as pessoas de megaeventos como a Copa do Mundo de Futebol – ou, melhor, da 

Copa do Mundo da Fifa, que é o nome registrado desse espetáculo esportivo –, que 

vamos aprofundar aqui. Além do Mundial de futebol, também se insere no contexto 



23 

desse tipo de atividade esportiva de impacto mundial e com forte poder de ruptura 

no cotidiano, as Olimpíadas. 

Os Jogos Olímpicos e a Copa do Mundo têm em comum o fato de que são 

atividades que ocorrem a cada quatro anos e em datas não coincidentes, para que 

um não prejudique o outro. Além disso, os dois megaeventos esportivos apresentam 

ainda como características o fato de envolverem um ciclo de organização longo, in-

vestimentos bilionários, interesses econômicos e políticos e, não menos importante, 

grandes audiências planetárias. 

Em uma sociedade espetacularizada, como diria Guy Debord, a consoli-

dação da Copa do Mundo e das Olimpíadas no seleto grupo das principais cele-

brações planetárias ilustra claramente a vitória de um projeto de abstração ou, nas 

palavras dele, de uma “separação consumada”. Ainda que vinculante e agregador 

social – vejam as festas, as figurinhas, as comemorações –, um megaevento, afirma 

o pensador francês, “reúne o separado, mas o reúne ‘como separado’ (1997: p. 23)”.  

Eis, enfim, a era dos megaeventos esportivos: a era vigente do esporte, na 

qual o esporte enquanto um projeto histórico praticamente já não existe mais. 

DESAFIOS DE UM OBJETO DINÂMICO
De fato, é desse contexto fundamental envolvendo a natureza dos megaeven-

tos que surge o problema de pesquisa que vamos analisar aqui. Como foi ilustrado 

nos breves exemplos anteriores, a Copa do Mundo e a Olimpíada “invadem” a vida 

das pessoas, mudam as rotinas e alimentam sonhos, mas contraditoriamente, apesar 

de ilustrar práticas esportivas, não é o esporte que essas atividades promovem. 

Nos megaeventos, os espectadores são consumidores e, efetivamente, 

consomem cada vez mais imagens à medida que praticam cada vez menos es-

portes. Deste contexto, surge o problema desta pesquisa: Em que medida os 

megaeventos esportivos produzem uma midiatização do esporte, gerando, com 

isso um, ambiente midiático praticamente alheio ao mundo do esporte e que 

chega até a modificar o próprio esporte? 

Contudo, para entender esse processo, o que nos interessa desenvolver é 

um estudo sobre a produção e a reprodução dessas imagens espetaculares dos me-

gaeventos e de que maneira essa produção imagética constrói uma teia de imagens 

retroalimentadas e ressignificadas, distanciando-se dos objetos esportivos que as 

produzem. Em um cenário mais avançado, essas imagens espetaculares mudam o 

esporte, pois geram nos seus públicos uma expectativa a ser atendida quando eles 

estão em contato com a atividade esportiva em si e não mais apenas com a versão 

espetacular - ou seja, a versão midiatizada.
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Além de tudo o que já foi dito anteriormente, também consideramos que a 

imagem, nesse contexto, se impõe ao seu objeto original ou sequer se relaciona com 

um objeto existente. Como vimos nos exemplos acima, no ambiente dos megaeven-

tos esportivos, não estão inseridos somente o esporte e suas imagens, mas sim um 

universo de entretenimento e de interesses econômicos que, aos poucos, pratica-

mente tomaram para si esse tipo de atividade. 

Com essa problematização, constatamos que o mecanismo de gerar um 

“outro do esporte”, nessa ambientação espetacular, é possível por estratégias – ou 

programas, como diria Flusser – que fazem parte do aparelho megaevento esporti-

vo. Além do mais, a eficiência dessas práticas esportivas modernas dá-se porque elas 

estão amplamente atreladas à máquina social de geração de bens simbólicos e de 

consumo, sendo comprometidas com a retroalimentação de um sistema de imagens 

fundamental para o modelo de sociedade contemporâneo. 

Tentando entender essa questão, levantamos como principal hipótese de 

pesquisa que as imagens que circulam nesses megaeventos organizam-se não mais 

na relação com os seus referentes corporais – ou seja, atletas, locais ou competições 

–, mas sim com outras imagens, gerando um espetáculo imagético que se constrói a 

partir de um princípio econômico. 

Isso siginifica dizer que um megaevento esportivo seria um ambiente mi-

diático estruturado economicamente para gerar uma nova ambiência na relação 

dos espectadores com os esportes. Os megaeventos esportivos, com isso, deixam de 

ser um local de transcendência, pela competição e pela admiração da beleza dos 

movimentos e das formas, para se transformar em um mercado de trocas no qual a 

contraparte da imagem consumida se dá na cessão do tempo do observador. O cus-

to desse processo, externalizado pelo sistema econômico dos megaeventos, é pago 

pelo espectador que compra uma imagem cada vez mais valorizada e, ao mesmo 

tempo, menos informativa.

Apontamos como hipótese complementar que as imagens eficientes são mais 

que imagens econômicas, elas são imagens economizadas, pois com elas o aparelho 

do megaevento consegue, a partir de um processo de construção de textos, dizer 

mais com menos. Essas são eficientes, por assim dizer, pois conseguem vincular-se 

aos espectadores com mais facilidade e êxito comunicativo, no fluxo excessivo de 

imagens “desinformadas” da sociedade atual. 

No processo de investigação sobre a economia das imagens do esporte, va-

mos fazer um resgate do jogo e do esporte e como os dois sistemas se modelizam, a 

partir de códigos específicos que os distinguem um do outro, mas que, na construção 

do esporte moderno, acabam sendo ressignificados e novamente hibridizados. Com 
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isso, apontamos como objetivos centrais deste trabalho: 1. Pesquisar a construção 

das imagens relacionadas aos megaeventos esportivos e a ligação dessas com o es-

porte e o jogo; 2. Investigar reflexivamente o processo de organização das imagens 

dos megaeventos esportivos; 3. Entender como a imagem do esporte transforma-se 

em objeto valorado e como ela gera impactos econômicos.

Parece-nos fundamental, como justificativa, lembrar que, pelas questões já 

apontadas aqui, estudar essa economia da imagem do esporte é de grande impor-

tância para entender a sociedade atual e seus mecanismos de vinculação por meio 

de espetáculos. No caso particular do Brasil, esse assunto torna-se mais relevante 

com a realização no País da Copa do Mundo de 2014 e dos Jogos Olímpicos Rio 

2016 no Brasil, o que gera deslocamento de recursos e expectativas sobre possíveis 

impactos dessas atividades na vida nacional.

Assim, com essa pesquisa, esperamos contribuir para os estudos sobre 

os legados dos megaeventos esportivos no Brasil, ao menos no que se refere à 

produção simbólica, a construção de imagens e ao ambiente comunicacional e 

cultural envolvidos. 

CAMINHOS METODOLÓGICOS E TEÓRICOS: ESCOLHAS
O corpus desta pesquisa foi construído a partir de farta exemplificação 

do jogo, do esporte e, principalmente, dos megaeventos esportivos, escolhidos a 

partir de publicação nos meios de comunicação impressos, audiovisuais e digi-

tais. Sempre que houver exemplos em destaque ao longo deste trabalho, as refe-

rências serão apontadas. Ainda cabe explicar que o recorte está temporalizado 

no ciclo iniciado no Brasil com os Jogos Panamericanos Rio 2007 e que segue 

até os Jogos Olímpicos Rio 2016. Como é sabido, entre essas duas atividades, há 

a Copa do Mundo da Fifa 2014.

Não se descarta a análise comparativa com megaeventos realizados em 

outros países, mas para ter um recorte metodológico mais preciso, vamos privi-

legiar a interface brasileira dessas atividades esportivas globais. Também enfa-

tizamos que, excepcionalmente, ao longo deste trabalho, poderão ser indicados 

exemplos de outros períodos históricos, mas serão exceções e, no mínimo, terão 

vínculos com os megaeventos. 

Em termos de metodologia de pesquisa, este estudo segue linhas de trabalho 

previamente planejadas: 

• uma primeira linha envolve os estudos sobre cultura e jogo e que vão 

permitir um entendimento sobre o metassistema onde se insere o esporte;
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• uma segunda linha envolve justamente o esporte como manifestação 

social em interface entre o trabalho e o ócio. Com a evolução dessas re-

flexões, veremos como a ascensão do esporte moderno cria as condições 

para o surgimento dos megaeventos esportivos;

• uma terceira linha analisará o fenômeno dos megaeventos esportivos. 

Enquanto construtores de ambientes midiáticos densamente povoados 

de imagens espetaculares, eles permitem, ainda, uma breve reflexão so-

bre a comunicação e a imagem nesses casos;

• uma quarta linha envolve os estudos sobre economia e a necessidade 

de entendermos tanto o conceito moderno quanto o clássico para, com 

isso, ter um entendimento sobre como a visão mercadológica e moneta-

rista se impõe ainda que, do ponto de vista da lógica, a teoria econômica 

tenha um escopo mais amplo e que subsidiará a fundamentação de uma 

economia das imagens do esporte, como proposto neste estudo.

Cabe, ainda, comentar que as quatro linhas de trabalho desta pesquisa espe-

lham os capítulos que se seguirão, ou seja:

• Capítulo 1 – uma análise sobre o conceito, a natureza e as raízes do 

jogo, o jogo como cultura e o papel do jogo na era dos megaeventos;

• Capítulo 2 – nesta parte fazemos uma retomada do conceito de es-

porte, sua natureza e breve histórico para, com isso, alicerçar a ideia do 

esporte moderno e as raízes para a ascensão dos megaeventos esportivos;

• Capítulo 3 – para abordar a emergência e a natureza dos megaeventos 

esportivos, vamos inicialmente buscar as diferenças entre evento e acon-

tecimento, para, em seguida, analisar o conceito de megaevento espor-

tivo como algo que espetaculariza e, por consequência, separa o esporte 

das imagens do esporte;

• Capítulo 4 – nesta parte, há particular preocupação com o conceito 

de economia que estamos fundamentando neste estudo. Vamos fazer 

um percurso para mostrar como a economia e a imagem possuem uma 

relação bastante próxima, já historicamente. Como isso, trabalharemos 

as bases de uma economia das imagens do esporte.

Em termos de fundamentação teórica, a investigação sobre a existência de 

uma economia das imagens do esporte exige um percurso interdisciplinar um pou-

co complexo, mas que, acreditamos, ao fim, mostra a teia teórica que se arquiteta 
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sobre esse tema de maneira harmônica e não contraditória. Inicialmente, este es-

tudo exigiu reflexões sobre o conceito de jogo, a partir de Huizinga e Caillois, e o 

diálogo dele com o conceito de cultura de Bystrina e Morin. 

No desenrolar, após essa reflexão sobre o jogo estar mais sedimentada, vieram as 

bases para um entendimento do esporte enquanto objeto sociológico e comunicacional. 

Nesse último caso, autores como Bourdieu e Gebauer e Wulf  foram fundamentais. 

Com um sólido entendimento de jogo e esporte, começamos a aventura pelo 

universo dos megaeventos. De início, a reflexão sobre evento e acontecimento já 

traz aspectos interessantíssimos para esta pesquisa. Nesse momento, ainda, o con-

ceito de pós-história de Flusser é importante e ele dialoga com essa pesquisa a partir 

de um excelente material audiovisual em que se registra uma palestra importante 

do filósofo tcheco intitulada We shall survive in the memory of  the others. Também os con-

ceitos de Roche, sobre a natureza comunicacional dos megaeventos, e de Boorsting, 

sobre os pseudeventos, serão importantes.

Apesar da organização em quatro capítulos, a parte final, ao falar de eco-

nomia é mais um “estudo transversal” aos três tópicos anteriores que, efetiva-

mente, uma nova camada que se coloca sobre eles. É a economia, enquanto um 

dispositivo do aparelho dos megaeventos, que permite a construção de imagens 

economizadas, como chamaremos, e que mediam as relações dos espectadores 

com o espetáculo do esporte.

 São fundamentais nessa parte: Debord, com o conceito de espetáculo; Bai-

tello Jr., com o conceito de imagem e iconofagia, além de Polanyi, Mondzain e 

Agamben, com fundamentais contribuições sobre a teoria econômica clássica, no 

caso do primeiro, e teológica, no caso dos dois seguintes. 

 Achamos importante enfatizar que, rompendo um pouco com as considera-

ções finais do método tradicional, trazemos, ao fim desta pesquisa, um texto inédito 

de Vilém Flusser, com uma reflexão sobre os Jogos Olímpicos no contexto dos boicotes 

da época da Guerra Fria entre Estados Unidos e União Soviética. Além de reforçar 

os conceitos básicos vistos sobre a ruptura que acontece com o esporte na moderni-

dade e o deslocamento do conceito de economia da sua natureza como concebida 

pelos gregos, esse material também abre perspectivas interessantíssimas para a evo-

lução do conceito de economia das imagens do esporte. 

 Antes de irmos aos capítulos, por fim, é importante ainda fazer alguns 

esclarecimentos sobre a natureza deste trabalho: tendo-se em vista a comple-

xidade da teia teórica construída, a opção para este estudo foi a de abordar 

exclusivamente a investigação da existência de uma economia da imagem, par-

ticularmente no contexto dos esportes. 
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 Como uma pesquisa atrelada a um regime de doutoramento, foi necessária 

a manutenção no foco proposto, e a duras penas, pois o leque teórico é bastante 

extenso. Com isso, por escolha de “modus operandi”, não objetivamos aqui analisar 

profundamente casos em específico sobre textos da cultura no ambiente dos mega-

eventos. Também não era o objetivo mapear esses textos em atividades específicas 

como, por exemplo, em uma Copa do Mundo ou da Olimpíada. 

Foi ainda um desafio trabalhar com objetos tão dinâmicos como são os me-

gaeventos esportivos. No caso das edições brasileiras, por exemplo, quando do início 

da pesquisa, não se poderia prever acontecimentos tão expressivos como foram os 

protestos de junho de 2013, dentro do contexto da Copa das Confederações daque-

le ano. Acreditamos que, por esse caminho, há também um excelente viés para futu-

ras pesquisas, pois esses casos geram um problema: seriam os protestos profanações 

das imagens economizadas ou somente imagens espetacularizadas já incorporadas 

pelo aparelho? Sem dúvida, há muito o que se observar por esse caminho.

 Por hora, sigamos uma das leis máximas do esporte: para se ganhar um cam-

peonato, jogue um jogo por vez. Vamos, então, à primeira partida. 



CAPÍTULO 1

Cultura e antecedentes do esporte nos  
ambientes midiáticos dos megaeventos esportivos

SOBRE O JOGO, IMAGENS DO JOGO 
E JOGO DE IMAGENS
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NO ABISMO DO MUNDO DOS JOGOS

Ao ver uma cerimônia de abertura de Jogos Olímpicos ou os rituais de 

início de um jogo de Copa do Mundo de Futebol estamos inseridos no topo da 

cadeia das atividades esportivas, no tempo e no espaço dos megaeventos espor-

tivos. Esses são construções sociais imponentes, por seus valores simbólicos e 

impactos político-econômicos na vida dos homens. 

Tentar entender o esporte, a partir deles, é olhar o fenômeno da explosão-im-

plosão das práticas esportivas de cima, a partir do cume da pirâmide. Uma questão 

inegável é que os megaeventos esportivos, quanto mais se impõem como um paradig-

ma da sociedade vigente, mais modificam o esporte e sufocam os jogos. O aparente 

sucesso do esporte em seu formato “mega” é, na verdade, a agonia do esporte, no 

distanciamento quase que total da sua origem no mundo dos jogos. 

É em busca desse contexto e das implicações dessas questões para o mun-

do do esporte e sua organização imagética que vamos trilhar o caminho a se-

guir. Para o trabalho que desenvolvemos aqui, é fundamental escavar camadas 

da cultura em busca do princípio-motor desse processo e, com isso, ter ferra-

mentas para entendê-lo melhor. 

Nesse caso, começaremos falando do jogo. Por natureza, todo megaevento 

esportivo traz na sua constituição a riqueza cultural e visual do mundo dos esportes. 

De igual maneira, as práticas esportivas trazem em si, em níveis mais profundos, ele-

mentos do mundo dos jogos. É curioso constatar que, nesse contexto, o que está mais 

profundo e escondido é o que tem, em si, a maior dimensão. O jogo enquanto cultura 

é maior que o esporte e que os megaeventos e, por isso, merece atenção especial aqui.

Ao longo deste trabalho iremos observar o fenômeno dos megaeventos esportivos 

recentes sobre várias perspectivas: agora como jogo. Em seguida, como esporte. Essas 

dimensões dar-nos-ão subsídios para entender os megaeventos e, posteriormente, sua vo-

“Tal tendência nossa para a ludicidade tem duas fontes. 
Uma é a práxis, que é a de jogo como símbolos. 

A outra é o fato de vivermos programados: programas são jogos.”
Flusser, 1983: p. 105
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cação para se constituir como ambiente de imagens. Sem isso, faltariam subsídios para 

a sustentação do que propomos ao fim: um estudo sobre a economia das imagens do 

esporte, sob o viés de ordenação e valoração imagética nesses ambientes comunicacionais.

Dentro de um estudo em que se busca entender a geração e a circulação de 

imagens nos megaeventos esportivos, é fundamental escavar as camadas que geram 

esses produtos culturais, num processo arqueológico. Sem dúvida, em níveis mais pro-

fundos encontramos nas práticas lúdicas o substrato fundamental dessa análise. Sobre 

esse processo de escavação e busca dos substratos mais profundos, trazemos uma re-

flexão de Flusser, ao falar e criticar de sociedade do consumo. 

O pensador tcheco que viveu décadas no Brasil aponta que o produto dessa 

organização social de consumo não é cultura, mas o lixo, os restos e os excrementos. 

Essa reflexão dele acaba sendo uma forma interessante de rever as críticas à indústria 

cultural. Flusser acrescenta: 

“lixo, isto é, restos inconsumíveis. (...) O lixo que está inundando a cultura na 
forma de produtos mal digeridos e vomitados (produtos materiais e ideais) não 
apenas perturba os passos dos homens que perambulam no labirinto (...) mas 
ainda atrai os homens com sua moleza informe de lodo (Idem, 1972: p. 36).”

Ao reler esse pensamento do pensador tcheco, Baitello Junior contextualiza tal 

afirmação e reforça a importância de um pensamento arqueológico como fundamental 

para a construção de um novo ambiente menos soterrado por lixo (d)e imagens:

“Aquele Flusser da passagem da década de 60 para 70 se ocupa com o diagnós-
tico de que as ciências arqueológicas ganharam importância por se ocuparem 
com o lixo (...). Podemos deduzir que a sociedade de consumo, entulhando e 
entupindo o mundo de lixo, não permitiu o vazio necessário para o surgimen-
to de outras possibilidades de vida social e cultural. e que, sem a remoção do 
lixo ‘arqueológico’, adoecemos. São assim as ciências arqueológicas (ecologia, 
psicanálise, etimologia, mitologia, etc.) as causadoras de ‘grandes modificações 
revolucionárias que estão ocorrendo atualmente (2010: p. 26).”

Assim, em busca de um entendimento sobre os megaeventos esportivos, 

vamos refletir primeiramente sobre a natureza do jogo e a importância dele para 

a constituição do esporte, como elemento fundamental da complexidade dos me-

gaeventos esportivos. Os estudos sobre jogos são muito ricos e permitem várias 

abordagens. A linha que nos interessa particularmente é a que aproxima o con-

ceito de jogo ao de cultura. 

Um dos expoentes dessa tendência é Johan Huizinga, autor de uma obra clás-

sica chamada Homo Ludens (2005), produzida no final dos anos 1930, sob o calor da 
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Segunda Guerra Mundial. São vários os motivos que fazem da obra deste pensador 

holandês uma das referências para os estudos de esporte e de cultura. Tentaremos 

abordar aqui os pontos fundamentais.

Huizinga, já no início da sua obra, traz uma afirmação contundente sobre a 

relação dos jogos com a cultura. Diferentemente de outros pensadores que indicariam 

o jogo como “produto” da cultura, ele afirma que 

“O jogo é mais antigo que a cultura, pois esta, mesmo em suas definições me-
nos rigorosas, pressupõe sempre sociedade humana; mas, os animais não espe-
raram que os homens os iniciassem na atividade lúdica. É-nos possível afirmar 
com segurança que a civilização humana não acrescentou característica essen-
cial alguma à ideia geral do jogo (Idem, ibidem: p. 3).” 

Voltaremos à questão da cultura depois, até relativizando e criticando essa 

ideia. Por hora, na explicação das ideias acima, nos interessa a percepção visceral dele 

de que o jogo é comunicativo e fundamental nas estratégias de sobrevivência dos seres 

vivos. Por isso, o pensador holandês reforça que mesmo os animais brincam, jogam: 

“Bastará que observemos os cachorrinhos para constatar que, em suas alegres 
evoluções, encontram-se presentes todos os elementos essenciais do jogo hu-
mano. Convidam-se uns aos outros para brincar mediante um certo ritual de 
atitudes e gestos. Respeitam a regra que os proíbem morderem, ou pelo menos 
com violência, a orelha do próximo. Fingem ficar zangados e, o que é mais 
importante, eles, em tudo isso, experimentam evidentemente imenso prazer e 
divertimento (Ibidem: p. 3).”

 Em essência, o que nos apresenta Huizinga é a ideia de que, dos animais aos 

homens, o jogo é transcendente, sendo mais que algo somente fisiológico ou psicoló-

gico. Há, nessa atividade “uma função significante, um determinado sentido”, o que 

faz com que as práticas lúdicas sempre signifiquem “alguma coisa”: “o simples fato de 

um jogo encerrar um sentido implica a presença de um elemento não material em sua 

própria essência (Ibidem: p. 4)”. 

Por isso é que o pesquisador vai dizer que o jogo apresenta uma função signi-

ficante e totalizante, estando na matriz de origem de vários agentes culturais como o 

esporte, mas também o direito, as artes, a religião e a ciência. De forma que, 

“o jogo é uma atividade ou ocupação voluntária, exercida dentro de certos e 
determinados limites de tempo e de espaço, segundo regras livremente con-
sentidas, mas absolutamente obrigatórias, dotado de um fim em si mesmo, 
acompanhando de um sentimento de tensão e alegria e de uma consciência de 
ser diferente da vida cotidiana (Idem, ibidem: p. 33).”

Entender a natureza do jogo no esporte é fundamental para entender a 
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própria constituição do mundo esportivo enquanto manifestação da cultura, pois 

como Huizinga comenta, na prática esportiva de alto rendimento, “o velho fator 

lúdico sofreu uma atrofia quase completa” (Idem, ibidem: p. 220), rompendo com 

o descompromisso e com a falta de obrigação de produzir algo que há no lúdico. 

E essa atrofia, que passa pelo esporte profissional, terá nos megaeventos esportivos 

um novo momento.

Por hora, para um bom entendimento desse processo, vamos aprofundar um 

pouco mais a definição do conceito de jogo. O primeiro problema, dentro desse ob-

jetivo, é entender as origens da palavra “jogo”. Por meio dessas origens, variadas em 

função dos idiomas, encontraremos pistas para um melhor entendimento do conceito. 

Huizinga aponta que 

“em todos os povos encontramos o jogo, e sob formas extremamente seme-
lhantes, mas as línguas desses povos diferem muitíssimo, em sua concepção do 
jogo, sem o conceber de maneira tão distinta e tão ampla como a maior parte 
das línguas europeias modernas (ibidem: p. 34).”

E, a partir disso, na obra dele, segue uma ampla análise etimológica da pa-

lavra “jogo” em várias línguas. Essa estratégia, longe de ser enfadonha, mostra-se 

importante para o processo de resgate arqueológico da natureza dessa prática e das 

consequências dela para a cultura como um todo1. 

 Alguns pesquisadores, em relevantes trabalhos para a área do jogo e do esporte, 

analisam e até sintetizam criticamente as ideias de Huizinga. Gastaldo, por exemplo, vai 

fazer uma interessante reflexão sobre Homo Ludens e a relação do jogo com a cultura, já 

criticando a tradução desse clássico para a língua portuguesa. Segundo ele, 

“Em holandês, o nome do livro é ‘Homo Ludens: proeve eener bepaling van 
het spelement der cultuur’, literalmente, ‘uma demonstração do elemento lú-
dico da cultura’, bastante diferente de ‘o jogo como elemento da cultura’, na 
tradução brasileira. Huizinga provavelmente não teria gostado desta tradução, 
pois o que ele deseja salientar é justamente que não se trata de ver o jogo ‘como 
elemento da’ cultura, como se fosse um subtema desta, mas antes ‘a cultura no 
jogo’ pela sua percepção de que é pelo compartilhar comum de regras e limites 
que a humanidade se humaniza, e que a cultura pode resultar” (Gastaldo apud 
Marques e Moraes, orgs., 2012: p. 128).”

 A reflexão de Gastaldo, além de contribuir para o melhor entendimento 

do uso terminológico das palavras em Huizanga também enriquece a leitura que 

estamos buscando, ao relacionar o jogo e com a cultura, mostrando que as prá-

ticas do mundo dos jogos geram cultura. Sobre o conceito de cultura, falaremos 

mais à frente. Por hora, abordaremos os problemas já apontados significados e 

traduções da palavra “jogo”. 

1. Para os 
interessados 
em maior 
detalhamento 
do assunto, 
recomendamos 
a leitura do 
trecho completo 
de Huizinga 
(Ibidem: 
pp. 34-51). 
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UM JOGO (ESCLARECEDOR) DE PALAVRAS
Para Gastaldo, na língua original da obra, o holandês, como em alguns outros 

idiomas “a palavra que traduzimos por ‘jogo’ em português é muito mais complexa 

e polissêmica do que em nosso idioma (Ibidem: pp. 128-129)”. Em diálogo com o 

pensador holandês, ele explica que a palavra “spel” tem semelhanças com a palavra 

“play”, em inglês. É importante lembrar que, na língua inglesa, há outra palavra rela-

cionada ao mundo lúdico que é o termo “game”. Em português, os sentidos de “play” 

e “game” se misturam. 

Outro pensador que ajuda a esclarecer a questão é Umberto Eco, que lembra 

que outra das fontes de divulgação do livro Homo Ludens é a língua alemã: “língua que 

partilha a sorte do francês e do italiano e só têm uma palavra, ‘spiel’, para ambos os 

casos (1989: p. 278). Ele avança na análise das origens da palavra jogo e acrescenta: 

“Na palavra inglesa ‘game’ fica evidenciado o aspecto de ‘competence’, de 
conjunto de regras conhecidas e reconhecidas; para o dicionário ‘Webster’, 
‘game’ é especificamente ‘an amusement or sport involving competition under 
rules’; é o número de pontos necessários para vencer; e é, finalmente, também 
‘esquema ou plano’. (...) ‘Games’ são o tênis, o pôquer, o golfe: sistemas de 
regras, esquemas de ação, matrizes combinatórias de movimentos possíveis. 
‘Entrar no jogo’, isto é, ‘observar as regras’, traduz-se como ‘to play the game’. 
Existe um objeto abstrato, o jogo como ‘game’, e existe um comportamen-
to concreto, uma ‘performance’, que é o ‘play’. (...) Quanto mais a regra e a 
combinatória se evidenciam, tanto mais é ‘game’ que decide a conotação do 
acaso (...). É verdade que os Jogos Olímpicos são ‘games’ e por conseguinte 
acrescenta-se ao termo também uma conotação agonística (...). Mas aqui basta 
para que nos atenhamos, como objetivo puramente didático, ao uso corrente 
dos dois termos, para destacar ‘duas esferas’ precisas (Idem, ibidem: p. 277).”  

 Com isso, Eco deixa claro que, na natureza do jogo, há a abstração que se 

imbrica em inúmeros contextos da vida, como nos relacionamentos, no mundo do 

direito e até mesmo na religião e, por fim, o jogo na prática, próximo ao contexto de 

competições, notadamente no mundo do esporte. 

Gastaldo avança nesse ponto e enfatiza que Huizinga omite-se de abordar 

essa questão, trabalhando o conceito a partir da matriz germânica e dando a dimen-

são que vai permitir a ele conceituar o jogo como algo anterior à cultura, pois abarca 

também o mundo dos rituais, das brincadeiras e do “faz-de-conta”:

“Filologicamente, as raízes que dão origem a ‘play’, ‘spel’ ou ‘spiel’ estão vin-
culadas ao domínio do ritual, da cerimônia sagrada. No latim, o termo ‘ludus’ 
cobre o vasto campo do jogo – das brincadeiras infantis aos jogos sagrados –, 
e está na origem da palavra ‘iludir’, ‘ilusão’ (illusio). A palavra ‘jogo’ vem do 
latim ‘jocus’, cujo sentido específico é ‘zombar’, ‘troçar’ (sentido presente ainda 
nos derivados ‘jocosidade’ e ‘jocoso’), mas que acabou encampando todos os 
sentidos originais de ‘ludus’(Gastaldo, ibidem: p. 130).”
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 O problema permanece em língua portuguesa, onde não há uma distinção 

clara entre o universo do “play” e do “game”, fazendo uma comparação com a de-

finição da língua inglesa. Sobre as línguas derivadas do latim, Huizinga reforça que 

o termo ‘ludus’ vem de ‘ludere’ e cobre todo o universo relacionado ao mundo do 

jogo, que é conhecido como o terreno do lúdico. Ele pontua ainda que, 

“Convém salientar que ‘jocus’, ‘jocari’, no sentido especial de fazer humor, de 
dizer piadas, não significa exatamente jogo em latim clássico. Embora ‘ludere’ 
possa ser usado para designar os saltos dos peixes, o esvoaçar dos pássaros e 
o borbulhar das águas, sua etimologia não parece residir na esfera do movi-
mento rápido, e sim da não-seriedade, e particularmente na da ‘ilusão’ e da 
‘simulação’. ‘Ludus’ abrange os jogos infantis, a recreação, as competições, as 
representações litúrgicas e teatrais e os jogos de azar (Idem, ibidem: p. 41).” 

Da constatação sobre a origem do termo ‘ludus’ e ‘jocus’ surge outro ponto 

importante para o estudo sobre os jogos: a relação entre o conceito de jogo e o de se-

riedade. Como vimos acima, no texto de Huizinga e também na reflexão de Gastaldo, 

no latim o termo “jogo” tem relação com “jocus”, o que gera mais uma camada de 

significado, agora muito próxima ao mundo da zombaria, do deboche e do riso. Por 

isso mesmo, o pesquisador alemão demonstra no seu trabalho uma grande preocupa-

ção, nos termos dele, com a “antítese jogo-seriedade” (Ibidem: p. 51). Ele lembra que

“O significado de ‘seriedade’ é definido de maneira exaustiva pela negação do 
‘jogo’ – seriedade significando ausência de jogo ou brincadeirae nada mais. 
Por outro lado, o significado de ‘jogo’ de modo algum se define ou se esgota se 
considerado simplesmente como ausência de seriedade. O Jogo é uma entidade 
autônoma. O conceito de jogo enquanto tal é de ordem mais elevada que o de 
seriedade. Porque seriedade procura excluir o jogo, ao passo que o jogo pode 
muito bem incluir a seriedade (Ibidem: p. 51).”

Mais que algo à margem da discussão que pretendemos, o aspecto da serie-

dade incide sobre toda a discussão sobre jogo e o esporte, tendo inclusive influência 

nos debates sociais acerca do assunto. Em muitos momentos, a crítica sobre o es-

porte cairá sobre o aspecto da alienação e da pouca importância que o mesmo teria 

para a sociedade, o que poderia ter, em sua origem, reminiscências com a ideia de 

que, se tem a ver com o jogo, não é sério, não é trabalho e, portanto, não é impor-

tante. Questões como essa reforçam a importância de pensar nas práticas lúdicas 

como constituintes da cultura, a que nos dedicaremos mais à frente.

Helal, ao discutir um conceito de sociologia do esporte, volta a essa questão e 

tenta adequar à realidade brasileira uma reflexão advinda das discussões sobre o concei-

to de jogo e esporte feitos em língua inglesa: a solução encontrada foi a inserção de um 

terceiro conceito, pois se cria uma distinção “entre três atividades que de certa forma se 



37 

assemelham e se inter-relacionam (...): brincadeira, jogo e esporte (Ibidem: p. 17). 

Ele lembra que, em inglês, há clara distinção entre “play”, “game” e “sport” 

e, a partir disso, faz-se necessária a inclusão da ideia de “brincadeira”, como algo até 

anterior ao jogo. E acrescenta que, mesmo ciente das possíveis limitações do termo 

“brincadeira”, ele acredita que esse seja o que “melhor se aproxima do significado de 

‘play e aquele que nos permite compreender melhor as razões que levaram a sociolo-

gia do esporte a elaborar esta distinção (Ibidem: p. 19)”.

 Por fim, Helal define brincadeira como

“qualquer atividade espontânea, voluntária, sem regras fixas, que proporciona 
prazer e diversão e que não tem uma finalidade ou sentido além ou fora de si. 
Ou seja, é uma atividade que se esgota em si mesma, não havendo preocupa-
ção com resultados ou com recompensas extrínsecas àquela atividade, como, 
por exemplo, fama e dinheiro. O prazer está no fazer, não no que se fez. Em 
suma: a brincadeira é a mais lúdica das atividades (Ibidem: p. 24).”
  

Em relação a essa definição, cabe ainda lembrar que a brincadeira, como algo 

primordial do mundo do jogo, pode estar presente também em manifestações mais 

estruturadas, a exemplo do esporte. Um caso curioso de brincadeira que se mistura 

ao futebol e à Copa do Mundo foi o das cambalhotas dadas pelo jogador Vampeta na 

comemoração da conquista do pentacampeonato, em 2002, em Brasília, em frente ao 

presidente da República na época, Fernando Henrique Cardoso. 

O episódio foi considerado uma gafe no cerimonial político, pois rompeu com 

o ritual “sério” do evento político, mas contraditoriamente a brincadeira dele – ainda 

que sobre efeito de bebidas ingeridas durante a comemoração – está muito próximas 

do mundo do esporte. As imagens geradas pela quebra do protocolo e a inserção do 

elemento transgressor no mundo do sério – ou seja, da política – são algumas das mais 

significativas das comemorações do pentacampeonato de futebol da seleção brasileira. 

Figura 12  – Vampeta brinca 
em frente ao presidente da 
República: quebra de protocolo.

2. Imagens do 
Portal UOL sobre 
a comemoração 
de Vampeta, no 
ato político de 
Brasília: a inserção 
da brincadeira 
num contexto 
nada lúdico. http://
noticias.uol.
com.br/album/ 
100415brasilia50_
album. 
jhtm#fotoNav=79.  
Acesso em 
20/10/2013.
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Como Helal comenta, não se pode negar o caráter lúdico na atividade do 

atleta profissional, ao jogar em um estádio lotado de espectadores, por exemplo. Nes-

ses casos, pode haver até o ato de brincar, mas no esporte altamente profissional é 

inegável “o desaparecimento da espontaneidade, da criatividade, da improvisação, da 

liberdade de ação e controle da própria atividade, que são elementos fundamentais 

à brincadeira pura e simples (Ibidem: pp. 24-25)”. A brincadeira, na relação com o 

esporte, é cada vez mais circunscrita a momentos isolados, raros. A ver o exemplo de 

Vampeta, que gerou muita polêmica na época em que ocorreu. 

UMA ORGANIZAÇÃO PARA OS JOGOS
Helal, após fazer a distinção entre brincadeira, jogo e esporte, avança na sis-

tematização e lembra que os jogos podem ser de natureza competitiva ou não-com-

petitiva, sendo esses últimos mais próximos do brincar. Com isso, ficam as práticas 

desportivas relacionadas aos jogos de competição, por consequência. “É como se o 

jogo fosse uma versão corrompida da brincadeira (Ibidem: p. 26).”

Uma importante contribuição à sistematização do jogo foi dada por Roger 

Caillois. Esse francês é outro nome de extrema relevância para quem se debruça sobre 

o mundo dos jogos. Se, como aponta Huizinga, há elementos do jogo no esporte, no 

teatro, no direito e, ainda, em infinitas práticas sociais, o escopo de compreensão sobre 

o que é o jogo torna-se amplo e de difícil apreensão. 

A partir das ideias do holandês, o francês Caillois vai ampliar a teoria sobre 

o assunto, sistematizando seis características fundamentais do jogo (Idem, 1986: pp. 

37-38). Para ele, o jogo é uma atividade:

1. Livre, já que para jogar é fundamental aderir voluntariamente. Jogar por 

obrigação trai a natureza atrativa e alegre da prática;

2. Separada, o que significa que é algo que se dá em tempo e espaços distin-

tos da “vida cotidiana” e previamente combinados;

3. Incerta, ou seja, tem que ser uma atividade em que o desenvolvimento 

não seja previamente combinado ou, ainda, o resultado seja conhecido de antemão; 

4. Improdutiva, por ser algo que se dá fora da vida regular, não cria bens ou 

riquezas ou resultados e, por fim, os jogadores devem sair como entraram, em idênti-

ca situação do ponto de vista de bens e recursos;

5. Regulamentada, o que significa que o jogo tem regras próprias que de-

vem ser aceitas pelos participantes; 

6. Fictícia, já que é algo que ocorre fora da vida regular e não gera be-
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nefícios ou riquezas. Por isso mesmo, jogar é transladar-se para outro espaço com 

significados próprios. 

Contudo, Caillois, ao construir seu arcabouço teórico sobre jogos, já ob-

serva que essas seis dimensões dos jogos sofrem grande pressão e impacto pela 

vida social, principalmente no período pós-Revolução Industrial. Uma forma 

de entender isso é analisando que o esporte do alto rendimento, do megaespetá-

culo e dos meios de comunicação de massa é praticamente uma negação da sua 

origem, na essência, que é o jogo. 

Em diálogo com as ideias de Huizinga, Caillois aborda um conceito de jogo 

que também já vai abrindo oportunidade para entender o esporte moderno, a partir 

da corrupção do lúdico na prática esportiva:

“En efecto, es característico del juego no crear ninguna riqueza, ninguna 
obra, em ló cual se distingue del trabajo o del arte. Al final de la partida, 
todo puede y debe volver a empezar em el mismo punto, sin que nada nuevo 
haya surgido: ni cosechas, ni objeto manufacturado, ni obra maestra, ni tam-
poco ampliación de capital. El juego es ocasión de gasto puro: de tiempo, de 
energia, de ingenio, de habilidad y con frecuencia de dinero (...). En cuanto 
a los profisionales, los boxeadores, los ciclistas, los jockeys o los actores que se 
ganan la vida en el cuadrilátero, en la pista en el hipódromo o en las tablas, y 
deben pensar en la prima, en el salário o en la remuneración, está claro que 
en ello no son jugadores, sino hombres de oficio. Cuando juegan, es a algún 
otro juego (Idem, ibidem: p. 31).”

Por isso, Caillois vai dizer que “el juego se há corrompido (...) por el contacto 

con la realidad (Ibidem: p. 89)”. Os agentes atuantes do esporte exercem profissões e 

isso está em diálogo com uma variação dos tipos de jogos que vai de atividades com 

maior “paidia”, ou seja, menor compromisso com a prática regulamentar e com mais 

ênfase no prazer de jogar, a outras com maior ênfase no “ludus”, ou seja, com mais 

regras a se respeitar (Ibidem: p. 42). Pela classificação dele, em diálogo com a de Helal, 

quanto mais paidia, mais próximo ao mundo das brincadeiras; quando mais ludus, 

mais próximo ao mundo do esporte.

Essa escala adotada por Caillois é interessantíssima, pois avança no 

sentido de entender que o jogo pode variar em intensidades de organização. 

Ele pode ir de algo muito livre, quase sem regras, como é uma brincadeira des-

pretensiosa de crianças até práticas muito regradas no esporte, como acontece 

nos megaeventos e também no mundo do direito ou, ainda, na ciência, que 

também apresenta aspectos do jogo. 

Outro ponto interessante sobre a questão do “ludus” e da “paidia” é que po-

demos aproximar esses conceitos de Caillois do que já vimos, com Gastaldo, sobre 
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a relação entre “play” e “game”. O “game”, enquanto um jogo regrado, tem muita 

proximidade com a ideia de “ludus”; já o “play” tem bastante relação com a ideia de 

“paidia”, termo que na sua origem tem relação com a educação das crianças, ou seja, 

que se se aproxima da brincadeira. 

É muito interessante que, ao se focar nessa oposição “game-ludus/play-pai-

dia”, tenhamos excluído do contexto a questão do termo “jogo” como pautado nas 

línguas latinas, a partir do verbete “jocus”. Já vimos que desse termo vem uma raiz 

de significados referentes ao jocoso e não-sério. Essa matriz é fundamental para a 

percepção do jogo como algo “menos importante” e até oposto ao sério e produtivo 

mundo do trabalho.  

 O pensamento de Caillois sobre o jogo não se limita à questão da escala de 

regras. Ele vai além e, a partir da organização interna do jogo, o pensador francês vai 

levantar quatro seções para entender a natureza do jogo (Idem, ibidem: pp. 39-79): 

• Agon, 

• Alea, 

• Mimicry e 

• Ilinx.

Essa quatro classificações apresentam uma relação direta, respectivamente, 

com a competição, com os jogos-de-azar, com as práticas de simulação e, por fim, 

com as práticas de vertigem. Falaremos mais detalhadamente de cada uma a seguir, 

tendo como parâmetros dados pelo próprio Callois a seguinte instrução:

“Las cuatro pertenecen claramente al terreno de los juegos: se juega al futebol, 
a las canicas o al ajedrez (agon), se juega a la ruleta o a la loteria (alea), se juega 
al pirata como se interpreta (...) a Nerón o a Hamlet (mimicry) y, mediante um 
movimento rápido de rotación o de caída, se juega a  provocar em sí mismo um 
estado orgânico de confusión y de desconcierto (ilinx).(Ibídem: p. 41).” 

A primeira categoria fundamental do jogo, para Caillois, é “Agon”. Inegavel-

mente este é um componente dos mais importantes para a constituição do esporte, 

pois envolve a ideia da competição. A escolha dessa palavra já traz importante contri-

buição para a reflexão sobre jogos e cultura: o termo escolhido pelo pensador francês 

tem na sua origem também relações com a palavra “agonia” que, em essência, tem a 

ver com lutar contra a morte.

Um homem agonizando é alguém que luta pela vida. A luta, que está na es-

sência do estar vivo, é transposta para o jogo, como competição. Cada partida de um 

jogo é uma simbolização da competição pela vida. Sobreviver tem algo de competên-
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cia do ser vivo. Viver tem relação com a vitória e, por consequência, toda morte é uma 

derrota, game over, na expressão popular da língua inglesa. 

“Todo un grupo de juegos aparece como competencia, es decir, como una 
lucha en que la igualdad de oportunidades se crea artificialmente para que 
los antagonistas se enfrenten en condiciones ideales, con posibilidad de dar un 
valor preciso e indiscutible al triunfo del vencedor. Para tanto, siempre se trata 
de una rivalidad en torno de una sola cualidad (rapidez, resistencia, vigor, me-
moria, habilidad, ingenio, etc.), que se ejerce dentro de límites definidos y sin 
ninguna ayuda exterior, de tal suerte que el ganador aparezca como el mejor 
en cierta categoría de proezas (Idem, ibídem: p. 43).”

  Alea é a segunda categoria fundamental do jogo, para Caillois. Se os jogos 

de Agon tentam explorar competências e performances dos jogadores, nesse segundo 

tipo temos um contexto oposto. Nesse tipo de prática, reina o acaso e o aleatório, ten-

do pouco espaço para virtuoses. No território da sorte e do azar, a regra é alógica. 

 Por isso, o pensador coloca os jogos de Alea 

“en oposición exacta al Agon, todos los juegos basados en una decisión que no 
depende del jugador, sobre la cual no podría éste tener la menor influencia y 
en que, por consiguiente, se trata mucho menos de vencer al adversario que de 
imponerse al destino. Mejor dicho, el destino es el único artífice de la victoria 
y, cuando existe rivalidad, ésta significa exclusivamente que el vencedor se ha 
visto más favorecido por la suerte que el vencido (Ibídem: p. 48).”

 

Como veremos no próximo capítulo, ao falar de esporte e, principalmente, de 

esporte moderno, a questão do aleatório do jogo no mundo esportivo é um elemento 

que, em grande parte, se tenta eliminar. Equipes cada vez mais estruturadas e treina-

Figura 23 – A Classificação dos Jogos, de Caillois: sistematização das práticas lúdicas a partir do nível de 
organização delas.

3. Caillois 
(Ibidem: p. 76), 
figura como no 
original.
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das com uso de estatísticas e técnicas arrojadas de treinamento buscam, por exemplo, 

encontrar a maior produtividade dos atletas e como fazer deles imbatíveis. Até mes-

mo no campo das questões climatológicas, busca-se a segurança contra o acaso. Na 

Cerimônia de Abertura dos Jogos Olímpicos de Pequim, em 2008, complexos estudos 

meteorológicos, por exemplo, tentaram dirimir o risco de chuva durante o evento. De 

fato, não choveu enquanto a China fazia sua apresentação espetacular de força e de 

organização ao mundo4. 

Caillois enfatiza que os jogos de Alea negam o trabalho e, mais, eliminam 

o valor profissional, a regularidade e treinamento e, com isso, “en um instante ani-

quila los resultados acumulados” (Ibidem, p. 48). De fato, no mundo do esporte 

moderno, altamente vocacionado aos interesses do capital, o acaso é rechaçado. 

Uma polêmica interessante sobre isso se dá na formatação de campeonatos de 

futebol: em muitos países o modelo “mata-mata” foi sendo descartado pela opção 

pelo formato com “pontos corridos”. 

O primeiro é calcado em uma sequência de jogos no qual definem os me-

lhores que irão para uma segunda fase na qual os jogos poucos levarão em conta as 

vantagens da etapa anterior. Os vencedores seguem adiante ou levantam a taça; os 

perdedores, ainda que tenham sido líderes na fase anterior, são desclassificados. No 

modelo de “pontos corridos”, adotado no Campeonato Brasileiro desde 2003, a equi-

pe que acumula mais pontos ganha e isso pode acontecer, inclusive, muitas rodadas 

antes do fim do campeonato. Esse modelo elimina a “zebra” de um time com uma 

performance inferior ganhar o campeonato num confronto direto com o de perfor-

mance superior. É uma tentativa clara de eliminar o acaso da disputa. O outro lado 

da questão é que, nesse formato, reduz-se a emoção e a surpresa.

Outro modelo de Alea no futebol, também descartado em grande parte das 

disputas, é o gol de ouro. Em jogos decisivos, quando se faz necessária uma prorro-

gação para desempate, as disputas nesse modelo caracterizam-se por um tempo má-

ximo de partida, mas que seria imediatamente suspensa com um gol. Caso uma das 

equipes fizesse um gol, o jogo teria seu ganhador. A radicalidade do modelo gerou um 

nome popular muito interessante: esses eram os jogos com risco de “morte súbita”.

O que é mais relevante dessa reflexão sobre Agon e Alea é que elas são 

constituintes fundamentais do jogo dentro do mundo dos esportes. Sobre elas, 

Caillois sintetiza:

“El Agon y el Alea manifestan actitudes opuestas y en cierto modo simétricas, 
pero ambos obedecen a una misma ley: la creación artificial entre los jugadores 
de las condiciones de igualdad pura que la realidad niega a los hombres, pues 
nada en la vida es claro sino que, precisamente, todo en ella es confuso en un 

4. Uma 
reportagem 
que fala dessas 
tentativas 
chinesas de 
controlar o 
tempo pode ser 
vista aqui, nesse 
canal dentro 
do Portal UOL: 
http://ciencia.
hsw.uol.com.
br/semeando-
nuvens.htm. 
Acesso em 
09/09/2013.
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principio, tanto las oportunidades como los méritos. Sea Agon, sea Alea, el 
juego es entonces una tentativa de sustituir la confusión normal de la existencia 
común por situaciones perfectas (Ibídem: p. 51).”

Algo importante sobre megaeventos esportivos é que, em sua constituição ma-

joritária, o aleatório é muito importante. Na Copa do Mundo de Futebol, por exemplo, 

a fase de eliminatórias é justamente a mais importante e o jogo final é sempre único, 

não dando chances a erros e à recuperação. Em Olimpíadas, a situação é semelhante. 

Ou seja, ainda que haja favoritos, no ato da disputa qualquer imprevisto ou erro será 

punido com a derrota; e ainda que isto seja algo incerto, é muito comum de acontecer. 

Isso contribui para uma ampla gama de histórias que se acumulam de atletas e equipes 

“favoritas” que não ganharam na final. Alea alimenta a mística do esporte. 

 A terceira categoria do jogo é chamada de Mimicry. Em termos simples, po-

demos falar que esse conceito tem a ver com a ilusão no mundo lúdico. Ilusão, como 

bem lembra Caillois, tem a ver com “in-lusio” que, redundantemente, já que dizer 

“entrar no jogo”. Ou seja, é da natureza do lúdico a ilusão, o alheiar-se da realidade, 

o estar em outro tempo e espaço que não seja o da vida “normal”. Nas brincadeiras 

infantis, até mesmo as mais centradas na paidia, no desregramento, uma das regras 

que acaba vingando é a do estar ou não estar no jogo. Quem não se lembra de alguma 

brincadeira infantil que uma criança grita para as outras “Tempo!” como que pedin-

do para o jogo seja parado por alguns minutos por algum motivo extra-lúdico. 

Podemos entrar e sair do jogo e algumas ferramentas e técnicas contribuem 

para que isso se dê de forma rápida ou efetiva. A ilusão no jogo tem a ver com másca-

ras, mímicas, interpretações e tantos outros recursos que são usados ao longo do estar 

nele. Caillois lembra que

“nos encontramos entonces frente a una serie variada de manifestaciones que 
tienen como característica común apoyarse en el hecho de que el sujeto juega 
a crer, a hacerse creer o a hacer creer a los demás que es distinto de sí mismo. 
El sujeto olvida, disfraza, despoja pasajeramente su personalidad para fingir 
otra (Ibídem: p. 52).”

É muito interessante nessa conceituação que o pensador francês assume que a 

inspiração para o termo veio do mimetismo existente nos insetos. Se, diferentemente 

de outros seres vivos, não podemos imitar folhas, pedras, emitir luzes ou criar cheiros, 

os seres humanos podem, até mesmo imitando a natureza, pelo jogo, voar como os 

pássaros, nadar como os peixes, correr como felinos na savana africana. Nos jogos, 

alguns homens brincam de imitar a natureza; outros, de fingir que acreditam nessa 

imitação. Mais à frente voltaremos a isso para inserir a questão da plateia e a consti-
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tuição do espetáculo no mundo dos jogos. Voltaremos ao conceito de mimese mais à 

frente, em função da sua importância para o estudo que estamos desenvolvendo aqui.

Por fim, a quarta categoria de jogo é Ilinx, que tem a ver com a vertigem. Enquan-

to um tempo e espaço à parte, as práticas lúdicas despertam sensações e rompem com a 

estabilidade corporal. Tem a ver com capacidade de jogar com o corpo, com iludir-se:

“(...) consisten en un intento de destruir por un instante la estabilidade de la 
percepción y de infligir a la consciencia lúcida una especie de pánico voluptu-
oso. En cualquier caso, se trata de alcanzar una especie de espasmo, de trance 
o de aturdimiento que provoca la aniquilación de la realidad con una brusque-
dad soberana (Ibídem: p.58).”

Muito já se falou sobre o alheamento criado no mundo dos jogos e do esporte. 

Por influência das Teorias Críticas, o esporte e outras manifestações próximas do lazer 

e do entretenimento tendem a ser vistas como alienantes, pois gozam do fato de não 

pertencerem à esfera do sério e, para completar, geram vertigens, transes e alienações. 

Essa visão tradicional sobre os jogos e as práticas esportivas por muito tempo colocou 

a escanteio os estudos sobre esses temas. Há, contudo, uma revisão dessas ideias, de 

maneira a perceber o potencial cultural e comunicacional que há nessas práticas e a 

perda que há ao não se dedicar desapegadamente a esses estudos. 

No mundo dos esportes, há inúmeras práticas voltadas à vertigem. O esporte 

de aventura, por exemplo, cresceu enormemente nas últimas décadas e traz esse com-

ponente de desestabilizar os sentidos. Pular de paraquedas, saltar de grandes altitudes, 

praticar apineia são formas de colocar o corpo em transe. Mesmo nos esportes tradi-

cionais há momentos de vertigem para quem os pratica, como maratonas que testam 

os limites do corpo a esforços de corridas de mais de 40 mil metros. Na busca de testar 

esses limites, surgem práticas ainda mais radicais, como maratonas em territórios ex-

tremos, em um deserto, por exemplo, entre outras.

O outro lado da questão da Ilinx é a vertigem da audiência. Não há como 

negar que, no ato de testemunhar o jogo ou o esporte, também pode haver o transe. 

Em torcidas organizadas, por exemplo, a força do coletivo durante o tempo do jogo, 

entoando cantos de guerra, reagindo à ação de uma equipe numa partida de futebol, 

também gera sentimentos vertiginosos. 

Um caso clássico da vertigem no futebol brasileiro é o famoso Maracanazo, 

que vem a ser a derrota sofrida pela Seleção Brasileira no Estádio do Maracanã na 

final da Copa do Mundo de 1950. Como é sabido por muitos, a equipe brasileira era 

favorita e jogava em casa. Já se sentia campeã, assim como a torcida brasileira. O 

que se esperava naquele jogo derradeiro era somente o ritual de oficialização de um 
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resultado. Contudo, o oponente, a seleção do Uruguai, ganhou a partida, deixando o 

gigantesco estádio praticamente mudo. Jogadores, imprensa, organizadores, torcida, 

todos, enfim, ficaram sem ação, em choque. Nesse caso, a vertigem deu-se pela força 

da realidade não esperada, já que o imaginário projetado não se confirmou.  

CULTURA E JOGOS
Vamos, agora, nos aprofundar na relação entre jogo e cultura. A questão que 

inicialmente pode ser levantada é: “Por que jogamos?” E, mais ainda, se jogo não é 

um produto definido pela cultura, mas sim faz parte da constituição dela – inclusive 

sendo, para Huizinga, uma atividade protocultural, interessa-nos entender de que 

maneira então ele se torna elemento constituinte básico do sistema cultural que perfaz 

a natureza humana. Isso é importante para a busca que fazemos aqui, pois ajudará a 

discutir a questão da consituição do esporte.

Uma das mais belas sequências do universo do cinema, ao menos no que 

envolve a prática de jogos e esporte, é a inicial do filme O Sétimo Selo, de Ingmar 

Bergman, de 1957. Nela, de maneira magistral, é mostrado o conflito fundamental 

que envolve a natureza humana: a certeza da morte. Não são relevantes para o nosso 

estudo os detalhes narrativos do filme, mas o simbolismo desse ato inaugural da obra 

vem bem a calhar na discussão que faremos agora sobre jogo e cultura, além do que 

o jogo de xadrez, em si, faz parte do mundo dos esportes também. 

Figura 35 – Cena do filme  
O Sétimo Selo: o homem 
tenta  ludibriar a morte, 
negociando a sua vida, a 
partir de um jogo de xadrez. 

5. A imagem aqui 
apresentada é do 
filme O Sétimo Selo, 
de Ingmar Bergman, 
lançado em 1957. 
O link encontra-se 
em http://www.
entretenimentoacido.
com.br/ 2013/08/ 
coluna-vertebral-5-
o-setimo-selo_20.
html. Acesso em 
11/08/2013.
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Em breves palavras, o filme começa com um homem em uma praia sendo 

confrontado pela morte “em pessoa”, que diz que veio buscá-lo. Ele responde que já 

a sentia por perto há muito tempo. A morte, que é materializada num corpo humano 

descaracterizado de um homem de preto, sem feições no rosto, faz movimento de exe-

cutar sua missão. O homem hesita e diz que o corpo dele está pronto, mas “ele” não 

está e, por isso, propõe um jogo para ela, perguntando se ela, a morte, gosta de jogar 

xadrez. A proposta feita pelo mortal é justificada pela afirmação de que ele já havia 

visto imagens da morte jogando com outros homens. 

Em seguida, os dois sentam-se frente a frente, com o tabuleiro entre eles, e ini-

ciam o jogo de fato. O primeiro momento é o da definição de quais peças ficarão com 

qual jogador. Para isso, o homem retira uma peça branca e uma preta e deixa que a 

morte escolha uma das peças, às cegas, para definir a questão. É o momento Alea, do 

jogo, nesse caso. Por sorteio, ela “escolhe” as peças pretas e, ironicamente, diz que não 

poderia ser mais conveniente. Cabe lembrar que essa cena reforça o simbolismo dessa 

cor na relação com a morte no imaginário das pessoas. 

A partir daí, o filme segue o seu enredo e o homem e a morte terão vários mo-

mentos que fugirão ao nosso interesse, mas a sequência aqui relatada traz inúmeros 

elementos que contribuem para a reflexão sobre jogo e cultura que pretendemos fazer 

agora. A beleza dessa sequência magistral está na capacidade de ir além até mesmo 

da linguagem do cinema e da arte e figurativizar, simbolicamente, em uma narrativa 

audiovisual, a angústia humana diante da certeza da morte. Baitello Junior comenta a 

relação entre arte e cultura e a busca humana por uma forma de transcender a morte:

“E o consegue. A criação humana, assim entendendo a palavra ‘arte’ usada 
por Hipócrates, desafia e vence não apenas a morte, mas todas as dificuldades 
e os limites impostos pela breve vida, desafia e vence as doenças, o envelheci-
mento, o tempo, a natureza hostil. Seu mais eficaz e abrangente instrumento 
são os símbolos. Seu universo hoje não se chama ‘arte’, terreno específico onde 
se deve manifestar a mais pura e irrestrita criatividade humana, mas deve ser 
atualizadamente denominado ‘cultura’ (Idem, 1999: p. 20)”. 

São símbolos importantes, na sequência cinematográfica citada, a figurativi-

zação da morte, a cor das roupas, a definição do personagem como um ser humano 

medieval, o cenário de uma praia hostil, entre outros elementos apresentados. Con-

tudo, ainda mais relevante para o que nos interessa é que o jogo de xadrez é mostra-

do como uma forma de mediar a relação do homem com a sua finitude, com a sua 

mortalidade. O jogo, no diálogo entre o mundo do cinema e do esporte, que é o que 

nos interessa aqui, é um elemento comum, presente na cultura, e que contribui para 

a constituição da natureza humana.  
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O homem joga e, ao jogar, fomenta a cultura, pois “este amplo campo 

recebe as contribuições e descobertas de cada indivíduo, de cada grupo social, de 

cada época, e as perpetua, transmitindo as informações de geração em geração, 

de grupo para grupo, de época para época (Ibidem: p.20)”. Cabe aqui, ainda, se-

guindo as ideias de Baitello Junior, aprofundar um pouco mais no entendimento 

do conceito de cultura, lembrando que dela 

“fazem parte o vestir, os gestos, as artes, as danças, os rituais, a literatura, os 
mitos, o morar e as suas formas individuais e sociais, os hábitos (ao comer, ao 
beber, ao cumprimentar, ao relacionar-se), as religiões, os sistemas políticos e 
ideológicos, os jogos e os brinquedos (Ibidem: p. 20).”

Ainda que não esteja explicitado no trecho acima, o esporte e as suas decor-

rências em megaeventos esportivos também podem ser inseridos nesta definição, pois 

em linhas gerais terão relações com os jogos, com rituais, com as formas de os homens 

se relacionarem e constituírem atos políticos e econômicos. E, ao jogar nas práticas 

esportivas, o homem também está inserido no mundo da cultura humana em geral e, 

em contexto de competições internacionais, há trocas em função das culturas particu-

lares de cada país. Por tudo isso, é que Baitello Junior aponta que a “cultura se organi-

za como um complexo sistema comunicativo, semiótico portanto, que coordena todas 

estas (as citadas) atividades (ibidem: p.20)”.

Ao afirmar isso, ele lembra que “reconhecer a existência da cultura como 

tal, significa reconhecer 

“que todas estas atividades atendem a regras e normas comuns – valem dizer 
que obedecem a um código de cultura – e, assim, não existem as fronteiras que 
isolam uma das outras, não permitindo que se comuniquem entre si. A cultura 
é o macrossistema comunicativo que perpassa todas as manifestações e como 
tal deve ser compreendido para que se possam compreender assim as minifes-
tações culturais individualizadas (Ibidem: p. 20).”

Ao falar da cultura como esse “macrossistema comunicativo” que precisa 

ser entendido para analisar as manifestações particulares dentro dele, Baitello 

Junior dá-nos uma deixa para nos aprofundarmos um pouco mais nas teorias da 

semiótica da cultura, sempre em diálogo com o nosso objetivo aqui, que é um 

entendimento mais completo sobre o jogo. 

Um dos caminhos para isso é a partir das ideias de Bystrina, que vai relacionar 

jogo e cultura de uma forma muito direta. Para ele, em diálogo com o pensamento de 

Huizinga, os jogos e as brincadeiras, junto com os sonhos, fazem parte da estrutura-

ção da cultura. Sobre o segundo, o pensador tcheco vai apontar que os “os primeiros 
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textos imaginativos e criativos que o ser humano produziu e que todas as pessoas 

vivenciam são os sonhos” (2009: p. 18). E mais, que sonhos e mitos possuem uma 

relação direta e influenciam diretamente o sistema cultural.

A tese de Huizinga apontando que toda a cultura vem do jogo, como lembra 

Magnane (1969: p.142), sempre foi muito contestada. Para alguns, seria mais fácil en-

tender simplesmente o jogo como produto da cultura. É o próprio Callois que melhor 

vai desenvolver as ideias do pensador holandês, justamente fazendo questionamentos 

sobre essa premissa dele. “Sin embargo, por mi parte no creo imposible resolver la 

antinomia. El espíritu de juego es esencial para la cultura, pero en el transcurso de la 

historia, juegos y juguetes son residuos de ella (Ibídem: p. 109).” 

Contudo, após refletir sobre o jogo nas mais variadas manifestações cul-

turais, Caillois afirma:

“Así, convencido de que necesariamente existen entre los juegos, las costum-
bres y las instituciones estrechas relaciones de compensación o de connivencia, 
no me parece por encima de toda conjetura razonable averiguar si el destino 
mismo de las culturas, su posibilidad de éxito, su peligro de estancamiento no 
se encuentran inscritos también en la preferencia  que concenden a una u otra 
de las categorías elementales entre las cuales creí poder repartir los juegos y que 
no tienen por igual la misma fecundidad. En otras palabras, no sólo empreen-
do una sociología de los juegos. Tengo la idea de establecer las bases de una 
sociología a partir de los juegos (Ibídem: p. 122).”

Dessa questão, Magnane sai com a seguinte proposta, que nos parece bastan-

te satisfatória: “a cultura não vem mais do jogo do que o jogo vem da cultura. Sem 

recorrer à noção de substância que a formulação de Caillois introduz, contentar-nos-

-emos em notar que existe uma evidente semelhança entre a atitude cultural e a atitu-

de lúdica (Ibidem: p. 142).”

Bystrina dialoga com as ideias de Huizinga, ao lembrar que o comportamento 

lúdico já pode ser visto também nos animais, “mas o jogo entre eles tem uma função 

especial: o aprendizado” (ibidem: p. 19). Para ele, “entre os seres humanos o jogo e 

as brincadeiras não se limitam apenas à infância; ao contrário, o ser humano aprecia 

jogos e brincadeiras até o fim de sua vida, até a morte”. (ibidem: p. 19). Ela ainda 

pontua que “os jogos têm a finalidade de nos ajudar na adaptação à realidade, além 

de facilitar sobremaneira o aprendizado, o comportamento cognitivo” (ibidem: p. 19). 

Como elemento estruturante da cultura, o jogo tem uma importante carac-

terística geradora de criação, pois nas práticas lúdicas há o espaço para a criação em 

meio fortemente regrado e estruturado: 

“As sequências das ações num jogo não são previstas em detalhes, mas são 
combináveis com relativa liberdade. Isso exige do jogador uma performance 
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engenhosa e criativa. Vemos, assim, que o jogo e a atividade lúdica se formam 
a partir da necessidade de encontrar, ou inventar, uma resposta livre dentro de 
determinadas regras e obedecendo a certas fronteiras. (Ibidem: p. 20)” 

Em diálogo com a ideia dessa “relativa liberdade”, Flusser vai dizer que 

“vivemos a experiência concreta em função dos jogos” (1983: p. 111). Para ele, as 

práticas lúdicas são o terreno ontológico para um homem que precisa jogar e está 

consciente disso, pois o jogo é a vida. Segundo o pensador tcheco, é impossível 

sair do jogo, “derrubar o tabuleiro”, pois “cairemos no abismo translúdico, inte-

ramente insignificante, que se esconde por baixo dos jogos” (Ibidem: p. 111). Para 

evitar tal queda, é que se constitui o homo ludens.

CÓDIGOS E TEXTOS NO MUNDO DOS JOGOS
Com isso posto, temos agora que voltar ao conceito básico de semiótica da 

cultura, criado por Bystrina, para entender a ideia de segunda realidade: 

“O jogo promove uma transição voluntária para a segunda realidade. 
Jogo e seriedade não se excluem decididamente, mas se condicionam. 
Quando se joga, o mundo em torno é concebido de maneira diferente. 
Objetos da primeira realidade são colocados na segunda, sob influência 
da imaginação (Ibidem: p. 20).”

E o que são essas duas dimensões da realidade, propostas por Bystrina? A tô-

nica central do pensamento dele passa pelo conceito de que a “cultura é condicionada 

essencialmente pelo inconsciente (Ibidem: p. 21)”. Pelas ideias dele e de Huizinga, 

há algo do jogo que está presente na estruturação da cultura. Baitello Junior, na sua 

leitura do pensamento do semioticista tcheco explica que 

“Uma vez que a segunda realidade possuiu um caráter sígnico, ela ordena 
como linguagem e obedece a certos princípios e regras. Ao conjunto de regras 
de funcionamento de uma determinada linguagem dá-se o nome de códigos. 
Assim, a cultura possui os seus códigos e funciona de acordo com estes códi-
gos. Como em todo processo comunicativo ou informativo, os códigos culturais 
também têm suas fontes, das quais retiram as informações necessárias para a 
sua contribuição (Ibidem: p. 31).” 

Bystrina fala de códigos primários ou hipolinguais, como “códigos que regu-

lam toda a informação presente no organismo e, portanto a vida biológica (Ibidem: 

p. 5)”. Enquanto informações protoculturais, são pré-textuais, no sentido de texto da 

cultura: “são suficientes para a transmissão de informação, mas não para a produ-

ção de signos (Ibidem: p. 5)”. Foge do interesse dessa pesquisa uma leitura do jogo 

como constituinte desse mundo dos códigos primários, pois teríamos que nos dedicar 
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a questões como as que envolvem as estratégias da natureza: a combinação de infor-

mações genéticas construindo o DNA de um novo ser vivo no ato da concepção ou as 

estratégias das flores para atrair insetos e efetuar a polinização, por exemplo. 

Para o enfoque que nos interessa, a questão da linguagem surge com os 

códigos secundários ou linguais, que tem a ver com a codificação e linguagem nos 

ambientes sociais, onde começa a haver estratégias de comunicação entre seres 

vivos. Segundo ele, 

“As regras de composição dos textos provém dos códigos secundários, os códi-
gos da linguagem. A gramática de uma linguagem natural, por exemplo, ainda 
não é cultura, pois tem a ver apenas com a técnica. Os códigos secundários (a 
gramática das línguas naturais) assim como os códigos primários, não são ain-
da a cultura. Somente a partir dos códigos terciários, ou culturais, é que surgem 
os textos da cultura. O que para os códigos primários é uma necessidade – por 
exemplo, a oposição entre claro e escuro – só é realizado pela atuação de um 
código secundário – a construção gramatical da frase, por exemplo. Na esfera 
dos códigos terciários, a informação binária dos códigos secundários significa 
muito mais (Ibidem: p. 5).”

A partir das ideias de Bystrina, Baitello Junior (1999) avança suas reflexões co-

mentando que as línguas naturais têm a ver com a comunicação entre indivíduos. Ainda 

antes de falarmos de seres humanos, já se percebe que os animais também desenvolvem 

formas de comunicação. Insetos, pássaros, mamíferos e outros criam formas comunica-

tivas que “obedecem a códigos secundários ou linguais, que se constroem evidentemen-

te sobre o funcionamento dos códigos primários” (Ibidem: p. 32). É justamente por essa 

capacidade de sociabilização que as sociedades se fortalecem para sobreviver, contudo 

sem resolver suas questões mais profundas, suas maiores angústias: 

“(...) nem o desenvolvimento de refinadas técnicas, nem a descoberta de impor-
tantes artifícios, nem o fortalecimento da proteção pela reunião de indivíduos 
em sociedades conseguiu resolver alguns problemas que afligiam o homem, tais 
quais doenças, fenômenos e catástrofes naturais e principalmente o mais forte, 
insolúvel e inevitável de todos os problemas, a morte. É aí que se valendo das 
línguas naturais (comunicação corporal, comunicação gestual, comunicação 
sonora e comunicação verbal) o homem cria uma ‘segunda realidade’ na qual 
estes problemas – e muitos outros que não podia compreender – são superados 
no nível simbólico. Esta segunda realidade é regida pelos códigos terciários, 
culturais ou hiperlinguais (Ibidem: p. 32).”

Disso, Bystrina define sua teoria básica dos códigos da Semiótica da Cultura, e 

explica que os códigos terciários são a “questão cardinal”, pois inserem uma dimensão 

“além da comunicação social, ordenadora de sociedades, outra esfera (... a) do univer-

so da cultura, (...) abrindo espaço para o imaginário, para as lendas e histórias, para as 

invenções mirabolantes, para a ficção (Baitello Junior, ibidem: p. 42)”. 
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É a partir dos códigos terciários que Bystrina vai falar do conceito de texto. 

Para ele, “somente a partir dos códigos terciários, ou culturais, é que surgem os textos 

da cultura (Ibidem: p. 5)”. Sendo que o pensador tcheco definiu texto como “comple-

xos de signos (Ibidem: p. 3)”. 

Baitello Junior, relendo as teorias de Bystrina (Ibidem: pp. 85-87), vai optar 

pelo texto – e não pelo signo – como unidade mínima do universo da cultura. Ele ex-

plica: “somente por ser o texto enquanto sistema operante complexo (entendido aqui 

não apenas em seu sentido verbal, mas em uma acepção semiótica mais ampla, onde 

todas as linguagens codificadas pela comunicação social e também outras emergentes 

ou individuais podem concorrer). E seus princípios constitutivos são os códigos terciá-

rios ou culturais ou ainda hiperlinguais (Baitello Junior, ibidem: p. 42).

Explicando melhor a opção pelo texto como unidade fundamental, em de-

trimento do signo, ele reforça a impossibilidade de isolar com exatidão os códigos 

primários dos secundários e terciários. Por isso, o semioticista afirma que o signo 

seria uma unidade mínima da “comunicação social, mas não da comunicação 

cultural” (Ibidem: p. 43). E, para justificar, Baitello Junior aponta a categoria da 

temporalidade como fator determinante:

“Assim, o texto não é um conjunto, uma somatória de elementos discretos, mas 
sim o resultado de uma interação de elementos e sua projeção temporal. Um 
signo único não será portanto um texto se não for visto em um percurso, em 
uma relação temporal ou espacial, dialogando com o signo próprio ou com ou-
tros signos. Não é raro o caso de signos isolados que dialogam com sua própria 
história, constituindo aí um texto, transpondo a fronteira da língua para a cul-
tura. (...) Assim, o texto da cultura – mitos, pinturas, romances, danças, rituais, 
etc. – se constrói no diálogo, na operação interativa entre seus componentes 
subtextuais, no diálogo entre signos e dos signos com o seu próprio percurso 
histórico (Ibidem: p.  44).”

E, mais, Baitello Junior apresenta o vínculo direto desse ambiente com a co-

municação, fundamental para a análise do jogo que buscamos aqui: “Trata-se de um 

universo comunicativo por excelência, que se mantém vivo graças à transmissão social 

de um enorme ‘corpus’ de informações acumuladas, não na memória genética da 

espécie, mas na memória da sociedade (Ibidem: p. 42).”

Ao destacar essa importante dimensão da cultura, temos mais claro o vínculo 

dela como a questão do jogo, já que esse segundo atua como uma forma de comuni-

car e perpetuar as nossas alegrias e tristezas enquanto seres humanos, sempre gerando 

muitos textos. Na sequência inicial de O Sétimo Selo, citada aqui anteriormente, o ho-

mem propõe à morte um partida de xadrez, pois se lembra de já tê-la visto jogando 

com outros homens. Isso, por si só, já remete a um texto cultural que dialoga inúmeros 

mitos e contos acerca das tentativas do homem em vencer a sua mortalidade. 



52 

Nesse contexto simbólico proposto pelo filme, o homem ativa a memória so-

cial para resolver o impasse exposto na ideia de afirmar que o corpo estaria pronto 

para morrer, mas ele não. É claro que, em uma última instância, no mundo fora das 

telas de cinema, a resultado do jogo é sabido, com a vitória da morte, mas na realida-

de à parte proposta no ambiente lúdico, por algum tempo e espaço, o homem sonha 

e joga com a possibilidade de perdurar aos infortúnios da vida. E inúmeros textos 

surgem nesse percurso. Jogar é estar vivo. 

SOBRE CORPOS, VÍNCULOS E MÍDIA PRIMÁRIA 
Os megaeventos esportivos são ricos de gestos corriqueiros ou até mesmo prá-

ticos que, quando midiatizados, podem tornar-se símbolos. Um dos mais emblemáti-

cos ocorreu na final da Copa do Mundo de Futebol de 2006, no jogo entre França e 

Itália. Por volta do meio da partida, o jogador francês Zinedine Zidane, furioso com 

ofensas verbais proferidas pelo jogador italiano Marco Materazzi, vai em direção ao 

provocador e, surpreendentemente, dá-lhe uma cabeçada no meio do peito.

O gesto do atleta da França custou-lhe a expulsão de campo e, de alguma 

forma, contribuiu para a derrota do selecionado daquele país. A Itália foi a campeã, 

alcançando seu quarto título, mas o gesto do francês tornou-se um símbolo tão forte 

que foi inclusive registrado em uma escultura do artista argelino Abdel Abdessemed, 

exposto no ano de 2012 em frente ao Pompidou, importante centro cultural de Paris 

e também em outros museus e locais públicos em várias partes do mundo. A imagem, 

eternizada pelo artista, é o momento antes do choque da cabeçada do atacante no 

peito do ofensor, que eternamente manterá sua expressão de dor e surpresa. 

Esse episódio envolvendo o jogador Zidane tornou-se tão emblemático tam-

bém, entre outros motivos, pela ruptura com a natureza do jogo esportivo espetacu-

lar dos megaeventos, o que veremos com mais detalhamento nos capítulos seguintes, 

Figura 46 – Sequência mostra jogador francês dando a cabeça no atleta italiano e, em seguida, sendo expulso de campo. 

6. As imagens 
listadas nesta 
página são 
do link http://
www.ypsilon2.
com/blog/
publicidade/bet-
at-home-com-
tera-campanha-
banida-por-
reviver-a-famosa-
cabecada-de-
zidane/. Acesso 
em 07/09/13. 
Interessante 
notar que, 
no link fala-
se de peças 
publicitárias 
que já tentaram 
imitar essa cena.
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onde se espera, por meio do “fair play”, a sublimação da violência a partir da esteti-

zação da agressão e da disputa. Em um jogo, a derrota é sempre a solução simbólica 

para a morte ou submissão. Sendo assim, a cabeçada citada pelo atleta francês não 

só “cessa o jogo”, como retoma elementos fundamentais relacionados a instintos e ao 

corpo, no seu sentido mais básico.

 Pross, na sua teoria da mídia, vai apontar que é o corpo que detém os 

primordiais meios de comunicação, pois estes meios “permiten la comunicación 

sin instrumentos ni aparatos, por lo que los denominamos ‘medios primarios’en 

analogía com el ámbito social primario enel que son los principales medios de 

entendimento (Pross e Beth, 1990: p. 152)”7 .

Sendo assim, sons, gestos, fisionomias, posturas, movimentos e gestos são for-

mas de comunicação altamente significativas. Baitello Junior (apud Rodrigues, org., 

2008)8, refletindo sobre as ideias do pensador alemão, acrescenta:

“As mensagens dos meios primários podem ser de diversos tipos: desde o estalar 
até o levantar de ombros, de mover os ângulos da boca até o franzir a testa, de 
arquear as sobrancelhas até menear a cabeça. Há diferentes modos de andar e 
infinitas maneiras de sentar. As formas de olhar e as formas de deixar de olhar. 
Os gestos de aproximação e de afastamento. Da palavra falada à palavra cala-
da. Do hálito de um sussurrar apaixonado aos odores corporais das jornadas 
de fadiga e labuta. Do riso ao choro. A linguagem dos dedos. As passeatas e os 
protestos (nos quais o número de corpos é que conta). O cerimonial, os rituais. 
São, em sua combinatória, infinitas as possibilidades comunicativas dos meios 
primários que emanam do corpo (Idem, ibidem: p. 96).”

Figura 59 – Imagem 
da escultura que 
já esteve exposta 
em frente a um dos 
mais importantes 
centros culturais do 
mundo, o Pompidou, 
e que vai ganhando 
simbolismos 
diferentes do 
contexto do jogo 
em que a cena 
aconteceu.

7. No capítulo 
4 voltaremos a 
esse tema do 
conceito de mídia 
primeira, de Pross. 
Falaremos também 
dos conceitos do 
mesmo autor de 
mídia secundaria e 
terciária. Por hora, 
vamos manter o 
foco no proposto 
nesta parte, que é o 
entendimento dos 
corpos em ação.

8. Artigo publicado 
em coletânea. 
BAITELLO JUNIOR, 
N. “Corpo e Imagem: 
Comunicação, 
Ambientes e Vínculos”. 
In: RODRIGUES, 
D. (org). Os Valores 
e as Atividades 
Culturais. São 
Paulo: Summus 
Editorial, 2008. 
Páginas 95-112.

9. A escultura 
pode ser vista 
em http://www.
futebolbrasileirao.
com/2012/10/11/
estatua-de-5-
metros-feito-da-
cabecada-de-
zidane-em-paris/. 
Acesso em 
07/09/13.
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Pross, com isso, fundamenta que é no corpo que começa e termina toda a co-

municação, pois “todos os outros meios de comunicação estão com raízes finamente 

entrelaçadas no subsolo da materialidade corporal (Baitello Junior, ibidem: p. 96)”. 

Por tudo isso é que, retomando o exemplo dado aqui, o ato do jogador Zidane foi tão 

explosivo e contra o esporte e o jogo, pois reinseriu no ambiente do jogo o corpo de 

forma bruta, não sublimado pelas regras da disputa. 

O oposto desse caso apresentado acima se dá em uma gama de gestos muito 

recorrentes e que geram imagens de alto valor simbólico: são os gestos de esconder o 

rosto após uma performance ruim. Na Copa do Mundo de 1994, a final entre Brasil 

e Itália acabou empatada e, com isso, a definição do ganhador teve que ser resolvida 

em disputa de pênaltis. Equilibrado, o ritual de cobranças foi definido no chute do 

jogador italiano Roberto Baggio. Ao errar (e muito) a meta durante o chute, a bola 

subiu em direção às arquibancadas passando muito longe das traves e do goleiro. O 

Brasil, com o erro, tornou-se campeão pela quarta vez e o jogador italiano, perplexo, 

permaneceu por incontáveis segundos de cabeça baixa, sem conseguir encarar o seu 

gesto e o mundo ao seu redor. 

Casos como o de Baggio são bem comuns no mundo do esporte. Invariavel-

mente, em performances esportivas, gestos infelizes ou erros grosseiros são concluídos 

Figura 610 – O jogador italiano Roberto Baggio abaixa-se e esconde o rosto após o pênalti mal cobrado; jogadores 
brasileiros comemoram ao fundo o erro que levou o Brasil ao seu quarto título mundial.

10. A foto foi 
consultada no 
link: http://
copawriters.
wordpress.com/
tag/baggio/. 
Acesso em 
01/09/2013.
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com o jogador escondendo o resto entre as mãos, outros às vezes até levantam a ca-

misa para tapar a face antes à vergonha pública. Há casos, em situações semelhantes, 

que os atletas sorriem; outros chegam a mostrar a língua. 

Esses e tantos outros gestos aparentemente corriqueiros e, para alguns até, in-

voluntários do corpo tornam-se códigos poderosos dentro do universo da cultural. São 

manifestações corporais dentro do ambiente do esporte, ora civilizadas pelas regras do 

jogo ora maculando o ritual, com rompantes não programados como o de Zidane. 

Baitello Junior pontua que são muitas as patologias que acometem o corpo 

dentro do modelo de civilização vigente, transformando-o em máquina para dar re-

sultados (como no caso das performances do esporte), mas tendo como contraparte 

um corpo-bomba, imprevisível e capaz de explodir e romper com o fluxo regular do 

jogo e do esporte (ibidem: pp. 106-109).

Dos exemplos vistos, interessam-nos os gestos e movimentos corporais vo-

luntários ou involuntários como forma de comunicação. Como vimos anterior-

mente, ao trabalhar os conceitos de Bystrina, há informações codificadas que 

são de natureza primária ou, nos termos dele, hipolinguais. Ter vergonha, ficar 

ruborizado ou mesmo esconder o rosto ao ter uma performance sofrível podem 

ser alguns exemplos disso. São códigos comuns aos seres humanos e, em muitos 

casos, até mesmo, comuns a outros seres vivos, como primatas. Algo desses proto-

códigos contribuí para a construção da linguagem social (códigos secundários) e, 

por incorporação simbólica, chegam aos códigos terciários. 

Isso se dá ao ponto de, no caso de um atleta ter uma atuação ruim, es-

perarmos dele esse tipo de comportamento: provavelmente torcedores italianos 

ficariam muito ofendidos se, após o erro de Baggio, o jogador saísse de campo sor-

rindo e encarando a todos como se nada tivesse acontecido. A partir da segunda 

realidade, no conceito de Bystrina, espera-se que os códigos simbólicos interfiram 

nos códigos primários e secundários. Ficando, aos poucos, mais complexo para 

entender o processo de circulação dessas informações na construção do imaginá-

rio das imagens do jogo. Baitello Junior aponta que

“a Semiótica da Cultura deve levar em conta a existência de códigos anteriores 
aos da própria cultura, já que aqueles interagem permanentemente com estes. 
Mais do que isto, deve reconhecer a impossibilidade de se isolarem com exati-
dão os códigos primários dos secundários e dos terciários (1999: p. 43).”

Essa questão é importante, pois dialoga com as ideias de Bystrina e também 

com as ideias de críticos do jeito de pensar e estruturar a cultura do teórico tcheco. 

Começando pelas críticas, muitos vão abordar o estruturalismo estanque dele que vai 



56 

separar a natureza de cultura. Um deles é Morin que, em uma obra fundamental cha-

mada O Enigma do Homem, de 1979, vai discutir o assunto e propor uma nova forma de 

se abordar a relação homem-natureza-cultura. Para ele, 

“a biologia, enfim, estava fechada a todas as qualidade ou faculdades que ultra-
passavam estritamente a fisiologia, isto é, a tudo aquilo que, entre os seres vivos, 
é comunicação, conhecimento e inteligência. Assim, a biologia estava encer-
rada no ‘biologismo’, ou seja, uma concepção de vida fechada no organismo, 
tal como a antropologia no ‘antropologismo’, ou seja, uma concepção insular 
do homem. (...) O mundo parecia, portanto, feito de três estratos sobrepostos 
não-comunicantes: Homem-Cultura/Vida-Natureza/Física-Química (Morin, 
1979: p. 23).”

Ainda que inicialmente pareça uma oposição visceral, as ideias de Morin e 

Bystrina aproximem-se em muitos pontos, principalmente na comunhão pelo pensa-

mento interdisciplinar e na ênfase dada ao simbólico como essência da cultura. Sem 

tentar estruturar fases tão nitidamente, Morin pontua que

“é o conjunto da comunicação no seio de uma sociedade tornada mais com-
plexa que postula o desenvolvimento de uma linguagem: a necessidade de co-
municação entre os três universos, homem/mulheres, mulheres/filhos, jovens/
adultos; podemos mesmo pensar que a relação maternal prolongada com a 
criança, bem como as relações ao mesmo tempo lúdicas e de aprendizado dos 
jovens, constituem dois outros focos de linguagem, os quais se enriquecem uns 
aos outros. Finalmente, não devemos esquecer o desenvolvimento das relações 
interpessoais de interesse por outrem e de amizade: não se trata somente de 
uma sociedade mais complexa que precisa de intercomunicação; trata-se, ao 
mesmo tempo, de indivíduos mais complexos que precisam de intercomunica-
ção e que vão suscitar, desenvolver a necessidade de falar, isto é, simplesmente 
comunicar (...). Assim, a linguagem é postulada pela multiplicação das relações 
internas e externas, coletivas e individuais (ibidem: p. 78).”

Contudo, no trecho acima, Morin vai além da necessidade de enfatizar a im-

portância da constituição da linguagem que permite a comunicação entre seres – os 

códigos linguais, para Bystrina –, e pontua outras questões que são da maior relevân-

cia para o nosso interesse sobre o jogo. O pensador francês aponta algumas matrizes 

de relacionamento entre seres humanos – homens, mulheres, sendo eles: crianças, 

jovens, adultos ou velhos – que são fundamentais na constituição da cultura e também 

o papel do jogo nesse processo, principalmente entre os jovens, onde o jogo, para ele, 

é uma forma de aprendizado e inserção social. 

O pensamento de Morin vai culminar na afirmação que “a cultura deve ser 

transmitida, ensinada, aprendida, isto é, reproduzida em cada novo indivíduo no seu 

período de aprendizado (learning) para poder autoperpertuar-se e perpetuar a alta 

complexidade social (ibidem: p. 81)”. E, dentro disso, os jogos são fundamentais, con-
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tribuindo para a constituição e perpetuação do rico ambiente simbólico criado. Nesse 

contexto, o corpo em mídia primária, como classificado por Pross, tem papel central, 

como visto nos casos de Zidane e Baggio.

Ainda a agressão física ou o seu oposto no beijo e no carinho, o sangue, a lá-

grima, o riso, o cumprimento e o abraço, entre outros comportamentos que carecem 

de corpo são altamente vinculantes: 

“É com ele (o corpo) que se conquista a vertical, a dimensão do espaço que se 
configura as dimensões de poder. É com ele que se conquista a horizontalidade 
e as relações solidárias de igualdade. É com o corpo, gerando vínculos, que 
alguém se apropria de seu próprio espaço e de seu próprio tempo de vida, 
compartindo-os com outros sujeitos. Mas é também aí, no estabelecimento 
de vínculos, materiais ou simbólicos, que inicia a apropriação do espaço e do 
tempo de vida dos outros (Baitello Junior, 2005: p. 71).”

A vinculação a partir dos corpos e de suas ações é fundamental dentro do 

mundo do jogo e dos esportes. No que envolve o gesto de Zidane ou de Baggio, vin-

culados e envolvidos pela força do esporte, inevitavelmente, colocar-nos-emos na po-

sição do agressor ou do agredido, de quem bate o pênalti ou de quem o defende. Pela 

força comunicativa dos corpos, assistir a um jogo é estar nele. 

JOGOS, PRÉ-PROGRAMAÇÕES E RITUAIS
Uma forma de se observar a questão dos códigos constituintes da cultura no 

universo dos jogos é a partir dos estudos de Eibel Eibesfeldt. Em Amor y Odio - Historia 

Natural de las Pautas Elementares do Comportamiento (1972), o etólogo aborda uma discus-

são original sobre o comportamento humano a partir de algumas premissas: 1. ao 

analisá-lo a partir do comportamento animal, o que permite diálogos com as ideias 

de Huizinga, sobre aspectos do jogo já no comportamento de outros seres vivos.  2. ao 

relacionar o comportamento animal com o do homem e apontar que esses não estão 

dirigidos somente pelas pulsações de agressividade e, por fim, 3. ao abordar meca-

nismos vinculadores opostos aos mecanismos de agressão, no caso, o afeto e o amor.

A questão central de Eibl-Eibesfeldt está calcada nos estudos da etologia, ao 

tratar de averiguar como funciona o mecanismo fisiológico que produz comporta-

mentos nos animais e no homem.  A partir disso o livro citado vai tratar da agressivi-

dade como somente um impulso, mas não o único. Para ele, o comportamento agres-

sivo e o altruísta estão programados de antemão pelas adaptações filogênicas e isso faz 

ainda que haja normas traçadas de antemão no comportamento ético. Disso decorre 

que o conceito de amor vai além da ideia de “amor sexual”, tem a ver com a relação 

entre corpos e com o vínculo entre indivíduo com outro ou com determinado grupo. 
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O contrário de amor é o ódio, ou seja, a rejeição/repúdio a uma pessoa ou gru-

po, mas que também gera aspectos de vinculação Contudo, segundo Eibl-Eibesfeldt, os 

conceitos de amor e ódio só podem ser aplicados para os homens, não para os demais 

animais (Ibidem: p. 9), mas vínculos de afeto e agressão são comuns aos seres vivos.

Interessa-nos essa questão proposta por Eibl-Eibesfeldt, pois acreditamos que 

há algo de pré-programação no ato de jogar e, ainda, alguns tipos de comportamento 

dentro das práticas lúdicas também mostram traços de pré-programação. Ao abor-

dar particularmente esse assunto, ele analisa as pré-programações no comportamento 

animal e humano. O etólogo desconstrói a ideia de que escolhemos nossas próprias 

vontades e nossa percepção sobre o ter livre arbítrio. 

Poderíamos aproximar as ideias dele de alguns exemplos: e quando a decisão 

que tomamos vier associada à cólera, como no exemplo aqui citado de Zidane? Ou 

ainda quando as decisões são tomadas por impulso, vergonha e mau humor, como no 

caso do jogador Baggio, ao esconder o rosto após sua jogada mal sucedida? 

A partir disso, ele argumenta que, em algum momento da nossa evolução 

fomos programados. E aqui, diferentemente de Bystrina e mais próximo a Morin, 

Eibl-Eibesfeldt foge de pontuar a estruturação dos códigos culturais, mas não os nega, 

muito pelo contrário. A partir desse caso fundante no pensamento deste autor, ele vai 

apresentar muitos exemplos de comportamentos pré-programados no homem. 

Um deles é a saudação com os olhos (Ibidem: pp. 17-18), onde Eibesfeldt mostra 

que o movimento dos olhos e sobrancelhas é usado para fazer saudações ao entrar em 

contato. O olho vincula e, em muitos jogos, a questão do olhar é fundamental. Em jogos 

de cartas, por exemplo, o comportamento dos jogadores, os blefes, a forma como se 

comportar durante a competição são fundamentais para o sucesso na disputa.

Ainda sobre esses comportamentos, de certa maneira, o ato de esconder o rosto 

tem a ver com a ideia de não fazer contato ou cortar o contato em um ato de vergonha, 

por exemplo. O oposto – a comemoração da vitória, do gol, a alegria – é marcado por 

gestos de expansividade, como braços levantados, saltos no ar, sorrisos escancarados e 

abraços efusivos. Há um movimento de contração ligado aos resultados e performances 

ruins e um movimento de expansão, ligados às performances e resultados bons. En-

quanto agente comunicativo, a comunicação lúdica começa no corpo

Eibl-Eibesfeldt mostra-se convencido que os padrões comportamentais tornam-

-se ainda mais expressivos por serem registrados em povos diversos nas partes mais re-

motas do mundo, e cita a questão da vestimenta. Assim os padrões comportamentais em 

grupos humanos diversos repetem-se em outros casos, como na tendência de homens de 

diversas culturas de colocar o ombro em destaque, a partir da vestimenta (ibidem: p. 20), 

dando altivez e poder ao portador dessa estrutura. 
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Figura 711  – 
Oscar, jogadores 
da seleção 
brasileira, vai ao 
solo e esconde o 
rosto na derrota 
diante do México 
na Final do 
Futebol nos Jogos 
Olímpicos de 
Londres 2012.

Figura 812  – 
Neymar, jogador 
da seleção 
brasileira, 
ajoelha-se e 
também cobre o 
rosto na derrota 
diante do México 
na Final do 
Futebol nos Jogos 
Olímpicos de 
Londres 2012.

Figura 913   - 
Neymar comemora 
gol na Copa das 
Confederações 
de 2013, que 
foi vencida pela 
seleção brasileira. 
Braços abertos, 
rosto erguido e 
corrida em direção 
à torcida: euforia 
com a vitória.

11. Link de 
acesso à imagem:  
http://homem.
net/2012/08/12/os-
jogos-olimpicos-de-
londres-terminam-
hoje/. Acesso em 
15/10/2013.

12. http://esportes.
br.msn.com/
olimpiadas-2012/
galerias/neymar-
se-junta-a-
grandes-craques-
do-brasil-que-
fracassaram- nas-
olimp%c3%adadas. 
Acesso em 
15/10/2013.

13. Imagem 
consultada no 
link: http://www.
foxsports.com.br/
noticias/107270-
confira-os-cinco-
pontos-que-podem-
decidir-brasil-x-italia. 
acesso em 
16/10/2013.
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Interessante observar que, no esporte moderno e capitalista a partir de mea-

dos do século XX, o espaço das ombreiras nos uniformes acaba sendo um dos mais 

privilegiados para a colocação de marcas de patrocinadores dos atletas/equipes, 

passando uma forma de poder simbólico talvez não tão diferente de homens de 

tribos primitivas ao usar penas de aves e outros apetrechos para apresentar-se mais 

forte ante ao adversário em um contexto de guerra.

Uma questão importante que precisamos pontuar aqui é a relação entre 

corpo, mídia primária e vínculos. Eibl-Eibesfeldt, nos seus estudos, ao falar do amor 

e da agressão, em linhas gerais, está falando de vínculos e vinculações. Baitello Ju-

nior lembra que “todo processo de comunicação pretende estabelecer e manter vín-

culos (2008: p. 100)”. Explicando essa ideia, o pesquisador aprofunda o conceito de 

corpo, tanto do ponto de vista da ontogênese quanto da filogênese. Sendo que, no 

primeiro caso, há relações com os vínculos entre mãe e filho, passando pela relação 

paternal e, por fim, a sexual. Já sobre o segundo, a vinculação dá-se em “diálogo es-

treito com as condições ambientais e as disponibilidades sensoriais, transformando-

-se em formas distintas de sociabilidade (Ibidem: p. 101)”.

Eibl-Eibesfeldt, ao estudar o instinto da agressão, vai apontar algumas lógicas 

sociais da intolerância. Segundo ele, a agressão organiza os territórios e também in-

terfere, em algumas espécies, na procriação. Dentro disso, ele ilustra que há espécies 

que fazem torneios para definir o líder do grupo, o macho que poderá cruzar com a 

fêmea ou assumir a posse do território, entre outras definições de hierarquia social. 

Um caso citado é o dos iguanas, em que há a disputa entre os machos da 

espécie e o perdedor põe-se em posição submissa, abaixando-se em frente do vence-

dor (ibidem: p. 63). Há ainda situações de agressão que culminam na conciliação do 

ganhador com o derrotado. O comportamento dos lobos pode ilustrar essa ideia: os 

perdedores colocam-se em posição de submissão, com as costas para baixo, deitados 

e também pedindo alimento aos ganhadores (Ibidem: p. 64). 

Por isso, o pesquisador vai apontar que o comportamento agressivo não 

é desencadeado somente por estímulos externos, pois há também o impulso à 

agressividade, como forma de descarregar o impulso combativo. Para ele, o 

entendimento da agressão inata é fundamental para aqueles que dirigem os 

homens: há uma disposição agressiva permanente que se desenvolve contraria-

mente aos esforços da educação. Na teoria do esporte, muitos são os autores que 

vão apontar as atividades esportivas como forma de controle da agressão e dos 

“hormônios” da juventude, por exemplo 

Como estamos vendo, o caso é um pouco mais complexo, mas jogo e espor-

te possuem, sim, mecanismos de vinculação. A tentativa das instituições, de modo 
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geral, é a de, usando o conceito de Bystrina, polarizar as vinculações na direção do 

polo do afeto (amor) opondo-as ao polo do ódio e dos comportamentos agressivos. 

Como sabemos, esse mecanismo, nem sempre funciona e constantemente o esporte 

é palco de atos de violência e agressão que vão muito além do tipo verbal. As brigas 

entre torcidas são bons exemplos disso.

Eibl-Eibesfeldt acrescenta que o instinto de agressão inato no homem tem 

seu contrário natural no amor e, com a ajuda desse sentimento, o homem está em 

condições de se vincular com seus semelhantes e de não romper os vínculos. Para 

ele, conclusivamente, há em nós um forte impulso inato e que nos faz sociáveis. E o 

jogo, enquanto mecanismo da cultura, vai oferecer ambientes próprios para a rea-

lização dessas soluções sócias, inclusive por meio do esporte. Ele lembra, de início, 

que os animais são sociáveis e agressivos, ao mesmo tempo. A busca de proteção é 

um dos principais motivos de vínculo, de buscar contato. O semelhante oferece re-

fúgio e proteção, e ajuda a criar um sentido de lar (Ibidem: p. 113). O abraço tanto 

nos macacos como no homem tem um valor de proteção (Ibidem: pp. 114-115). 

Para as pesquisas sobre o esporte, a respeito deste tipo de comportamento, 

há o impulso à agressividade, como forma de descarregar o impulso combativo. As 

competições são excelentes formas de canalizar a agressividade no ser humano e 

também uma forma de definir hierarquias simbólicas – como, por exemplo, a de-

finição de países que são “potência no futebol”, no boxe, na corrida, etc. Mas nos 

jogos e esportes em geral, como uma forma de segunda realidade, como aponta 

Bystrina, o que está em jogo é o simbolismo e, por isso mesmo, não há a necessidade 

de a agressão ir às “vias de fato”. 

De certa maneira, os jogos e esportes manifestam os dois impulsos estu-

dados por Eibl-Eibesfeldt. A oposição à violência, como na imposição da vitória 

ao derrotado, é sublimada pelos rituais do “fair play”, que preveem a compaixão 

com o derrotado, no ato de estabelecimento das hierarquias (ganhadores e perde-

dores). Se comparados os jogos antigos com os jogos olímpicos atuais, vemos que, 

nos primeiros não havia o conceito de conquista de segundo e terceiros lugares, 

por exemplo. Naquele paradigma, ganhador era quem ficava em primeiro lugar e 

os demais seriam todos perdedores. 

Na mentalidade contemporânea, criam-se rankings e medalhas para outras 

posições no pódio, títulos variados como “o artilheiro”, “o time com mais fair play” 

e etc., como forma de criar novas formas de ganhar e, com isso, dar a sensação de 

que ninguém perde. Pela cultura, o homem tenta superar a morte de infinitas ma-

neiras, uma delas é criando mecanismos artificiais de eliminação da derrota, como 

se fosse possível uma sociedade em que todos fossem plenamente vitoriosos. 
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RITUAIS, MIMESE E O JOGO DA IMAGENS DO ESPORTE 
 As pré-programações de Eibl-Eibesfeldt apresentam um diálogo interessan-

te com outras ideias que já estamos trabalhando aqui. Uma forma de interpretá-las 

é na aproximação com a Semiótica da Cultura: A partir das ideias de Bystrina, 

esses códigos pré-programados seriam formas de manifestação de codificação pri-

mária ou hipolingual, atuando fortemente em mídia primária, no corpo daqueles 

que agem e interagem. Contudo, em ambiente social e cultural, já abordando có-

digos secundários e terciários, linguais e hiperlinguais, essas pré-programações não 

somem totalmente; muito pelo contrário, elas fazem parte da composição das men-

sagens e de comportamentos do homem.

No esporte, ainda, podemos identificar muitos outros comportamentos de 

ritualização. Na derrota, é comum esconder o rosto em sinal de vergonha, até de 

choro. De certa forma, são esperados esses comportamentos de quem perde, como 

que aceitando a sua posição de perdedor. Também é comum a dança que, associada 

ao jogo, tem grande força nos processos de ritualização e consolidação de grupos. 

Atletas, durante práticas esportivas, abraçam-se, dançam, cantam para “criar o es-

pírito de time”. E, ao fim, Eibl-Eibesfeldt lembra que as pautas do comportamento 

se simplificam e se transformam em símbolos, o que aqui já relacionamos com se-

gunda realidade, preconizada por Bystrina.

Assim que a agressão inata e ligada à definição de territórios e organização 

de grupos, por um lado, e a alimentação, o carinho e a proteção, por outro, con-

tinuam fazendo parte do comportamento humano, ora de forma direta e ora de 

forma indireta, simbólica. É um pouco disso que veremos aqui, pois muito das prá-

ticas do jogo trazem elementos dos códigos primários convertidos em simbolismos 

e hábitos culturais. A própria relação entre ganhar e perder, em um jogo, é uma 

forma de sublimar a vitória e a derrota no mundo do sério, ou seja, na vida. Os tor-

neios ilustrados por Eibl-Eibesfeld, que tinham a função de definir machos-líderes 

e distribuição de território, modificados pela cultura e pelos jogos, passam a definir 

simbolicamente pessoas e países líderes e uma forma de geopolítica do mundo atual.   

 Morin, por exemplo, vai citar Eibl-Eibesfeldt, no que se refere a padrões de 

comportamento envolvendo o riso e das lágrimas durante as disputas:

“Trata-se de uma característica profunda, constitutiva da natureza humana, 
sobre a qual as culturas bordaram suas diversas semióticas, sem jamais terem 
conseguido anular suas significações antropológicas primeiras. Não saberemos 
dizer se o sorriso o riso ou as lágrimas emergiram antes do sapiens, mas próprio 
ao homo sapiens é, provavelmente, a intensidade e a instabilidade que a alegria 
e a tristeza causam (Morin, 1979: p. 113).”
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 Como já falamos aqui, soluções como a de Zidane, ao partir para a agressão 

direta, acabam sendo incomuns no ambiente dos jogos e do esporte. A tendência é 

a transferência da agressão direta para a simbólica: a vitória no jogo como forma de 

vitória na disputa corporal. A troca da humilhação do embate físico pela redução 

do derrotado ao status de perdedor, de secundário ou inferior perante o ganhador, 

pois como aponta Eibl-Eibesfeldt: “Es especificamente humana la irradiación de la 

agressión em las esferas del espíritu (ibidem: p.71)”.   

Outro ponto destacado por ele é a importante fonte de prazer que há 

também na agressão, pois “hay muchas formas de pelear jugando, y hay toda 

classe de competencias de este tipo, desde el rústico forcejeo com los dedos hasta 

el ajedrez o el fútbol. Estas competencias agressivas tienen por base cierto placer 

(Idem, ibidem: p. 71)”. Dentro do sistema da cultura, uma solução que se apre-

senta é justamente a da polarização entre agressão e prazer, tão importante no 

mundo do esporte. A natureza do jogo transforma a agressão, mas não a exclui, 

somente a coloca em outro lugar: no tempo e no espaço do jogo. Os mecanismos 

que permitem essa transposição dos códigos primários da sobrevivência animal 

ao universo da cultura são rituais:

“Siempre ha habido intentos de ritualizar la agresión humana. Incluso en los 
encuentros bélicos. En diversas culturas se crearon algunas reglas de nobleza y 
caballerosidad en el combate. A las ritualizaciones pertenece el entendimiento 
de que si el vencido se somete, se le perdona la vida. Sin duda, esto presupone 
cierto grado de confianza mutua (Idem, ibídem: p. 76)”.

E o que viria a ser um ritual? Para Contrera (1996), 

“entendemos como ritual um acontecimento que estabelece um ritmo sin-
cronizador e que se instaura por meio de uma repetição que tem por função 
pontuar, estabelecendo um ritmo, garantindo a eficácia dessa pontuação, 
usando procedimentos acrescenta que nos remetem à dimensão arquetípica 
da cultura (Ibidem: p. 56)”. 

O que se destaca do conceito apresentado é a delimitação de um espaço e 

tempo, criando um dentro e fora, com uma fronteira definida. Jogar e praticar es-

portes são como entrar em um ambiente próprio a essas práticas, separado da vida e 

do cotidiano pautado pelo trabalho. Estando dentro do ritual, assim como no jogo, 

cessam as leis do sério e passa a valer a dinâmica própria do ato que, num fluxo 

específico, leva a um tipo de vertigem, outra característica do jogo. 

Enfim, os jogos adquirem muitas características de rituais religiosos e, não 

menos significativo, os rituais religiosos apropriam-se de grande parte da natureza dos 
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jogos. Não deve parecer estranho que, por exemplo, o olimpismo tenha adotado uma 

série de rituais para construir o espaço das disputas olímpicas: a cerimônia do fogo, o 

envio da tocha às nações, o ritual de acender a pira, o fazer juramentos, entre outros. 

Bystrina, ao abordar a questão dos rituais, enfatiza a força simbólica das 

fronteiras. Para ele, a transposição das fronteiras também possui rituais próprios, 

pois essas zonas de transição “são declaradamente sagradas e se constituem em 

obstáculos entre as pessoas que se situam em ambos os lados” e, ainda, por meio 

delas é que se organizam polaridades para “entendermos o que é o sagrado e o 

profano, o público e o privado, as classes sociais, os povos, os diversos segmentos 

da sociedade, etc. (ibidem: p. 14).”

Ainda sobre rituais, um caso bastante conhecido, no rúgbi, é o da seleção da 

Nova Zelândia. A equipe nacional daquele país, conhecida como All Blacks, criou 

o hábito de, antes das partidas, realizar o ritual do haka, uma dança maori de inti-

midação ao adversário, caracterizada por gestos faciais, físicos e sons14. Enquanto 

um texto da cultura, a dança remete à guerra e busca de força junto à natureza para 

vencer o adversário na batalha campal. 

Transposto para o campo esportivo, o ritual mantém seu caráter religioso, 

mas tem seus códigos e signos internos transformados em símbolos, pois a morte e 

a guerra em questão são simbólicas. No contexto geral, essa dança é um elemento 

Figura 1015  - jogadores da seleção de rúgbi da Nova Zelândia realizam o haka, antes da partida: ritual e 
tradição persistem no esporte moderno.

14. Uma 
demonstração do 
ritual da haka, na 
versão da seleção 
neozelandesa, 
durante a prática 
do rúgbi pode ser 
vista em: http://
www.youtube.com/
watch? v=tdM 
CAV6Yd0Y . Acesso 
em 18/10/13.

15. Uma 
demonstração do 
ritual da haka, na 
versão da seleção 
neozelandesa, 
durante a prática 
do rúgbi pode ser 
vista em: http://
www.youtube.
com/watch?v = 
tdMCAV6Yd0Y  
.watch?v = 
tdMCAV6Yd0Y .
Imagem do blog: 
http:// altarugby.
blogspot.com.
br/ 2010/11/ 
o-que-e-o-haka.
html. Acesso em 
18/10/13.
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lúdico, do mundo dos jogos, dentro do ambiente esportivo. Ela não é necessária e 

não faz parte das regras desse esporte, mas contribui e ressignifica-o, aumento a 

sua espetaculosidade. Também não se pode negar que ela contribui para a espe-

tacularização desse esporte. 

No percurso que fizemos até agora, tentamos escavar, no mundo dos jogos, 

elementos culturais importantes para o entendimento dos megaeventos esporti-

vos, seguindo o paradigma arqueológico proposto por Flusser. Para dar subsí-

dios a essa empreitada, em muitos momentos, ilustramos a questão do jogo com 

imagens. Podemos dizer que muito do que vimos até agora são imagens do jogo 

esportivo ou de vários tipos de jogos praticados dentro do esporte, para sermos 

mais precisos. Falta, entretanto, uma reflexão final: mostrar que as imagens dos 

jogos geram também um jogo de imagens.

Bystrina vai dizer que “o homem cria a segunda realidade como uma cura 

para o mal existencial” e que ela “é, pois, um fenômeno psíquico”, contudo não se 

pode ignorar que “todos os processos psíquicos são produzidos materialmente no 

corpo (Ibidem: p.17)”. Em outras palavras, a segunda realidade modifica a primei-

ra. Com isso, podemos inferir que os textos da cultura, no que se referem aos jogos 

e esportes, criam um imaginário sobre esse mundo lúdico e esportivo e, por conse-

quência, acabam transformando a prática deles. 

Morin, ao falar das produções do espírito, faz uma interessante associação 

entre imagens, rituais e magia: “Os fenômenos mágicos são potencialmente estéti-

cos e os fenômenos estéticos são potencialmente mágicos (Ibidem: p. 106)”. Mágica 

e imagem, palavras que tem origem em comum, nesse caso estão aproximadas pelos 

rituais – que, no caso do jogo, estão na essência do lúdico:

“Assim, a imagem já não é uma simples imagem, ela tem em si a presença 
do duplo do ser representado e permite, por meio desse intermediário, agir 
sobre esse ser; é esta ação que é propriamente mágica: rito de evocação pela 
imagem, rito de invocação à imagem, rito de possessão pela imagem – en-
cantamento (Ibidem: p. 107).”

No caso do ritual haka, da seleção da Nova Zelândia, vemos isso. A coloca-

ção de um elemento fora do esporte na fronteira do tempo e do espaço do jogo – 

sim, porque o ritual é feito poucos minutos antes do início da partida –, traz para a 

zona cinzenta entre o fora e o dentro do jogo a força das imagens mágicas do ritual. 

Ainda que não ganhe sempre, a equipe neozelandesa tem nesse ritual uma vanta-

gem simbólica de alto impacto sobre o adversário, às vezes até conseguindo impor 

essa força no contexto da disputa. 
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Pela teoria de Morin, os objetos, que estão no mundo exterior, terão nas 

suas imagens mentais uma segunda existência: “A partir de então, todo significante, 

incluindo o sinal convencional, terá potencialmente em si a presença do significa-

do (imagem mental) e este poderá confundir-se com o ‘referente’, isto é, o objeto 

empírico designado (ibidem: p. 107)”. Assim, o mundo do imaginário e o mundo 

dos fenômenos misturam-se e contribuem para o que o pensador francês chama da 

emergência do “homo demens”:

“Trata-se de um ser de uma efetividade imensa e instável, que sorri, ri, chora, 
um ser ansioso e angustiado, um ser gozador, embriagado, extático, violento, 
furioso, amante, um ser invadido pelo imaginário, um ser que conhece a morte 
e não pode acreditar nela, um ser que agrega o mito e a magia, um ser possuído 
pelos espíritos e pelos deuses, um ser que se alimenta de ilusões e de quimeras, 
um ser subjetivo cujas relações como o mundo objetivo são sempre incertas, 
um ser submetido ao erro, ao devaneio, um ser híbrico que produz desordem. 
E como chamamos loucura à conjunção de ilusão, do descomedimento, da 
instabilidade, da incerteza entre o real e o imaginário, da confusão entre o 
subjetivo e o objetivo, do erro, da desordem, somos obrigados a ver o ‘homo 
sapiens’ como ‘homo demens’ (Ibidem: pp. 116-117)”. 

Vamos ver um exemplo interessante para dialogar com a ideia de que há um 

jogo de imagens. Em uma das etapas preliminares da disputa pelo direito a ser sede 

dos Jogos Olímpicos de 2016, ainda em junho de 2009, houve um lance fundamen-

tal para o êxito da estratégia brasileira, em uma apresentação para os membros do 

Comitê Olímpico Internacional (COI). Para ganhar o direito de sediar o evento, o 

comitê brasileiro jogo com as imagens para criar imagens do jogo, no Brasil:

“O presidente do Comitê Rio 2016 (Carlos Arthur Nuzman) abriu a apresen-
tação reforçando os quatro pilares da candidatura: excelência técnica, poder de 
transformar a cidade e o país, agregar valor ao Movimento Olímpico e propor-
cionar uma experiência única para todos os envolvidos. Em um dos momentos 
mais marcantes da apresentação, Nuzman mostrou um mapa-múndi no qual 
estavam marcadas todas as sedes de Jogos Olímpicos já realizados. A imagem 
da América do Sul vazia causou grande impacto. ‘Imaginem o poder do Mo-
vimento Olímpico atingindo 65 milhões de jovens com menos de 18 anos no 
Brasil. E 180 milhões de jovens em toda a América do Sul. Os Jogos Olímpicos 
sempre foram maiores quando exploraram novos territórios e criaram novas 
conexões’, disse Nuzman.”16 

No texto acima colocamos grifo na parte que revela o impacto gerado nos 

avaliadores da exposição com a apresentação da imagem do mapa-mundi com a 

discrepância entre o número de eventos olímpicos no hemisférios norte e sul. Cabe 

explicar que, de 49 eventos realizados ou já programados pelo COI, somente dois 

ocorreram na parte sulina do globo, mais especificamente na Austrália. 

16. Texto oficial 
divulgado pelo 
Comitê Rio 2016, 
no dia 17 de junho 
de 2009. Veja 
texto completo 
em: http:// www.
rio2016.org.
br/ pt/ Noticias/
Noticia.aspx? 
idConteudo=902 
Acesso em 
15/05/10.
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Sem dúvida, a força dessa imagem associada a outras estratégias de trans-

formação e oportunidades foram decisivas para a vitória brasileira. Logo após a de-

finição da cidade do Rio de Janeiro como a sede dos Jogos de 2016, o COI colocou 

em seu website um mapa já inserindo essa novo território alcançado pelo principal 

evento do movimento olímpico, como forma de atualizar a imagem e revigorar o 

discurso globalizante adotado por esse comitê. 

A definição do resultado, que ocorreu em 2 de outubro de 2009 na Dina-

marca, contou com delegações nacionais dos quatro países selecionados e envolveu 

os presidentes Luiz Inácio Lula da Silva, do Brasil, e Barack Obama, dos Estados 

Unidos, além do Primeiro Ministro da Espanha, José Luiz Zapatero, e do Rei da 

Espanha, Juan Carlos, e do Primeiro Ministro do Japão, Yukio Hatoyama – para 

ficar somente nos políticos de maior expressão. 

A cerimônia, de mais de dez horas de duração, foi transmitida para o 

mundo todo, contando com significativa audiência e shows nas cidades partici-

Figura 1117  
- Mapa do 
Mundo com a 
distribuição das 
regiões em que 
as Olimpíadas já 
foram realizadas 
e quantas vezes: 
imagem como 
retórica.

Figura 1218  - 
Comemoração 
em Copacabana 
logo após a 
confirmação 
da vitória da 
campanha Rio 
2016: jogo das 
imagens ganha 
nova dimensão.

17. O mapa pode 
ser consultado 
no link: http:// 
vendamuitomais.
com.br/ blog/
category/politica/. 
Acesso em 
10/11/2013.

18. Link http://
globoesporte.
globo.com/
Esportes/ 
Noticias/
Olimpiadas/ 
0,,MUL1327272-
17698,00-RIO + 
TRANSFORMA+ 
O+ SONHO+ 
OLIMPICO+ EM+ 
REALIDADE+E+ 
CONQUISTA+ 
OS +JOGOS+DE. 
html. Acesso  
em 16/10/13.
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pantes, com grande interesse das populações locais. Logo após a divulgação do 

resultado, os meios de comunicação de todo mundo já associavam o símbolo olím-

pico, os cinco anéis, com o Brasil: desfilando nas areias da Praia de Copacana, a 

imagem do Cristo Redentor, de braços abertos, trazia o texto simples e universal 

completava a imagem: “Rio loves you”. 

O jogo da imagens programou as imagens de jogos em terras brasileiras. A 

ascensão dos megaeventos esportivos imbrica na consolidação de um “homo de-

mens” que joga para tentar vencer a morte. Contudo, enquanto joga o jogo das 

imagens, acreditando na preservação da vida, distancia-se para muito longe dela. A 

diferença entre o jogo das imagens e (as imagens d) o jogo é, como afirma Flusser, a 

diferença entre jogar ou ser consumido pelo lixo da cultura, no jogo.



CAPÍTULO 2

As práticas esportivas, cada vez mais espetacularizadas, 
deixam de ter lastro no corpo e, como imagens, passam 

a atuar sobre esse corpo, modificando as disputas ao 
sabor da produtividade do sistema industrial

A ENCRUZILHADA DO ESPORTE: 
CORPOS E IMAGENS EM DESARMONIA
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ENTRE O JOGO E O ESPORTE: 
DIÁLOGOS SEMIÓTICOS

A divisão – necessariamente didática – que demos a estes capítulos, com a sepa-

ração em “Jogo”, “Esporte” e “Megaeventos Esportivos”, longe de reportar uma óbvia 

distinção entre esses três temas, lança sombra e dúvidas. Ao nosso entender, as relações 

entre os três  atualmente são fluídas e intercambiáveis e de difícil separação. Para fins de 

análise, entretanto, agora retratarremos o universo esportivo. Essa abordagem, contudo, 

vai manter diálogo com as teorias do jogo, pois entendemos que o jogo está na base con-

ceitual e funciona como vinculador e mediador das atividades esportivas. 

 Também não perderemos de vista que, teleologicamente, o nosso objetivo aqui 

é construir um percurso que nos permita analisar os megaeventos esportivos como um 

objeto comunicacional. De certo, do que já vimos ao longo do capítulo anterior, o jogo, 

como parte consubstancial do macroambiente da cultura, é maior que o esporte. 

 Como já dissemos e aprofundaremos aqui, há jogo nas práticas esportivas, 

mas nem todos os jogos são esportes. Observamos que práticas variadas do compor-

tamento humano apresentam elementos lúdicos sem ser esportivas – como é o caso 

do teatro, dos rituais religiosos e até mesmo das práticas da lei, nos tribunais, por 

exemplo. Contudo, observaremos, mais ao fim deste capítulo, que o esporte ganha, ao 

longo do Século XX, certa capacidade de modelizar a sociedade, passando também 

a existir para além das práticas do jogo esportivo e, até mesmo negando-as.

 A partir do conceito de cultura de Bystrina, afirmamos que o jogo é mais 

amplo que o do esporte. Para ele, as práticas lúdicas estão na constituição do macro-

ambiente cultural, criando segundas realidades, como a realidade esportiva. Assim, o 

esporte, enquanto manifestação cultural, distingue-se do trabalho e das demais ativi-

dades ditas sérias ou, em outros termos, “importantes”. O esporte fica, nesse contexto, 

como algo condicionado ao tempo livre, ao lazer. Além disso, o pensador tcheco refor-

ça que “jogo e seriedade não se excluem decididamente, mas se condicionam”, pois 

“O que é o esporte? O que, então, os homens colocam no esporte? 
Eles mesmos, seu universo de homem. O esporte é feito para 

relatar o contrato humano.” 
Barthes, 1961: p. 105
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“Ao lado do sonho, o jogo é aquela atividade na qual a vida cultural já está pre-
sente em germe. A quantidade das atividades de tipo lúdico não é dificilmente 
mensurável: esportes, jogos de luta, torneios, jogos de erudição, circo, carnaval, 
mascaradas, dança, balé, pantomima, teatro, etc. (Ibidem: p.20-21).”

 Bystrina constrói a sua Semiótica da Cultura em diálogo com as ideias de 

Lótman e da Semiótica da Cultura desenvolvida na Rússia. Alguns pontos do pensa-

mento do teórico russo são interessantes nesta abordagem das relações entre jogos e 

esportes. O primeiro deles é o entendimento do jogo como um sistema modelizante.  

 Apesar de, entre Lótman e Bystrina, haver uma distinção fundamental sobre a 

relação do jogo com a cultura, pois para o primeiro seriam as práticas lúdicas manifes-

tações da cultura enquanto para o segundo essas seriam constituintes da própria organi-

zação do sistema cultural, uma questão é comum aos dois: o papel estruturante do jogo. 

Por isso, cabe o entendimento do jogo como um sistema modelizante, pois os jogos são

“sistemas relacionais constituídos por elementos e por regras combinatórias no 
sentido de criar uma estruturalidade que se define, assim, como uma fonte ou 
modelo. (...) Os sistemas modelizantes podem ser entendidos como sistemas de 
signos, como conjunto de regras (códigos, instruções, programas) para a produ-
ção de textos e suas funções correlatas (Machado; 2003: p. 167).”

 Por essa lógica, o jogo é sistema modelizante primário, de base, por suas re-

lações com as línguas naturais – ou, como diria Bystrina, por suas relações com os 

códigos primários. Se continuarmos trabalhando com essa metodologia, o esporte 

seria, por consequência, um sistema modelizante secundário. Como explica Macha-

do (Idem, ibidem: pp. 167-168), ao falar de Lótman, os esportes “usam a linguagem 

natural como material, acrescentando outras estruturas e todos eles são construídos 

em analogia com as linguagens naturais”, por terem elementos, regras de seleção e 

combinação, níveis. São ainda exemplos citados: mito e literatura. 

 Outro conceito bem interessante para entender as relações entre jogo e espor-

te é o de fronteira. A delimitação dos espaços entre um e outro não é nada simples 

de resolver. Podemos dizer até que, com isso, surge uma zona cinzenta, fronteiriça, 

entre esses dois universos teóricos que, antes de se firmar, tendem a, cada vez mais, 

a se confundir na sociedade pós-industrial. As tensões fronteiriças que surgem entre 

jogo e esporte são muito significativas e importantes para a comunicação esportiva 

na contemporaneidade. Por isso, elas são fundamentais para entender a inserção dos 

megaeventos esportivos: exatamente aquilo que faremos no próximo capítulo. 

 A fronteira, enquanto espaço de trocas, visto que jogo e esporte podem 

ser considerados sistemas da cultura, é “zona intermediária e perigosa”, afirma 

Bystrina (Ibidem: p. 14). Para ele, 
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“Tais fronteiras são declaradamente sagradas e se constituem em obstáculos 
entre as pessoas que se situam em ambos os lados. No nosso século o homem 
tenta libertar-se dessas fronteiras, eliminando-as. Mas é pela existência delas 
que podemos separar um polo do outro e entendermos o que é sagrado e o pro-
fano, o público e o privado, as classes sociais, os povos, os diversos segmentos da 
sociedade, etc. (Ibidem: p. 14).”

 Também a Semiótica da Cultura Russa vai falar de fronteiras como 

“zona de liminaridade e espaço de trânsito, de fluidez, de contato entre sistemas 

semióticos (Machado, ibidem: p. 159)”.  As fronteiras, por consequência, de-

finem o dentro e fora do mundo do jogo, ou seja, a distinção entre atos lúdicos 

e sérios, no mundo do trabalho. Na esfera do esporte, essas zonas de transição 

demarcam o local e tempo do jogo esportivo, por oposição a outras práticas que 

não são ligadas ao desporto. 

 Entender a natureza do esporte e suas fronteiras com as demais práticas 

da vida é fundamental para o estudo que desenvolvemos aqui. Como vimos ao 

fim do capítulo anterior, há um jogo de imagens que vai além das imagens do 

jogo. Esse ambiente midiático simula a inexistência das barreiras fronteiriças 

entre jogo e esporte, criando ilusões (um jogo, por excelência) de que todos per-

tencem ou podem pertencer ao mundo do esporte, concebido imaginariamente 

no contemporâneo como o esporte profissional e de alto rendimento. Mas isso 

só é possível pelo consumo das imagens esportivas, pois a prática esportiva, en-

quanto realidade imediata, exige alguns elementos que a muitos indivíduos, na 

sociedade atual, são negados. 

 Além disso, ainda em relação ao conceito de fronteira de Lótman, Machado 

vai defini-lo como “um mecanismo de semiotização capaz de traduzir as mensagens 

externas em linguagem interna transformando a informação (não-texto) em texto 

(Ibidem: p. 160).” Nesse sentido, o processo de geração de textos e a própria troca que 

há entre “o dentro e o fora” são extremamente importante para o entendimento da 

comunicação. Por fim, as relações entre jogo e esporte comunicam e geram cultura – 

e/ou lixo, como afirma Flusser e já vimos no capítulo anterior. 

 Acreditamos que a comunicação, no sentido que entendemos aqui, é muito 

mais ampla que os meios de comunicação e seus aparatos técnicos. Ferrara, nos seus 

estudos sobre a epistemologia da comunicação vai apontar que

 
“O comunicar não está apenas vinculado ao aparecimento dos meios da co-
municação. (...) o comunicar (...) pode ser procurado no largo espectro de ati-
vidades presas à relação que se estabelece para compartilhar ideias, interesse 
ou ações, porém, sempre voltadas para o modo ou o meio através dos quais se 
exerce e se comunica. O comunicar não é, apenas, o seu conteúdo, mas supõe 
o modo como se comunica (2008: p. 11)”. 
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Defendendo essas ideias, a pesquisadora vai dizer que surge um espaço co-

municante “entre” a comunicação e a cultura (Ibidem: p. 12). Tomamos a liberdade 

de dizer que há também um “espaço entre” que surge na relação entre cultura-jogo 

e esporte, permeando trocas de informação – códigos primários, para Bystrina – e 

textos, enquanto códigos terciários. 

Machado aponta ainda outra forma de se observar a questão: “a fronteira 

tem a função de filtro absorvente. Com não delimita um espaço divisório, a fronteira 

separa como une – daí a liminaridade (Ibidem: p. 160)”. No caso do esporte e sua 

relação com o trabalho, surge simultaneamente a distinção entre um e outro, mas que 

também tem a ver como fato de que um só faz sentido em oposição ao outro: trabalho 

versus lazer-esporte e trabalho e lazer-esporte. 

A combinação das ideias de Bystrina com as de Lotman, fazendo as devidas 

calibragens teóricas nas “fronteiras” entre elas, permite-nos perceber que a cultura-

-jogo cria no esporte outro sistema cultural, secundário, que, em diálogo constante 

com seus sistemas de modelização de base, gera trocas e comunicação. Na lógica dos 

ambientes da cultura, o jogo do esporte não está totalmente fora dos demais jogos 

“jogados na cultura”, muito pelo contrário, eles estão sempre em tensão de fronteiras, 

trocando e gerando novas tessituras. Por fim, o esporte, que surge do jogo enquanto 

segunda realidade, modifica constantemente o próprio jogo jogado no esporte, na 

realidade primeira, no corpo. Na dimensão dos megaeventos esportivos, então, essa 

questão se agrava e torna-se ainda mais complexa.

Um exemplo interessante dessa situação pode ser visto na relação entre o espor-

te, as tecnologias e as ciências. Em linhas gerais, essas duas últimas modificam constan-

temente o esporte, tanto em aspectos positivos, aumentando a espetacularidade dele, 

quanto em aspectos negativos, adulterando e até fazendo trapaças no contexto do jogo. 

Explicamos: o desenvolvimento da ciência e da tecnologia permite aos atletas 

novos elementos para buscar a superação: roupas tecnológicas no atletismo e na nata-

ção são alguns exemplos; novos suplementos alimentares, técnicas para o treinamento 

do corpo antes das disputas são outras. 

Cada Olimpíada é, por consequência, uma vitrine para que marcas como 

Adidas, Nike, Speedo, entre outras, possam trazer suas novidades tecnológicas que 

prometem fazer a diferença nas performances. Nas disputas nas pistas, piscinas e de-

mais arenas esportivas, a briga é por milésimos de segundos. Em Londres 2012, por 

exemplo, a Nike lançou uma nova linha de supermaiôs feitos a partir de garrafa PET 

para atletas dos Estados Unidos. 

A promessa era de que, com eles, o participante tivesse um desempenho até 0.023 

segundos melhor na prova dos 100 m rasos19 . É interessante comentar que essa diferença 



75 

de desempenho associa-se a um tempo praticamente irreal, que só existe na imagem e na 

estética do esporte, já que são difíceis de se perceber na relação humana com o tempo. 

O outro lado da questão da evolução do esporte – e que também modifica, por 

fim, o jogo – está no “doping” e no ganho de condições diferenciadas de disputa por 

recursos artificiais extra-jogo e extra-corpo. A questão do “doping”, em termos práticos, 

tem a ver com a própria evolução do texto cultural “ética dos jogos”, pois comportamen-

tos que não seriam aceitáveis em outros momentos da evolução do esporte, hoje, são. 

Exemplos simples estão nos materiais esportivos. O surgimento de sapatilhas específicas 

para corrida, na primeira metade do século XX dá aos corredores melhores condições 

de disputa nos jogos e cria relações tensas entre o amadorismo olímpico e os interesses 

de companhias gigantes da área, ainda em nascedouro, como Adidas e Puma20. 

Ainda mais grave é o caso do uso de substâncias químicas para aumentar o ren-

dimento. Redução de medidas, aumento da capacidade pulmonar, aumento da resistên-

cia muscular ou, ainda, diminuição do cansaço e fadiga são alguns exemplos de resulta-

dos que se buscam com o uso de recursos externos ao corpo e com apoio da tecnologia. 

O tempo todo, com o desenvolvimento da ciência, o esporte e a ética dos jogos 

são testados. O corpo é o campo onde se joga o embate entre o que é permitido e o 

que é proibido nas inovações tecnológicas no campo esportivo. 

RITUAIS DE COLETIVIDADE NO ESPORTE
 Por isso tudo, interessam-nos as relações que existem entre jogo e esporte: tan-

to nas convergências quanto nas divergências estruturais. Acreditamos que se pensar-

mos esse diálogo ecológico que surge entre o ambiente cultural do jogo e o ambiente 

midiático do esporte como um espaço fronteiriço entrópico, teremos demonstrações 

de como eles comunicam os contratos humanos, como dito por Barthes, e ajudam a 

entender o ambiente da cultura no qual estamos inseridos. 

Figura 1321  - peça de 
divulgação dos maiôs 
para atletismo da Nike 
dos Jogos Olímpicos 
de Londres 2012: 
promessa de melhora 
de resultados.

19. A reportagem 
“Uniforme dos 
EUA no atletismo 
reedita supermaiôs 
e pode melhorar 
desempenho” 
dá mais detalhes 
sobre o assunto.  
Veja link: http:// 
olimpiadas.uol.
com.br/ noticias/
redacao/ 2012/06/ 
27/uniformes-
dos-eua-no-
atletismo-imitam-
supermaios-e-
podem-melhorar-
desempenho.htm. 
Acesso  
em 01/11/13.

20. Um excelente 
painel dessas 
relações e 
interesses   pode 
ser obtido no livro 
Invasão de Campo 
(SMIT, 2007) que, 
ao falar da história 
de Adidas e Puma, 
faz um retrato 
da evolução 
do esporte e 
dos interesses 
econômicos  
dentro dele.

21. A imagem 
pode ser vista 
no link http:// 
olimpiadas.uol.
com.br/noticias/
redacao/ 2012/ 
06/27/ uniformes-
dos-eua-no-
atletismo-imitam-
supermaios-e-
podem-melhorar-
desempenho.
htm. Acesso em 
01/11/13.
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 O termo “contrato”, utilizado por Barthes, é excelente para nos ajudar a in-

troduzir alguns conceitos fundamentais para a evolução deste capítulo. O pensador 

francês afirma textualmente que “o esporte é feito para relatar o contrato humano 

(Idem, ibidem: p. 105)”. Derivando essa afirmação, percebemos que, em todas as rela-

ções contratuais, há regras e coerções, o que não poderia ser diferente, no contexto do 

esporte. Ainda que as regras já existissem no ambiente do jogo, elas são amplificadas 

e ganham centralidade no ambiente do esporte. 

 “O que é o esporte? O esporte responde com outra pergunta: quem é o me-
lhor? Mas o esporte dá um novo sentido à questão dos antigos duelos: pois a 
excelência do homem só é buscada aqui em referência às coisas. Quem é me-
lhor para vencer a resistência das coisas, a imobilidade da natureza? Quem é o 
melhor para trabalhar o mundo e oferece-lo aos homens... a todos os homens? 
Eis o que diz o esporte. Às vezes, queremos fazê-lo dizer outra coisa. Mas o 
esporte não foi feito para isso. (Barthes; ibidem: p105).”
  

 O trecho acima, retirado de um magistral artigo de Barthes sobre o es-

porte, sintetiza bem a questão que nos interessa nesse momento: as práticas 

esportivas são feitas para relembrar soluções culturais a questões atinentes aos 

códigos primários, como diria Bystrina. Em outras palavras, o esporte remete à 

natureza e ao corpo. “No esporte, o homem vive o combate fatal da vida, mas 

esse combate é afastado pelo espetáculo, reduzido em suas formas, despojado 

de seus efeitos, de seus perigos e de seus pudores: ele perde sua nocividade, não 

seu brilho ou seu sentido (Barthes; ibidem: p.105).”

 Por isso, Gebauer e Wulf  vão inserir a questão do jogo e da mimese no 

âmbito esportivo. Entendemos que esse contexto de repetição ritualística de 

práticas sociais expõe os contratos simbólicos que existem na sociedade e que 

vinculam os seres humanos. Para eles,

“Muitos jogos estão situados em uma relação mimética com um uso regrado 
do corpo de uma práxis social. Os jogadores fazem conjuntamente referência 
a um jogo pré-estabelecido. A condução do jogo torna-se a mimese do jogo 
anterior. (...) As competições provocam um acontecimento corporal entre os 
homens, acontecimento este que se processa na comunicação de vários senti-
dos, é cofidicado simbolicamente, e abrange de forma normativa determina-
dos movimentos corporais (Idem, ibidem: p. 158).”

  

 Os dois pesquisadores alemães vão além, ao tentar mostrar que o corpo tem 

um papel fundamental no esporte, mas não é exclusivo para a constituição dessas 

práticas: “(...) o indivíduo é parte, no jogo esportivo, de um grande todo que abrange 

outras pessoas, o sujeito-agente, e outras ações, além daquelas do presente (Idem, 

ibidem: p. 159)”. A questão central para eles é que “nós não praticamos esporte nem 
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jogamos sozinhos”, pois “o indivíduo é somente parte de uma imensa rede de relações 

no jogo”. Ou seja, o jogo cria ambiências e também o esporte, que pode ser definido 

como uma das metalinguagens desse processo. Assim, 

“O princípio do esporte não é a redução a um indivíduo, mas a ampliação do 
homem. Ao invés de contemplarmos o esporte a partir de um indivíduo, vamos 
inverter a perspectiva: o esporte é um meio de comunicação; ele recebe o indi-
víduo em um mundo criado mimeticamente (Ibidem: p. 159).”

 Um ponto importante na defesa dessas ideias é que não se inventa a pri-

meira disputa. Isso é interessante, pois ajuda a ilustrar a dificuldade que temos em 

precisar o surgimento dos jogos e dos esportes. De certa forma, todo o processo 

narrativo que retoma a história das práticas esportivas e a criação de determina-

dos esportes é uma romantização. Por isso, eles apontam que, no jogo, “o indiví-

duo move-se para fora”, pois “o jogador não toma o jogo para si: este está entre 

os homens como um acontecer corporal (Ibidem: p. 159).” 

 Esse corpo presente no esporte é extensível não só ao jogador, mas tam-

bém ao parceiro, ao concorrente, segundo Gebauer e Wulf. Para nós, a questão 

vai além, pois há corpos entre os fiscais do jogo, os juízes e até mesmo na torcida. 

E não podemos nos esquecer dos objetos físicos do jogo que também são corpos: 

cartas, dardos, pedras, bolas, dentre outros. 

 Por isso, os pesquisadores alemães definem o esporte como um meio de comu-

nicação reminiscente, ou, “da lembrança”, pois mostra como “os homens certificam-se 

do mundo”, já que os movimentos do esporte são “gestos de certeza” (Ibidem: p. 161). 

Assim, jogo esportivo é repetição. Ganhar é repetir jogadas que levam à vitória; perder, 

idem, mas com o sentido contrário. Toda a imagem de uma bela jogada, a ser teste-

munhada em uma partida, é uma lembrança do jogo já jogado. Isso, de certa forma, 

explica também a nostalgia que existe na forma como se faz a comunicação esportiva.

 A práxis social, por fim, tem a ver com um uso regrado do corpo diante do meio 

ambiente. Gebauer e Wulf  chegam a apontar que o homem, pelo esporte, tenta até 

regrar o meio ambiente: na visão deles o tempo e o espaço criado para o jogo esportivo 

são preenchidos e estruturados para dar forma à repetição do jogo continuamente: 

“No jogo esportivo, o agente não ascende, com a ajuda do seu espírito e da 
experiência empírica, a um nível mais alto, ao nível da abstração, mas toma, ao 
contrário, algo já existente e o transforma. Ele sai da práxis social para o espor-
te, ou para o teatro, ou para o ritual. Todas as três áreas de ação levam respec-
tivamente a práxis social a um meio de comunicação diverso. Todos os três são 
meios de comunicação reminiscentes: o teatro é uma lembrança de como algo 
aparenta (uma pessoa ou uma ação); o ritual, uma lembrança de como e sob 
quais circunstâncias nós temos algo em comum; o esporte é uma lembrança de 
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como os homens comportam-se diante do meio ambiente (material e pessoal). 
(...) Os objetos são concretizados com o tempo e no tempo de acordo com 
determinados ritmos: eles tornam-se coisas reconhecíveis (Ibidem: p. 160).” 

 Se, como já vimos, o jogo em essência é jogar com a morte, pela sobrevi-

vência, o resultado dele será simbolicamente a vitória ou derrota ante a morte. Essa 

questão coloca duas observações importantes na reflexão sobre mimese, jogo e es-

porte, feitas por Gebauer e Wulf: a ideia de vitória e o papel do oponente na disputa. 

Se jogar é preencher o espaço regulamentado com objetos reconhecíveis, podemos 

entender que jogar nos faz sociáveis, mediante, é claro, a uma violência sublimada, 

como afirmam Elias e Duning (1992): já que o jogo define ganhadores e perdedores, 

estabelecendo papeis sociais a partir de rituais de disputa. Daí que esses sociólogos vão 

apontar que esportes dizem muito sobre o ser humano e o processo de civilização. 

 Avançando, Gebauer e Wulf  acrescentam que “o importante é o vencedor e 

não os vários perdedores”: “O vencedor de um torneio é muito mais do que aquele 

que permanece no final: ele é o indivíduo legítimo, sua identidade é sancionada atra-

vés da luta (Ibidem: p. 162)”. Jogar é relacionar-se socialmente e vencer é construir 

identidade e ser reconhecido por ela, ante aos demais. Por isso, o jogo e o esporte 

constroem o outro na oposição à identidade do agente que joga. 

“O outro, que se opõe no jogo, não é a imagem refletida do nosso ser, na qual 
podemos nos reconhecer em razão da semelhança do seu corpo com o nosso. 
(...) O outro surgiu do mesmo princípio, foi criado no mesmo processo de in-
terpretação como o eu, como a cooperação, como a contraposição e como o 
jogo, no qual o eu e o outro se encontram. O jogo é gerador de todas estas cer-
tezas: ele é condição de possibilidade de nós próprios e dos outros. Por isso nós 
acreditamos no jogo. (...) O corpo acredita naquilo que joga (Ibidem: p. 163).”

  

 O processo mimético descrito acima conduz, por consequência, aos rituais 

do jogo e do esporte. Inegavelmente as práticas esportivas tem a ver com a disputa 

agonística, competitiva, entre o eu e o outro, mas não só. Ainda que a polarização 

vitória contra a derrota gere indivíduos contra os “divíduos”, ou seja, os indissociáveis 

no ambiente midiático do esporte. A disputa não é todo o esporte, afirma Gebauer e 

Wulf: “O agonístico, a contraposição, é somente um lado, que sem a cooperação não 

existiria (Ibidem: p. 164)”. Por isso, eles afirmam:

“O jogo esportivo é uma lembrança da práxis comum, da interpretação coletiva. 
(...) Como na linguagem (...), o jogo esportivo é um meio de comunicação que 
reúne todos que nele se expressam. Cada eu reproduz o outro. Assim também é 
no jogo esportivo: cada atleta é ao mesmo tempo representação do outro. Desta 
forma, o jogo esportivo mostra como a sociedade é mantida unida. Todos que 
tomam parte no jogo estão presentes no atleta destacado (Ibidem: p. 164).”
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 Cagigal, em diálogo com essas ideias – ainda com linhas teóricas bastante 

adversas ao que trabalhamos aqui –, vai fazer uma interessante reflexão sobre o ano-

nimato e o protagonismo como formador de individualidades. Ele lembra que a prá-

tica esportiva “es una de estas fórmulas saturadas de humanismo aplicado a nuestro 

tiempo (1972: p. 15)”. Por isso qualquer jogada esportiva dá ao indivíduo um sentido 

de protagonismo: “El manejo de un balón con las manos, con los pies, tiene mucho 

de acción artesana, en la cual una técnica se introduce, pero donde la acción personal 

siempre tiene algo nuevo, algo de creación (Ibídem: p. 15-16)”. 

O pensamento do teórico espanhol dialoga com as ideias de mimese e ritual vis-

tos até aqui, mas incide diretamente na crítica social ao corpo condicionado pelo traba-

lho pós-Revolução Industrial, parte que veremos mais à frente. Por hora, nos interessam 

os aspectos de socialização e individualização existentes no esporte, vistos por ele:

 
“(...) cualquier jugada deportiva obliga a una rápida elección entre muy diversas posi-
bilidades (…). En breves instantes, según las circunstancias de contrarios y compañe-
ros que le rodean, debe decidir y ejecutar. He aquí un esquema completo de acciones 
humanas dirigidas por los centros superiores y ejecutadas con el uso normal y com-
plejo de facultades físicas. En la más simple realización de una excursión deportiva 
es menester elegir, planear, organizar, buscar medios, ponerse en marcha, encontrar 
dificultades, resolver problemas, salir adelante, fracasar…, es una puesta en juego de 
los recursos normales de la personalidad. Cualquier otro suceso deportivo presenta 
iguales o semejantes esquemas de acción (Ibídem: p. 18).”

 Ainda que tenhamos uma abordagem divergente sobre alguns aspectos teóricos, 

como, por exemplo, a questão da relação entre vitória e derrota – item já abordado 

anteriormente e com qual concordamos com a visão de Gebauer e Wulf, vemos na 

conceituação de Cagigal uma aplicação, dentro da teoria do esporte, de conceitos fun-

damentais vistos a partir dos teóricos alemães sobre mimese, jogo e ritual nas questões 

esportivas. Cabe salutar a forma como o espanhol mostra que praticar esporte, ao exigir 

um corpo presente em ato, exige tomada de decisões, o que gera protagonismos. 

 Contudo, enquanto ritual, as práticas esportivas tendem a gerar protagonis-

mos pela capacidade de repetir façanhas, realizar esquemas de ação já desenhados 

nas regras do esporte em execução. Daí que há, na prática do esporte, muito da ques-

tão do ritual e, segundo Huizinga, essa prática vai além da mera repetição. Para expli-

car esse raciocínio, ele lembra que “um ritual é um ‘dromenon’, isto é, uma coisa que 

é feita, uma ação (Ibidem: p.18)”:

“O rito, ou ‘ato ritual’, representa um acontecimento cósmico, um evento den-
tro de um processo natural. (...) O ritual produz um efeito que, mais do que 
‘figurativamente mostrado, é realmente reproduzido na ação’. Portanto a fun-
ção do rito está longe de ser simplesmente imitativa, leva a uma verdadeira 
participação no próprio ato sagrado (Ibidem: p.18)”.
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Não vamos nos alongar nesse ponto, sob risco de desfocar do aspecto espor-

tivo da questão, mas cabe acrescentar a aproximação que Huizinga faz entre o rito e 

o culto. Para ele, esse segundo é “um espetáculo, uma representação dramática, uma 

figuração imaginária de uma realidade desejada (Ibidem: p. 19)”. Ainda que falte uma 

conceituação mais aprofundada de espetáculo, o que faremos no próximo capítulo, a 

questão da representação e a existência de informações transformadas em textos que 

se repetem no ato do jogo esportivo já foi bastante explorado até aqui. 

Por isso tudo, sabemos que o esporte ganha aura de culto, a partir da sua 

capacidade de, no movimento, repetir gestos que já conhecemos, permitindo aos 

espectadores e participantes, reconhecê-los. Ainda, por meio desses atos, o esporte 

estabelece indivíduos elevados à vitória e “divíduos” indiscriminados pela derrota. 

Na expiação da personalização da vitória, a sociedade se integra e permanece como 

grupo coeso, unida pelo espírito esportivo. O esporte como um meio de comunica-

ção da lembrança permite a continuidade do jogo da sociabilização na alternância 

do coletivo versus o individual. 

A ASCENSÃO DO ESPORTE MODERNO E A CORRUPÇÃO DOS JOGOS 
 A origem do esporte é muito próxima ao mundo do jogo e, principalmente, 

das brincadeiras e do lazer, sem comprometimento com o conceito de “sério” ou de 

“produtividade”. No entanto com o processo de desenvolvimento das sociedades a 

partir da Revolução Industrial as práticas esportivas vão se distanciando da sua ori-

gem lúdica e ganhando novos contornos. A partir de agora, vamos fazer um resgate 

do conceito de esporte e de pontos importantes da evolução histórica dele para, com 

isso, termos subsídios suficientes para o entendimento de como as práticas esportivas 

chegam à fase atual, com a ascensão do espetáculo e dos megaeventos.

 O Dicionário Tubino do Esporte (Tubino, Garrido e Tubino; 2007: p.36) vai 

apontar que os primeiros registros sobre o termo “esporte” surgem no século XII, 

na França e que “a palavra francesa ‘desport’ era uma variante de outra palavra 

– ‘deport’ – que significava divertimento”.  Esse sentido original vai sendo mo-

dificado ao longo dos séculos e essa palavra vai ganhando mais espaço em vários 

países e, “no século XIV, os ingleses começaram a utilizar a palavra ‘disport’ já 

com o sentido de passatempo, recreação e jogo (Ibidem: p.36)”. Na chegada à 

Inglaterra, esse conceito vai proliferar ao ponto de, ainda naquele período, mari-

nheiros começarem a usar “a expressão ‘se desporter’ para se referir a diversões 

de confronto entre as suas habilidades físicas (Ibidem: p. 36)”. 

 Tubino vai acrescentar um dado curioso, em outra obra (1993): “os marinhei-

ros usavam as expressões ‘fazer esporte’, ‘desportar-se’ ou ‘sair do porto’ para explicar 



81 

seus passatempos que envolviam habilidades físicas” (1993: p.8). Nesse caso, dois pon-

tos são importantes para a evolução do conceito de esporte: um deles é a delimitação 

dessa atividade como um momento de não-trabalho, o que é caracterizado por ‘sair 

do porto’, sair do local onde se trabalha o que gera, com isso, uma aproximação com 

o conceito tradicional de jogo. 

 A segunda questão é o envolvimento de uma determinada competência física 

para fazer algo que, como já ficou claro, não teria por fim produzir algo, ou seja, ter a 

configuração de trabalho formal. A combinação da diversão com o dispêndio de ener-

gia de forma improdutiva não poderia levar a outra coisa, dentro do paradigma medie-

val: o esporte permaneceu proibido por muito tempo, até uma revisão dessas premissas. 

Huizinga comenta que “a aceitação dos jogos e dos exercícios corporais como valores 

culturais importantes só surgiu no fim do Século XVIII (Ibidem: p. 218)”.

 Com o que já vimos, poderíamos dizer que o esporte então seria algo com rela-

ção direta com fazer atividades físicas demonstrando competências, mas num contexto 

de dispêndio de energias, fora do mundo do trabalho. Essa reflexão é relevante para a 

busca de uma definição para o termo, mas não dá conta da totalidade dele. Estadella 

(1979) vai justamente enfatizar isso, ao apontar que as várias definições de esporte pade-

cem da capacidade de dar conta do amplo escopo do fenômeno esportivo. 

 Para ele, além da dificuldade de se mapear essa complexa atividade social, há 

também a constante leitura dela a partir de vieses ideológicos. Ele ilustra citando o 

conceito do Barão de Coubertin, o criador do Movimento Olímpico: “O Esporte é 

um culto voluntário e habitual do exercício muscular intensivo, apoiado na vontade 

de progredir, podendo implicar até o risco (Ibidem: p.32)”. 

 Como se vê, pelas ideias do principal incentivador dos Jogos Olímpicos Mo-

dernos, há nessa definição uma forte intenção de excluir o profissionalismo e, por 

consequência, o mundo do trabalho e da economia dessa conceituação. Com for-

te influência da teoria do jogo, para ele, o Olimpismo deve caracterizar-se por 

práticas baseadas no simples prazer de praticá-las e, por meio deles, promover 

a confraternização entre os homens e povos. Coubertin é o pai do Movimento 

Olímpico e foi grande defensor do amadorismo nas práticas esportivas – o que 

tem grande impacto sobre a Olimpíada até hoje. 

 Outro francês citado por Estadella é o historiador Bernard Gillet que, em 

linhas gerais, vai dizer que o esporte “é uma luta e um jogo; é uma atividade física 

intensa, submetida a regras precisas e preparada por um treinamento metódico 

(Ibidem: p.32)”. Muito interessante nessa definição é a constatação da importân-

cia das regras e do treinamento. Ao falar de “regras precisas” e “treinamentos 

metódicos”, esse teórico está apontando outra dimensão fundamental do mundo 
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esportivo que é a sua complexa burocratização, por meio de instituições que vão 

definir e distinguir regramentos e procedimentos obrigatórios de outros inaceitá-

veis dentre modalidades esportivas estabelecidas. 

 E muitos outros conceitos podem ser apresentados. Por exemplo, segundo 

Tubino, que estava muito interessado na constituição de um conceito de educação 

física e no resgate do esporte como uma forma de prática inclusiva, “para todos” 

e também pedagógica:

“O esporte, quando praticado generalizadamente (...) é uma das manifestações 
da cultura física, que também compreende a dança e a recreação (atividades 
de fim de semana o campo, por exemplo), e se fundamenta na educação física 
(1993: p.9)”.

 Voltando a Estadella, temos a problemática dessa conceituação em bons termos. 

Ele reconhece que “alguma coisa escapa do alcance de todas essas definições, isto é, a 

realidade de que a prática esportiva é, pela própria natureza, exigente, obrigada a dar um 

máximo rendimento e a buscar os limites extremos do esforço (Ibidem: p. 32).” Ou seja, há 

algo nessas atividades que expõe a contradição da atividade voluntária, como citada por 

Coubertin, com a dedicação exigida para alcançar o rendimento e a excelência. 

“Por outro lado, o esporte, compreendido enquanto atividade não profissional, 
apresenta um componente muitas vezes esquecido: a generosidade do esforço. 
Enquanto a maior parte das ações e gestos humanos inserem-se num contexto 
utilitário – servem para alguma coisa, através delas obtem-se algo –, o esporte 
pressupõe desperdício de energias que tem um fim em si mesmo. Num mundo 
técnico e instrumentalizado, onde todos os valores parecem ser medidos com 
critérios econômicos, o esporte é algo desafiante pelo seu aparente desdém em 
relação ao valor do tempo, consumindo forças sem outra finalidade além do 
esbanjamento de gozo dentro de um marco competitivo (Idem, ibidem: p. 32).”

A definição dele aproxima-se, em uma leitura superficial, da oferecida por Alco-

ba Lopez (1993) que vai dizer que o esporte é uma “actividad física, individual o colecti-

va, praticada em forma competitiva (Ibidem: p, 23)”. Contudo, esse teórico espanhol, ao 

explicar o contexto da sua definição sintética, vai pontuar que com esse conceito 

“separamos la actividad física, individual o colectiva, ejercitada como aspecto 
lúdrico, bien sea de tipo juego-diversion o como forma de mantenimiento cor-
poral, de la realizada de manera agonística, tratando a ésta como actividad pro-
fesional ejercida en forma de trabajo, al ser la más conocida (Ibídem: p. 22-23).” 

Magnane aprofunda essa problemática apontada aqui. De início, o sociólogo 

francês destaca que não é correto ignorar o contexto social ao construir uma definição 

para esporte. Além disso, ele critica também a polarização, pois “é tão abusivo ligar o 

esporte à noção de progresso quanto apresentá-lo como uma aspiração regressista para 
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as formas bárbaras da cultura (Ibidem: p. 71)”. Segundo ele, o esporte não deveria ser 

nem “progressista” e nem “regressista”, “pois ele é uma criação perpétua dos homens 

que o praticam e o organizam e esses homens são, por sua vez, transformados por essa 

própria criação (Ibidem: p. 71)”. Com isso, ele apresenta a sua definição de esporte:

“Uma atividade do lazer cuja predominância é o esforço físico, participando si-
multaneamente do jogo e do trabalho, praticada de maneira competitiva, com-
portando regulamentos e instituições específicas, e suscetível de transformar-se 
em atividade profissional (Ibidem: p. 71).”

A partir de Alcoba Lopez e Magnane vemos com clareza que, enquanto siste-

ma modelizante secundário, o esporte traz nessa constituição códigos de ausência ou 

grande liberdade organizativa – que foram classificados por Caillois como paidia – e 

outros códigos do mundo dos regramentos e das normas – que o francês chamou de 

ludus. Os textos culturais do esporte, assim sendo, surgem da tessitura dessa contradi-

ção sistêmica do esporte, ora muito próximos à brincadeira descompromissada e até 

anárquica e ora inseridos nas práticas laborais da competência e do treinamento para 

alcançar modelos de performance. 

Como já apontamos no Capítulo 1, a capacidade de ampliar as ideias de Hui-

zinga é um dos grandes méritos da teoria do jogo concebida pelo francês Caillois. Já 

tivemos oportunidade de observar a sistematização do jogo em seis características fun-

damentais que ele desenvolveu (Idem, ibidem: pp. 37-38). Relembrando, o jogo é uma 

atividade livre, pela adesão a ele; é separada, pois exige tempo e espaços distintos 

para a sua realização; tem ainda natureza incerta, ou seja, dá margem para a in-

certeza dos resultados; contudo não nega a necessidade de regras próprias para a 

sua constituição e realização e, por fim, acaba proporcionando resultados fictícios 

ou, em outras palavras, simbólicos. 

A retomada dessa sistematização tem por objetivo dialogar o conceito 

tradicional de jogo com o conceito esporte, principalmente se aceitarmos o que 

já foi mostrado pelos teóricos acima, com destaque para a reflexão de Alcoba 

Lopez e Magnane. Gastaldo, ao refletir sobre as teorias de Huizinga no contex-

to do esporte moderno, vai pontuar que o teórico holandês era profundamente 

pessimista sobre esse tema: 

“Quando Homo Ludens foi escrito, os Jogos Olímpicos modernos tinham menos 
de 50 anos, e o próprio esporte moderno tinha menos de um século. A Copa do 
Mundo Fifa estava em sua terceira edição, e ainda era um torneio em busca de 
afirmação no cenário esportivo internacional. A propósito, na Copa do Mundo 
de 1938, a Fifa daria motivos para justificar a aversão de Huizinga pelo espor-
te: naquele ano, a seleção da Áustria, classificada legitimamente para a Copa, 
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foi impedida de participar (único W.O. da história dos mundiais) pois havia 
sido ‘anexada’ pela Alemanha meses antes. Assim, os melhores jogadores da 
Áustria foram escalados e obrigados a jogar sob a bandeira nazista e vestindo o 
uniforme da seleção alemã (Gastaldo, ibidem: pp.132-133).”

Tentando entender melhor essa questão, trazemos do próprio Huizinga uma 

comparação entre os atletas profissionais e amadores e as perdas que os dois sofrem 

no contexto da teoria do jogo “modificada”:

“Ora esta sistematização e regulamentação cada vez maior do esporte im-
plica a perda de uma parte das características lúdicas mais puras. Isso se 
manifesta nitidamente na distinção oficial entre os amadores e profissionais 
(...), 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 profissional não é mais lúdico, pois lhe 
falta a espontaneidade, a despreocupação. Isso 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 numa coisa sui generis, que nem é jogo nem é 
seriedade (Idem, ibidem: p. 219-220).”

Huizinga, defendendo sua visão “pura” do jogo aplicada ao esporte, vai apon-

tar que, na sociedade contemporânea, “o esporte se tornou profano, foi ‘dessacraliza-

do’” e já não se configura como uma atividade criadora de cultura:

“Seja qual for a sua importância para os jogadores e os espectadores, ele é 
sempre estéril, pois nele o velho fator lúdico sofreu uma atrofia quase com-
pleta. Provavelmente esta opinião é contrária à atitude popular atualmente 
dominante, segundo a qual o esporte constitui a apoteose do elemento lúdico 
em nossa civilização. Acontece que esta atitude popular está errada. (...) quer 
sejam os jogos de azar ou de habilidade, sempre se encontra neles um elemento 
de seriedade (Ibidem: p.220).”

A atrofia dos jogos, na interpretação dele, também se dá pela própria orga-

nização social que as práticas esportivas ganharam ao longo do Século XX, com 

aumento da burocracia do controle das práticas, regramentos sobre o comporta-

mento e o corpo dos atletas e até mesmo sobre o modelo de dispêndio desse tempo 

de vida, se de forma amadora ou com interesses profissionais. “No caso do esporte 

temos uma atividade nominalmente classificada como jogo, mas levada a um grau 

de organização técnica e de complexidade científica que o verdadeiro espírito lú-

dico se encontra ameaçado de desaparecimento (Huizinga; ibidem: p.221)”. 

Para entender essa afirmação do pensador holandês cabe rever as caracte-

rísticas fundamentais do jogo. Se começarmos pelo conceito de “atividade livre” e 

“separada”, vemos que o esporte, quanto mais próximo do mundo do alto rendi-

mento e dos atletas profissionais apresenta menos espaço para a adesão voluntária 
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e é cada vez mais atrelado aos interesses econômicos e políticos. Caberia ao espor-

te amador, pelo próprio sentido da palavra, manter o bastião da atividade livre. 

Assim, os atletas profissionais não terão, nas suas façanhas esportivas, qual-

quer traço de liberdade de jogar o esporte quando querem, pois como profissionais, 

que são, terão uma rotina de treinos e jogos similar a de qualquer trabalhador em 

outra área laboral. Contudo, ainda entre os amadores, poderemos questionar isso, já 

que as exigências sobre o corpo vão impor comportamentos sobre a grande parte das 

pessoas, ainda que não sejam profissionais esportivos, como veremos à frente. 

Nesse quesito, efetivamente, poderíamos considerar ainda a existência de li-

berdade do ponto de vista do espectador, já que esse pode optar por aderir ao jogo ou 

não. Mas mesmo nesse quesito a adesão voluntária é questionável, pelos fatores vincu-

lantes que surgem com o ato de torcer na sociedade contemporânea. Hillman lembra 

que o esporte tem a ver com a natureza política do ser humano e, por consequência 

disso, vincula e engaja jogadores esportivos ativos e torcedores esportivos passivos 

nessa empresa social. Diz ele: 

“Essa divisão entre jogadores e torcedores é psicologicamente falsa, uma vez 
que o Deus Marte invade ambos e os níveis de testosterona aumentam em 
ambos. Assistir ao jogo prostrado no sofá em frente à televisão colorida num 
apartamento no décimo andar de um prédio cimentado não excita menos a 
fúria marcial; sinto-a no meu pulso, escuto-a na minha voz e encontro-a em 
meu comportamento com relação aos meus companheiros e com relação às 
mulheres que estão por perto (1993: p. 74).”

 Hillman vai dizer que é esse fator “Marte em cada ser humano” nas cidades 

que vincula ao mundo dos esportes, pois faz parte da violência existente em cada um 

nós. Esse pensamento lembra Eibl-Eibesfeldt sobre os conceitos de amor e ódio nas 

relações e as consequentes pré-programações comportamentais que surgem como so-

luções para a vida em coletividade. De certa forma, ao dialogar esses dois pensadores 

podemos apontar que o esporte surge como uma solução política para o controle da 

violência na urbanidade. 

 Esse assunto é bastante caro à sociologia do esporte. Elias e Dunning dedi-

cam-se intensamente a essa reflexão em Deporte y Ocio en El Proceso de La Civilización 

(1992). Segundo eles, 

“(...) la mayoría de las sociedades humanas desarollan algún remedio para las 
tensiones por sobreesfuerzo que ellas mismas generan. En el caso de las socie-
dades con un nivel de civilización relativamente avanzado, es decir, con restric-
ciones relativamente estables, uniformes y moderadas y con fuertes demandas 
subliminares, puede observarse una considerable variedad de actividades re-
creativas con esa función, una de las cuales es el deporte (Ibídem: p. 56).”
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 Com isso, vimos que o esporte consolida-se como manifestação cultural sendo 

ambivalente quanto à questão da liberdade de práticas e quanto à separação ante 

ao mundo do sério. Enquanto mídia, no sentido comum dado ao termo no Brasil, o 

esporte mediatiza tensões entre a liberdade e obrigatoriedade de jogar tanto quanto 

a relação entre a seriedade-trabalho e a não-seriedade-ócio. O esporte moderno tem 

entre seus principais alicerces essas tensões, por fim. 

 Também sobre a incerteza e a improdutividade, duas outras características do 

jogo, cabem algumas breves reflexões, Em relação à primeira, vemos que nas práticas 

esportivas modernas, com o treinamento e o desenvolvimento da ciência e da tecnolo-

gia aplicadas às práticas desportivas, há uma redução da incerteza do jogo no esporte. 

A ver que, há décadas, países usam os Jogos Olímpicos como um palco perfeito para 

ostentar as suas performances enquanto projeto de nação. Eles investem recursos hu-

manos e tecnológicos para gerar corpos eficientes nas disputas e, com isso, ganhar 

medalhas e reconhecimento da comunidade internacional. 

 Esse singelo exemplo também refuga a dimensão da improdutividade do jogo 

na vida dos homens. Item dos mais complexos, o conceito de produtividade precisa 

ser arqueologicamente repensado para uma reflexão sobre esse ponto. Ainda sobre 

uma visão tradicional de produtividade, o esporte moderno já mostrou que esse que-

sito também foi abandonado. Se observarmos, então, pelo viés da Semiótica da Cul-

tura, que adotamos aqui, é que esse pensamento faz menos sentido ainda. 

 Hillman vai afirmar que “o essencial da vida cívica é a observação” e, com isso, 

o espectador esportivo que, numa abordagem tradicional poderia ser visto como alguém 

que não teria qualquer ganho direto com o esporte, também encontra no ato de torcer 

ou acompanhar os esportes uma atividade que leva a um fim produtivo: “Os espetáculos 

satisfazem a necessidade do cidadão de participar da massa cívica (ibidem: p.75)”. 

 Cabe ainda voltar a Caillois, ao falar da corrupção dos jogos. Ele lembra que 

as seis características do jogo, já apresentadas, apresentam uma divisão idealizada, 

mas que, na vida cotidiana, elas perdem a clareza necessária. Segundo ele, “el princi-

pio del juego se ha corrompido. Es preciso saber aquí que no lo está por la existencia 

de tramposos o de jugadores profesionales, sino únicamente por el contagio con la 

realidad (Ibídem: p. 89)”. Por isso, ele conclui:

“Los juegos disciplinan los instintos y les imponen una existencia institucional. 
En el momento en que les conceden una satisfacción formal y limitada, los edu-
can, los fertilizan y vacunan el alma contra su virulencia. Al mismo tiempo, los 
hacen apropiados para contribuir útilmente al enriquecimiento y a la fijación 
de los estilos de las culturas (Ibídem: p. 104).”

Sendo assim, o “simples ato de torcer”, para usar uma expressão cha-
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vão, não é descomprometido ou, ainda, tão alheio aos mecanismos de produção 

como se imaginaria. Se pensarmos a produção sob o viés cultural e simbólico – 

o que, para Bystrina é o relevante na constituição da Cultura – é na falsa impro-

dutividade do jogo esportivo que está uma das mais fascinantes manifestações 

humanas da modernidade.  

 Das características do jogo, já revistas aqui sob a perspectiva dos espor-

tes, faltam duas a ser comentadas: são justamente as afirmações de Caillois de 

que o jogo é uma atividade regulamentada e, por fim, que é também fictícia. So-

bre essas duas conceituações cabe uma breve explicação: em relação à primeira, 

entendemos todo o universo de leis, normas e regras que dão constituição ao 

mundo dos jogos, ainda que em graus variados de codificação (de paidia a ludus, 

pela definição do teórico francês). 

 Como já vimos ao discutir o conceito de esporte, acreditamos que essa ca-

racterística é a que se mantem “intacta” quando comparamos jogo e esporte. É 

possível até apontar que os esportes inflacionam essa característica lúdica, gerando 

sua constituição no regramento e nas relações contratuais regidas por instituições 

especializadas. Podemos até apontar que a institucionalização do esporte é uma 

faceta bastante concreta da natureza política dessa atividade. Como cita Sodré, “na 

medida em que incorpora técnicas de exercício corporal numa forma produtiva (...), 

o esporte produz necessariamente relações sociais – que permitem caracterizá-lo 

como uma prática política (1977: p. 138)”. 

Figura 1422  - A relação da torcida com a seleção brasileira é um exemplo da ideia de Hillman de que torcer é um 
ato político, é fazer-se cidadão.

22. Imagem da 
comemoração 
de jogadores da 
seleção brasileira 
com a torcida, no 
Maracanã, após a 
conquista da Copa 
das Confederações, 
junho de 2013. 
Link: http://
sportv.globo.com/
site/programas/
selecao-sportv/
noticia/2013/07/
rizek-exalta-apoio-
da-torcida-na-copa-
das-confederacoes-
foi-exemplar.html. 
Acesso  
em 01/11/13.
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 Antes de nos dedicarmos à evolução do esporte como instituição social, vamos 

abordar a última característica de jogo proposta por Caillois, a natureza fictícia da 

atividade lúdica. Entendemos que essa conceituação justamente como a dimensão da 

segunda realidade de que fala Bystrina. Enquanto um sistema modelizante secundá-

rio, o esporte tem linguagem e constrói textos culturais, gerando narrativas, histórias e 

discursos que, no fim, acabam incidindo sobre a primeira realidade, o jogo e o corpo. 

Uma boa forma de abordar essa relação entre a construção de narrativas no 

esporte, os textos e o caráter de cultura dessas práticas incidindo sobre a vida dos 

homens está na seguinte afirmação de Volli:

“O que interessa é que esse caráter regulado, não apenas tecnicamente, mas 
antes e, sobretudo, narrativamente, tem mais um caráter fortemente autorre-
petitivo ou fractual, pelo qual cada ‘encontro’, cada ‘tempo’ ou a ‘falta’ desses 
encontros cada ‘ação’ desse tempo, e daí em diante, é marcado nitidamente 
da mesma forma. Por outro lado, todas as competições podem se situar em 
um campeonato, e todos os campeonatos em uma história que coleciona (...) 
emblemas, brasões e as ‘estrelas’ do campeonato de futebol (...) ou a coleção de 
‘medalhas’ dos indivíduos, das nações e da sociedade. (...) Na verdade o esporte 
é popular como narrativa e não vice-versa (2010: p. 119).”
  

 Disso, ele vai concluir que o esporte “é uma prática organizada porque os 

participantes e, sobretudo, os espectadores o atravessam como um texto e, por isso, 

pode ser visto como “uma máquina para produzir instâncias narrativas”, sendo 

“esse o motivo de seu sucesso e a sua definição mais profunda (Ibidem: p. 119)”. 

Em outras palavras, as práticas esportivas geram narrativas que, por consequência, 

criam vínculos de emoção e prazer entre seus públicos diretos, sublimando também 

o instituindo de violência e ódio inatos ao ser humano. 

 A questão da narratividade do esporte é item importante para a abordagem 

comunicacional que estamos fazendo aqui. Uma teoria bastante conhecida sobre o 

esporte e os meios de comunicação é a da “falação esportiva”, de Eco (1984), que 

dialoga diretamente também com a sexta característica do jogo no esporte, apre-

sentada por Caillois. O teórico italiano vai, nesse estudo, apontar as relações das 

práticas esportivas com os meios de comunicação e a sociedade de consumo. De 

esporte como meio de comunicação da lembrança, com as ideias dele, veremos o 

esporte como meio de comunicação para o consumo – e isso será fundamental para 

o entendimento dos megaeventos, no capítulo seguinte.  

 Consolidando algumas ideias já vistas até aqui: o esporte é um meio de co-

municação que, por seus textos miméticos que remetem a informações da primeira 

realidade, do corpo, geram vínculos entre praticantes e espectadores. As cidades, 

os espaços públicos, não prescindem do esporte, mas por meio deles, ganham uma 

significação totalmente diferenciada, ou seja, a sua configuração atual. 
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ESPORTE: ENTRE O SAGRADO E O SECULAR 
Como vimos, o esporte tem como característica básica constituinte a com-

petição, o que já abordamos anteriormente, o esforço físico, o que remete à questão 

do corpo – item que exploraremos na próxima parte deste capítulo –, o regramento 

e a institucionalização. Vamos agora nos dedicar a esses dois últimos itens. Para 

isso, faremos uma breve regressão às raízes mais remotas do esporte para, em se-

guida, acompanharmos a ascensão da instituição esportiva na sociedade industrial 

do Século XIX. Não temos a pretensão de fazer um amplo painel histórico sobre 

a evolução do esporte – sempre que possível indicaremos referências apropriadas 

para isso –, mas sim resgatar pontos fundamentais para o entendimento do esporte 

e dos megaeventos esportivos na contemporaneidade. 

Inevitavelmente cabe dizer que as raízes mais remotas do esporte e dos me-

gaeventos esportivos estão nas práticas lúdicas. Como já vimos, citando Huizinga, 

é da natureza humana o interesse pelo jogo. E, diferentemente do que se possa 

pensar, o ato de jogar vai ganhando importância social já na Antiguidade Clássica. 

O Esporte Antigo, segundo Tubino, Garrido e Tubino (2007: p. 2), tem algumas 

características fundamentais. A primeira delas é o componente psicossocial, intrín-

seco à natureza dessa atividade humana. O segundo ponto é a característica inter-

disciplinar da prática, item fundamental na percepção do esporte como cultura. A 

questão das regras e códigos da prática esportiva é o terceiro ponto e tem a ver com 

princípios de sociabilidade. 

Por fim, há a questão da vocação do esporte na antiguidade: 

“Pode-se afirmar que não ocorreram práticas esportivas como as atuais. Exce-
to na Grécia Antiga, onde existiam disputas esportivas, o que de fato ocorreu 
foram práticas pré-esportivas especialmente de caráter utilitário para a sobre-
vivência, tais como a natação, a corrida, a caça, a pesca, a equitação, além 
da esgrima com diversos instrumentos de arco-e-flecha etc. A perspectiva das 
guerras também levava os guerreiros a atividades esportivas como marchas, 
caminhadas, lutas, lançamentos etc (Ibidem: p.2)”. 

De certa maneira, o esporte primitivo que inspira a prática moderna acaba vindo 

da exceção, no modelo grego, e não dos jogos rudimentares de outros povos. A classifica-

ção que veremos a seguir remete ao conjunto de práticas anteriores ao Esporte Moderno, 

vale frisar. Ainda sobre essa conceituação e enfatizando a diferenciação do modelo grego, 

os pesquisadores brasileiros classificam o Esporte Antigo (Ibidem: p.3) em: 

• práticas pré-esportivas dos chineses;

• práticas pré-esportivas dos japoneses;
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• práticas pré-esportivas dos egípcios;

• práticas pré-esportivas dos hititas;

• os jogos gregos;

• práticas pré-esportivas romanas e os jogos romanos;

• torneios e justas da Idade Média.

Não vamos nos aprofundar em cada um dos pontos acima, sob o risco de 

desfocar do objetivo deste trabalho. Contudo, a partir de Tubino, Garrido e Tu-

bino (Ibidem: pp. 2-34), há boas pistas para avançar nesse sentido. Enfatizaremos 

principalmente os jogos gregos e os jogos romanos, pois entendemos que ambos são 

fundamentais para a constituição dos megaeventos esportivos na sociedade con-

temporânea.  Não desconsideramos, entretanto, que a análise das demais práticas 

pré-esportivas pode ser fonte interessantíssima para o entendimento da cultura nos 

ambientes midiáticos atuais.

Ainda sobre esse caráter utilitário do esporte, outros autores ajudam a en-

tender o que seria esse mundo esportivo rudimentar. Estadella (Ibidem: 26), por 

exemplo, vai dizer que “é necessário partir da premissa de que ele sempre existiu 

de alguma forma e que ainda hoje subsiste em suas formas primitivas nas zonas ru-

rais”. O que o pesquisador acredita é que o esporte como concebemos hoje teve sua 

origem nessas práticas e foi sofrendo um processo de transformação até o esporte 

espetáculo da sociedade atual. 

Assim que, em regiões rurais ou, ainda, em contextos que envolvam tra-

balhos com grande dispêndio de força física, o esporte tem um papel mais claro 

como diversão: o papel do esporte nesses casos é o de trabalhar o corpo, dispender 

energias, sem uma finalidade concreta, sem meta de ser produtivo ou almejar obter 

lucros. Quem nunca viu, por exemplo, reportagens de gincanas ou concursos dos 

mais bizarros que ocorrem ao redor do mundo, quase sempre em regiões rurais? 

Uma corrida com pessoas carregando porcos ou disputa de luta na lama ou uma 

competição de nado em um lago congelado, entre tantas outras, podem ser exem-

plos do que falamos aqui. Sobre isso, diz Estadella que:

“ (...) considera-se seriamente que o jogo de salto em distância surgiu da von-
tade de não se molhar nas águas dos charcos; que o salto de vara nasceu da 
necessidade de saltar sobre os riachos com a ajuda de um pau; que as moda-
lidades de tiro ao alvo e a luta surgiram da caça e dos combates... Atividades 
normais realizadas como puro divertimento, transformaram-se, em ambientes 
rurais distanciados muitos quilômetros uns dos outros, em esportes semelhan-
tes (Ibidem: p. 26-27)”. 
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Em diálogo com essas ideias, Tubino lembra que os japoneses, chineses e 

hindus praticavam atividades físicas com um viés higiênico. Ele ainda acrescenta 

um breve panorama sobre os primórdios do esporte, afirmando que 

“Na Antiguidade, antes de surgir o esporte, existiam atividades físicas somente 
para sobrevivência, como saltar, lançar, atacar e defender. Esse caráter utili-
tário-guerreiro da atividade física apareceu quando o homem deixou de ser 
nômade e, ao fixar-se à terra, nas margens dos rios, para plantar seus próprios 
alimentos, começou a sofrer ataques daqueles que continuavam nômades. As-
sim ocorreu com os agrupamentos que mais tarde originaram as nações dos 
egípcios, hindus, chineses e outras (1993: p. 14).” 

O jogo sem compromisso evoluiu para as práticas esportivas semelhantes as 

que conhecemos hoje: com regras claras, delimitação de espaço e de tempo e com 

espectadores. É aí que entra o modelo grego tão importante para o entendimen-

to do esporte contemporâneo. Na Grécia Antiga, as atividades físicas e esportivas 

tiveram papel importante na educação e na inserção dos gregos na vida social, 

principalmente festas e celebrações (Tubino, Garrido e Tubino; ibidem: p. 15-16). 

Os Jogos Gregos configuravam-se como verdadeiras cerimônias pan-helênicas, que 

envolviam grande parte das cidades da Grécia. Por constituição, eram festas popu-

Figura 1523  - imagem da Copa do Mundo da Ceifa 2012, evento realizado em Salbitz, na Alemanha: como essa, 
muitas competições exóticas acontecem pelo mundo, mantendo uma conexão com datas festivas e tradições rurais.

23. Na 
reportagem 
indicada no 
link, há vários 
exemplos de 
competições 
exóticas pelo 
mundo, inclusive 
a Copa do 
Mundo de Ceifa. 
Ver link: http://
g1.globo.com/
planeta-bizarro/
noticia/2012/08/
veja-lista-com-
competicoes-
bizarras-pelo-
mundo.html. 
Acesso em 
25/10/2013.
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lares e que misturavam também aspectos religiosos. Segundo os pesquisadores bra-

sileiros Tubino, Garrido e Tubino, algumas dessas celebrações eram homenagens 

aos deuses, outras faziam parte de eventos fúnebres:

“Segundo Marillier, os jogos para os gregos ultrapassavam as ideias de jogo, di-
vertimento e até mesmo esporte, pois, muito mais do que uma prática profana, 
constituiam-se em obrigações morais e espirituais, educando os jovens para as 
guerras e para a vida da polis, que exigia cidadãos equilibrados e aptos a re-
solver problemas. Para esse autor, os Jogos Gregos tinham um sentido próprio, 
relacionado à guerra e a um conjunto de ritos sagrados, que originalmente 
eram fúnebres, além de ter, ainda, uma realidade mítica. Por tudo isso, esses 
jogos eram considerados sagrados, pois constituíam um santuário e eram deli-
mitados por cultos.” (Idem, ibidem: p, 16).

Os jogos eram chamados pelos gregos de Athla, que é uma palavra que tem 

relação com esforço e concurso, e Athlon, que tem relação com combate e luta. 

Dessas palavras surge o termo ‘atleta’, que vem do grego Athlete, significando com-

batente. Um dado importante é o de que os jogos gregos envolviam também tradi-

ções culturais e aristocráticas, que eram chamadas de homéricas, como a pintura e 

a poesia. Isso é interessante, pois na retomada do Olimpismo, nos primeiros jogos 

olímpicos da era moderna, houve também manifestações artísticas como as citadas 

acima. Com o tempo, as atividades combativas foram excluindo outras manifesta-

ções com vocação intelectual ou artística (Idem, ibidem: p.16).

Esse modelo social onde o esporte tem papel de destaque culminou no sur-

gimento dos Jogos Olímpicos. Enquanto ritual social, quase religioso, os jogos tam-

bém contribuíram para a origem das Olimpíadas Gregas que, por sua vez tem uma 

relação direta com os esportes espetacularizados. O que é interessante destacar é 

que as disputas olímpicas, naquele contexto, tinham um sentido social muito di-

ferente do atual. Não é possível saber a motivação inicial, visto que muitas lendas 

cercam a origem dos jogos. Contudo, alguns autores concordam que as disputas 

surgiram para homenagear os deuses do Olimpo e ocorriam a cada quatro anos 

e em quatro cidades helênica. A principal delas era a cidade de Olímpia, onde se 

realizavam as homenagens a todos os deuses. O que se percebe sobre isso é que es-

sas disputas tinham um caráter de ritual religioso, onde havia atores representando 

determinados papéis: os atletas, os juízes e, não menos importante, a plateia.

No caso da Grécia, as práticas físicas também ganharam um sentido de 

preparação para a guerra, principalmente em Esparta. Já em Atenas, o caráter 

educativo ganhou importância: 

“Os Jogos Gregos são um marco importante da história esportiva, pois repre-
sentam a concepção inicial do esporte. Eram disputados em homenagem a 
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chefes gregos e muitas vezes faziam parte de rituais religiosos ou até mesmo 
cerimônias fúnebres (Tubino; 1993: p. 15).”

Na prática, foram os esportes gregos pioneiros na preocupação com a pre-

paração para as disputas: 

“Além das disputas empolgantes dos Jogos Olímpicos, era notável o quadro de 
preparação dos atletas gregos para essas competições, que incluía aquecimen-
to, uso de cargas para musculação, dietas, ciclos de treinamento, massagens 
e treinadores especializados, como o xistarca, para as corridas, o agonistarca 
para as lutas e o pedótribo24, para os jogos. Cabe notar que esse tipo de pre-
paração dos atletas gregos, num período anterior ao cristianismo, já era muito 
semelhante aos treinamentos de alto nível da atualidade, e não se pode deixar 
de admirar a civilização grega por isso” (Ibidem: g. 15-16).” 

O que é fascinante nessa descrição feita por Tubino é o quanto a es-

truturação básica do esporte de alto rendimento tem sua essência já nos jogos 

antigos. Como se pode ver, a concepção de treinamento não é muito distinta da 

atual, o que muda são os recursos tecnológicos disponíveis atualmente. Prepara-

dores, técnicos, organizadores, torcedores e até mesmo agentes da comunicação 

desses eventos já existiam naquela época.

Ainda detalhando o mundo dos jogos gregos, as provas mais notáveis daquelas 

disputas eram a Corrida de Estádio, o Pentatlo, a Luta, o Pugilato, a Corrida Armada 

e a Corrida de Cavalos. Segundo o Tubino do Esporte, muito do que sabe sobre essas 

disputas se deve aos textos de Homero, que viveu no século VII a. C., e que foi um 

dos principais divulgadores das Olimpíadas, principalmente nas obras Ilíada e Odisséia. 

Outro nome importante na propagação dessas informações foi Pindaro (2007: p. 647).

Nesse complexo quadro que envolve os Jogos Gregos, o público também 

tinha um caráter muito importante. Como vimos já nas reflexões de Hillman, ser 

espectador também é fazer parte do espetáculo. Uma boa análise sobre o papel 

de quem vê a competição está em Gumbrecht (2007). Segundo esse pesquisador, 

apreciar o esporte tem algo a ver com “estar ali no momento em que as coisas 

aconteciam e em que as formas emergiam através dos corpos, uma presença real e 

em tempo real (Idem, ibidem: p. 19)”. Isso é relevante, segundo ele, pois “assistir a 

esportes captura de forma tão irresistível a atenção e a imaginação (...). É um fascí-

nio no sentido real da palavra – um fenômeno que paralisa os olhos, algo que atrai 

constantemente sem indicar nenhuma explicação para a atração (Ibidem: p.20)”.

O fascínio por testemunhar façanhas e manifestações do belo também se 

mistura com as práticas políticas e sociais. Ainda sobre esse ponto, no caso dos jogos 

gregos, particularmente, Gumbrecht acrescenta:

24. Outras 
referências 
sobre o assunto 
usam o termo 
“Paidotribo”: 
“era uma pessoa 
eclética que 
atuava no antigo 
esporte grego, 
pois exercia 
simultaneamente 
funções de 
professor, 
treinador e 
médico 
(Tubino, Garrido, 
Tubino: p. 19)”.
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“O papel do espectador como testemunha da grandeza era intensificado pelo 
fato de que os jogos olímpicos eram uma competição em que havia muita coisa 
em jogo. Em nenhuma outra cultura ocidental vencer era tão crucial como na 
Grécia antiga. Apenas o vitorioso tinha o direito de usar a coroa de ramos de 
oliveira. Não havia prêmio de consolação para o segundo lugar – nada que 
equivalha a nossas medalhas de prata ou de bronze, não havia registros das 
conquistas de cada atleta. (...) Vencer e ser lembrado em Olímpia dava aos atle-
tas, e a suas famílias e cidades um direito de vanglória que eles usavam com um 
despudor que achamos difícil conciliar com nossa visão idealizada da cultura 
da Grécia antiga (Ibidem: p. 73-74).” 

Além da questão sobre o público, também podemos fazer uma pequena 

constatação sobre o papel fundamental dos arautos, que foram:

“anunciadores dos Jogos Olímpicos da Antiguidade. Muitos historiadores ex-
plicam as tréguas olímpicas da Antiguidade pela presença dos Arautos que, 
ao anunciarem os Jogos Olímpicos, provocavam o imediato cessar das guerras 
para que pudessem divulgar as informações necessárias” (Tubino, Garrido, 
Tubino; ibidem:  p.13).

Cabe até um questionamento: Não seriam eles os comunicadores daquela 

época? De certa maneira, a existência desses atores – fundamentais para os espor-

tes – também contribuiu para a percepção do papel dos agentes comunicacionais 

nas práticas esportivas, desde os seus primórdios e até os megaeventos. A ver que 

as principais características rituais dos Jogos Olímpicos Gregos, na Antiguidade os 

seguintes itens (Tubino, Garrido, Tubino, ibidem: p. 17):

• Data, apesar de variável, esses jogos ocorriam com regularidade em 

junho ou no início de setembro e havia um pausamento de alguns anos 

entre cada edição;

• Duração, no começo as disputas duravam um só dia, mas evoluíram 

para um programa com sete dias de competições;

• Anúncio dos jogos, essa atividade era fundamental e era feita pelos 

arautos, que percorriam grandes distâncias levando essa informação a 

todas as cidades gregas;

• Organização, os jogos eram organizados pelos helenóices, sacerdotes 

que formavam um grupo de até dez pessoas e que cuidavam da prepara-

ção e do andamento de cada edição das olimpíadas.  

Com a invasão da Grécia pelo Império Romano, muitos dos valores e hábi-

tos gregos chegaram à Roma. A visão helênica do esporte teve papel importante na 
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construção do conceito romano de prática esportiva. Esses jogos “foram caracteri-

zados como circenses e tinham também um caráter religioso. As disputas ocorriam 

em Roma e em outras cidades, às vezes ao mesmo tempo (Idem, ibidem: p. 21)”. 

Em termos de atividades esportivas, “foram construídos dois anfiteatros e circos 

para esses jogos ou festas, para atender à demanda de espectadores. Os circos eram 

retangulares e os anfiteatros tinham uma arena circular para os combates de gladia-

dores, de feras e para os sacrifícios (Idem, ibidem: p. 21)”.

Depois do apogeu dos Jogos Gregos e das contaminações dessas ideias no 

Império Romano, contribuindo para o desenvolvimento de práticas esportivas por 

todo o território imperial de Roma, os jogos da Era Antiga foram extintos pelo 

imperador romano Teodósio, em 394 d. C., por força do cristianismo e do pensa-

mento da época, que via nessa atividade a força do paganismo como um mal a ser 

combatido. Não podemos deixar de pontuar que, além dos pontos já citados, as 

práticas esportivas deslocam o centro das atenções da alma e focam inevitavelmente 

no corpo, o que também ia contra o pensamento religioso do período. 

Com o fim dos Jogos Gregos e Romanos, na Idade Média, o esporte como 

atividade ritual e festiva perde força. Cabe lembrar que, pelo pensamento religioso 

medieval, os esportes, as atividades atléticas e o culto ao corpo eram práticas conde-

náveis, pecaminosas. O pensamento da época defendia o “cuidar do espírito”. Na-

dar, correr, tonificar o corpo, forticar os músculos? Isso tudo seriam práticas ligadas 

à luxúria e à vaidade. Gumbrecht faz uma interessante observação sobre isso:

“É difícil que algum outro período da história ocidental tenha apresentado 
condições mais adversas para a realização de eventos esportivos que a Idade 
Média. Uma cultura em que a toda-poderosa Igreja exigia que os seres huma-
nos servissem a Deus seis dias por semana e o louvassem no domingo não dei-
xava muito tempo nem muito espaço psicológico para o crescimento de jogos 
e esportes. Além disso, o exercício físico, o esforço e a dor eram onipresentes e 
inevitáveis em todos os grupos sociais, portanto não era provável que se tornas-
sem objeto de desejo (Ibidem: p. 80-81).”

Contudo, apesar da argumentação de Gumbrecht, não dá para dizer que 

todas as práticas esportivas foram extintas naquele período. Por causa dos interesses 

dos governantes e das guerras, os esportes ligados às práticas militares – esgrima, 

equitação, arco e flecha e torneios de cavaleiros (justas) eram incentivados.  Particu-

larmente, as justas da Idade Média tinham grande apelo popular. Essas atividades 

eram “disputas entre dois cavaleiros com armaduras e escudos especiais que em-

punhavam pesadas lanças de ferro” (Tubino, Garrido, Tubino: p. 23). Também as 

festas e rituais de primavera, como aquelas relacionadas a santos e colheitas, manti-
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nham gincanas e brincadeiras e contribuíram para manter algo dos jogos e esportes 

no imaginário e nos hábitos dessas pessoas. 

Esse binômio entre os jogos com vocações bélicas e permitidos e as demais 

práticas, voltadas ao lazer, e proibidas, marcaram a Idade Média. Na Inglaterra, por 

exemplo, as práticas recreativas foram banidas, sob ordem dos reis. Orlando Duarte 

(2005: 17-25) comenta que foi dos gregos que os romanos herdaram o “harpastum”, 

um dos antecedentes do futebol. O historiador acredita que esse modelo chegou à 

Idade Média, na Inglaterra. Os poucos registros da época falam de um jogo selva-

gem, violento, e sem regras no qual sequer havia um número mínimo de jogadores 

de cada lado. A falta de controle da massa aliada a um paradigma que não via a 

função do esporte fez com que ele ficasse proibido por séculos. 

E assim foi por um bom tempo até que novas descobertas modificassem 

o pensamento sobre as práticas esportivas e o condicionamento do corpo, nesse 

caso não mais sendo pensado como fonte de pecado, mas sim como máquina para 

produzir. Foi com a Revolução Industrial, a partir do Século XVIII, que a cultura 

esportiva passou por grandes transformações. O surgimento de novas tecnologias 

de produção permitiu mudanças radicais no modo de trabalho, de geração de pro-

dutos e riquezas e, por fim, na vida social a partir de então. A expansão das fábricas 

relaciona-se com a urbanização, criando polos com alta densidade populacional. 

Esses locais, com a ampliação das dinâmicas sociais, vão precisar de mecanismos 

de comunicação e lazer. Surgem aí as brechas para o fortalecimento da imprensa e, 

para ocupar o tempo do ócio, para o lazer esportivo.

Além dessas questões, já muito abordadas no entendimento da ascensão do 

esporte moderno, Elias e Dunning (1992) vão enfatizar também outro aspecto im-

portante: o papel do esporte no processo de civilização, como sublimador da violên-

cia inata ao homem. Ele explica:

“Se ha dicho a veces que en las sociedades altamente industrializadas el depor-
te tiene una función complementaria: la de proporcionar ejercicio físico a una 
población con gran número de ocupaciones sedentarias y, por tanto, con insu-
ficientes oportunidades para las actividades físicas. Puede ser éste un aspecto de 
la complementariedad, pero hay otro (…). De manera general, en las sociedades 
en que se salvaguardan y mantienen elevadas normas civilizadoras gracias a un 
estricto control de la violencia física por parte del Estado, las tensiones perso-
nales resultantes de este tipo de conflictos, las tensiones por sobreesfuerzo o, en 
una palabra, el stress son moneda de uso corriente. Por lo que se ve, la mayoría 
de las sociedades humanas desarollan algún remedio para las tensiones por so-
breesfuerzo que ellas mismas generan. En el caso de las sociedades con un nivel 
de civilización relativamente avanzado, es decir, con restricciones relativamente 
estables, uniformes y moderadas y con fuertes demandas subliminares, puede 
observarse una considerable variedad de actividades recreativas con esa función, 
una de las cuales es el deporte (Idem, ibídem: p. 55-56).” 
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Na Inglaterra industrial, proibido por muito tempo, o esporte passa a ser 

visto como uma forma interessante de contribuir com a difusão de novos hábitos 

e ideias. Um dos expoentes desse momento foi Thomas Arnold, que vai defender 

junto à monarquia que o esporte “é um jogo, é uma competição e é uma formação” 

(Tubino, 1993; p. 17). Ou seja, que as práticas esportivas poderiam ser um meio de 

levar à massa trabalhadora novas ideias, difundindo uma nova moralidade social e 

uma nova relação com o corpo – item fundamental no novo modelo de trabalho em 

ascensão naquela época.

Por tudo isso, podemos afirmar que o sentido moderno de esporte desenvol-

veu-se a partir do Século XIX. 

“A etapa inicial da industrialização promoveu entre as classes ricas a exaltação do 
esforço físico como alternativa a uma vida mais cômoda e tecnificada. Surgiram 
teorias que o recomendavam em nome de valores higiênicos e sanitários, assim 
como doutrinas que louvavam o ‘estar em forma’ (Estadella; ibidem: p. 28).”

Confirmando essa tese, Magnane (Ibidem: p. 59) vai comentar que o esporte 

moderno surge como uma atividade de lazer adequada à civilização industrial. Os 

pontos de contato entre a prática esportiva e o tipo de vida urbano-industrial são 

tantos que tem correspondência direta com as necessidades do trabalhador urbano 

ao ponto de parecer que ele foi criado pela civilização da era da indústria e para 

ela – e não dentro das tradições antigas. 

“A atividade esportiva está ligada à atividade profissional, de um lado na me-
dida em que o homem é modificado por ela, em profundidade, do mesmo 
modo que foi modificado pelo seu trabalho; e de outro, na medida em que esse 
trabalho produz nele um desequilíbrio cuja consciência é em si própria uma 
aspiração, um apelo inevitável à procura do seu equilíbrio vital. Quase sempre, 
o sentimento desse desequilíbrio determina a escolha do esporte, e de um certo 
esporte. É impossível explicar a atração do esporte sobre o trabalhador mo-
derno se não levar em conta o jogo dialético das semelhanças e das diferenças 
entre a atividade no trabalho e a atividade no lazer (Ibidem: p. 59-60).”

É nesse contexto que Arnold, que era dirigente do Colégio Rugby na Ingla-

terra do início do Século XIX, fez uma revolução cultural. De início, pela adoção 

dos jogos ao processo educativo: 

“(...) deixando que os alunos dirigissem os jogos e criassem regras e códigos 
próprios, numa atmosfera de ‘fair play’, termo que significa a atitude cavalhei-
resca na disputa esportiva, respeitando as regras, os códigos, os adversários e os 
árbitros (Tubino; 1993: p. 18).”

Tubino relata que as regras que surgiram no Colégio Rugby ultrapassaram 

o universo da escola e foram se difundindo entre o povo inglês. Isso tudo acontecia 



98 

em um momento de efervescência esportiva na Inglaterra e num contexto em que 

os esportes não tinham regras padronizadas. Isso fazia com o rugby e o futebol tives-

sem variações muitos próximas e outras distantes dependendo da localidade onde 

eram praticados. 

As primeiras regras do rugby foram escritas em 1846 e contribuíram para a 

distinção com outro esporte que se imporia depois como um dos mais importantes 

do século XX, o futebol, criado a partir de um ato de organização das regras em 

1848, em Cambridge. Sobre essa fase de institucionalização e normatização dos 

esportes, Tubino afirma: “Mais tarde, com a necessidade de criar entidades que 

coordenassem as disputas, surgiram federações e clubes, nascendo daí um compo-

nente efetivo da ética e do movimento esportivos: o associativismo (Ibidem: p. 18)”.

 A nova filosofia pedagógica de Thomas Arnold teve grande aceitação e êxi-

to na sua época, a despeito das críticas que sempre foram feitas ao esporte por 

ter componentes alienantes para a sociedade. Por coincidência ou não, o aceite da 

monarquia da mudança do status do esporte, que deixou de ser vilão para ser um 

importante agente educacional e civilizador, marcou um longo reinado da Rainha 

Vitória, de 1837 a 1901. Muitos pesquisadores da área esportiva entendem esse 

ato de Arnold como a origem do esporte moderno. A partir dele, escolas públicas 

e universidades da Inglaterra atuaram decisivamente na organização de práticas 

esportivas como futebol, atletismo, ginástica, remo, rugby, entre outras. 

Uma das formas de se entender o sucesso alcançado pelo futebol ao longo do 

Século XX pode ser pela observação da rápida organização dele ao longo do século 

anterior. Percebemos, por fim, que é nesse ambiente de entendimento das atividades 

esportivas como importante agente preparador do corpo para a integração e adequa-

ção do indivíduo na sociedade e no ambiente de trabalho que os esportes modernos 

foram organizados. Esse processo, a partir das suas codificações fundamentais de cada 

prática, tem ênfase em normas e regras definidas para a prática de cada esporte. 

No caso do futebol, com normas e leis definidas, o esporte pôde rapidamen-

te espalhar-se pela Europa e, atravessando o oceano, chegar à América do Sul, com 

força no Brasil, Argentina e Uruguai. Foi a unificação das regras futebolísticas que 

gerou, em 1863, a International Football Association Board, a entidade que é a res-

ponsável por manter, modificar e harmonizar as regras do jogo em nível mundial. 

Com a criação da burocracia do esporte, dá-se também um processo de contínua 

reavaliação e transformação. Por exemplo, é somente em 1896 que passa a ser ins-

tituída a figura do árbitro como poderes como os que existem até hoje. E, em 1904, 

surge a Federação Internacional de Futebol Associado (Fifa). 

Ainda dentro do processo de evolução do futebol cabe pontuar que, na Eu-
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ropa, esse esporte vira uma febre entre o proletariado. Proni vai apontar que, após 

um período de grandes discussões entre os dirigentes da Football Association, a In-

glaterra vive um modelo híbrido em que os atletas podiam ser profissionais, mas os 

dirigentes continuavam amadores. A rápida expansão capitalista daquele momento 

também mostra suas ramificações sobre o esporte e esse modelo durou três anos. 

Em 1888, surge a primeira liga profissional da modalidade e, gradativamente, até 

1892, todo o país estava unificado nesse novo sistema (Proni; 2000: p. 28).

Também entre os esportes ditos olímpicos o crescimento naquele período 

foi bastante acelerado. O sucesso do futebol e do rugby, por exemplo, gera opor-

tunidade para novos esportes e para um novo momento das práticas esportivas na 

sociedade. Um caso notável é o que envolve o francês Barão Pierre de Coubertin. 

Ele foi à Inglaterra, em 1887, para conhecer que o país estava fazendo a partir do 

esporte com o objetivo de levar essas ideias para a França. 

No fim do Século XIX, ele começou a militar pela retomada do Movimento 

Olímpico, com a intenção de restaurar as Olimpíadas, que haviam sido importan-

tes na Antiguidade. “Em 1896, em Atenas, aconteceram os I Jogos Olímpicos da 

Era Moderna, com a participação de apenas 285 atletas, mas já com todo o ritual 

olímpico (Tubino; 1993: p.18-19)”. Como já vimos anteriormente, quando apre-

sentamos uma conceituação de esporte do francês Coubertin, o conceito de esporte 

defendido por ele foi calcado no ideário do movimento olímpico, onde a ideia de 

fair play e a do associativismo são fundamentais. 

Coubertin, em contato com as teorias de Thomas Arnold, enxergou no espor-

te algo mais que as práticas esportivas somente. Dentro do espírito daquela época, ele 

concluiu que as práticas desportivas poderiam ser uma boa forma de reduzir o ímpeto 

contestatório da juventude, já que as atividades físicas ajudariam a aplacar a fúria hor-

monal que, muitas vezes, gerava questionamentos sociais. Apesar de um pouco envie-

sado, o pensamento dele trazia já um preceito que seria muito importante na evolução 

do conceito de esporte, que é a ideia de um esporte que não é fim, mas um meio. Por 

meio das disputas nos campos e nas piscinas, nas corridas, levantamento de pesos ou 

lutas o atleta exploraria os limites do corpo, aplacando as tempestades da alma. 

Ainda que a história depois tenha contrariado, em muitos momentos, as 

ideias de Coubertin, a percepção do algo mais no esporte, como produto e produtor 

de fatos sociais deve destacada. Como um pêndulo, o esporte conseguiu, como pou-

cas práticas, unir a humanidade e, de igual maneira, também separá-la. De mesma 

maneira, as disputas são capazes de gerar imagens encantadoras do ser humano em 

grupo ou, com alguma frequência também, o seu oposto.

Contudo, como pontua Gumbrecht, é a resignação de Coubertain que, a 
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despeito do ceticismo de muitos, consegue aliados poderosos para realizar a pri-

meira edição dos Jogos Olímpicos da Era Moderna. E, não podemos deixar de 

acrescentar que, junto com a volta das disputas que relembram os jogos gregos, o 

programa olímpico de Atenas, em 1996, inaugura também a era dos megaeventos 

esportivos ou, no mínimo, vislumbra um contexto novo que estava por vir, a partir 

de atos como o do milionário grego que

“(...) ofereceu uma doação que tornou possível a construção de um estádio fu-
turista. Ele foi erguido em Atenas, no local onde ficavam as ruínas de um está-
dio antigo que havia sido revelado recentemente por escavações, e seu desenho 
e vários detalhes arquitetônicos internos copiavam o que parecia ter sido uma 
tradição da Antiguidade. Mas sua capacidade de 70 mil assentos – inédita des-
de os tempos da Roma Antiga – fez dele o primeiro estádio verdadeiramente 
moderno. Do ponto de vista histórico, sua inauguração pode ser vista como o 
evento mais importante dos primeiros jogos olímpicos da modernidade (Gum-
brecht, ibidem: p. 96-97).”

A questão do estádio construído para os primeiros Jogos Olímpicos da Era 

Moderna, em Atenas, no fim do Século XIX, aponta para um aspecto importante so-

bre a evolução do esporte moderno: a relação entre as práticas ritualísticas e sagradas, 

dos Jogos Gregos Antigos, com a sua versão moderna, contaminada com os ideários 

da modernidade e com os interesses da produtividade capitalista. Helal fala do con-

ceito de secularização, para explicar a diferença entre os dois momentos aqui citados:

“Em poucas palavras, podemos definir secularização como o processo pelo 
qual realidades pertencentes ao domínio religioso, sagrado ou mágico passam 
a pertencer ao domínio do profano. Sempre que uma representação racional, 
científica e técnica substitui uma representação religiosa ou uma explicação 
pelo sagrado ou pelo divino, podemos afirmar que estamos presenciando um 
processo de secularização (Ibidem: p. 34).”

  

Essa definição é importante, pois ajuda a entender o surgimento do esporte 

moderno. Segundo Helal, a manifestação atual das práticas esportivas distancia-se 

da esfera do sagrado para se colocar como um “evento secular”, pois o esporte da 

modernidade “nasce sem nenhum vínculo religioso. Ele teve início na Inglaterra, 

logo após a Revolução Industrial, e surge como um evento laico, profano, sem ne-

nhuma relação com a divindade (Ibidem: p. 35)”. 

 Contudo, o próprio sociólogo brasileiro vai relativizar suas ideias, apontan-

do que mesmo com o caráter secular do esporte moderno, o universo do sagrado 

dentro dele mantém-se forte e determinante: 

“O esporte moderno vive então momentos de definição entre uma força que 
puxa para a secularização e uma outra que tende para a sacralização, uma 
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força que tende para a racionalização e uma outra que pretende incorporar 
nessa racionalização a criatividade e a improvisação. Em outras palavras: a 
secularização e a racionalização realmente tendem a descaracterizar elemen-
tos essenciais dos atletas e torcedores; mas não é menos verdade que o esporte 
moderno tem, mesmo assim, resistido a essa descaracterização, assimilando 
estes fenômenos e os incorporando a uma forma de atuar que recria elemen-
tos sagrados e ainda encontra um espaço para o potencial criativo dos atletas 
(Ibidem: p. 57).”

 Um esporte que transita entre o sagrado e o profano ou, melhor, que se consti-

tui a partir dos embates entre esses dois modelos é a melhor definição para o momen-

to das práticas esportivas na contemporaneidade. Como vimos até agora, o esporte 

como um meio de comunicação da lembrança é também um sistema modelizante 

que se comunica com o jogo, mas também o com o mundo do trabalho e do capital. 

Em grande parte, a riqueza dos ambientes gerados por ele deve-se ao embate entre 

duas linguagens que se organizam, que se contrapõe e se comunicam em fronteira: a 

linguagem do esporte sagrado e a linguagem do esporte profano ou secular. 

 É por essa dinâmica que podemos entender as arenas esportivas contem-

porâneas como espaços de corpos em esforço e em busca da glória. Mas, também 

estão lá, se olharmos bem, a estrutura de igrejas com seus altares onde o que se 

coloca são imagens dos corpos, glorificados, e que expiam constantemente os con-

tratos humanos. O embate entre o corpo que pratica esporte e o corpo que gera (e 

consome) imagens esportivas transcende a discussão sobre secularismo e sagrado: é 

um combate colossal pela vida num jogo onde ela quase já não está mais lá. 

Figura 1625  - Imagem do estádio construído para os primeiros Jogos Olímpicos Modernos: arenas para as 
competições tornam-se centro das atenções nesses eventos.

25. http://
veja.abril.com.
br/historia/
olimpiada-1896/ 
especial-jogos-
olimpicos- era-
moderna-atenas.
shtml. Acesso em 
05/10/2013.
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ESPORTE: MAIS QUE METÁFORA 
 Uma boa forma de entender a evolução das práticas esportivas até a che-

gada aos megaeventos esportivos e ao seu momento mais recente nas primeiras 

décadas do Século XXI é a partir de Barthes que, no artigo O que é o Esporte?, nos  

ajuda a entender o que se passa com a prática desportiva, principalmente a de alto 

rendimento, na sociedade contemporânea:

“Em determinadas épocas, em determinadas sociedades, o teatro teve uma 
grande função social, reunindo a cidade inteira numa experiência comum: 
o conhecimento de suas próprias paixões. Hoje é o esporte que, à sua ma-
neira, exerce essa função. Paralelamente, a cidade cresceu: não é mais uma 
metrópole, é um país, muitas vezes até o mundo inteiro; o esporte é uma 
grande instituição moderna baseada nas formas ancestrais do espetáculo 
(Idem, ibidem: p. 104).”

E de que esporte Barthes está falando? Como vimos, ao longo deste capítulo, 

a constituição do esporte na modernidade é um processo longo e que, negando a 

teoria do jogo, se constitui como algo “nada separado” da vida cotidiana. Enquan-

to um meio de comunicação, o esporte nos conecta socialmente, a partir de rituais 

que amenizam a violência e constroem a sociedade civilizada. Das afirmações do 

pensador francês, ainda, depreendem-se conceitos que ajudam a entender como 

o esporte de alto rendimento virou espetáculo justamente pela construção gerada 

pelos meios de comunicação de massa. 

Chamamos a atenção para a existência do elemento espetacular como cons-

tituinte da natureza do esporte, o que remete às práticas teatrais e ritualísticas. Se 

o esporte tem relação com o teatro é porque sua prática, além de ter um valor ri-

tualístico, pressupõe não somente os atores em disputa, mas também outros, como 

os espectadores,que no papel de coautores, são agentes da observação da disputa. 

E, também, aqueles que compõem a cena da disputa como técnicos, preparadores, 

juízes e demais pessoas envolvidas na construção ritualística do teatro desportivo. 

Essa questão abre espaço para a reflexão que faremos agora sobre dois pontos 

importantes: o primeiro é o próprio sentido de teatro em questão e como isso se apro-

xima do mundo esportivo e o segundo é a natureza do corpo que está presente na cena 

esportiva. Vamos, inicialmente, tratar do segundo ponto, a questão do corpo. Em vários 

momentos ao falar de jogo e esporte, o elemento “corpo” já é tangenciado, mas faltava 

uma abordagem mais direta. Sendo assim, começamos com a seguinte pergunta: de que 

corpo falamos? A que corpo nos remetemos ao falar de esporte e de jogo? 

 Rodrigues (2008: p. 25) vai lembrar que o corpo “continua a ser um campo 

de batalha onde diferentes concepções se apresentam e muitas vezes conflitam”. 
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O que o pesquisador quer dizer com isso é que o conceito de corpo humano “tem 

uma história” e  “congrega e exprime valores nitidamente diferentes daqueles que 

o caracterizam há algumas dezenas de anos” (Ibidem: p. 11). Assim, entender a 

natureza desse objeto científico hoje é tarefa das mais difíceis e, podemos dizer, é na 

área de ciências do esporte em que se imbricam algumas das problemáticas mais 

significativas desse assunto.

 Um bom exemplo da questão pode ser dado a partir de um simples exem-

plo: se inqueridas, muitas pessoas citariam o corpo dos atletas profissionais como 

exemplo de perfeição estética e de saúde. Contudo, não é difícil encontrar em pu-

blicações de jornalismo esportivo notícias sobre atletas lesionados durante jogos ou 

em treinamentos, alguns casos inclusive de grande gravidade e que levam ao afasta-

mento do treinos por muito tempo. 

 Ainda sobre os padrões de beleza, também são facilmente localizáveis textos 

que mostram atletas da natação com pés e mãos deformados e desproporcionais 

em relação ao resto do corpo, pois com o excesso de treinamento há uma tendên-

cia corporal a esses desequilíbrios. Na ginástica artística, por exemplo, as atletas 

tendem a inibir com alimentação restrita o crescimento do próprio corpo, para 

manterem-se leves e adequados ao esporte. No tênis, os movimentos repetitivos para 

receber os saques dos adversários leva a muitos problemas em articulações. No fu-

tebol, há uma variedade de riscos possíveis para o corpo, sendo que é difícil atletas 

profissionais que, antes de se aposentar, não tenham feito ao menos uma cirurgia no 

joelho ou nos pés, entre outros exemplos que poderíamos citar aqui.

 Voltando a Rodrigues, como então entender o que é corpo no esporte, 

se o imaginário que temos dele diferente tanto da prática cotidiana dos atletas 

regulares? Para o pesquisador, “esses inúmeros valores e significados atribuídos 

ao corpo são fruto de uma construção social influenciada pelos valores, práticas, 

confluências e conflitos das sociedades em que cada corpo se desenvolve e vive 

(Ibidem: p. 11)”. De início, ele aponta que o entendimento social de corpo passa 

pela questão da técnica, principalmente no Ocidente. 

Isso associado à ideia de que o corpo humano “sempre foi entendido como 

algo a ser superado (Ibidem: p. 13),  explica o motivo pelo qual “o ser humano sem-

pre encontrou a resposta para a sobrevivência e o progresso na superação do corpo 

(Ibidem: p. 13). Rodrigues acrescenta:

“Superar sua fragilidade começou como uma condição de sobrevivência e ter-
minou se revelando igualmente um fator decisivo de evolução. Essa superação 
do corpo é vital, uma vez que reconhecidamente os antepassados filogênicos 
do ‘Homo Sapiens” não eram dominantes em seu ambiente. Pelo contrário, 
sua fragilidade obrigou-os a procurar soluções ‘inteligentes’, ágeis e diversifi-
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cadas para fazer face às frequentes e reais ameaças a que estavam sujeitos. (...) 
A superação do corpo foi realizada em larga medida pelo uso de diferentes 
técnicas que permitiram a criação de extensões, prolongamentos e ampliações 
de suas funções (ibidem: p. 13).”
 

Com isso, para completar o raciocínio de Rodrigues, explicamos que ele 

define que há três concepções de corpo: a do período pré-industrial, a do período 

industrial e a mais atual, do período pós-industrial. Sobre a primeira, em linhas 

gerais, o pesquisador fala de um corpo “como medida de todas as coisas”, pois ele 

não deixava “de ser referência da produção técnica: seu poder aumentava arimeti-

camente pela agregação de outros corpos, que basicamente acrescentavam força e 

poder, mas raramente especialização (Ibidem: p. 15-16)”.

 Nesse contexto, o regime era imposto pela própria natureza e fazia muita 

diferença a destreza, para ser um bom artesão, para destacar-se nas oficinas e no 

trabalho rural, por exemplo. Acrescentamos que esse corpo pré-industrial é tam-

bém o corpo do regime do tempo laboral e do esforço. Quando falamos de jogos 

rurais e práticas lúdicas para “gastar energia” sem o compromisso com o trabalho, 

somente pelo prazer de jogar, temos nesse contexto um bom exemplo. Os trabalha-

dores que dispendiam forças em gincanas e brincadeiras, na verdade, descansavam 

seus corpos da rotina repetitiva do trabalho físico.

O segundo momento destacado por ele é o do corpo industrial que, obvia-

mente, está ligado à Revolução Industrial. Segundo Rodrigues, o advento da má-

quina a vapor e decorrentes inventos trouxe modificações de várias ordens:

“As medidas de tempo, distância e trabalho, por exemplo, deixaram de fazer 
referência ao corpo. A medida de comprimento deixa de ser o pé ou a polega-
da, substituídos por uma unidade internacional, globalizada, que faz referência 
às dimensões da Terra: o metro, definido como a décima milionésima parte 
do quarto do meridiano terrestre. O trabalho deixou de ser planejado em em 
homens/hora e começou a ser avaliado apenas em horas. A unidade de traba-
lho deixou de ser a tarefa a completar e passou a ser o número de horas que 
o trabalhador consumia para realizar essa tarefa. (...) As linhas de montagem 
consagram a incapacidade de o corpo poder assegurar por si só as tarefas de 
produção de objetos e instrumentos, que passam a exigir uma complexidade 
inédita, como o automóvel (Ibidem: p. 15-16).” 

Além disso, o paradigma industrial instaura a era do corpo decadente, pois 

era incapaz de produzir objetos industriais por si, sem a ajuda dos maquinários e 

dos sistemas de trabalho eficientes. Contudo, é justamente nesse período que “o 

corpo deixa de ter uma única perspectica de análise e passa a poder ser visto si-

multaneamente, a coexistir com diferentes ângulos e perspectivas (Ibidem: p. 19)”. 

A arte e o esporte inserem-se nesse contexto. Rodrigues completa lembrando que 
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“o corpo surge, assim, umas vezes glorificado, outras destroçado; umas vezes como 

presença forte, outras como ausência (Ibidem: p. 19)”. 

Com isso, chegamos ao terceiro momento dessa evolução do conceito de cor-

po, o corpo pós-industrial, sendo esse período marcado pela ruptura com o modelo 

industrial. O corpo como elemento fundamental de produção é definitivamente des-

cartado, mas a contraparte desse processo é a afirmação do corpo como identidade, 

pois ele “se tornou um campo crescente de resistência contra a despersonalização e a 

homogeneidade que a sociedade industrial encorajou (Ibidem: p. 20)”. Em resumo, o 

corpo passa a ser visto como “agente” com autonomia. Essa reflexão dele tem vários 

desdobramentos, como por exemplo, o crescimento do hábito de frequentar acade-

mias e o paradigma das dietas, com ideias como: “você é o que você come”. 

Contudo, para o nosso interesse aqui, cabe o destaque na parte das impli-

cações desse corpo-agente que “usa sua autonomia para a fruição do prazer, para 

agir em seu ritmo e mobilizar todas as outras facetas da pessoa (Ibidem. 23)” para 

retomar a questão do esporte:

“Os movimentos de ‘glorificação do corpo’ como instrumento esportivo de 

alto desempenho tem sido progressivamente afastados do cotidiano das populações, 

ficando confinados a uma área de espetáculo cada vez mais separada da prática 

regular das pessoas (Ibidem: p. 23).” 

Em outras palavras, Rodrigues está apontando que essa emancipação do 

corpo, no esporte de alto rendimento, tem levado o ideal de corpo a modelos afas-

tados do cotidiano das pessoas “comuns”, alienando o ideal de corpo do corpo real 

dos indivíduos. O corpo imaginado, ideal, passa a ser um conceito a ser perseguido. 

E, nesse sentido, os atletas são fonte de alimentação dessa patologia.

Fazendo uma aproximação com as ideias de Sodré (Ibidem: 138-140), temos 

o entendimento de que o corpo espetacular, que surge na contemporaneidade é 

uma produção político-econômica da nossa era: 

“Na medida em que incorpora técnicas de exercício corporal numa forma 
produtiva (aquisição de reflexos, harmonia muscular), o esporte produz neces-
sariamente relações sociais – que permitem caracterizá-lo como uma prática 
política. É a partir da Idade Clássica Europeia que o corpo se torna objeto 
de um poder exercido através de uma verdadeira economia política corporal, 
implicada nos métodos disciplinares dos exercícios. O soldado, por exemplo, é 
tratado como uma máquina (...). Nos locais públicos, na escola, à mesa, os atos 
e gestos amoldam-se a uma nova economia do corpo, em que este deixa ver o 
funcionamento metódico de um organismo (Ibidem: p.138-139).”

Mais que isso, esse projeto político da contemporaneidade faz com que o 

corpo eficiente no esporte seja modelo para a sociedade: 
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“O esporte, com suas regras e sua organização interna, surge como o desenvol-
vimento externo dessa economia corporal do tempo livre do sujeito. O corpo 
do atleta é uma síntese dos investimentos técno-políticos contidos no exercício 
físico. Como no soldado, o corpo atlético é um corpo disciplinado, adestrado 
na harmonização de forças supostamente capazes de produzir saúde, como 
uma máquina eficaz. O esporte implica realmente numa política do corpo. E 
em certas conjunturas históricas, a ‘Ordem Social’ – que é o objeto formulado 
ou produzido por toda prática política – transparece claramente na ideologia 
esportiva (Sodré, ibidem: p. 139).”

 

Um exemplo interessante sobre essa questão do corpo do atleta entre a 

construção de corpos-máquinas eficientes e o imaginário social que se tem sobre 

o assunto pode ser visto no trabalho do fotógrafo Howard Schatz. Para mostrar a 

diversidade de corpos moldados para as mais variadas práticas esportivas, ele foto-

grafou personalidades esportivas variadas. O resultado é uma diversidade enorme 

de estéticas corporais que apresentam como objetivo final um corpo adaptado aos 

objetivos de êxito do esporte ao quais seus donos se dedicam. 

Uma reportagem do Daily Mail, ao abordar o assunto, sintetiza bem a ques-

tão que nos interessa ao afirmar: “The term ‘athletic body’ conjures up an image 

of  a finely-tuned lean physique complete with a taut six-pack and toned limbs. But 

a new project by New York-based photographer Howard Schatz has laid bare the 

wide spectrum of  body types that can make an athlete.” 

Os corpos dos atletas de alto rendimento, assim, são máquinas eficientes 
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para realizar performances e gerar imagens. Rubio lembra-nos que o esporte 

contemporâneo está inserido num processo histórico e “foi modelado conforme 

cânones de prazer e ócio da aristocracia e da burguesia, demonstrando, desde 

então, tendência a servir como uma tela de projeção da dinâmica social (Idem, 

2008: p. 27)”. Para ela, as práticas desportivas reproduzem um modelo liberal 

que enaltece a vitória a qualquer preço:

“Se no princípio a competição se pautava na busca da gloria da superação (de si 
e do outro) (...) na atualidade a competição e a vitória são um conjunto complexo 
que envolve visibilidade, fama e dinheiro para o protagonista de um feito pouco 
comum à maioria da população. (...) Se na sociedade vitoriana o esporte era visto 
como uma atividade potencialmente educativa, no mundo contemporâneo ele se 
transformou em uma das profissões mais rentáveis que existem, destinada a pesso-
as habilidosas que de alguma forma foram contempladas por uma estrutura que 
permitiu a visibilidade e a comercialização dessa condição (Idem, ibidem: 28).”

Na sociedade que emerge ao longo do Século XX, o esporte também passa 

a fornecer imagens de modelo de eficiência e sucesso. Se antes o esporte era o ponto 

de fuga, o momento de ruptura com a seriedade, ele transformou-se em um dos 

mais eficientes sistemas modelizadores das relações sociais. Deslocando-se do papel 

de mediador do ócio e da improdutividade, o sistema esportivo assumiu para si o 

papel de ser o seu oposto, pois passou a veicular políticas de Estado e também de 

empresas no sentido de construir novas relações entre os homens. 

Figura 1726  - Trabalho de Howard Schatz esportes de alto rendimento e os corpos moldados para a 
eficiência e o resultado: muito distante do imaginário sobre a estética esportiva.

26. No link http://
www.dailymail.
co.uk/news/
article-2502477/
Can-guess-
sport-shape-
Olympians-body.
html pode ser lida 
a reportagem e 
parte do ensaio 
do fotógrafo 
Schatz. Acesso  
em 15/11/2013 



108 

UM NOVO TEATRO ESPORTIVO 
A questão que começamos a desenvolver acima vai muito além do pen-

sar uma sociedade que pratica esporte ou frequenta academias. O paradigma da 

modernidade, vinculado ao Esporte Moderno, a partir de Arnold e Coubertain, 

já tinha essas premissas, como a de pensar as práticas esportivas como forma de 

vinculação social. Como já vimos, Elias e Dunning, ao falar do processo civiliza-

tório e do papel do esporte como forma de aplacar os instintos violentos e garantir 

a coesão social também já apontam parte da questão que queremos analisar aqui. 

Contudo o que já foi apontado por esses autores, entendemos que o papel 

do esporte nessa sociedade pós-moderna ou da Pós-História, segundo Flusser, 

avançou para um novo patamar. De certa forma, podemos apontar a passagem do 

“Homo Ludens” a um tipo de “Homo Sportivus”. O primeiro conceito já foi bas-

tante explorado aqui, ao apresentar as teorias de Huizinga. O segundo vem sendo 

apontado por alguns autores que estudam o impacto do esporte na sociedade 

atual. Vários autores já abordaram o assunto, entre eles Cagigal e Simonnot. En-

tre os pesquisadores brasileiros, Tubino, na década de 1980, já versava sobre essa 

ideia. Ele se referia às “pessoas que passaram, sob qualquer perspectiva, a exercer 

o direito às práticas esportivas (Tubino, Garrido, Tubino, ibidem: p. 873)”. 

Aprofundando no que Tubino chama de “Homo Sportivus”, explicamos 

que, segundo ele, “podem ser pessoas de qualquer faixa etária, sexo, raça, nível 

social, e engajadas em qualquer uma das três dimensões do esporte (esporte-

-educação, esporte-participação ou esporte-performance) (Tubino, 1993: p: 

47)”. Em linhas gerais, quando o pesquisador fala de três dimensões das práticas 

esportivas, ele indica, em síntese, respectivamente a educação física, as práticas 

de inclusão social e do esporte amador e, por fim, o esporte de alto rendimento, 

com apelo midiático. 

Para Tubino, independente de qual das três manifestações esportivas o 

homem está inserido, fazer esporte é um fator de identidade e inserção social. 

Acreditamos que esse pensamento dialoga diretamente com o conceito de corpo 

pós-industrial, visto anteriormente, pois tem a ver com emancipação do corpo:

“A perspectiva da cultura do esporte, ao considerar a história da civilização, 
está levando em conta o próprio homem na sua evolução. Entendendo-se que 
a cultura representa um conjunto de valores, significados e objetos simbóli-
cos, como uma criação do homem em todos os planos de atividade humana, 
o esporte está inserido na cultura pela possibilidade que ele oferece de inter-
pretação da sociedade através da prática esportiva. (...) Por esse raciocínio, 
pode-se concluir que o conhecimento de jogos e esportes de uma sociedade 
fornece preciosas informações sobre a sua cultura (Ibidem: p. 48-49).”
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O problema, que acreditamos não foi previsto por Tubino, é que, do es-

porte que insere os homens em sociedade, evoluímos para uma sociedade me-

diada pelo princípio agônico do esporte. O “Homo Sportivus”, enquanto a ideia 

de uma sociedade em que o homem pratica esporte e, com isso, relaciona-se em 

sociedade, converte-se, na sociedade contemporânea, em um momento no qual 

o homem passa a ter seu corpo, seu trabalho e sua vida mediada, entre outras 

mídias, pelo esporte-espetáculo. 

Uma forma de explicar esse raciocínio é a partir dos conceitos de Campe-

lo. A pesquisadora vai falar da existência de um corpo biocultural, que seria “o 

corpo vivo do homem contemporâneo” e de um corpo-mídia, “criado pela pu-

blicidade como suporte sígnico para o que se pretende anunciar (Campelo; 2003: 

p.38)”. Ela levanta como hipótese para os tempos de consumo atuais:

“É possível que, desses dois corpos, um terceiro já esteja emergindo: o corpo-
-desejo de ser corpo, que o corpo biocultural sonha a partir do modelo (cor-
po-mídia) que a publicidade projeta como ideial de corpo (Ibidem: p. 38).”

O “Homo Sportivus”, assim, conecta-se no esporte, enquanto ritual, para 

lembrar do corpo, mas o esporte, que corrompe o jogo, é corrompido pelo sistema 

econômico capitalista, como diz o Jean-Marie Brohm (1982), tornando-se uma ma-

nifestação do capitalismo. Proni, ao reler Brohm explica que “o esporte moderno 

é também a crença no progresso contínuo e na superação incessante dos limites 

humanos. Mas, por ter sido contaminado pelas teses evolucionistas, acaba sendo um 

terreno fecundo para ideias ‘neodarwinianas’ (Proni; 2002: p. 55)”. Além disso, Bro-

hm pontua que “o esporte converteu-se em instrumento e método de comunicação, 

contribuindo para formar uma opinião pública mundial mediante a universalização 

do espetáculo (Proni, ibidem: p. 52)”.

Isso se mostra em variadas situações sociais. É muito comum, por exem-

plo, o caso de empresas que usam o esporte como forma de fazer gerenciamento 

de recursos humanos. Equipes em treinamento acabam adotando estratégias es-

portivas e o centro das ações passa pela competição. A competição, ainda, toma 

conta da infância, onde os programas infantis são abarrotados por “games”, que 

são derivações das gincanas antigas, onde as crianças brincam, competindo e de-

finindo ganhadores e perdedores. 

Nesse sistema de valores, o sucesso profissional está associado a demonstrar 

a rapidez de velocistas, força de lutadores e o intelecto de um enxadrista. O esporte 

que era vinculador passa a alimentar imaginários que gerarão imagens esportivas 

de êxito. Na sociedade norte-americana é salutar o paradigma do “winner” e do 
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“loser”. O primeiro é aquele que, mantendo a metáfora esportiva, ganhou; por 

consequência, o outro é o perdedor. Para esse sistema de valores ser perdedor é ficar 

à margem dos processos sociais. 

Marketing, publicidade e até mesmo a literatura de autoajuda, relacionada 

a gerenciamento de carreiras, vai se alimentar dessa fonte. O esporte, reduzido a 

quem ganha e a quem perde, deixa de ser uma metáfora da sociedade e passa a ser 

o paradigma dela. A partir da linguagem esportiva, constrói-se imaginários de felici-

dade associado a vencer sempre, no trabalho, nos relacionamentos, no lazer e tudo 

mais. Ser um derrotado é praticamente uma não-vida, nesse mundo esportivizado.

Sobre a relação entre teatro e esporte, O Dicionário da Imagem (Goliot-Leté; 

Joly; Lancien; Le Mée; Vanoye; 2011: p. 358-361) faz uma importante aproximação 

entre o teatro e a imagem, o que muito nos interessa para entender a triangulação 

desse conceito com o do esporte, como citado por Barthes. Assim, 

“O teatro oferece um espetáculo vivo, portanto efêmero. As imagens desaparecem 
e o público não pode reter delas senão alguns aspectos no seio duma multiplicidade 
de signos, barulhos, luzes, sons, palavras e movimentos. (...) Reciprocamente, sem 
público não há espetáculo: são os olhares dos espectadores dirigidos para a repre-
sentação que lhes conferem vida e sentido. Este aspecto efêmero, esta reciprocida-
de necessária para encarnar  um texto, é o que é o próprio teatro, das suas imagens. 
Para além disso, cada época propõe novas leituras dos textos teatrais, sem as quais 
as grandes obras cairiam no esquecimento (Idem, ibidem: p. 358).”

Por isso, o teatro, enquanto ritual, oferece aos envolvidos – sejam atores no 

Figura 1827  - Lista de mandamentos dos winners e dos losers segundo o discurso do autoajuda: o ideário esportivo 
como forma de organizar a sociedade.

27. Imagem, 
do link ao lado, 
ilustra o uso do 
esporte pelos 
profissionais 
recursos humanos 
de autoajuda 
http://www.
jwfitnesssolutions.
com/blog/winner’
s+mentality,+los
er’s+mentality,+
michael+phelps,+
usain+bolt.aspx. 
Acesso  
em 22/10/2013.
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palco ou espectadores – uma experiência cheia de significação e sentidos, pois o 

contato com as imagens que se apresentam em textos culturais cria vínculos entre 

todos os envolvidos e leva à catarse: “A imagem é o que, durante ou após o espetá-

culo, traz consigo uma chave, algo que faz com que um texto se esclareça, ganhe 

sentido, complete e surpreenda (Ibidem: p. 358)”.

O teatro, com isso, não é alheio ao mundo do jogo; pelo contrário, é uma 

manifestação dele, em essência: o jogo tem grande proximidade com a ilusão, que 

significa justamente estar em jogo (“illusio” ou “in-lusio”). Caillois discorre longa-

mente sobre a mimicry como uma das variações das práticas lúdicas:

“Todo juego supone la aceptación temporal, sino de una ilusión (aunque esta 
última palabra no signifique otra cosa que entrada en juego: in-lusio), cuando 
menos de un universo cerrado, convencional y, en ciertos aspectos, ficticio. El 
juego puede consistir, no en desplegar una actividade o en soportar un destino 
en un medio imaginario, sino en ser uno mismo un personaje ilusorio y condu-
cirse en consecuencia (Idem, ibídem: p.52).” 

 Sobre a questão da mimicry, ainda, é relevante acrescentar que o proces-

so de entrar em jogo de ilusão não se dá somente por parte dos atores em cena; 

a plateia também precisa, ainda que por um tempo e espaço limitados, acreditar 

na narrativa ilusória. Quando bem sucedida, essa ação leva à catarse, ou seja, à 

purificação por meio de descarga emocional. Para ocorrer o momento catártico 

no esporte por parte do espectador, a competição (agon) exige a cumplicidade 

da simulação (mimicry): 

“Para quienes no participan en él, todo ‘agon’ es un espectáculo. Sólo que es 
un espectáculo en que, para que sea válido, se excluye el simulacro. Las gran-
des manifestaciones deportivas no por ello dejan de ser ocasiones privilegiadas 
para la ‘mimicry’, con sólo que se recuerde que el simulacro se transfiere aquí 
de los actores a los espectadores: los que imitan no son los actores, sino clara-
mente los asistentes (Ibídem: p. 56).”

 Caillois ainda exemplifica essa afirmação com alguns exemplos do mundo 

do esporte, como a comemoração da vitória: “Por si sola, la identificación con el 

campeón constituye ya uma ‘mimicry’ (Ibídem: p.56)”. Por tudo isso, ele completa, 

agora já mostrando o ritual teatralizado no mundo do esporte:

“A decir la verdade, la carrera ciclista, el encuentro de boxeo, o de lucha, el 
partido de futebol, de tenis o de polo, constituyen en sí espectáculos con trajes, 
inauguración solemne, liturgia apropriada y desarrollo reglamentado. En una 
palabra, son dramas cuyas diferentes peripecias hacen al publico contener el 
aliento y llegan a un desenlace que exalta a unos y decepciona a otros. La na-
turaleza de esos espectáculos sigue siendo la del ‘agon’, pero aparecen con las 
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características exteriores de una representación. Los asistentes no se contentan 
con alentar con la voz y los ademanes el esfuerzo de los atletas de su preferencia 
(…). Un contagio físico los lleva a esbozar la actitud de los hombres o de los 
animales, para ayudarlos (…). En esas condiciones, además del espectáculo, 
entre el público se suscita una competencia con ‘mimicry’, que duplica el ver-
dadero ‘agon’ del campo o de la pista (Ibídem: p. 57).” 

A partir desse esquema simplificado, vemos que o esporte pode ser, como 

aponta Barthes, um teatro moderno e institucionalizado que constrói textos res-

gatando a sua própria ancestralidade. E, o que é muito importante, é uma forma 

teatral-esportiva na qual ser espectador também é estar “em campo”. Diríamos 

mais, como vimos nas ideias de Hillman, anteriormente, ser telespectador, dentro 

desse jogo de simulações, também é estar em campo, dentro do ambiente vincu-

lante do esporte que constrói “cidades” entre os aficionados. 

Sodré, com outras palavras e abordagens teóricas, ajuda a iluminar a ques-

tão já posta por Caillois, sobre a atuação nada passiva do espectador:

“No espetáculo futebolístico, o torcedor é espectador e ator ao mesmo tem-
po. Espectador, porque não participa fisicamente do que se passa em campo. 
Ator, porque a ‘torcida’ (a discussão acalorada, o arrebatamento, enfim a 
maneira como espectador desempenha seu papel) faz parte necessária do 
‘show’ (Sodré, 1977: p. 140-141).”

Além disso, ao citar Brecht, o pesquisador brasileiro sintetiza o que abor-

damos até aqui ao explicar que o teatrólogo “encarava a diversão ou a recreação 

como as funções mais gerais do espetáculo teatral”. Assim sendo, “teatro, para ele 

(Brecht), tanto o antigo como o moderno, não é mais do que a produção de ‘re-

presentações vivas de fatos humanos urdidos ou inventados com o fim de divertir 

(Idem, ibidem: p. 141)”.

Como conclusão, cabe comentar ainda que, quando falamos em espetácu-

lo esportivo, temos por base um sistema de imagens geradas pelo e para o esporte 

e, mais especificamente, das imagens geradas pelas dinâmicas ligadas ao espetá-

culo midiatizado relacionado aos esportes. Os megaeventos esportivos – como os 

Jogos Olímpicos e as Copas do Mundo de Futebol, entre outros – adquirem papel 

estratégico no sistema, pois eles representam o ápice desse processo de construção 

de imagens esportivas espetaculares, que são midiatizadas de forma massiva. E, 

o que é muito relevante, os megaeventos esportivos são compostos de uma gama 

de ações que vão do antes ao depois da própria realização das disputas esportivas. 

Os megaeventos esportivos, ao alimentarem-se do esporte, negam-no, pro-

duzindo outra comunicação mediática, totalmente alheia ao mundo do esporte, 
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modificando-o até. Por consequência, ao modificar o próprio esporte, que é ins-

tância corporal, modifica o corpo, na busca de máquinas perfeitas (e belas) para 

o sistema de consumo vigente. Entrar no mundo dos megaeventos esportivos e 

entendê-los como instâncias midiáticas da produção do outro do esporte será a 

tarefa do próximo capítulo. 
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A escalada das práticas esportivas leva à supremacia de 
um modelo espetacular e telecomunicacional, a partir da 
Olimpíada e da Copa do Mundo. Ao mesmo tempo em  

que se torna uma linguagem universal, esse tipo de  
esporte nega a sua natureza original, criando  

um outro de si mesmo

MEGAEVENTOS COMO BIOMBOS 
E HIPERTROFIA DO ESPORTE 
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ESPORTE, ESPETÁCULO E ACUMULAÇÃO

Um conceito utilizado para medir o sucesso de um megaevento esportivo é o 

de audiência acumulada. A Fifa aponta, por exemplo, que a audiência televisiva acu-

mulada da Copa do Mundo de 2010 chegou perto de 30 bilhões de telespectadores28.  

Esse número já superou significativamente o da Copa anterior, a da Alemanha, em 

2006, que foi oficializado em 26 bilhões de espectadores acumulados, com transmis-

são de 375 empresas de TV para 214 países29. Pela escalada aqui mostrada com as 

edições de 2006 e 2010 do mundial de futebol, a projeção é que, no evento de 2014, 

os resultados sejam ainda maiores. 

 Contudo, não é a questão quantitativa o foco que nos interessa aqui. Cha-

ma-nos a atenção o conceito de “audiência acumulada”. Ele tem, em linhas gerais, 

embutida a ideia de se computar os espectadores pelo número de vezes em que esses 

observadores assistem a um evento. Ou seja, esse conceito define-se por ser a 

“Soma das pessoas atingidas por uma mensagem repetida várias vezes em um 
veículo, ou por uma série de de edições de um programa de TV, de um jornal 
ou revista etc. Pode ser classificada em audiência acumulada bruta ou audi-
ência acumulada líquida. A primeira considera a superexposição de pessoas. 
Assim, por exemplo, uma pessoa que assiste três vezes a um anúncio (ou a três 
inserções de anúncio de uma campanha) é computada com o valor de três 
pessoas. A última, a audiência acumulada líquida, considera o total de pessoas 
diferentes (Rabaça e Barbosa, 1987: p. 54).”

O que nos interessa é o fato de que, no caso do maior evento do futebol, o nú-

mero consolidado de audiência é maior que quatro vezes o número de habitantes do 

Planeta Terra. A situação não é diferente para as Olimpíadas e tantos outros eventos-

que também usam essa metodologia do mercado de propaganda. Apesar de ser uma 

forma bastante tradicional de se avaliar as estratégias e retorno das ações publicitárias, 

não deixa de ser um conceito bastante representativo para entender os megaeventos 

esportivos na sociedade atual. 

“Assim, abençoados são os telespectadores, pois (possivelmente) 
herdarão a realidade. Afirmamos isto não no sentido de que 
a televisão seja um substituto para a realidade quotidiana, 

mas porque os grandes acontecimentos poderão ter o seu efeito 
primordial, e certamente o seu lugar na memória colectiva, não 
sob a forma em que foram originalmente encenados, mas sob a 

forma como foram transmitidos.” 
Dayan e Katz, 1999: p.82

28. Veja 
reportagem do 
Meio & Mensagem, 
de 10 de junho 
de 2010, falando 
sobre o assunto: 
http://grupomm.
mmonline.com.br/
meioemensagem/
meioemensagem/
meioemensagem/
noticias.
mm?url=A_
Copa_
multibilionaria_
da_Fifa.

29. Dados 
publicados 
no “Plano de 
Promoção do 
Brasil”, realizado 
pelo Ministério 
do Esporte 
para a Copa do 
Mundo de 2014. 
In: http://www.
copa2014.gov.br/
sites/default/files/
publicas/sobre-
a-copa/plano_
promocao_brasil.
pdf. Acesso em 
25/10/2013.
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A acumulação, além de ser importante para as discussões sobre economia, 

que faremos no capítulo seguinte, também se insere no contexto do volume de infor-

mações, de imagens e até mesmo de pessoas envolvidas nesses megaeventos. A contra-

dição de se computar um audiência muito além do número de habitantes existentes 

no mundo reflete a dinâmica da espetacularização dos megaeventos e está no centro 

da questão que vamos abordar neste capítulo. 

Somente pela abstração dos corpos e dos objetos é possível conceber um total 

“irreal” de pessoas assistindo a um evento. De certa forma, é disso que se tratam os 

megaeventos, um abstração do esporte, em prol das imagens. Uma forma de entender 

essa questão é a partir de Debord, em seu clássico A Sociedade do Espetáculo, de 1967. 

Para ele, a acumulação é uma questão fundamental para a constituição de um mundo 

espetacular e tem uma relação direta com as imagens. 

O pensador, no primeiro capítulo dessa obra visceral destaca, em momentos-

-chave, a relação imagem-espetáculo, a partir do acúmulo, para defender que vivemos na 

alienação de um mundo separado. O primeiro desses momentos pontua um conceito de 

espetáculo, tão caro para os estudos de megaeventos e reforça o que já abordamos aqui:

“Toda a vida das sociedades nas quais reinam as modernas condições de pro-
dução se apresenta como uma imensa acumulação de espetáculos. Tudo o que 
era vivido diretamente tornou-se representação (Idem, 1997: p. 13).”

O segundo momento crucial em que se cruzam os conceitos de espetáculo, 

acumulação e imagem é quando ele conclui que “o espetáculo é o capital em tal grau 

de acumulação que se torna imagem (Ibidem: p. 25)”. Seguindo a cartilha marxista, 

Debord entende que os bens produzidos pelo homem, em uma “separação consuma-

da”, provocada pela alienação, tornam-se imagens. Esse conceito vai nos permitir um 

interessantíssimo diálogo com Flusser, mais à frente. 

Por hora, como já vimos, o esporte moderno evoluiu ao longo do século XX 

para um novo patamar no que se refere às dimensões de prática esportiva, transfor-

mando-se em lazer espetacularizado e midiatizado por meios eletrônicos para grandes 

públicos. De certa maneira – e isso reinsere o problema deste estudo – as mudanças 

que acontecem com essas práticas desportivas, no período citado, principalmente no 

que se refere aos atletas e eventos profissionais de alto rendimento, acabam apontando 

para uma nova configuração dessas práticas, às vezes até negando e modificando a 

natureza e a conceituação do esporte.

Uma boa e ampla reflexão sobre esse contexto em que o esporte vai de prática 

proibida na socieadade pré-industrial à ferramenta essencial da sociedade de massas 

e de espetáculo do século XX é dado por Lasch, em uma bela reflexão chamada A 
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Degradação do Esporte (1983: p. 133-160)30. Pontuaremos as ideias dele ao longo deste 

capítulo e elas serão importantes no percurso que realizaremos a partir de agora. 

Vamos começar enfatizando a estrutura dos megaeventos: conceituação, na-

tureza, relação com o jogo e os esportes e, ainda, atuação deles como produtores e 

transmissores de poderosas imagens esportivas. E, não se pode ignorar, também a 

capacidade desses megaeventos de atuar como acumuladores de imagens, gerando 

efeitos a partir da cultura da repetição e do eco (Baitello jr.: 2005: pp. 52-53), ambas 

economicamente estruturadas.

De início, cabe lembrar que o Século XX marcou de maneira definitiva a 

evolução do esporte como um dos elos definidores da sociedade, principalmente 

com a expansão dos meios de comunicação de massa. Magnane (Ibidem: p. 16) 

chega ao ponto de dizer que ele “é um fenômeno social que impregna profunda-

mente a vida quotidiana do homem do século XX”. Além disso, no que envolve a 

mídia, principalmente a partir da parceria das entidades esportivas com a empre-

sas televisivas, Betti (1998) vai comentar:

“A televisão modificou a audiência do esporte em todo o mundo, e forçou-
-o a um papel de dependência conforme o tornou menos capaz de subsistir 
com espectadores ao vivo, dependendo do patrocínio (...). Com a produção 
em massa dos aparelhos de TV e a difusão de canais por todo o mundo, 
instaurou-se, inicialmente, um relacionamento de certa rivalidade entre a te-
levisão e os dirigentes esportivos, pois esses temiam que o televisionamento 
ao vivo pudesse diminuir o público pagante de ingressos (...). Mas o temor 
logo se revelou desnecessário e, com o aparecimento do sistema de satélites 
para transmissões de longa distância, ao vivo, a partir dos anos 60, esporte e 
televisão passaram a partilhar uma relação ‘simbiôntica’, o que significa que 
eles se apoiam e dependemm um do outro, especialmente no plano econômi-
co (Idem, ibidem, p. 32-33).”

Dentro disso, quanto mais os eventos esportivos ganhavam espaço nos veí-

culos de comunicação maior o interesse das pessoas e, por consequência, maiores os 

interesses econômicos envolvidos. Por isso tudo, é importante verificar que o esporte 

moderno, que conquistou espaço na contemporaneidade, envolve atividades físicas e, 

cada vez mais, competição – em um cenário em que se objetiva a ação profissional, o 

espetáculo midiatizado e os interesses econômicos associados. Por tudo isso, Lasch vai 

falar da degradação de um “esporte que deveria promover a competência, em vez da 

competição (Idem, ibidem: p. 137)”. 

Faz parte desse cenário, ainda, uma sociedade de cultura de massa, com viés 

fortemente urbano. Essa urbanidade está intimamente ligada à criação das mídias de 

comunicação de massa que, com o tempo, mostraram-se como um centro aglutina-

dor onde o esporte encontraria o ambiente fértil para se transformar em um grande 

30. Este texto 
consta da obra 
A Cultura do 
Narcisismo  
(Lasch, 1983).
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motor do mundo dos negócios. E, como não poderíamos deixar de apontar, também 

uma grande referência cultural e sustentação simbólica para a sociedade atual. 

Isso tudo nos ajuda a entender que o contexto sócio-cultural e econômico, ao 

longo do século XX, não poderia ser mais favorável para o salto que o mundo do es-

porte dá na direção dos megaeventos esportivos. É para comprrender esse fenômeno 

que, a partir de agora, vamos buscar uma reflexão mais precisa dos conceitos por trás 

desse tipo de manifestação que, por ser sócio-cultural, também é comunicativa.

ENTRE O EVENTO E O ACONTECIMENTO: BIOMBOS 
Megaeventos Esportivos: De início, já podemos dizer que, por trás de uma 

expressão aparentemente bastante popular e, até “simples”, há uma série de camadas 

informativas que se sobrepõem. A melhor forma de iniciar uma reflexão sobre esse 

assunto é buscando nessa própria expressão algumas pistas sobre o sentido e a origem 

dela. O adjetivo “esportivo” está ligado ao esporte, tema já abordado no capítulo an-

terior e, por isso mesmo, descartado aqui31. 

Cabe, com isso, centrarmos a atenção no termo “megaeventos”. Começando 

pelo prefixo “mega”, sabemos que ele remete ao sistema internacional de medidas e está 

associado à dimensão do milhão32. Um megaevento surge da promessa de ser algo que 

vai muito além de “simples eventos”, é a atividade multiplicada por milhão. E que atinge 

a muitos milhões de pessoas a distância. Em termos atuais, permitidos pela evolução das 

tecnologias da comunicação e da informação, podemos falar de bilhões de pessoas, até. 

Por isso, se fôssemos realizar uma abordagem purista sobre essa questão, tal-

vez fizesse mais sentido atualmente falar de “gigaevento”, já que as dimensões dessas 

atividades, ao menos em termos de investimentos necessários e movimentação de ne-

gócios estão na casa dos bilhões de dólares33. E, como vimos aqui, bilhões de pessoas.

Como já pontuamos no início deste capítulo sobre o conceito de audiência 

acumulada, uma Copa do Mundo ou Olimpíada são atividades que envolvem um 

acúmulo de milhões ou bilhões de pessoas em escala planetária, mas também volumes 

igualmente grandes de recursos financeiros, de profissionais de mídia, de turistas e de 

(tel)espectadores e etc., a partir de temas e atividades ligados ao mundo do esporte. 

Cabe ainda questionar a opção pelo prefixo “mega” em detrimento ao 

“hiper”, o que enfatizaria a natureza e a estratégia desse tipo de evento. O prefixo 

hiper, que vem do grego e quer dizer “sobre”, “ir além”, tende a dar uma ênfase 

à natureza de complexidade - a ver a ideia de hipermercado, com um mercado 

com vários departamentos, ampliando o mercado tradicional. O prefixo “mega” 

enfatiza o tamanho, a dimensão e faz um link direto com a acumulação, com o 

exagero típico desse tipo de atividade. 

31. Dedicamos 
o capítulo 3 à 
reflexão sobre o 
esporte. Sendo o 
termo “esportivo” 
uma adjetivação 
sobre o que está 
ligado ao esporte, 
entendemos não 
ser necessário 
retomar isso aqui. 

32. Nesse 
contexto, 
referimos à 
dimensão 106, 
ou  a o que é 
multiplicado 
por 1 milhão 
(1.000.000). 
  

33. Giga é uma 
dimensão que 
envolve números 
multiplicados 
por bilhões, ou 
seja, 109. 
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Contudo, não se pode negar também a natureza de marketing do termo “me-

gaevento”. O prefixo “mega” na sociedade de consumo – ou do hiperconsumo, se-

gundo Lipovetsky (2006) tem grande apelo para vender novas seduções. A ver termos 

fortemente veiculados na propaganda a partir de estratégias mercadológicas: “mega-

lópole”, “megasaldão”, “megaloja”, “megastore”, sorvete Mega, agência Mega Mo-

delos e, ainda, a principal loteria do país, a Mega-Sena. No imaginário do consumo, o 

que é “mega” traz algo a mais a ser consumido e/ou exibido para outros indivíduos.

Com isso, podemos ainda acrescentar que é possível comparar a ideia dos me-

gaeventos com o conceito usado no cinema de blockbuster. Ou seja, um megaevento 

é gerado para ser um “arrasa-quarteirão”, um evento dominante da pauta da mídia, 

do interesses das pessoas e dos públicos. 

Isso, contudo, não nega que um megaevento também acaba tendo uma natu-

reza de “hiperevento”, no sentido que esses eventos são bastante complexos e podem 

ser consumidos em camadas. Acreditamos, com isso, que a afirmação social do termo 

“megaevento” deve-se à importância da delimitação do espaço e do tempo para a 

configuração do jogo esportivo. Assim, o “mega” coloca-se já, em si, como uma espe-

tacularização desse ambiente.  

Para dar um exemplo disso, vamos observar o caso da Copa do Mundo de 

2014. Houve, como de praxe, uma fase preliminar na qual o país-sede, o Brasil, 

candidatou-se à sede. Essa fase encerrou-se com êxito no segundo semestre de 

2007, quando a Fifa anunciou a vitória do país. A partir daí começou o ciclo de 

planejamento e gestão de recursos e imagens do evento. Um primeiro momento, 

ainda como coadjuvante, foi o da apresentação brasileira durante a Copa da Áfri-

ca, em 2010, quando o Brasil foi oficialmente representando como o detentor do 

direito de sediar a Copa seguinte, além, claro, de todas as referências de cobertura 

de mídia ao Brasil. Afinal, durante a realização de um megaevento já se constrói 

a narrativa simbólica da passagem para o seguinte. 

Após a Copa de 2010, iniciou-se uma nova fase, já que o País deixa de ser o 

futuro do megaevento e passa a ser o presente dele. Nessa fase, vários microeven-

tos são feitos, todos com grande repercussão midiática: a eleição das cidades-sedes 

do Mundial 2014, a definição das cidades-sede da Copa das Confederações, que 

vale com um evento-teste, o sorteio das chaves para a Copa das Confederações 

2013 e, por fim, a própria Copa das Confederações, que foi realizada na segunda 

quinzena de junho do ano citado.

Após esse evento-teste, iniciou-se o ciclo do evento principal, a própria Copa 

do Mundo. Paralelamente, ao longo dos anos de 2011, 2012 e 2013, seleções nacionais 

de todo o mundo participam de eliminatórias continentais para definir os 32 países 
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que representam os cinco continentes no evento principal. Há, ainda, repescagem para 

equipes bem posicionadas, mas que não se classificam diretamente. Com isso, definem-

-se todos os selecionados a participar do evento. Uma nova etapa, bastante midiática, 

é o sorteio dos grupos para a participação no Mundial, que dura um mês e tem duas 

fases. Na primeira fase do evento, a de grupos, seleções jogam entre si em grupos com 

representantes de vários continentes e classificam-se para a etapa seguinte aquelas mais 

bem pontuadas. Na  segunda fase, com disputas eliminatórias, os times jogam partidas 

em nível de oitavas, quartas e semifinais até a definição do campeão do mundo. 

Paralelamente à definição dos times que participarão do evento, dois outros 

eventos midiáticos também se desenrolam: um é a espetacularização da gestão do 

evento, da construção dos estádios, dos acertos políticos, de sua realização prática e 

física. Visitas de comitivas de fiscalização aos estádios, ao comitê gestor do evento, reu-

niões com políticos e até mesmo divulgação de novos parceiros-patrocinadores, tudo é 

motivo de divulgação e gera mídia da marca Copa do Mundo Fifa 2014.

O segundo foco é o processo de venda de ingressos que, por si só, ganha um 

tom de “competição à parte”. Do total de ingressos disponíveis, há uma parte sempre 

reservada para o staff  da Fifa e para os patrocinadores oficiais do evento. O restante é 

disputado acirradamente por torcedores. Como os 64 jogos despertam muito interes-

se, há várias etapas para se tentar comprar ingressos e ter o direito de ver as partidas 

in loco. Por isso, há vendas diretas, com torcedores tentando, a partir do site de vendas, 

adquirir ingressos, e venda após sorteio. A Fifa insere o elemento “alea”, como forma 

de “fazer justiça” e dar “a mesma oportunidade a todos” na compra de ingressos. 

Por isso os ingressos para abertura e final são os mais disputados - estar em um deles,  

principalmente na final da competição já traz, em si, uma aura de status para os espec-

tadores, funcionando como uma vitória simbólica de cada torcedor. 

Com esse mecanismo complexo de um megaevento (e hiperevento ao mesmo 

tempo), que foi se construindo ao longo de décadas, desde a sua criação em 1930, a Fifa, 

enquanto um agente estratégico na indústria do entretenimento global, cria um para-

doxo da oferta-demanda: são usados mecanismos de construção de simbolismo globais 

para despertar o interesse em plateias pelo mundo todo enquanto, na contraparte, o 

sistema da Copa do Mundo cria um clube exclusivo, com poucas seleções entre duas 

centenas de interessados, e uma plateia seletiva e privilegiada, que consegue ingresso por 

sorte ou por pertencer a grupos de interesse e que são parceiros do evento. 

Para a maioria, esse megaevento esportivo só existe na sua midiatização e 

nas narrativas construídas a partir dos meios de comunicação de massa. A “Pátria de 

Chuteiras34, que é o slogan do Governo Federal adotado para a edição brasileira desse 

mundial de futebol, só existe na telepresença, pois o vínculo entre “amar o esporte” e 

34. Conheça 
o vídeo de 
lançamento dessa 
campanha e a 
apresentação 
dessa marca no 
link do Portal 
da Copa: http://
www.copa2014.
gov.br/pt-br/
noticia/expressao-
a-patria-de-
chuteiras-sera 
usada-como-
slogan-para-a-
copa. Acesso  
em 02/11/2013.
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“estar no local de realização” já não é tão direto assim. Depende de prestígio, recursos 

e um pouco de sorte, não necessariamente nessa ordem. 

Optamos por abordar a Copa do Mundo como exemplo desse processo, mas 

podemos afirmar que, para as Olimpíadas, a complexidade do evento, das etapas 

e das vinculações dá-se de forma semelhante. Há particularidades, claro, mas essas 

somente dinamizam outras formas de, ao fim, construir o mesmo ritual de amplo pú-

blico por telepresença versus escassez de espaço para espectadores presentes in loco.

Voltando à questão do prefixo mega, ainda, poderíamos dizer que ele con-

tribui para a construção do fetiche nas mercadorias. Assim, a alocação do termo 

à frente dos nomes de produtos, serviços, marcas e etc., mais que dar uma quali-

dade de dimensão àquilo que se liga, muda a relação com aquilo que se mostra, 

como aponta Debord (ibidem: p. 36):

“O princípio do fetichismo da mercadoria, a dominação da sociedade por ‘coi-
sas supra-sensíveis embora sensíveis’, se realiza completamente no espetáculo, 
no qual o  mundo sensível é substituído por uma seleção de imagens que existe 
acima dele, e que ao mesmo tempo se fez reconhecer como o sensível por ex-
celência (Ibidem: p.36).”

Megaeventos sempre serão relacionados com a ideia de acúmulo e esta 

ideia vai levar ao conceito de espetáculo e de imagem e até a questão da eco-

nomia. Falta, assim, refletirmos um pouco sobre o que são eventos. Ao falar de 

megaeventos esportivos remetemos a uma base original de atividades que são 

chamadas de eventos. Mas o que são eles e de que maneira eles podem se tornar 

algo potencializado ao ponto de se tornar mega ou giga? 

A palavra “evento” já nos leva a uma dupla significação: uma mais técnica, 

Figura 1935  - Marca 
criada pelo Governo 
Federal para comunicar 
a sua participação no 
megaevento Copa do 
Mundo 2014: elitização e 
pertencimento midiático.

35. Imagem da 
marca “A Pátria 
de Chuteiras”, 
criada pelo 
Governo Federal. 
Link já indicado 
na nota anterior.
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fortemente estudada e conceituada nas ciências do lazer e turismo, e outra mais filosó-

fica. Vamos começar a nossa reflexão por essa segunda linha. A palavra “evento” não 

tem, no uso comum, mais técnico, a complexidade que ganha na filosofia. Na prática, 

“evento” e “acontecimento” são usados como sinônimos – o que gera problemas no 

trato com alguns autores, quando confrontados com o sentido filosófico desses termos. 

A ver que, para o Dicionário Aurélio (1988: p. 281), evento significa “sucesso, 

acontecimento”36. Mas a própria obra dicionarística remete ao termo “eventualida-

de” (Idem, ibidem: p.281) que tem como sentido “a qualidade do que é eventual” 

e, ainda, “acontecimento incerto, acaso, contingência, evento”. Em suma, na trato 

comum, os dois sentidos misturam-se e, vários autores, no caminho que seguiremos 

nesse capítulo mostrarão isso. Sempre que possível tentaremos fazer a distinção, a 

partir da reflexão que se segue agora.

Ainda sem entrarmos a fundo no universo dos megaeventos esportivos, já po-

demos antecipar que uma Copa do Mundo ou uma Olimpíada podem ser qualifica-

das de diversas formas, contudo não é possível classificá-las como atividades incertas, 

ligadas ao acaso. O ciclo de realização de uma atividade dessas é de, pelo menos, sete 

anos, da oficialização ao período de competições, o que denota tentativa de gerar uma 

certeza da realização desses megaeventos. 

Pela dimensão que essas atividades ganham, planejamento é fundamental, 

pois regras, normas e contratos são a base desse tipo de evento. Também não se pode 

ignorar que, ao menos no discurso, o planejamento e gestão são recorrentes. Por essa 

razão que, pelo caminho da definição “comum”, não teremos muito êxito na busca 

das raízes dos megaeventos esportivos37. Um beco sem saída se coloca.

Entretanto, é no viés filosófico que a questão ganha camadas interessantes 

para este trabalho. Há toda uma escola de pensamento que reflete sobre a natu-

reza do “acontecimento”, entre eles Morin (1977), que destacaremos aqui. Ainda 

iremos ver, mais proximamente do mundo da comunicação, Flusser (2010)38, que 

faz uma importante reflexão sobre as relações entre “evento” e  “acontecimento”. 

Acreditamos que, dentro do que buscamos nessa pesquisa, esses dois estudiosos 

serão fundamentais para a problemarização do conceito de “eventos” e, por con-

sequência, de “megaeventos”.

Morin (1977: p.27) conceitua que um “acontecimento, do ponto de vista 

sociólogico, é tudo aquilo que não se inscreve nas regularidades estatísticas”. Em 

outras palavras, um acontecimento é algo que foge do rotineiro, do planejado, do 

fluxo natural dos fatos cotidianos. Num primeiro momento, pode nos parecer que 

um megaevento é um acontecimento, mas se nos aproximarmos do mundo espor-

tivo, não podemos dizer que a Copa do Mundo, por exemplo, foge da rotina e é 

36. HOLANDA, A. 
B. Novo Dicionário 
Básico da Língua 
Portuguesa Folha-
Aurélio. Rio de 
Janeiro: Editora 
Nova Fronteira, 
1988. P. 281

37. Em outro 
dicionário, 
o Dicionário 
Completo da 
Língua Portuguesa 
– Edição Especial 
Publicada pela 
Folha da Tarde, o 
resultado não é 
mais promissor: 
“Evento, s. m. 
Acontecimento, 
sucesso” (Ibidem, 
p. 378).
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uma surpresa, pois a realização dessa atividade segue regras e rituais previsíveis, 

inclusive o de ser uma atividade quadrienal e de ter países-sedes, eliminatórias 

para decidir as seleções classificadas, o ciclo de um mês de disputas, entre outros. 

No caso dos Jogos Olímpicos não é muito diferente.

Voltando a Morin, constatamos que  

“o acontecimento é a novidade, isto é, a informação, no sentido em que a in-
formação é o elemento novo de uma mensagem. O acontecimento-informação 
é por princípio desestruturante e a grande imprensa de informação fornece, 
diariamente, leitura sobre um mundo desestruturado e entregue ao barulho e à 
fúria, e a este propósito é a informação que perturba os sistemas racionalizado-
res que se esforçam por manter uma relação de inteligibilidade entre o espírito 
do receptor e o mundo (Idem, ibidem: p. 27-8).”

Na afirmação acima, Morin é fortemente influenciado pelas ideias da Teoria da 

Informação, ao falar de novidade, por exemplo. É também interessante como ele apro-

xima essa ideia do conceito de informação da imprensa e do jornalismo. Na visão dele, 

caberia à empresa jornalística tentar fazer uma leitura do “mundo desestruturado”, ou 

seja, do mundo das novidades e levá-la aos seus públicos, mas, na prática, grande parte 

do que é “news”, do que é notícia, não é acontecimento, não se insere no critério de 

“algo desestruturante”. Particularmente, no caso dos megaeventos, isso é regra.

Particularizando a questão do acontecimento com o mundo do esporte, não 

cabe, dentro da proposta de realização dos megaeventos esportivos, a ideia de um 

evento do esporte como algo tão aleatório e raro. Ou, pior, desestruturante. A deses-

truturação, no contexto desse tipo de atividade, quando acontece é um problema a 

ser assimilado, como em um dos casos mais célebres que são os atentados terroristas 

de Munique, nos Jogos Olímpicos de 1972. Naquela ocasião, um grupo terrorista 

palestino chamado de Setembro Negro invadiu a vila olímpica e sequestrou atletas 

israelenses. O saldo final foi de onze deles mortos e de uma chaga que nunca mais se 

fechou no imaginário dos jogos. 

A partir de então, segurança passou a ser um dos elementos críticos do processo 

de organização desse tipo de eventos. E, por isso mesmo, como é divulgado nos meios de 

comunicação, a questão do planejamento é crucial para a gestão desse tipo de atividade. 

Do ponto de vista gerencial, os megaeventos são planejados até para não ter aconteci-

mentos. Tanto que Morin (ibidem: p, 28) acrescenta que “o acontecimento é acidente, 

isto é, perturbador-modificador”. Em complemento a essa informação, ele acrescenta:

“O acontecimento foi expulso na medida em que foi identificado com a singu-
laridade, a contigência, o acidente, a irredutibilidade, o vivido (...). Foi expulso 
não apenas das ciências físico-químicas, mas também da sociologia, que tende 

38. A base para 
os conceitos 
de Flusser de 
“evento” e 
“acontecimento” 
será a palestra 
“Television image 
and political 
space in the light 
of the Romanian 
Revolution”, 
realizada em 
Budapest em 
abril de 1990 e, 
posteriormente, 
inserida no 
documentário 
chamado We 
shall survive in 
the memory 
of the others, 
onde ele aborda 
centralmente essa 
questão. Uma 
forma de acesso 
a ela é pelo link 
http://vimeo.
com/38742091. 
A cesso pela 
última vez em 
22/10/2013.



126 

a arrumar-se em torno de leis, modelos, estruturas, sistemas. Tende, mesmo, 
a ser expulso da história que é, cada vez mais, o estudo de processos que obe-
decem a lógicas sistemáticas ou estruturais e cada vez menos uma cscata de 
sequência circunstanciais (Idem, ibidem: p. 46).”

Então, pelo que vimos até aqui, o acontecimento coloca-se como algo 

da esfera do raro, do desestruturante e do não-rotineiro. E, por essa lógica, 

um megaevento esportivo não seria da ordem do acontecimento, pois se espe-

ra desse tipo de atividade um amplo planejamento para que todas as etapas e 

ações sejam controladas e controláveis. Nas disputas, alemjam-se grandes per-

formances e, quando elas ocorrrem, por essa lógica, não são acontecimentos, 

mas consequências possíveis de um processo de alta competição entre atletas 

extremamente preparados para buscar esse desempenho. 

O curioso desta questão é que os meios de comunicação vão sempre ven-

der os megaeventos esportivos como feito inédito e, até, inesperado, mas pela 

visão filosófica que estamos adotando aqui, a ideia de um megaevento como um 

acontecimento não se confirma. 

Ainda que não saibamos como serão, já sabemos, antes do início de qual-

quer edição dos Jogos Olímpicos,  que as cerimônias serão espetaculares, muitas 

das disputas serão emocionantes, haverá injustiças, haverá consagrações de atle-

tas já conhecidos, relação de novos ídolos, momentos de confraternização entre 

pessoas, entre outros fatos. Cabe à mídia somente encontrar as ilustrações que 

Figura 2039  e Figura 2140 - Capas das revistas norte-americanas Life e Time sobre os atentados dos Jogos de 
Munique 1972: horror e perplexidade como exemplos de acontecimentos desestruturantes.

39. Imagem obtida 
no link http:// 
www.frugal-cafe.
com/public_html/
frugal-blog/ frugal-
cafe-blogzone/ 
2012/07/28/
shameful-
murdered-israeli-
olympic- athletes-
of-1972-munich-
games-not-
acknowledged- 
by-ioc-on-40th-
anniversary- of-the-
horrific-olympic- 
massacre/. Acesso 
em 17/10/2013. 

40. Imagem obtida 
no link http://
thirdwavedave.
blogspot.com.
br/2008/06/
jim-mckay-
sports-journalist-
and-witness.
html. Acesso em 
17/10/2013.
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preencham essas narrativas já imaginadas e que serão somente reencenadas nas 

competições. Não é supreendente, portanto.

Agora vamos analisar mais filosoficamente o que seria então um evento. 

Se um megaevento esportivo não se configura como um acontecimento, ele é, 

por excelência, o seu oposto, que aqui entenderemos como um evento. Pelo que 

já vimos, nessa reflexão, aceitamos a ideia de que a palavra “evento” não é um 

sinônimo da palavra acontecimento. Morin, que desenvolve suas ideias a partir 

do sistema de pensamento da língua francesa não vai realçar a sutil diferença con-

ceitual entre acontecimento e evento, já que, em francês, a palavra “événement” 

significa tanto um quanto o outro conceito41.  

É por Flusser, pensador tcheco, mas que morou muitos anos no Brasil e que 

teve grande contato com a língua portuguesa, que teremos uma boa reflexão sobre esse 

ponto. Além disso, também é relevante o fato de que ele é um dos pesquisadores que 

pontua a diferença entre acontecimento e evento de maneira mais próxima da realidade 

do pensamento comunicacional, o que muito nos interessa aqui. Vamos às ideias dele. 

Apesar de abordar direta e indiretamente essa questão em várias obras, 

a que deixa mais claro o conceito dele para os dois termos é a palestra Television 

image and political space in the light of  the Romanian Revolution, realizada em Budapest 

em abril de 1990 e, posteriormente, inserida no documentário chamado We shall 

survive in the memory of  the others42. 

Para pontuar a diferença entre acontecimento e evento, Flusser faz uma am-

pla digressão sobre o papel das imagens na pós-história e explica que há duas formas 

de lidar com o mundo: pelas imagens e pela escrita linear.

 
“We have at least two possibilities to face our world. One is through image and 
another is through linear writing. Originally man was immersed in his circu-
mstance. Now when Homo Sapiens came about he made a step back from this 
circumstance, what Heidegger calls ‘ein Schritt zuruck’, and he tries to look at 
the circumstance from a subjective distance and the result was an image. Now 
the image transforms the world into a scene. Through Image the world has a 
scenic character, it shows contexts, what Wittgenstein calls ‘Sachverhalte’, what 
Heidegger calls ‘Verhältnisse, Bezüge’. The world seen through imagination is 
a context wherein things relate to each other. Now this has a magical character. 
Every image is strongly magically loaded (Flusser, 2010).” 43 

Essa distinção entre imagem e escrita linear é importante para o entendimen-

to do pensamento de Flusser. E, em diálogo com o que já apontamos aqui, ajuda a 

entender uma parte nebulosa da ideia de Debord, ao falar de uma separação con-

sumada, ainda não claramente explicitada. O acúmulo dessas imagens seria a cena 

espetacular dos megaeventos? 

41. Essa questão 
é tão interessante 
e relevante que 
o tradutor de 
Morin, na obra 
em questão, 
comenta: “o autor 
usa (...) o adjetivo 
‘événementiel’, 
corrente em 
francês, mas para 
o qual não há 
correspondente em 
português derivado 
de ‘acontecimento’ 
ou de ‘evento’ 
(SANTOS, A. S. 
(tradutor) apud 
MORIN, ibidem, 
p.47). 

42. FLUSSER, 
V. (2010). 
Audiovisual. 
87minutos. Editor: 
Walther König. 

43. No 
documentário, 
essa fala encontra-
se a partir de 
2’45’’ e vai se 
desenrolando 
até 24’30, ou 
seja, toda a 
primeira parte do 
documentário. 
Contudo, também 
trabalhamos, para 
fins de facilidade 
do acesso ao 
conteúdo da 
apresentação, com 
uma transcrição 
dela publicada 
no blog Skinner´s 
Room:  http:// 
skinnersroom 
fiveyears.blogspot.
com.br/ 2011/11/ 
vilem-flusser-
television- image- 
and.html. Acesso 
em 12/09/2013.
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Para o filósofo tcheco-brasileiro, as imagens surgem do afastamento do ho-

mem em relação às circunstâncias do mundo, ou seja, algo do mundo dos fenômenos. 

Ao se afastar, o homem percebe, a partir da distância, a imagem e a organização des-

sas imagens constroem cenas, cenários. No esporte, o afastar-se é justamente deixar o 

contexto da competição para colocar-se no papel de espectador. 

Flusser ainda vai falar da natureza mágica das imagens, da capacidade de, 

por meio delas, o homem agir no mundo. Ao fim, a imagem, que é uma perspectiva 

subjetiva das cirscunstâncias, torna-se a concretude da experiência: “(...) the real ex-

perience is in the image, what happened behind the image is no use to us. (...) There is 

no reality behind the image. There are realities in the image (idem, ibidem)”44.

Contudo, as imagens surgem do distanciamento e sempre serão subjetivas, 

porque são um ponto de vista do que Flusser chama de circunstâncias. Elas, assim, 

funcionam como biombos que mostram e escondem os fenômenos. Ele explica o pa-

pel ambíguo de mediação das imagens da seguinte maneira: 

I told you that the image had the purpose to orient people from outside in the 
world in which they are thrown. An image is the possibility for me to step out 
from the world and see it from outside. (…) So they are mediations, they mean 
the world. But by meaning the world they also hide it. This is an inner dialectics 
of  every mediation. (…) Now this inner dialectics which is responsible for the 
fact that images hide the world, is the reason for a very profound alienation. 
Images are meant for people to orient themselves in the world, but when they 
become very strong, people use their experience in the world to orient them-
selves in the image. The image becomes the concrete reality and the world is 
only a pretext. Now this inversion of  the relationship between the world of  
experience and the world of  imagination, this is called by the prophets idolatry 
(Idem, ibidem).” 45  

Essa reflexão de Flusser que, a princípio pode parecer tão longe do mundo 

esportivo, pelo contrário, encontra-se na centralidade dele, atualmente. No esporte es-

petacularizado já percebemos a contradição: quanto mais se mostram as cenas  espor-

tivas em sua virtuose espetacular, mais ocorre um distanciamento do esporte enquan-

to prática. Daí a percepção que temos que o esporte, nos megaeventos, praticamente 

nega o esporte, pois de uma atividade social, ele vira uma atividade subjetiva. É, sim, 

como pontua Debord, uma separação consumada. E, por Flusser, conseguimos ter 

uma argumentação mais consistente para esse fato.

Com isso posto, Flusser apresenta o conceito que nos é tão caro nesta tese, 

o de evento. A partir das imagens surge uma ruptura entre a experiência do acon-

tecimento e a do evento, sendo: 

“The purpose of  linear writing was to open up the images by explaining 

44. Trecho final da 
palestra de Flusser, 
já citada.  Para 
mais informações 
rever nota 38.

45. Sobre o trecho 
destacado, rever 
nota 38.
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them and thus open up a vision of  the experienced world. Now let me open 
up the difference between a scenic and a processual vision. In the scene thin-
gs happen; everything is a happening. In the linear, processual world nothing 
happens; everything is an event. The difference between an happening and 
an event is that the happening is the result of  chance, of  accident. It is an ac-
cident which becomes necessary. The world of  happening is a chaotic world 
but everything repeats itself  in that chaotic world. But in the event of  history, 
in the vision of  the world as a process, nothing ever repeats itself, everything 
is an event which has causes and will have effects. It is a world which can be 
rationally explained (idem, ibidem).”46 

Para Flusser, um evento é resultado de um processo linear, sendo o resultado 

dele. Em contraposição, o acontecimento – e nesse ponto há uma convergência com 

Morin – não seria a conclusão de um processo linear, estaria inserido no contexto de 

um resultado caótico, da cena mágica e imagética. Os eventos, por surgirem de uma 

organização linear das coisas nas cenas são explicáveis, são lógicos. 

Assim, quando aproximamos essa questão do conceito de aparelhos flus-

seriano47  – ou seja, de “as caixas pretas que simulam o pensamento humano, 

graças a teorias científicas, as quais, como o pensamento humano, permutam 

símbolos contidos em sua ‘memória’, em seu programa  (Flusser: 2011: p. 48), 

percebemos que os eventos  são programáveis: “Todas as imagens que o fotógra-

fo produz são, em tese, futuráveis para quem calculou o programa do aparelo. 

São imagens ‘prováveis’ (Idem, 2008: p. 28)”. 

Por isso é muito diferente o resultado da votação de uma lei de a circunstância 

da morte de um líder político importante. O primeiro é um evento; o segundo, um 

acontecimento, como Flusser explica abaixo:

“The world of  happening is a chaotic world but everything repeats itself  in 
that chaotic world. But in the event of  history, in the vision of  the world as a 
process, nothing ever repeats itself, everything is an event which has causes and 
will have effects. It is a world which can be rationally explained. To give you an 
example, for instance, the coronation of  a king is a happening, it is the result 
of  some accident, the old king dies, it happens all the time, Le Roi est mort. 
Vive le Roi and it is always something festive and magical. Now the discussion 
of  the law in parliament is not a happening it is an event. It has causes and 
it will have effects and it is done in order to have effects. The consciousness 
which corresponds to image is called the magical, mythical consciousness. And 
the consciousness that corresponds to linear writing, to this processual vision is 
called political consciousness (Idem, ibidem).”48 

Um exemplo interessante é o caso da organização do ranking dos países com 

mais medalhas nos jogos, que será um evento já programável – pois há uma organiza-

ção da cena esportiva das grandes potências do esporte que permite projetar cenários 

(eventos) para esse contexto. Ainda que o jornalismo construa um discurso de novi-

46. Fala inserida 
na palestra já 
citada. Rever 
nota 38.

47. Vale ler a 
reflexão completa 
de Flusser sobre 
aparelhos no livro 
Filosofia da Caixa 
Preta (Flusser: 
2011: pp. 37-48). 

48. Trecho de 
palestra de Flusser. 
Rever nota 38.
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dade sobre esses fatos, o resultado é mais uma realização de cenários prováveis que, 

efetivamente, o novo que se coloca em cena. 

Agora, um ato terrorista, como o de Munique 1972, é algo mais improvável e, 

por isso, tem mais valor como acontecimento. O acontecimento, nesse contexto, mos-

tra-se em fatos circulares, repetitivos, dentro da própria natureza da cena imagética. 

É diferente, contudo, do evento que sofre de progressão histórica e linear. A distinção 

dada por ele do contexto de morte e coroação real e da discussão de uma nova lei, por 

parte de parlamentares, ilustra bem essa diferença. 

Aproximando do tema dos megaeventos esportivos, teremos eventos, nas ati-

vidades “programadas” do sistema esportivo, como: calendário de disputas, regras 

estabelecidades, resultados da partida, organização dos espaços, entre outros. Mas 

teremos também acontecimentos, muito mais próximos daquilo que o próprio pro-

grama tenta controlar: resultados trágicos ou zebras, imprevistos que maculam o es-

petáculo esportivo, protestos, tragédias com torcida, rupturas com o cerimonial ou 

com os interesses dos parceiros e agentes envolvidos. Ainda que sejam prováveis, não 

são tão previsíveis e geram uma instabilidade no programa que tentará converter essas 

incertezas em certezas, com algum êxito, ainda que nunca total49.  

No fim de novembro de 2013, por exemplo, a poucos meses da Copa do Mun-

do do Brasil, um acidente com um guindaste matou dois trabalhadores que estavam 

na obra da Arena do Corinthians, local escolhido para ser a abertura do mundial 

citado. A tragédia, além da consternação e do noticiário ruim gerado, também gerou 

atrasos na finalização dos trabalhos. Casos como esse, ainda que previsíveis pelo apa-

relho não conseguem ser totalmente evitados e geram acontecimentos com resultados 

altamente informativos, segundo Flusser. 

A dinâmica de um megaevento, na sua própria natureza, é a de um aparelho50  

que tentará continuamente controlar os acontecimentos eficientemente. Isso é possí-

vel, segundo Flusser, pelo distanciamento gerado pelas imagens. E, nesse ponto, ele 

vai fazer uma distinção fundamental para entender de que imagens se fala:

“Now as you know Western history begins with linear writing for the simple 
fact that before the invention of  linear writing there was no history, there were 
no events, everything only happened. And with the invention of  linear writing 
events were created, but of  course images didn’t give up, as the linear writing 
advanced against images in order to explain them away, the images infiltrated 
themselves into the texts and they began to illustrate the texts. The dynamics 
of  western civilization, this inattention within western civilization, the tremen-
dously so explosive and so dangerous for other civilizations, is the fact that 
image and text, imagination and conceptual thinking, magic and politics are 
always in conflict with us. Now during most of  Western history this was a very 
creative process, imagination became ever more conceptual, and conceptual 
thinking ever more imaginative. But with the invention of  print, with Guten-

49. Ver que após 
os atentados 
terroristas do 
World Trade 
Center, em 11 de 
setembro de 2001, 
os megaeventos 
passaram a dedicar 
uma maior atenção 
à segurança, pois 
o risco de ataques 
nessas situações 
é real, mas ainda 
assim, há sempre 
uma margem de 
incerteza sobre 
eles, o que não 
permite constitui-
los como meros 
eventos. 

50. O conceito 
de “aparelho” é 
central na obra 
de Flusser. Em 
vários momentos 
abordaremos 
essa ideia. Ele 
explica: “Em suma, 
aparelhos são 
‘caixas pretas’ 
que simulam 
o pensamento 
humano, graças a 
teorias científicas, 
as quais, como 
o pensamento 
humano, permutam 
símbolos contidos 
em sua ‘memória’, 
em seu programa. 
‘Caixas pretas’ que 
brincam de pensar 
(Idem, 2011: 
p. 48)”.
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berg, this changed. Images were eliminated from our culture; they were enclo-
sed into glorified ghettoes called museums or academies and the situation was 
dominated by writing (Idem, ibidem).”51

Nessa parte, Flusser tenta explicar o contexto anterior à pós-história. Como 

dito por ele, a partir de Gutenberg, o texto impresso se populariza e as imagens ficam 

restrita aos mundo privado, escasseiam e, quando surgem, servem para explicar os 

textos. É justamente a partir da Revolução Informacional que, para Flusser, surge 

uma nova manisfestação da imagem, importante para a discussão do conceito de 

megaeventos e espetáculo.  

“The information revolution, the term is correct, the impact of  the information 
revolution is that if  you want to be informed you have to stay home, you go to 
the public space, you lose information. Now let me go back to photography. Pho-
tography was invented in order to render imaginable the events around us, not 
only the political events but also the scientific, the technological events. History 
advanced linearly, but photographs transcended history and they froze the events 
into happenings. They took the events out of  their context they transcoded them 
into happenings and then they went back to history and they could be used as a 
sort of  memory of  history. Now this is called documentation. Images were used 
to document historical events. It wasn’t so easy (Idem, ibidem).” 52 

O problema de, a partir da fotografia, conceber uma imagem como docu-

mental, como uma forma de registrar os acontecimentos, está na natureza dessa nova 

imagem, chamada por ele de imagem técnica: 

“The problem of  subjectivity came into it. Photography was invented to give 
an objective image, but since the camera is coded, it is even less objective than 
a painting, still the ideal was that there is history and then there is a photo-
grapher and he steps back from history into something which we might call 
mystical transcendence and out of  this mystical transcendence a photograph. 
There is a problem, the moment you step back from politics into image you can 
have no point of  view. The political point of  view is lost because the moment 
you get out from politics you can see that every event has many possible points 
of  view, none of  it is correct and what you can do is multiply points of  view, 
you dance around the event, and the more you collect points of  view the better 
is your image. So that a photographer who dances around event looking at the 
people with a camera, there are dancers they are Husserlian people, they try 
to be phenomenological, of  course they can’t succeed, because you know ima-
ge makers do not think, you know they cannot think. Thinking is anti-image 
(idem, ibidem).”53

Com isso, Flusser estabele com um critério importante para a discussão ao apon-

tar que, no contexto que ele chama de pós-história, os eventos querem virar imagens:

“And this created a curious phenomenon, events began to accelerate, they 
roared toward the image, one event followed another, because every event 
wanted to be taken in an image. There were the people with the film came-

51. Trecho da 
palestra de Flusser 
já citada. Rever 
nota 38.

52. Trecho da 
palestra de Flusser 
já citada. Rever 
nota 38.

53. Trecho da 
palestra de Flusser 
já citada. Rever 
nota 38.
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ras and there were the photographers and there were the people standing 
there with the video cameras and all history roared towards them and said 
please take me, please put me into the image. (…) the real experience is in 
the image, what happened behind the image is no use to us. Political rea-
soning is no longer valid. There is no reality behind the image. There are 
realities in the image (idem, ibidem).”54 

Assim, os eventos esportivos inserem-se na escrita linear, pois são narrativiza-

dos, programados. São tentativas de explicar e organizar a natureza circular do jogo-

-esporte que se realiza na repetição, por mimese. Assim, a construção da narrativa 

dos feitos esportivos é uma construção histórica e, por isso mesmo, inserida no tempo. 

Entretanto, na pós-história, esses eventos são espetacularizados e também se tornam 

circulares e imagéticos: 

“A reta da história se transforma no círculo do eterno retorno. As imagens pas-
sam a ser barragens que acumulam eventos a fim de recordá-los jem obstáculos 
repetitivos, isto é, em programas. Não estamos mais mergulhados na corren-
teza histórica, mas sim nos quedamos sentados, solitários, face às imagens que 
nos mostram programas; tais programas estranhamente nos entusiasmam, em 
vez de nos causar tédio insuportável (Flusser: 2008, p. 59).”

Os megaeventos esportivos, nesse contexto flusseriano, são eventos narra-

dos e narrativos, cheios de história e contexto histórico, mas já atinentes a outro 

momento, o da pós-história. É justamente por causa disso ou como exemplo disso 

que percebemos que os “fatos históricos” das façanhas esportivas são narrativas 

lineares que levam sempre ao eterno retorno das imagens espetaculares. Uma 

cerimônia de abertura espetacular que leva à outra e que deve ser (e será) ainda 

mais espetacular; um recorde impressionante que logo será esquecido por outro 

ainda mais impressionante e daí por diante. 

“A circulação entre imagens e nós é alimentada pelos discursos da ciência, da 
técnica, da arte e, sobretudo, da política, isto é, pelos discursos da história em 
vias de ser superada. Esses discursos acumularam quantidade enorme de in-
formação no decorrer dos últimos três mil anos e continuam produzindo infor-
mação com velocidade acelerada, embora não se dirijam mais contra o futuro, 
mas na direção das imagens. As imagens sugam semelhantes discursos, e tal 
sucção os torna ainda mais precipitados. Os enunciados científicos se superam 
uns aos outros rapidamente, as técnicas se aperfeiçoam anualmente, os estilos 
artísticos são ultrapassados no momento em que aparecem, os eventos políticos 
alteram cotidianamente toda cena. Tudo se precipita rumo às imagens para ser 
fotografado, filmado e videoteipado o mais rapidamente possível a fim de ser 
recodificado de discurso em programa (Flusser, 2008, p. 61).”

Com os conceitos de imagem e pós-história, Flusser contribui significativa-

mente para o objetivo que temos aqui. No diálogo com Morin, o filósofo tcheco nos 

ajuda a perceber as dinâmicas entre o conceito de evento e de acontecimento dentro 

54. Trecho da 
palestra de Flusser 
já citada. Rever 
nota 38.
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dos megaeventos esportivos. É da natureza do megaevento ser aparelho, como Flusser 

o define no seu célebre livro Filosofia da Caixa Preta (2011), e que “precisa de um progra-

ma ‘rico’. Se fosse “pobre” o funcionário o esgotaria, e isto seria o fim do jogo (Ibidem: 

p. 43)”. Eles precisam ser “mega” para gerar cenários encantadores e eficientes para 

o seu fim, que é o consumo das imagens criadas por esses megaeventos.

De que jogo e de que funcionário ele está falando? O funcionário são os ho-

mens que passam a interagir com os megaeventos por meio dos cenários construídos 

por eles. O jogo é efetivamente a dinâmica entre circunstâncias de acontecimento e de 

evento que surgem nele. Ao perceber que os megaeventos são um jogo de imagens já 

há muito longe do esporte a que remetem, o encanto se desfaria. Por isso, o espetáculo 

dos megaeventos é o da estética-política55  que os mantém como uma configuração de 

realidade onde se deve estar. São imagens que valem por si mesmas, muito distante do 

universo do esporte. O valor, como já vimos aqui, é estar nesses ambientes que midia-

tizam o esporte, consumir o esporte para fins outros, já que, nessa separação, o esporte 

como culto ao corpo e à competência só existem enquanto imagem.

Flusser, por fim, permite uma maior clareza sobre o princípio da acumu-

lação e de separação/alienação do homem em relação ao mundo, como ditos por 

Debord. Enquanto ambiente midiático de fenômenos programados, os megae-

ventos alimentam-se do que o esporte mais produz: as sensações e emoções, mas 

diferente do que se pode parecer, elas não acontecem, elas são eventos progra-

mados para gerar vinculação com os seres humanos. A felicidade com a vitória 

em uma disputa qualquer do mundo esportivo já foi imaginada pelos aparelhos. 

Caberá aos seres humanos somente fotografá-la. 

DE EVENTOS A MEGAEVENTOS: ALGUMAS DEFINIÇÕES
O que vimos sobre eventos e acontecimentos, anteriormente, são camadas 

mais profundas de uma reflexão sobre esses tipos de fenômenos culturais No cotidiano 

ou, ainda, nas camadas mais externas e contemporâneas, o conceito de evento é mui-

to mais próximo ao universo das relações públicas e das práticas de gestão e turismo. 

Rabaça e Barbosa (Ibidem: p. 251), por exemplo, vão apresentar uma definição, mais 

técnica, mais voltada a esse mundo das Relações Públicas, inclusive enfatizando a 

confusão entre evento e acontecimento, já comentada:

“Acontecimento que se aproveita para atrair a atenção do público e da impren-
sa sobre a instituição. Pode ser criado artificialmente, pode ser provocado por 
vias indiretas ou pode ocorrer espontaneamente. Em geral, é programado, em 
todos os detalhes, no planejamento de relações públicas ou numa campanha 
de RP ou de propaganda. Os eventos podem ser promovidos em datas signifi-
cativas do ano (Dia da Árvore, Dia da Criança, etc.), em ocasiões importantes 

55. Benjamin, 
em A obra de arte 
na época da sua 
reprodutibilidade 
técnica, aborda 
essa questão 
como uma das 
conclusões sobre 
a instauração do 
valor de exposição 
e a politização 
da arte em 
governos fascistas 
e comunistas 
(Idem, 1968: pp.. 
205-238). Hoje, 
essa questão se 
consolidou em 
todo mundo, não 
se limitando a 
governos menos 
democráticos.
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para a organização (inaugurações, solenidades, seminários, lançamentos, etc.) 
ou como simples acontecimentos de rotina da instituição (Ibidem: p. 25).”

Para eles, os eventos podem ser programados, provocados ou espontâneos. 

Ao nosso ver, seria o terceiro tipo mais próximo ao contexto dos acontecimentos e 

os demais, ao dos eventos. Tentando ampliar essa visão, trazemos os conceitos de 

Bowdin, Allen et al. (2011). Esses pesquisadores lembram que os eventos estão no 

centro da nossa cultura, com muito mais destaque, inclusive, do que em qualquer 

outra época. Contudo, eles pontuam que esse tipo de atividade especial sempre fez 

parte da cultura humana, desde os primórdios, em rituais que marcavam momentos 

importantes da passagem do tempo coletivo ou, ainda, do tempo individual, como 

aqueles voltados para as iniciações dos jovens:

“Since the dawn of  time, human beings have found ways to mark important 
events in their lives: the changing of  the seasons; the phases of  the moon; the 
eternal cycle of  birth, death and the miraculous renewal of  life each spring. 
(…) From the chinese New Year to the Dionysian rites of  ancient Greece and 
the European carnival tradition of  the Middle Ages, myths and rituals have 
been created to interpreted cosmological happenings. To the present day, 
scratch the surface of  the archetypes of  Old Father Time on New Year´s Eve 
(…), or Father Christmas on 25 December, and remants of  the old myths 
and celebrations will be found underneath. Both in private and in public, 
people feel the need to mark the important happenings in their lives, to ce-
lebrate the key moments. Coming of  age, for example, is marked by rites of  
passage, such as initiation ceremonies (…). At the public level, momentous 
events become the milestones by which people measure their private lives. 
(…) Occasional events – the 1966 World Cup, the new millenninum and the 
Manchester 2002 Commonwealth Games – help to mark eras and define 
milestones (Idem, ibidem: p. 4).”

Para os autores, esses rituais encontram eco no mundo atual, mesmo num con-

texto de globalização e grande disponibilidade de meios audiovisuais de entretenimento. 

De certa maneira, eles apontam que os eventos conseguem manter a chama da necessi-

dade de rituais num contexto de ruptura com modelos de crenças tradicionais, como a 

religião. “Even in the high-tech era of  global media, when people have lost touch with 

the common religiouos beliefs and social norms of  the past, we still need social events to 

mark the local and domestic details of  our lives (Idem, ibidem: p. 4)”. 

Assim, Bowdin, Allen et al e tantos outros pesquisadores da área de eventos e 

turismo trabalham um conceito de evento que fica em camadas mais externas ao que 

vimos anteriormente com as ideias de Flusser e Morin. Contudo, há conexões claras 

entre esses níveis de complexidade. O Chambers Dictionary, além de lembrar que evento 

é algo que ocorre ou acontece, desde que tenha uma signficação especial, pontua a 

importância dele no mundo do esportes56, lembrando que os eventos fazem parte 

56. “1 something 
that occurs or 
happens; an 
incident, especially 
a significant one. 
2 an item in a 
programme of 
sports, etc. at all 
events or in any 
event in any case; 
whatever happens. 
in either event 
no matter which 
(of two things or 
possibilities, etc) 
happens. in the 
event in the end; 
as it happened, 
happens or may 
happen. in the 
event of or 
that something 
if it occurs • in 
the event of a 
power cut • in 
the event that 
power fails. in 
that event if that 
occurs (Chambers 
Dictionary: 2011).”
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do programa esportivo. De fato, são os eventos como partes ritualísticas da prática 

esportiva que contribuem para o efeito de ressiginificação constante da cultura, pelo 

esporte, a partir da mimese, como vimos no capítulo 1. 

E mais, eventos estão relacionados com o conceito de tempo, pois é na cir-

cunscrição dele que essas atividades ocorrem: os ciclos de realização, no caso de 

uma Copa do Mundo ou Olimpíadas, por exemplo, a cada quatro anos. Ainda, o 

tempo de realização: no primeiro exemplo, é uma disputa de um mês e, no segun-

do, são quinze dias de competições. E, também, há o tempo de cada disputa: no 

futebol, cada partida dura noventa minutos; nas modalidades, olímpicas, o tempo 

de jogo varia em função de das particularidades de cada prática. Não se pode 

negar que, além do tempo social, há o tempo privado, que é marcado pelos rituais 

de crescimento e de aceite nos grupos adultos.

Getz (apud Bowdin, Allen: p. 17) lembra que é característica fundamental 

dos eventos o fato de eles serem temporários. Enquanto uma atividade fora da ro-

tina e limitada no tempo, ela se opõe ao cotidiano, sendo o não-regular, o momen-

to diferente na rotina. O especialista em eventos, contudo, vai além e aponta que 

“every such event is unique stemming from the blend of  management, program, 

setting and people (Ibidem: p. 17)”. 

Voltando a Bowdin, Allen et al (Ibidem: p. 18-29), eles apresentam os tipos de 

categoria para agrupar os eventos: a primeira é o tamanho do evento e a segunda é 

formato ou conteúdo do atividade. Sobre o segundo grupo, destacamos que é possível 

entender e agrupar os eventos a partir da sua natureza ou tema. Dentro desse agru-

pamento estarão três subgrupos: 

• eventos culturais;

• eventos de negócios;

• eventos esportivos.

Os autores fazem uma série de observações sobre cada uma desses subagru-

pamentos, o que foge do nosso objetivo – até porque, em nossa visão, os nomes desses 

subgrupos já dizem muito sobre o que eles são. Por isso, focaremos no subgrupo es-

portivo, que é o nosso alvo aqui. Contudo, em linha geral, cabe fazermos uma breve 

reflexão sobre essa classificação. Podemos perceber que os subgrupos criados, ainda 

que tenham suas naturezas bastante específicas, estão cada vez mais próximos no 

universo da cultura contemporânea – ainda que as diferenças entre um campeonato 

de futebol  e de uma feira de negócios da área automotiva, para dar alguns exemplos, 

sejam plenamente identificáveis.
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 Como se dão essas aproximações? É importante lembrar que a natureza dos 

eventos está se tornando paulitanamente convergente ou híbrida. Em uma determi-

nada feira ou congresso de negócios, por exemplo, um das estrelas pode ser um ex-

-atleta que se especializou em dar palestras sobre como motivar equipes. Ou ainda, 

uma empresa pode levar ao seu “stand” um determinado atleta que está patrocinando 

para fazer uma sessão de autógrafos. 

Ainda é muito comum que um evento cultural possa também ter relações com 

o esporte, como o lançamento de um filme que aborde a vida de um atleta ou ainda de 

um documentário que fale da façanha de um clube de futebol, para dar alguns exem-

plos. O Museu de Artes de São Paulo (Masp), por exemplo, já recebeu uma exposição 

sobre a vida do ex-jogador Pelé, em 2002. O Ministério da Cultura, ao longo dos anos 

de 2011 e 2012, desenvolveu atividades para discutir as oportunidades para o meio 

cultural com a realização da Copa do Mundo no Brasil. Essa série de debates culmi-

nou na abertura de um edital para a realização de mais de 1,2 mil eventos durante o 

Mundial de Futebol, em todo o Brasil e 35 milhões de reais em recursos57.

Nos exemplos generalistas acima, mostramos que o esporte pode compor com 

eventos de cultura ou negócios, mas não podemos ignorar outras composições. A ver 

que um evento esportivo, cada vez mais, precisa ter uma programação cultural. Em 

Figura 2158  - Evento do Fifa 
Fan Fest da Copa do Mundo 
de 2010, realizada na África 
do Sul: megaeventos buscam 
forma de ampliar seus territórios 
com o uso de imagens, telas e 
telecomunicações. 

57. http://www.
copa2014.gov.
br/pt-br/noticia/
cultura-anuncia-
investimento-de-
mais-de-r-35-
milhoes-para-a-
copa. Acesso em 
10/04/2013. 

58. Reportagem 
que traz a imagem 
aqui destacada 
apresenta lugares 
para ver a Copa 
da África do Sul 
de 2010, sem 
sair da Europa: 
http://blog.
hostelbookers.
com/travel/
watching-world-
cup-europe/. 
Acesso em 
18/10/2013.
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uma Olimpíada, por exemplo, paralelamente às competições, ocorrem exposições, sho-

ws, etc. A Copa do Mundo, desde a edição da Alemanha, conta com o Fifa Fan Fest,  

espaços para, além de ver os jogos, desfrutar-se de atividades culturais, além de serem 

locais de relacionamento dos patrocinadores com os públicos – e tudo isso replicado 

para vários lugares ao redor do mundo, maximizando o poder de ação de um evento.

O caso do Fifa Fan Fest também lembra que um evento esportivo pode ter 

seu viés de negócios, pois são criados espaços de entretenimento e de negócios, às 

vezes até, simultaneamente, como nas arenas. Um evento com uma Copa do Mundo, 

ainda, tende a ter atividades relacionadas aos negócios do futebol. E, numa esfera de 

macroeconomia, o próprio governo pode aproveitar-se dos megaeventos para ativar 

seus resultados econômicos, como incremento no Produto Interno Bruto (PIB), au-

mento de vendas no comércio internacional, fortalecimento da marca de um país, etc. 

Pela reflexão que fizemos sobre formatações e temáticas dos eventos, já pode-

mos perceber que é cada vez mais complicado manter classificações estanques, ainda 

mais quando falamos de megaeventos. Aproveitando a colocação do termo megae-

vento, vamos agora ver o segundo subgrupo proposto para o entendimento dos tipos 

de evento, que é a organização por tamanho. 

A segunda categoria para eventos, de Bowdin, Allen et al (Ibidem: p. 18-

22), é a que define os eventos por tamanho. Segundo esses pesquisadores, são 

quatro categorias59:

• eventos locais ou de comunidades (“local” or “comunity events”);

• grandes eventos (“major events”);

• eventos de identificação ou tradição (“hallmark events”);

• megaeventos (“mega events”).

 Novamente sobre essa classificação há divergências e imprecisões, como as 

que já foram apontadas para a sistematização anterior. Contudo, de forma simples 

e didática, podemos entender que as quatro categorias propostas acima variam em 

função da escala de impactos que o evento gera em termos de presença de público, 

mídia, perfil, infraestrutura, custos, benefícios.

Um evento de impacto local ou de comunidade é aquele que gera uma inter-

venção em uma comunidade. Seria uma atividade de baixo impacto na escala propos-

ta, tendo sua ação e resultados mais direcionados a um grupo de pessoas ou a uma de-

terminada região. Também tendem a ser eventos com baixa amplitude em mídias de 

massa. Alguns exemplos seriam eventos como campeonatos de várzea ou de futebol 

amador, corridas de rua de importância regionais, etc. Aqui pode haver uma grande 

59. A tradução 
dos termos é 
nossa. Contudo, 
para evitar ruídos 
de comunicação, 
apresentamos 
também os 
conceitos na 
língua original dos 
autores.. 
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atuação de eventos realizados por ONGs, que não possuem recursos para criar me-

gaeventos. Não podemos ignorar também que a Lei de Incentivo ao Esporte, do Go-

verno Federal, de 2006, beneficia ações que podem ser inseridas nessa classificação.

 Já eventos classificados como majors seriam aqueles de mais impactos na so-

ciedade em termos de abrangência, mídia e oportunidades sócio-econômicas, mas 

ainda sim de força restrita. Esses eventos tendem a se confundir com a terceira cate-

goria, que é a de eventos de identidade ou tradição (hallmark), que seriam ainda mais 

importantes na escala em termos de impactos. Contudo, a diferença se baseia em 

termos de reconhecimento, de exposição de mídia e força socioeconômica. 

Para ilustrar a dúvida que surge entre essas duas classificações, dois bons exem-

plos são a Copa São Paulo de Futebol Juniores e a Corrida de São Silvestre. Não é 

possível para considerá-los como megaeventos; seriam eles eventos major ou hallma-

rk? E um evento com a Copa Kaiser de Futebol de Várzea? Nos dois primeiros casos, 

é possível entender que se tratam de eventos de médio para grande porte, mas que são 

muito tradicionais e que movimentam participantes de várias localidades. São casos 

que poderiam ser entendidos como eventos hallmark, tradicionais e que conseguem 

bastante visibilidade na mídia. O terceiro exemplo, da Copa Kaiser, entendemos 

como de abrangência menor, pois os participantes tendem a ser majoritariamente de 

São Paulo e o interesse dos espectadores e mídia também são amplamente focados na 

região onde o evento se dá. Já a São Silvestre e a Copa São Paulo recebem participan-

tes de localidades distantes da sede do evento e a participação desses permite ganho 

de escala em termos de interesse de mídia e, por consequência, de público.

Por fim, vamos conhecer o conceito de megaeventos de Bowdin, Allen et. Al 

(ibidem: p. 21). É interessante ver que eles já pontuam que o grupo dos megaeventos é 

bastante restrito, pois poucos são os eventos que podem ser inseridos nesse classificação: 

“Mega-events are those events that are so large that they affect whole eco-
nomies and reverberate in the global media. These events are generally 
developed following competitive bidding. They include the Olympic Ga-
mes, the Paralympic Games, the FIFA World Cup, the IAAF World Cham-
pionships and World Fairs, but it is difficult for many other events to fit into 
this category (Idem: ibidem: p. 21).” 

Sobre a definição de megaeventos esportivos, veremos que ela deixa claro que 

poucas atividades serão inseridas nesse grupo. Podemos até discordar dessa definição, 

comentando que outros personagens poderiam ser inseridos nela, como campeonatos 

mundiais de Atletismo e Natação ou, ainda, como edições da Volta da França de Cli-

clismo ou como o antigo Rally Paris-Dacar. Outros lembrarão que o Super Bowl e da 

Copa do Mundo de Rugby, entre tantas possibilidades, também deveriam ser incluídos. 



139 

Contudo, alguns desses casos fazem parte das atividades do ciclo de Olimpí-

adas e das Copas do Mundo de Futebol – caso da Copa Libertadores de América e 

dos Jogos Pan-Americanos, respectivamente. Outros – como a Copa do Mundo de 

Rugby – são bastante expressivos em alguns países, mas não alcançam a importância 

dos megaeventos aqui destacados. Por fim, o Super Bowl, a disputa de gala do futebol 

americano, pode ser entendido como megaevento que, inclusive, vai ganhando cada 

vez mais espaço na sua expansão global. Assim, por questões didáticas, enfocaremos 

mais diretamente Olimpíadas e Copa do Mundo. Em momentos específicos podere-

mos abordar outros casos relevantes para a discussão em curso. 

Dialongando com o conceito de megaeventos, Hall (1997: p. 5 apud Bo-

wdin, Allen et al: ibidem: 21), outro pesquisador no campo de eventos e turismo, 

apresenta a seguinte definição: 

“Mega events such as World Fairs and Expositions, the World Soccer Cup 
Final, or the Olympic Games, are events which are expressly targeted at the 
international tourism market and may be suitably described as ‘mega’ by vir-
tue of  their size in terms of  attendance, target market, level of  public finan-
cial involvement, political effects, extent of  television coverage, construction 
of  facilities, and impact on economic and social fabric of  the host community 
(Ibidem: p. 21).”

A definição acima, já aproximada da realidade brasileira, tem a sua ver-

são apresentada no Atlas do Esporte no Brasil, importante repositório de informa-

ções sobre esporte60. No verbete sobre megaeventos esportivos, dessa publicação, 

é dito que eles são aqueles eventos “cuja magnitude afetam economias inteiras e 

repercutem na mídia global”61. Por esse raciocínio, os Jogos Olimpícos e Copas 

do Mundo, mais do que importantes para os esportes, são importantes para as 

estratégias econômicas e geopolíticas dos países. 

E mais: são eventos “guarda-chuva”, capazes de trazer no seu escopo outras 

atividades, direta ou indiretamente relacionadas. A ver que, por exemplo, ao falarmos 

de Copa do Mundo, temos, além dos trinta dias de competição, uma série de outras 

atividades correlacionadas, como a Copa das Confederações, com grande visibilida-

de. Além desses, o Mundial da Fifa ainda conta com muitas outras etapas prepara-

tórias, como os torneios eleminatórios por regiões do planeta, eventos de sorteio das 

cidades-sede, sorteio das chaves, eventos culturais, entre outros.

No caso dos Jogos Olímpicos, todo o processo de definição da cidade-sede a 

partir das cidades candidatas já se configura como um grande evento. A cerimônia 

de escolha da cidade-sede é o ponto-ápice desse processo. Além de toda a preparação 

para as disputas, há oficialmente eventos-teste, ações na cidade em que ocorrerão os 

60. Para conhecer 
o verbete em 
questão, de autoria 
do pesquisador da 
área de esportes, 
José da Silva, veja 
o link: http://www.
unisa.br/esportes/
artigos/o-papel-
da-comunicacao-
na-decada-
de-ouro-do-
esporte-brasileiro.
pdf. Acesso em 
18/10/2013.

61. Allen (2003 
apud DaCOSTA).
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jogos. Por exemplo, em Londres 2012, houve uma série de ações e interações com os 

organizadores do Rio 2016. Por fim, a própria cerimônia de Revezamento da Tocha 

Olímpica é um importante evento prepatório à chegada das disputas. 

Assim, podemos afirmar que os megaeventos esportivos possuem, dentro do 

seu escopo, muito mais que os os seus dias de realização. São características desses 

eventos justamente a capacitade de mobilização antes e depois da sua realização com 

outras atividades complementares ou suplementares. A primeira delas são os eventos 

preparatórios para os megaeventos, como é o caso da Copa das Confederações da 

Fifa; das Cerimônias de Revezamento da Tocha Olímpica, etc. 

A segunda característica são as atividades atraídas ou criadas em função dos me-

gaeventos esportivos, como é o caso do retorno ao Rio de Janeiro do evento musical Rock 

in Rio, que não era realizado em sua cidade de origem há muito tempo – certamente a 

alta exposição da cidade carioca graças às Olimpiadas de 2016 criou a oportunidade per-

feita para que o Rock in Rio voltasse à cidade onde foi criado. Geralmente os megaeventos 

atraem uma extensa programação de atividades ligadas à cultura e ao lazer. 

A terceira característica é que surgem também ações que aproveitam o clima 

positivo gerado pelo esporte. Esse é o caso de iniciativas da área do esporte, do turismo 

e da cultura, que geram festivais, projetos, concursos com o objetivo de gerar conheci-

mento, ações ou mobilizações na sociedade durante a preparação para os megaeven-

tos. Poderíamos também indicar o caso do Rock in Rio nesta parte, mas além dele, 

outros eventos, como ferias de negócios ligadas ou não a esporte, e projetos dos mais 

variados, inclusive o que envolve uma pesquisa com células tronco e que pretende ter 

a apresentação de alguns resultados na abertura da Copa do Mundo62.  

Por tudo isso, os teóricos de megaeventos tendem a dizer que estes eventos 

gigantescos podem influenciar economias de países inteiros. Além disso, nos exemplos 

dados pelos especialistas em megaeventos, se uma Copa do Mundo for bem-sucedida 

e atrair mais de 500 mil visitantes somente durante o evento, por exemplo, após o tér-

mino deste megaevento, os resultados podem ser ainda maiores. Se a Copa for bem-

-sucedida e gerar visibilidade para os locais-sede, a tendência é que esse local lucre 

com o reconhecimento internacional por muitos anos. 

Um exemplo célebre é o de Barcelona. A cidade catalã sediou os Jogos Olím-

picos de 1992 e, pelo bom trabalho feito na ocasião, teve ampla divulgação nos meios 

de comunicação. Ainda 20 anos depois do evento, muitos turistas relacionam a cidade 

com as Olimpíadas. E, muitos dos que viajam até lá, aproveitam para conhecer locais 

que sediaram modalidades ou, ainda, para visitar o Museu Olímpico. 

Aqui adentramos o território das estratégias comunicativas dos megae-

ventos, no qual o estudo de Maurice Roche, no seu livro Mega-Events and Moder-

62. Reportagem 
fala do projeto 
que pretende 
fazer com que 
um tetraplégico 
dê o pontapé 
inicial na Copa 
de 2014 usando 
um exoesqueleto: 
http://veja.abril.
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ciencia/em-2014-
tetraplegico-vai-
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inicial-da-copa-do-
mundo-usando-
um-exoesqueleto-
promete-
neurocientista. 
Acesso em 
15/11/2013.
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nity: Olympics and Expos in the Growth of  Global Culture (2000), é fundamental. Nesse 

trabalho, além de uma ampla reflexão sobre os megaeventos, o pesquisador dará 

particular atenção aos aspectos comunicacionais envolvidos neles, ao ponto de 

entender que eles são reconhecidos como eventos de produção da mídia com im-

pactos políticos, econômicos e tecnológicos. 

De pronto, ao chegarmos nessa questão da natureza comunicacional e até mi-

dialógica dos megaeventos, cabe apontar que a natureza dessas atividades pressupõe 

a existência de uma comunidade em nível global, vinculada pelo interesse comum 

naquilo que se desenrola: seja a Copa do Mundo de Futebol ou uma Olimpíada, a 

possibilidade de pessoas dos mais variados países e remotos locais do planeta unirem-

-se para ver a cerimônia de abertura de uma competição olímpica só existe graças à 

evolução das telecomunicações e da informática em geral. 

Sendo assim, um megaevento pressupõe a existência de uma estrutura de tec-

nologia da informação e da comunicação (TIC) para que se realize. Isso já mostra 

grande parte do que Roche pontua como “evento de mídia”. Além disso, a cons-

trução de um ambiente midiático para que a comunidade global exista e assista ao 

espetáculo esportivo acaba proporcionando mídia para agentes do esporte e também 

para agentes terceiros que enxergam o esporte como excelente forma de levar suas 

mensagens ao público-final, o telespectador dos megaeventos. Tanto do ponto de vista 

infraestrutural quando do conteúdo veiculado, os megaeventos são midiáticos já na 

sua constituição e as TICs são fundamentais para que eles ocorram63. 

Roche já na apresentação do seu livro faz um apanhado das relações culturais, 

tecnológicas, sociais e comunicacionais que envolvem o conceito de megaeventos. 

“Mega-events are large-scale cultural (including comercial and Sporting) events 
which dramatic character, mass popular appeal and international significance. 
They are typically organised by variable combinations of  national governmen-
tal and international non-governmental organisations and thus can be said to 
be importante elements in ‘official’ versions of  public culture. (...) Its interest is 
in the ways in which these kinds of  events have contributed to the meaning and 
development of  ‘public culture’, ‘cultural citizenship’ and ‘cultural inclusion/
exclusion’ in modern societies, both at a national anda n international level 
(Ibidem: p.1).”

 Outro aspecto relevante que Roche cita é o caráter multidimensional dos megae-

ventos. Em linhas gerais, o pesquisador aponta que esse tipo de atividade contêm caracte-

rísticas que apresentam simultaneamente também seu caráter oposto. Nas palavras dele:

“Mega-events are thus, with respect to these axes at least, systematically dualis-
tic and thus ambiguous phenomena. Mega-events simultaneously exhibit three 
main set characteristics. They are ‘modern’/‘non-modern’, ‘national’/‘non-

63. Roche vai 
detalhar mais 
essa questão. Na 
próxima seção 
deste capítulo, ao 
falar de “media-
events” também 
entraremos em 
maiores detalhes 
sobre esse ponto. 
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-national’, and ‘local’/‘non-local’ (or ‘urban’/‘mediated’). (..) Mega-events are 
a complex of  these three sets characteristics (Ibídem: p. 8).”

Esse conceito de Roche gera interessante diálogo com as teorias clássicas do 

antropólogo Roberto DaMatta (1994), que vai falar da multivocalidade existente nos 

esportes, particularmente no futebol, como forma de significar uma coisa e outra ao 

mesmo tempo: 

“Pois diferentemente de outras instituições, o futebol reúne muita coisa na sua 
invejável multivocalidade, já que é jogo e esporte, ritual e espetáculo, instru-
mento de disciplina das massas e evento prazeroso. Algo que requer paixão 
e treinamento, começando pela obediência às suas regras que  não podem 
mudar e devem valer para todos e sem as quais pode haver disputa e jogo, mas 
não há esporte (DaMatta, ibidem: p.12).” 

 Para nós, o que DaMatta pontua como características do futebol pode ser 

aproximado do contexto dos megaeventos tranquilamente, até mesmo por causa 

da natureza desse esporte no contexto da cultura urbana contemporânea. Ele 

ainda acrescenta que 

“embora o futebol seja uma atividade moderna, um espetáculo pago, produ-
zido e realizado por profissionais da indústria cultural, dentro dos mais extre-
mados objetivos capitalistas ou burgueses, ele, não obstante, também orquestra 
componentes cívicos básicos, identidades sociais importantes, valores culturais 
profundos e gostos individuais singulares. No fundo, o futebol prova que se 
pode acasalar – e acasalar muito bem – valores culturais locais, nascidos de 
uma visão de mundo tradicional e particularista, com uma lógica moderna e 
universalista (Ibidem: p. 12).”

 

 Voltando a Roche, das características listadas por ele para falar da comple-

xidade dos megaeventos, vamos, por fim, abordar a última delas, ‘local’/‘non-local’ 

– ou, como ele aponta, ‘urban’/‘mediated’ –, como forma de concluir algumas refle-

xões sobre a natureza comunicacional dos megaeventos. Roche é bastante enfático 

nesse ponto, ao dizer que “(...) to call mega-events ‘non-local’ is to refer to the idea 

that mega-events are mediated (Ibidem: p. 10).” Ele explica que as atividades que es-

tamos estudando aqui ganharam, ao longo do século XX, importância de notícia e de 

notícia de destaque. Contudo, “in the late twentieth century they become ‘more than 

news’, they are ‘media events’ (Ibidem: p. 10)”. 

A seguir, vamos refletir sobre o conceito de “media events” e sobre as contri-

buições dele para a construção de um entendimento de megaeventos como ambientes 

comunicacionais, ponto fundamental para o desenvolvimento das reflexões sobre es-

tratégias de comunicação que estamos fazendo. 
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AMBIENTES MIDIÁTICOS DOS MEGAEVENTOS ESPORTIVOS 
Ainda sobre a relação local e global, tão importante para a constituição dos 

megaeventos esportivos – e que abordaremos mais enfaticamente no próximo capí-

tulo –, Roche vai lembrar que esses “ambiguous phenomena” desenvolveram uma 

visceral relação com os meios de comunicação de massa, de diferentes formas e desde 

o século XIX. Primeiro pelas relações com a imprensa e a fotografia, depois com o 

rádio, cinema e a televisão. 

Esses meios de comunicação sempre formam vitrines para a virtuose tecnológica 

da indústria da comunicação. Enquanto permitiam levar os megaeventos mais longe, as 

TIC também tinham no megaevento uma janela perfeita para se apresentar ao mundo:

“They developed from the late nineteenth century in parallel with, and indeed 
in a kind of  symbiotic interaction with, the development of  diferente forms of  
mass media, from the mass press, including mass distribution of  photographs 
in the late nineteenth century, through radio and film in the early twentieth 
century, to TV in the post-war period. This parallel development had two as-
pects. On the one hand, event organisers were evidently extremely interessed 
in connecting up with the latest mass communications technologies in order 
to promote their event publicity and also the commercial advertising and/or 
political propaganda connected with the event. So from this point the media 
helped disseminate the events. On the other hand, mega-events, particulary 
expos, often provided a platform for the first public display and use of  some of  
these technologies. So from this point of  view the events helped to disseminate 
the media (Ibidem: p 10).” 

Podemos afirmar, com isso, que o esporte espetacularizado pelos megaeventos 

é ingrediente fundamental da indústria cultural do entretenimento nos meios de co-

municação de massa contemporâneo. E também o é no contexto de uma sociedade 

globalizada e pautada pelo consumo. Daí que Roche chega a afirmar que 

“Mega-events can be argued to have helped to develop ‘international public 
culture’ in a number of  ways. Organisationally they provided aims and ratio-
nales, resources and status, for internationally-based cultural event movement 
such as the Olympic movement. Substantively, they created internationally re-
cognised calendars and cycles of  these events and their convening of  many 
national representatives and international tourists and visitors in a specific pla-
ce and time. Intra-nationally they helped to create and concretise a specific 
‘transnational’ and ‘international’ zone or dimension within the public cultures 
of  most national societies (Ibidem: p. 22).”

 Essa dimensão cultural dos megaeventos é importante na teoria de Roche e, 

por isso, ele vai explicar melhor esse espaço que surge na sociedade, a partir dessas 

práticas da seguinte forma:

“Mega-events have had, and continue to have, an important role to play in the 
development of  this global consumer culture through their long-established 
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promotion of  what I refer (…) as ‘touristic consumerism’ (…). They also contri-
bute to understandings and experiences of  ‘one world’ through their capacity 
to carry universalistic meanings and ideals. (…) To say that global culture, in 
addition to being ‘mediatised’, is also in important respects ‘localised’, migh 
initially appear paradoxical. However this simply refers to the idea that we, 
as touristic consumers, typically desire and address ourselves to the specificity 
of  particular places, times and related experiences. While global culture cle-
arly can and does have homogenising characteristics in the spread of  general 
consumerist lifestyles and technological support of  them, it nonetheless also 
has another dimension which is about the preservation and/or construction of  
‘distinctiveness’ (Ibidem: p. 26).” 

A criação desse sentido de distinção, de identidade e, ao mesmo tempo, de “se 

sentir pertencendo” a um coletivo são marcas da contemporaneidade e os megaeven-

tos de maneira geral, e os esportivos em particular, são agentes desse processo. Temos 

em Hall (2005) e em Maffesoli (1998) boas reflexões sobre esses dois pontos. Com isso, 

Roche vai afirmar que “mega-events are an important element in the propagation of  

globalisation process in general and in the promotion of  their associated ‘localisation’ 

aspects in particular (Ibidem: p. 27).” 

A própria relação entre global e local pode ser inserida nessa questão também, 

num diálogo direto entre os locais e os “globe-trotters”, que são pessoas que podem 

viajar e desfrutar do mundo – sendo muitos deles, também agentes dos megaeventos 

esportivos. Em Bauman (1999), por exemplo, teremos uma boa reflexão sobre as dinâ-

micas entre os globais e locais e que pode ajudar a entender as relações entre estar nos 

megaeventos diretamente ou por meio dos meios de (tele)comunicação, consumindo 

essa atividade a partir de imagens.

No conjunto, todos esses fatores contribuem para ver os megaeventos como 

mais que meros fatos noticiosos da pauta jornalística. Ou, ainda, se quisermos olhar 

por outro conceito tradicional: eles são mais que meros agendadores da pauta social. 

O que eles fazem é a midiatização do esporte, disseminando as imagens do esporte 

para ambientes muito além do espaço tradicional das disputas esportivas. Para que 

fique mais claro, entendemos midiatização aqui como 

“conceito central em uma teoria sobre a importância intensificada e mutante 
da mídia dentro da cultura e da sociedade. Por midiatização da sociedade, en-
tendemos o processo pelo qual a sociedade, em um grau cada vez maior, está 
submetida a ou torna-se dependente da mídia e de sua lógica. Esse processo é 
caracterizado por uma dualidade em que os meios de comunicação passaram a 
estar integrados às operações de outras instituições sociais ao mesmo tempo em 
que também adquiriram o status de instituições sociais em pleno direito. Como 
consequência, a interação social – dentro das respectivas instituições, entre ins-
tituições e na sociedade em geral – acontece através dos meios de comunicação 
(Hjarvard, 2012: p. 64).”
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Além disso, é nessa sociedade midiatizada que os megaeventos serão agentes 

da globalização, contribuindo para levar um esporte midiatizado e espetacularizado a 

todos os cantos do planeta, como pontua Hjarvard: 

“A midiatização não é um processo universal que caracteriza todas as socie-
dades. Ela é, essencialmente, uma tendência que se acelerou particularmente 
nos últimos anos do século XX em sociedades modernas, altamente industria-
lizadas e principalmente ocidentais, ou seja, Europa, EUA, Japão, Austrália e 
assim por diante. Conforme a globalização avança, cada vez mais regiões e 
culturas serão afetadas pela midiatização, mas provavelmente haverá diferen-
ças consideráveis  na influência que ela exerce. A globalização está relacionada 
com a midiatização de, pelo menos, duas maneiras: por um lado, a globaliza-
ção pressupõe a existência dos meios técnicos para estender a comunicação 
e a interação em longas distâncias e, por outro, ela impulsiona o processo de 
midiatização através da institucionalização da comunicação e da interação me-
diadas em muitos novos contextos (Idem, ibidem: p. 65).”

Por tudo que já foi citado, apontamos que os megaeventos esportivos 

passam de um problema de escala de tamanho a um problema de “escala de 

significação”, pois eles se transformaram em um dos sistemas modelizantes da 

sociedade atual. Ou, como diria Flusser, os megaeventos são aparelhos da socie-

dade contemporânea. A linguagem do esporte espetacularizado é hoje um dos 

paradigmas comunicacionais mais divulgados, por causa da midiatização do 

esporte, em formato espetacular e planetário. 

O megaevento, com todo o aparato midialógico disponível, torna-se um tipo 

de “hiperevento”, se quisermos dialogar com as ideias Lipovestky (2007) e o aceite dos 

parâmetros do consumo desse são efetivamente as regras para alcançar uma suposta 

hiperfelicidade que é, inevitavelmente, paradoxal, pois é derivada do hiperconsumo 

típico da contemporaneidade. 

Lipovetsky, inclusive, ao explicar o conceito de hiperconsumo, comenta que

“já não se trata mais apenas de vender serviços, é preciso oferecer experiência 
‘vivida’, o inesperado e o extraordinário capazes de causar emoção, ligação, 
afetos, sensações. (...) a civilização do objeto foi substituída por uma ‘economia 
da experiência’, a dos lazeres e do espetáculo, do jogo, do turismo e da distra-
ção. É nesse contexto que o hiperconsumidor busca menos a posse das coisas 
por si mesmas que a multiplicação das experiências, o prazer da experiência 
pela experiência, a embriaguez das sensações e das emoções novas: a felicidade 
das ‘pequenas aventuras’ previamente estipuladas, sem risco nem inconvenien-
te (Idem, ibidem: p. 63).”

Com o que vimos acima, não é possível dizer que os megaeventos esportivos 

são como hipereventos, pela concepção do hiperconsumo de Lipovetsky?  Tanto para 

os consumidores inseridos no mundo global e “globe-trotters”, que podem viajar e 
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deliciar-se com os megaeventos “in loco” quanto para os locais, que presos às restri-

ções econômicas, quando muito, verão as atividades esportivas por meio da televisão 

e outras telas, eles funcionam como uma linguagem de unificação, pois o desejo de 

experienciar e consumir, a partir de imagens excitantes do esporte, é comum aos dois 

grupos. “Um pouco como no jogo, o consumo tende a tornar-se a si mesmo sua pró-

pria recompensa”, pontua o pensador francês (Idem, ibidem: p. 68). 

Em Lasch (ibidem: p. 158-160) encontramos uma boa síntese para as questões 

levantadas acima. Para esse pensador, “em uma sociedade dominada pela produção 

e pelo consumo de imagens, nenhuma parte da vida pode continuar imune à invasão 

do espetáculo (Ibidem: p. 158)”. No desenvolvimento do raciocínio dele, fica claro que 

os esportes não são um mundo à parte, mas “um negócio sujeito aos mesmos padrões 

e aberto ao esmo escrutínio, como qualquer outro (Ibidem: p. 160)”. Ao fim dessa 

reflexão, o pesquisador norte-americano conclui que vivemos 

“a emergência do espetáculo como forma predominante de expressão cultu-
ral. O que começou com uma tentativa de investir o esporte de significado 
religioso, de fato, transformá-lo numa religião substituta por direito próprio, 
acaba na desmistificação do esporte, na assimilação do esporte pelo mundo dos 
espetáculos (Ibidem: p. 160)”.  

De uma mega-atividade esportiva, no sentido de grandeza mesmo, o esporte 

espetacularizado da Olimpíada e da Copa do Mundo torna-se uma mega-manifes-

tação de mídia, a partir da midiatização (do esporte. Já vimos anteriormente que os 

megaeventos são produtos de mídia. De um simples jogo de futebol à final da Copa do 

Mundo ou, ainda, à abertura das Olimpíadas, em todos esses casos há duas dinâmi-

cas ocorrendo simultaneamente: a do jogo que assistimos ao vivo estando na arena e 

outra, igualmente importante no mundo atual, que é o jogo assistido pela transmissão 

dos meios de comunicação de massa dessa partida, para torcedores fora daquele local 

de disputa. De certa maneira, para entender o viés comunicacional dos megaeventos 

é imprescindível conhecer um pouco mais a teoria da comunicação esportiva. 

Cabe aqui indicar que comunicação esportiva é uma área especializada da 

Comunicação Social que surge na interface com o mundo do esporte.  E, não se pode 

ignorar seu papel, já que inegavelmente o número de pessoas que se inteiram do jogo 

pelos dispositivos comunicacionais é infinitamente maior que o de pessoas que podem 

ir ao campo onde se dá a ação esportiva. 

Ainda de maneira superficial, detectamos que, na interface entre comunicação 

e esporte, dá-se um universo de ações fundamentais para que o esporte, em todo o seu 

universo de práticas (do jogo à gestão), ganhe visibilidade social através das ferramen-
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tas comunicacionais e dos meios de comunicação de massa,  que atuam através seus 

veículos, promovendo estratégias comunicativas que utilizam o esporte como insumo 

fundamental e estratégico. Para lidar com emoção e a paixão de estar em contato com 

um momento como esse há duas formas de interagir: uma é estando no estádio onde 

ele ocorrerá e outra é assistindo a esse jogo pelos meios de comunicação de massa. 

Bourdieu (1997) expõe as dimensões comunicacionais do esporte espetáculo, a 

partir do caso dos Jogos Olímpicos. O pensador francês aponta que o espetáculo cria-

do, pelos meios de comunicação de massa – sendo o carro-chefe a televisão – “deve ser 

concebido de maneira a atingir e prender o mais duradouramente possível o público 

mais amplo possível” (Idem:124), ou seja, o telespectador global, já apresentado por 

Roche, anteriormente. 

O pensador francês explica que os Jogos Olímpicos – e vamos estender 

as ideias dele para todos os megaeventos esportivos vistos aqui – são um “ob-

jeto duplamente oculto, já que ninguém o vê em sua totalidade e ninguém vê 

que ele não é visto, podendo cada telespectador ter a ilusão de ver o espetáculo 

olímpico em sua verdade (Idem, ibidem: p. 123)”. Isso acontece pelo fato de 

que, estando à distância, o contato com a competição olímpica dá-se por meio 

da representação midiática dela.

Quando o pensador francês desenvolveu essa tese, o enfoque era majoritaria-

mente a televisão e seu modelo de transmissão do tipo “broadcast” tradicional. Hoje, 

essa visão precisa ser atualizada, em função da expansão das tecnologias e modelos de 

transmissão de massa: Se por um lado, a televisão tradicional – que no Brasil tem seu 

símbolo máximo na Rede Globo – está em crise e perdendo audiência e poder ano 

a ano, por outro, isso não significa a ruptura com o modelo de telecomunicações de 

consumo do esporte. 

O que se vê é, efetivamente, uma multiplicação das telas, por onde o esporte 

é veiculado aos públicos consumidores. Para ilustrar a questão no mercado brasileiro, 

além da ainda importante TV aberta, há uma ascensão significativa da TV por assi-

natura, com muitos canais voltados ao esporte, e inúmeros portais e sites de internet, 

dedicados total ou parcialmente ao assunto. 

Não podemos esquecer que o acesso ao esporte também se dá hoje por outras 

telas, como celulares e tablets. Se faz sentido falar que as ideias de Bourdieu estão 

defasadas quanto ao poder e significação da televisão tradicional atualmente, elas, por 

outro lado, devem ser revistas e ganham força sob a ótica das proliferação e conver-

gência das telas, onde o assunto é mais crítico que nunca. 

A partir dessa percepção, retomamos o conceito dele, com a ressalva já feita, 

para lembrar que 



148 

“a representação televisiva, embora apareça como um simples registro, trans-
forma a competição esportiva entre atletas originários de todo o universo em 
um confronto entre campeões (no sentido de combatentes devidamente dele-
gados) de diferentes nações. Para compreender esse processo de transmutação 
simbólica seria preciso analisar a construção social do espetáculo olímpico, das 
próprias competições, mas também todas as manifestações de que elas são cer-
cadas, como desfiles de abertura e de encerramento (Ibidem: p. 124)”.

Com isso, Bourdieu constata que o espetáculo das Olimpíadas e Copas do 

Mundo, entre outros megaeventos esportivos, é produzido de certa maneira duas ve-

zes. A primeira é a que insere a dimensão da prática esportiva, o ritual de tempo e do 

espaço, a competição e o clima correspondentes, as práticas miméticas de competir e 

de assistir à competição e tantos outros elementos, já comentados aqui nos capítulos 

1 e 2. Nas palavras dele: 

“uma primeira vez por todo um conjunto de agentes, atletas, treinadores, mé-
dicos, organizadores, juízes, cronometristas, encenadores de todo o cerimonial, 
que concorrem para o bom transcurso da competição esportiva no estádio 
(Idem, ibidem: p. 127).”

Contudo, aproximando as ideias de Bourdieu das teorias de megaeventos es-

portivos de Roche, já abordadas, o sentido dessa atividade global está justamente na 

capacidade de “to promote, albeit transitorily but recurrently, a ‘one world’ awareness 

(2002: p. p2)” – e isso é possível pela transmissão do espetáculo para além de seus limi-

tes físicos da arena de realização. Assim, para o pensador francês, há outra produção, 

além da já citada, 

uma segunda vez por todos aqueles que produzem a reprodução em imagens e 
em discursos desse espetáculo, no mais das vezes sob a pressão da concorrência 
e de todo o sistema das pressões exercidas sobre eles pela rede de relações ob-
jetivas na qual estão inseridos (idem, ibidem: p. 127)”.

 Se, como já vimos, os megaeventos esportivos são uma produção de mídia 

(Roche, ibidem), eles o são em função dessa segunda produção do espetáculo, como 

muito bem mostrada por Bourdieu, a partir dos meios de comunicação de massa. E, 

mais que nunca, a despeito da lenta redução de importância da TV tradicional, a 

prática do consumo esportivo, à distância, pelas telas, é a tônica majoritária. 

 Contudo, a problemática levantada por Bourdieu não se esgota nessa consta-

tação. Ele mesmo destaca que 

“Seria preciso enfim analisar os diferentes efeitos da intensificação da compe-
tição entre as nações que a televisão produziu através da planetarização do es-
petáculo olímpico, com o aparecimento de uma política esportiva dos Estados 
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orientada para os sucessos internacionais, a exploração simbólica e econômica 
das vitórias e a industrialização da produção esportiva que implica o recurso ao 
doping e a formas autoritárias de treinamento (Ibidem: p. 126)”. 

Dessa reflexão, destacamos que, inegavelmente, há “dois eventos esportivos” 

acontecendo no campo comunicacional, o do jogo sendo jogado e um segundo, que 

é o do jogo sendo convertido em um produto midiático. Por isso mesmo a relação 

do espectador com o esporte, principalmente para aqueles que se relacionam com o 

mundo esportivo pelos meios de comunicação de massa, é marcada pelo sentido dado 

pelo espetáculo midiático. 

E, quando falamos de megaeventos esportivos, a influência dessa segunda re-

alidade do esporte é total. Se por um lado os meios de comunicação de massa permi-

tem um tipo de democratização do acesso ao esporte (como no caso dos megaeventos, 

onde poucos conseguem ir ao local das disputas), por outro o espetáculo midiático 

gera um produto esportivo que, às vezes, foge do que foi efetivamente o jogo no local 

onde ele ocorreu, criando outra impressão da realidade do esporte. A realidade está 

na imagem, já nos disse Flusser, aqui.

Os meios de comunicação de massa interferem significativamente na constru-

ção do esporte-espetáculo como o conhecemos. O esporte como espetáculo gera um 

Figura 23 64  - Estar no local da prática esportiva não basta: a realidade passa a estar na imagem e a ser a imagem, 
como aponta Flusser.

64. Imagem que 
acompanha texto 
sobre o Novo 
Maracanã, de 
Leda Costa – post 
publicado em 
11/06/2013. 
Ver link: http:// 
comunicacaoe 
esporte.com/ tag/ 
estadio/. Acesso  
em 15/11/2013.  
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“show de imagens”, que é ingrediente perfeito para o entretenimento na sociedade 

contemporânea. Jogos, jogadores, jogadas, façanhas e narrativas, arenas, torcedores, 

produtos, dirigentes, políticos, produtos e celebridades do (e no) esporte são alguns 

dos itens fundamentais dessa grande fonte geradora de imagens e imaginários que 

constroem um sistema de práticas e de sentido inseridos no ambiente capitalista do 

trabalho e da geração de interesses econômicos. 

Quando se fala em espetáculo esportivo fala-se, por consequência, de um sis-

tema de imagens geradas pelo e para o esporte e, mais especificamente, das imagens 

geradas pelas dinâmicas ligadas ao espetáculo midiatizado relacionado aos esportes. 

Os megaeventos esportivos – como os Jogos Olímpicos e as Copas do Mundo de Fu-

tebol, entre outros – adquirem papel estratégico, pois eles representam o ápice desse 

processo de construção de imagens esportivas espetaculares, que são midiatizadas de 

forma massiva. 

Ainda cabe pontuar que o esporte apresentado nos meios de comunicação é 

a fonte de um sistema complexo de produção de imagens e símbolos sociais com viés 

de importante instrumento do mercado e dos interesses públicos e privados. Dentro 

disso, cria vínculos entre atletas, esportes e arenas, mas também desses com persona-

lidades públicas do mundo do esporte e do entretenimento e célebres cartões postais, 

como o Cristo Redentor, o Pão de Açúcar e a Praia de Copacabana, entre outras fa-

cetas e elementos do mundo do entretenimento, cultura, política, economia e outros. 

O que se destaca do que já pontuamos é que, no mundo dos megaeventos 

esportivos, o esporte deixa de ser o foco da mensagem para constituir-se em cenário 

para um conjunto variado de imagens que se apresentam espetacularmente nos mais 

variados dispositivos comunicacionais (televisores, computadores, telefones celulares, 

tablets, produtos impressos, etc.). 

Com o que falamos acima, apontamos que os megaeventos constituem-se 

como ambientes midiáticos particulares dentro do universo do esporte. Baitello 

Junior (2010) vai fazer uma reflexão ampla sobre esse conceito, lembrando que, 

para os dicionários, a ideia de ambiente tem a ver com tudo o que rodeia os ho-

mens e as coisas. Assim, para ele

“Um ambiente comunicacional portanto não é apenas o pano de fundo para 
uma troca de informações, mas uma atmosfera gerada pela disponibilidade 
dos seres (pessoas ou coisas), por sua intencionalidade de estabelecer vínculos. 
Assim (...) uma cultura da imagem visual operará igualmente a construção de 
ambientes voltados para a hegemonia da visão, com todas as conseqüências 
que dela decorrem. Vivemos hoje em um mundo não apenas de franco domí-
nio da imagem, como de escalada aberta das imagens com uma visível perda 
progressiva da escrita em favor de ícones (Idem, ibidem: 83-84).” 

65. Aqui 
trabalharemos 
com a edição 
portuguesa dessa 
obra, chamada 
de A História 
em Directo – Os 
Acontecimentos 
Mediáticos na 
Televisão (1999). 
Contudo, cabe 
destacar de início 
que esse termo 
foi traduzido 
na edição 
portuguesa como 
“acontecimentos 
mediáticos” , 
que nos mostra 
um problema 
terminológico, 
pois seguimos 
uma metadologia 
específica para o 
uso dos termos 
“acontecimento” 
e “evento”, como 
já vistos aqui. 
Relembramos que, 
pelos conceitos 
de Morin e 
Flusser, o termo 
“acontecimento” 
adequa-se 
melhor aos casos 
envolvendo 
atividades 
surpreendentes e 
que desestabilizam 
a ordem rotineira, 
enquanto os 
“eventos” 
são atividades 
não rotineiras, 
dentro de uma 
perspectiva direta, 
mas planejadas, 
previstas. Em 
função disso, 
apesar de usar o 
conceito como está 
na obra traduzida 
vamos inserir um 
subescrito todas as 
vezes para apontar 
que seria melhor 
ler aquele trecho 
como no original, 
ou seja, como 
“media events”. 
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É na configuração de um mundo esportivo midiatizado e que se comunica em 

larga escala principalmente por imagens que podemos inserir os megaeventos espor-

tivos como “media events”, item que será visto a seguir. 

A EMERGÊNCIA DO OUTRO DO ESPORTE
O conceito de “media events” tem no livro de mesmo nome de Dayan e Katz 

(1999)65 um local de referência. Esses pesquisadores fizeram um amplo estudo para 

mapear as atividades que rompiam com o cotidiano e ganharam uma aura diferen-

ciada na cobertura televisiva. Para eles, os “media events” 

“são, mesmo, interrupções da rotina; intervêm no fluxo normal das emissões e 
na nossa vida. Tal como festas, que interrompem as rotinas diárias, os aconte-
cimentos66  televisivos propõem algo de excepcional para se pensar, para teste-
munhar e para fazer. A emissão regular é suspensa e antecipa-nos os aconteci-
mentos através de uma série de anúncios e prelúdios que transformam a vida 
do dia-a-dia em algo especial, quando o acontecimento67  termina, a emissão 
conduz-nos de novo à normalidade (Idem, ibidem: p. 20)”.

 Outro ponto importante é que esses “media events” acontecem, quase sempre 

ao vivo. E, segundo Dayan e Katz tendem a ser imprevisíveis, “pelo menos no sentido 

de que alguma coisa pode ocorrer mal (Ibidem: p. 20)”. Eles ainda acrescentam que 

esses tipos de atividade diferenciam-se de outras de vizinhança, os grandes aconteci-

mentos noticiosos, pois esses

“falam de acidentes, de desordem; os grandes cerimoniais celebram a ordem e 
a restauração. Resumindo, os grandes acontecimentos noticiosos são um outro 
tipo de transmissão, vizinho do nosso, que ajudará a delimitar as fronteiras dos 
acontecimentos mediáticos (ibidem: p. 24).”

Essa distinção é bem interessante e pode ajudar em um diálogo direto entre 

evento e acontecimento no sentido que adotamos aqui, pois o que é descartado do 

escopo de “media events”, de Dayan e Katz, por ser desagregador e desestruturador, 

e pode claramente dialogar com o conceito de acontecimento, como visto em Flusser 

e Morin. Já os eventos cerimonais, os “media events”, tentarão sempre promover a 

ordem e a manutenção do “status quo”.

Outro ponto da teoria dos “media events” muito próximo aos nossos inte-

resses é o que envolve o papel da imagem dentro dessas atividades. Segundo esses 

pesquisadores, “as imagens, em relação às palavras, assumem um peso muito maior 

do que aquele a que estamos acostumados nos telejornais da noite (Ibidem: p. 25)”. 

E como eles são estruturados a partir de imagens, de que falam então os me-

dia events? Segundo Dayan e Katz (Ibidem: p. 27), são cerimônias que interrompem 

66.  Toda vez que 
surgir o termo 
“acontecimento”, 
no sentido dado 
por Dayan e Katz, 
faremos um grifo 
para alertar que a 
melhor leitura para 
o termo é a forma 
inglesa “media 
events”. Essa 
preocupação tem a 
ver com a tentativa 
de não gerar 
um ruído com o 
conceito de evento 
que trazemos de 
Morin e Flusser, 
adotados neste 
trabalho. 

67.  Ver nota 66.
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o fluxo da vida quotidiana, ao tratar de assuntos sagrados, na construção semântica 

das narrativas e, por fim, envolvem uma resposta de uma audiência dedicada. Se 

pensarmos de um casamento real aos Jogos Olímpicos, é bastante clara a ideia de 

interrupção do fluxo diário.

Quanto ao fato de a narração buscar sentidos sagrados, no caso dos megae-

ventos esportivos, acreditamos ser uma herança direta do esporte. Como já vimos, o 

ritual esportivo é muito próximo, por mimese, do religioso. Ao destacarmos as ideias 

de Gebauer e Wulft (ibidem), observamos que a prática dos esportes, por mimese, é 

a tentativa da imitação de algo já feito. São combinações de estratégias que visam à 

vitória, sendo que ela já foi concebida na criação das regras da atividade esportiva. 

Agora, como assistir é distanciar-se da cena, para ter uma perspectiva das circuns-

tâncias, parafraseando Flusser, quem vê o esporte, vê imagens que podem ser interpre-

tadas a partir de um contexto ritualístico, quase sempre próximo ao mundo do sagrado. 

“Assim, todos estes acontecimentos são aclamados como ‘históricos’; lutam por 
marcar um novo recorde, por mudar uma velha maneira de fazer ou de pensar, 
ou por marcar a passagem de uma era. Quer se trate dos Jogos Olímpicos ou 
do Watergate, de Sadat ou do Papa, o carácter de ponto de viragem do aconte-
cimento é central. (...) Por força da cooperação entre organizadores e estações 
emissoras, o acontecimento é apresentado com ‘reverência cerimonia’ em tons 
que expressam sacralidade e veneração (Dayan e Kats, ibidem: p. 26).”

Por isso, no entendimento dos pesquisadores, a mensagem é sempre de recon-

ciliação, “em que participantes são convidados a unir-se na ultrapassagem do conflito 

ou, pelo menos, no seu adiamento ou miniminização (Iibidem: p. 26)”. Isso acontece 

porque, além da narrativização que as imagens dão aos megaeventos, eles sempre te-

rão “figuras históricas e é às voltas das suas iniciativas que a reintegração da sociedade 

é proposta (Ibidem: p. 27). 

No caso dos megaventos esportivos, enquanto “media events”, essas figuras 

podem ser vistas como os atletas e demais agentes do mundo do entretenimento es-

portivo que se tornam famosos e expostos intensamente nos meios de comunicação 

de massa, funcionando como atores e vinculadores junto aos espectadores e telespec-

tadores, principalmente68. A ver que

“Sob o ponto de vista pragmático, o acontecimento cativa enormes audiências. 
Uma ou várias nações, por vezes o mundo inteiro, podem ser influenciadas ao 
assistirem ao feito super-humano de uma estrela Olímpica ou de um astronau-
ta. (...) São experiências partilhadas, unindo os telespectadores uns aos outros 
e às suas sociedades.  (...) Os telespectadores celebram activamente, preferindo 
assistir em grupo e preparando-se para o efeito – por exemplo, confeccionando 
comida especial – para tomarem parte de uma forma mais completa (Ibidem: 
p. 26-27).”

68. No Capítulo 
4, abordaremos a 
questão do ídolo 
esportivo com mais 
ênfase.
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Por essa capacidade de mobilização para a integração é que os “media events”, 

enquanto megaeventos esportivos, tornaram-se agentes eficientes para a globalização 

e para a sociedade atual – que podemos até chamar de pós-história, segundo Flusser. 

Uma boa síntese da importância desses “acontecimentos mediáticos”69, como definem 

Dayan e Katz, pode ser vista na listagem, simplificada abaixo (Ibidem: p. 28-36)70:

1. “A transmissão em directo destes acontecimentos televisivos atraem ‘as 
maiores audiências da história do mundo’ (Ibidem: p. 28)”;
2. “O poder destes acontecimentos reside, antes de mais nada, na utilização 
do pleno potencial da tecnologia dos media electrónicos (Ibidem: p. 28)”;
3. “Os media têm poder não só para inserir mensagens nas redes que já 
existem na sociedade, mas também para criar essas redes – para atomizar, 
integrar, ou, pelo contrário, para projetar a estrutura social – pelo menos, mo-
mentaneamente (Ibidem: p. 29)”;
4. “Conquistando não apenas espaço, mas também tempo, os aconteci-
mentos mediáticos têm o poder de declarar um dia de feriado, desempenhan-
do, assim, um papel de ‘religião civil’ (Ibidem: p. 30)”;
5. “A ‘realidade é deslocada’ pelos acontecimentos mediáticos. Se um acon-
tecimento se verifica num determinado local, esse local é transformado em 
num local de filmagens de Hollywood. O ‘original’ não é mais que um estúdio 
(Ibidem: p. 30)”;
6. “O processo de produção destes acontecimentos e de contar essas histó-
rias está relacionado com as artes da televisão, do jornalismo e da narração. (...) 
os acontecimentos mediáticos dão uma visão interna da ‘estética da produção 
televisiva’, juntamente com um conhecimento da natureza do contrato que se 
segue entre os organizadores e estações emissoras (Ibidem: p. 31); 
7. “Traços de espetáculo político. Serão, então, os acontecimentos medi-
áticos encarnações electrónicas dos acontecimentos encenados pelos regimes 
revollucionários e versões actualizadas das manifestações de massa do fascis-
mo? Pensamos que não, mesmo que possa parecê-lo. (...) As televisões, assim, 
partilham a ocasiçao consensual com os organizadores e satisfazem o público 
(...) mostrando que, afinal, são patriotas (Ibidem: pp. 31-33)”;
8. “Quando os acontecimentos mediáticos são vistos como ‘resposta a acon-
tecimentos anteriores’ ou a crises sociais, a ligação à opinião pública é evidente. 
(...) No domínio restaurador, os acontecimentos mediáticos tem em vista os 
conflitos sociais, dando ênfase às regras (como nas competições), louvando os 
feitos dos grandes que são investidox de carisma (conquistas), e celebrando 
valores consensuais (como é o caso das coroações)” (Ibidem: p. 33);
9. “Ao mesmo tempo, alguns eventos têm uma função ‘intrinsicamente li-
bertadora’, em termos ideológicos; servem uma função transformadora (Ibi-
dem: p.33)”;
10. “Interrogamo-nos se o género-acontecimentos mediáticos não será uma 
expressão de ‘um desejo neo-romântico de acção heróica por parte de grandes 
homens acompanhada pela espontaneidade da acção das massas (Ibidem: p. 
33)”;
11. “A retórica dos acontecimentos mediáticos também é instrutiva pelo que 
revela não só sobre as diferenças entre cerimónias democráticas e totalitárias, 
mas também sobre as diferenças entre jornalismo e ciências sociais e entre a 
história popular e a académica (Ibidem: p. 34)”;
12. “Os acontecimentos mediáticos ‘privilegiam o domicílio’. (...) O domicí-
lio, contudo, pode tornar-se um espaço público por ocasião de acontecimentos 
mediáticos, um lugar onde amigos e familiares se encontram para partilharem 
tanto a cerimónia como a subsequente deliberação (Ibidem: p. 35)”; 

69. Ver nota 66. 

70. No trecho 
que segue, 
grifamos os termos 
“acontecimento” 
e “acontecimento 
mediático”. 
Preferimos o termo 
em inglês “media 
events”. Ver  
nota 66.
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13. “Os acontecimentos mediáticos falam-nos do futuro da televisão. (...) À 
medida que a nova tecnologia dos media multiplicar o número de canais, a 
televisão também se transformará num meio de segmentação e, tal como a 
conhecemos hoje, desaparecerá (Ibidem: pp. 35-36).” 

Ainda sobre o último item, o 13, Dayan e Katz lançam pistas para um aspecto 

que, no contexto da pesquisa deles era um cenário futuro, mas já se configura como 

uma realidade. Os “media events” são capazes de integrar comunidades cada vez 

maiores, supranacionais e, por consequência dessa característica globalizante – inclu-

sive para a oferta e massificação de consumos padronizados, eles afirmam:

“Alguns interesses multinacionais já descobriram o potencial dos acontecimen-
tos internacionais e podem acabar por destruir o gênero. A combinação da 
transmissão das Olimpíadas e de maratonas filantrópicas inspiraram o esforço 
para atrair a ajuda mundial ao combate contra a fome em África. Televisões 
via satélite já transmitem, transnacionalmente, em directo, acontecimentos 
desportivos (...). O despertar de um sentimento colectivo deve ser um grande 
chamariz para os publicitários, o que nos leva a perguntar se a entrada do em-
presário comercial na arena destes acontecimentos não será de mau augúrio 
para a sobrevivência destes acontecimentos como ‘feriados’, necessariamente 
ocasionais e fortemente carregados de valores (Ibidem: p. 36)”. 

De fato, esse cenário já se concretizou no contexto dos megaeventos es-

portivos. A expansão deles em direção a todos os mercados mundiais, saindo dos 

países desenvolvidos em direção aos emergentes, como Brasil, China, Rússia, Ín-

dia, África do Sul entre outros, já é um indicador dessa afirmação. Com isso, essas 

atividades, além de buscar o aumento acelerado das cifras de valores necessários 

para a realização desses eventos, também conseguem realizar seu projeto de con-

tínua acumulação de pesssoas, imagens, discursos, dentro de um contexto de con-

solidação dos interesse s econômicos sobre os esportivos. 

Daí que podemos afirmar que, em termos simbólicos, Copa do Mundo e 

Olimpíadas, entre outros megaeventos, descolam-se da sua realidade “de berço” 

dentro do esporte migrando para o mundo dos espetáculos, território das imagens, 

onde em muitos aspectos negam, inclusive, sua origem esportiva. Os megaeventos 

são praticamente “um  outro” do esporte, o negativo das suas práticas originais. 

Quanto mais os megaeventos discursam e expõem o esporte, por imagens 

e discursos, numa hiper-falação esportiva, para rever o conceito de Eco (ibidem: 

220-226) em diálogo com Lipovetski (ibidem), mais escondem-no em biombos 

flusserianos; negam-no em prol de um espetáculo que se justifica em si mesmo, 

como pontua Debord, nos postulados 14, 15 e 16, de sua Sociedade do Espetáculo 

(Ibidem: p. 17-18):
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“A Sociedade que se baseia na indústria moderna não é fortuita ou superfi-
cialmente espetacular, ela é fundamentalmente ‘espetaculoísta’. No espetáculo, 
imagem da economia reinante, o fim não é nada, o desenrolar é tudo. O es-
petáculo não deseja chegar a nada que não seja ele mesmo (Ibidem: p. 17)”.

“Como principal adorno dos objetos produzidos agora, como demonstração 
geral da racionalidade do sistema, e como setor econômico avançado que mol-
da diretamente uma multidão crescente de imagens-objetos, o espetáculo é a 
principal produção da sociedade atual (Ibidem: p. 17)”.

“O espetáculo domina os homens vivos quando a economia já os dominou 
totalmente. Ela nada mais é que a economia desenvolvendo-se por si mesma. 
É o reflexo fiel da produção das coisas, e a objetivação infiel dos produtores 
(Iibidem: p. 18).”

Boorstin, um interessante e pouco estudado teórico americano da teoria da 

imagem oferece uma excelente questão final para este capítulo. Ainda no começo 

dos anos 1960, precisamente em 1961, quando a televisão ainda estava começando 

seu trajeto rumo à construção do mundo dos media events e dos megaeventos, muito 

antes do homem chegar à lua e da consolidação da Copa do Mundo e das Olimpíadas 

como festas globais, ele já observava uma crescente substituição das coisas e das ideias 

pelas imagens. O pesquisador, naquela época, chegou a afirmar que havia uma ame-

aça à sociedade norte-americana, a ameaça da irrealidade. Nas palavras dele, 

“Yet now, in the height of  our power in this age of  the Graphic Revolution, we 
are threatened by a new and a peculiarly American menace. It is not the mena-
ce of  class war, of  ideology, of  poverty, of  disease, of  illiteracy, of  demagoguery, 
or of  tyranny, though these now plague most of  the world. It is the menace of  
unreality. The threat of  nothingness is the danger of  replacing American dre-
ams by American illusions (2012: p. 240).”

A irrealidade e a ilusão como paradigmas de mundo, que Boorstin entendia 

que estavam tomando conta dos Estados Unidos na década de 1960, efetivamente 

tomaram o mundo. Os media events e os megaeventos contribuem diretamente para 

isso, ao construir uma experienciação de mundo, a partir da mediação deles. A síntese 

das ideias do pesquisador norte-americano está posta no conceito de pseudo-eventos. 

Para Boorstin, vivemos uma era de eventos que não são eventos, mas pseudo-

-eventos, planejados por instâncias públicas e privadas, próximas ao mundo da propa-

ganda, da publicidade e das relações públicas, que fiam às imagens o sentido da vida, 

criando expectativas tão extravagentes que, por si, só são inalcancáveis. Inevitável 

pensar em expectativas espetaculares de consumo que, por ser insaciáveis, alimentam-

-se de outras expectativas, retroalimentando-se infinitamente. 

Como podemos ver, há novamente uma dificuldade com a nomenclatura, 
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mas se dialogarmos os termos de Boorstin com os de Flusser, no que se refere a 

“eventos” e “acontecimento”, as ideias se completam: Os pseudo-eventos, nessa 

lógica, seriam os eventos flusserianos, planejados e executados para a retroali-

mentação do espetáculo, sendo em si consequências naturais do aparelho e dos 

programas aplicados ao mundo do esporte. 

Na narrativização, o discurso de acontecimento, de novidade, é proposto, mas 

a ruptura, o novo, dentro do mundo do esporte, foi expurgado para as periferias do 

programa e quando surge, nos discursos dos megaeventos, é imagem irreal (Boorstin), 

é é o nulodimensional (Flusser). O esporte que existe nos megaeventos é uma abstra-

ção, reificada que, atrás de um biombo de imagens, nega o esporte em si. 

No próximo capítulo, vamos nos dedicar a refletir sobre esses mecanismos que 

atendem a uma necessidade econômica de mercado, mas, no fundo, se organizam por 

uma estratégica econômica ainda mais rigorosa. A economia das imagens do esporte 

faz da economia do esporte o seu programa, dentro do aparelho da irrealidade auto-

gestada dos megaeventos. Com o sucesso dessa empreitada, só nos resta ser funcioná-

rios de um aparelho esportivo nada-esportivo e todo espetacular, jogando um jogo já 

há muito jogado. E perdido.



CAPÍTULO 4

Os megaeventos esportivos são geradores de imagens 
“economizadas” – ou seja, com acúmulo de valores e 

significados – que midiatizam as práticas do esporte de alto 
rendimento e constroem vínculos entre agentes desses tipos 

de atividades e seus públicos a partir de uma experiência 
espetacular e para fins de um consumo infinito

ARCABOUÇOS PARA UMA ECONOMIA 
DAS IMAGENS DO ESPORTE 
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IMAGEM E ECONOMIA: 
UMA PRIMEIRA APROXIMAÇÃO 

Em vários momentos até aqui já abordamos a questão da imagem, mas 

não havíamos ainda nos detido no desenvolvimento de uma conceituação mais 

precisa sobre o assunto. Consideramos que esta questão mostra-se urgente, ago-

ra, tendo-se em vista a proposta de abordar economicamente o universo imagé-

tico da economia neste capítulo. 

Para começar, temos que apresentar o contexto em que pretendemos lidar 

com esses dois tópicos: os megaeventos esportivos, enquanto ambientes de gera-

ção e de circulação de imagens e, simultaneamente, de produção de movimenta-

ções de recursos e de negócios em nível planetário, sempre resgatando imagens do 

universo do esporte e do jogo.

Mantendo diálogo com os capítulos anteriores, vamos começar retoman-

do conceitos importantes de Flusser sobre o que são as imagens71, vistos durante 

a reflexão sobre a diferença entre evento e acontecimento. Relembrando as ideias 

desse autor, as imagens tem algo a ver com a separação ou distanciamento en-

tre elas, enquanto representação, e as circunstâncias por elas representadas: “an 

image is the possibility for me to step out from the world and see it from outside 

(Idem, ibidem)”72. Com isso, Flusser conclui que as imagens tem uma função co-

municativa, pois mediam as relações entre os seres humanos e deles com objetos 

ausentes e presentes. Nas palavras do autor, “they are mediations, they mean the 

world. But by meaning the world they also hide it (Idem, ibidem)” 73.  

Assim, as imagens cumprem um papel duplo ao mostrar e esconder o que elas 

representam. Ou seja, elas funcionam como biombos, como Flusser metaforicamente 

as define. Além do mais, esse olhar de fora, do distanciamento da circunstância, gera 

cenas e isso está na origem do espetáculo explicar melhor. 

Antes de avançarmos na conceituação já podemos fazer algumas reflexões. No 

“Estar no universo fotográfico implica viver, conhecer, valorar 
e agir em função das fotografias’. Isto é: existir em um mundo 

mosaico. ‘Vivenciar’ passa a ser recombinar constantemente 
experiências vividas através de fotografias. ‘Conhecer’ passa a 

ser elaborar colagens fotográficas para se ter ‘visão do mundo’. 
‘Valorar’ passa a ser escolher determinadas fotografias como 

modelos de comportamento, recusando outras. ‘Agir’ passa a ser 
comportar-se de acordo com a escolha. (...) Toda experiência, todo 

conhecimento, todo valor, toda ação consiste de ‘bits’ definíveis.” 
Flusser, 2011: p. 93

71. Na citação, 
de Flusser, 
indicada no início 
deste capítulo, 
há referências à 
fotografia, mas 
no entendimento 
desta tese, o 
termo pode 
ser substituído 
por imagens, 
particularmente as 
que ele chama de 
imagens técnicas. 

72. Rever nota 38, 
do capítulo 3.

73. Rever nota 38, 
do capítulo 3.
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mundo esportivo, a ambiguidade da imagem espetacular apresenta-nos muitos exem-

plos: quanto mais se veicula imagens de um esporte, menos provável ele se torna. Menos 

esporte, no sentido tradicional do conceito, ele é. Quanto mais se congrega pessoas em 

torno dos megaeventos esportivos, menos elas estão conectadas com o esporte. 

Um caso interessante desse jogo de mostrar e esconder é o da expectativa em 

torno da prova dos 100 metros rasos nos Jogos Olímpicos. Essa competição do atletismo, 

considerada a mais nobre desse esporte, na prática envolve geralmente oito atletas com 

os melhores tempos em provas classificatórias anteriores e aptos para a realização de 

uma disputa final em busca de um resultado franco: o que for mais rápido é o ganhador. 

Contudo, esse evento, que é um dos mais aguardados em todas as Olimpíadas, 

dura menos de 10 segundos. A expectativa que ele gera e o interesse de público e dos 

meios de comunicação são inversamente proporcionais ao tempo do evento em si. A 

solução para contemplar esse déficit de evento em relação à demanda por ele gerada é 

solucionada com a espetacularização das imagens. É somente pela repetição à exaus-

tão da mesma cena, pela veiculação dela nos mais variados ângulos, que o espetáculo 

se realiza. Os poucos segundos de prova podem ser mostrados pelos mais variados 

ângulos, pela sobreposição deles e alguns até subjetivos, como a frequência cardíaca 

dos competidores, o calor dos corpos, etc.

O problema é que, enquanto se mostra inúmeras vezes a mesma imagem 

Figura 2474 - A prova dos 100 metros rasos conta com muitos recursos tecnológicos para gerar imagens que 
“eternizem” os segundos de disputa. Em Londres 2012, um dos recursos usados foi a composição de uma 
imagem de acúmulos de vários momentos da prova.

74. Imagem criada 
em computador, a 
partir de software 
que permite a 
composição de 
vários momentos da 
corrida: “Composite 
photo shows 
sequence of the 
men’s 100-meter 
final (from back to 
front) at the Olympic 
Stadium at the 2012 
London Olympics 
on Aug. 5, 2012. 
Jamaica’s Usain Bolt 
in Lane 7 finished 
first with a time 
of 9.63 seconds. 
Kyodo/Newscom. 
Link: http://blog.
newscom.com/50-
of-our-favorite-
photos-from-the-
2012-olympics/.  
Acesso em 
16/11/2013.
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da prova, faz-se isso de fora, como “cena”, segundo Flusser. Não se mostra toda a 

estruturação das regras, a exigência dos treinamentos, a competição entre os atletas 

e, além disso, a batalha pelo resultado a qualquer preço, com o aumento dos casos de 

dopping, os negócios envolvidos, a influência dos novos materiais esportivos e tudo 

mais. Também foge ao contexto da cena o entorno que a cerca, quem são os agentes 

envolvidos, as pessoas que conseguiram ter o direito de estar ali, a influência do clima, 

as condições do local da prova, etc. 

Com a repetição excessiva da mesma cena, o espetáculo dos megaeventos 

faz parecer “fácil”, banaliza a façanha do ganhador que consegue percorrer o tra-

jeto em menos de dez segundos. Por outro lado, essa avalanche de imagens tem 

efeito inclusivo, pois faz com que o telespectador sinta-se participando do processo. 

Sem estar, obviamente. E cada foto feita na câmera do celular é uma tentativa de 

apropriar-se desse momento para si. Baitello Jr. comenta sobre a cegueira pelo ex-

cesso de imagens: “E por trás de uma superfície apenas enxergamos outra superfí-

cie; e por trás desta outra, milhares de superfícies mais (Idem, 2005: p. 76)”. Ao fim, 

a exposição excessiva dessa prova somente faz com que ela se torne algo distante, 

improvável, sem sentido enquanto esporte. 

Disso tudo, resgatamos as ideias de Dayan e Katz (Ibidem: p. 97) que explicam 

o roteiro dos “media events” e comentam que “com a televisão, todos podem assistir 

à totalidade de um acontecimento75”. Para eles, ainda, o conceito de “totalidade do 

acontecimento” é novo e tem relação com o domínio do espetáculo e a mediação 

gerada por ele. Se aproximarmos do conceito de Flusser, a suposta totalidade é fruto 

da capacidade de, ao se distanciar da circunstância, vê-la como cena e sob vários 

ângulos. Sim, é possível fazer isso, mas o filósofo alerta que essa ação somente dá 

subjetividade à percepção do evento – e não o contrário, como faz parecer a ideia de 

totalidade. Enfim, ao ver mais ângulos de um evento esportivo, temos cada vez menos 

contato com ele, enquanto fenômeno do universo do esporte.

Pois, em detrimento do ponto de vista único, Dayan e Katz acrescentam:

“Presenciar pessoalmente um acontecimento ou cerimónia pública significa 
presenciar apenas os ângulos vantajosos a não ser que se acompanhe esse des-
file (e então se perde o lugar), ou a não ser que se faça parte do cortejo (e nesse 
caso é impossível vê-lo enquanto espetáculo) (Ibidem: p.97).”

Contraditoriamente, o estar “in loco” também é considerado relevante na es-

truturação dos megaeventos. Ainda segundo essa nova configuração proposta pelo 

modelo espetacular, Dayan e Katz comentam que o distanciamento do observador 

em relação ao evento é um indicador importante de “status”. 

75. Como já 
apontamos no 
capítulo anterior, 
há uma divergência 
ao sentido dado 
por Dayan e Katz 
ao conceito de 
“acontecimento”. 
No desenvolvimento 
teórico que 
fizemos nesta tese, 
entendemos que, 
em muitos casos, o 
que eles chamam 
de acontecimento 
pode ser chamado 
de “evento”, no 
sentido dado por 
Flusser. Por isso, 
preferimos o termo 
na língua original 
“media events” e 
não sua tradução. 
Rever nota 38, do 
capítulo 3. 
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“Um acontecimento é visto a partir de um determinado local; este e a sua 
distância em relação ao centro do acontecimento diz-nos (e aos demais) quem 
somos. No caso do casamento real, ou se está dentro da igreja (isto é, um con-
vidado da família real) ou se está fora da igreja, onde um local com boa visibili-
dade tem de ser pago (ao sermos obrigados a levantar-nos antes de amanhecer 
ou a passar a noite ao relento). Tal como no teatro, a distância do palco e a 
localização perante o centro do acontecimento são formas de recordar o lugar 
de cada qual na sociedade (Idem, ibidem: p. 97).”

Quanto mais perto, mais importante o espectador é. Contudo, o mais perto que 

se chega hoje do espetáculo esportivo, no contexto atual das arenas e dos megaeventos, 

é por meio das imagens dos meios de comunicação que transmitem o evento. Na visão 

desses pesquisadores, a televisão não é eficiente na estratégia de levar o acontecimento 

à casa de cada um: “Ao tentá-lo, a televisão está a ser defensiva e quase nostálgica, pro-

curando convencer os espectadores a reconciliarem-se com uma participação simulada 

na verdadeira cerimónia, que fica muito distante (Idem, ibidem: p. 102)”. 

Por isso, segundo eles, essa mídia usa de outra estratégia para tentar convencer 

o espectador que ele se encontra no local onde deve estar, em relação ao evento: “O 

que nós vos oferecemos, diz a televisão, não é apenas uma visão livre dos obstáculos 

do que ‘lá’ acontece, mas uma experiência totalmente diferente, disponível apenas 

para aqueles que não estão lá (Idem, ibidem: p.102)”. E como isso é feito pelos mega-

eventos eventos que também são “media events”? Segundo Dayan e Katz, 

“Através de uma utilização intensiva dos poderes do espetáculo, a televisão pre-
senteia os seus espectadores com novas e modernas formas de participação em 
substituição das antigas. Em vez de uma pálida réplica da experiência cerimo-
nial oferece a experiência única de ‘não estar lá’. De facto, diz a televisão, pode 
não existir nenhum ‘lá’ em absoluto; em qualquer caso, é ‘nossa’ a cerimónia 
de registro (Ibidem: p. 102).”

Figura 2576  – Arena do Corinthians, local da abertura da Copa do Mundo 
2014, promete ter o maior telão de LED do mundo: na inversão, o valor passa a 
estar nas imagens, que invadem até o espaço das circunstâncias que as geram.

76. Imagem 
da reportagem 
“Corinthians 
testa o ‘maior 
telão do mundo’ 
em seu estádio 
em Itaquera”, 
localizada em: 
http://www.estadao.
com.br/noticias/
esportes,corinthians-
testa-o-maior-telao-
do-mundo-em-
seu-estadio-em-
itaquera,1023130,0.
htm. Acesso em 
22/11/2013.
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Com isso, cria-se valor na ausência “in loco”, ao ponto de, mesmo estando 

in loco, buscar-se a janela midiática nas arenas, para ter uma experiência dife-

rente dos eventos esportivos. A ver que qualquer grande novo projeto de arena 

pressupõe imensos telões para que todos possam ver lances do jogo, filmes comer-

ciais, detalhes dos shows, entre outros. A outra ponta desse processo dá-se com 

os dispositivos móveis. Os espectadores vão aos locais de eventos, mas levam seus 

celulares, tablets e máquinas fotográficas e, com isso, interagem com o que vêm 

“in loco” e com o que vêm pela transmissão midiática.

Essa nova imagem do espetáculo “não tem correspondência com qualquer 

experiência anterior (Idem, ibidem: p. 102)”, pois é uma forma diferente de se es-

petacularizar os acontecimentos e eventos na sociedade. E, mais: “Os espectadores 

da televisão moderna dispõem de meios inesperados para participar na experiência 

ritual. Abrem-se novos caminhos, no domínio estético, que já não partem da neces-

sidade apologética de exorcizar o espetáculo, mas de uma decisão de maximizar o 

poder do espetáculo (Ibidem: p. 102)”.

Os pesquisadores Dayan e Katz vão adiante com a reflexão sobre essas no-

vas narrativas criadas pelos “media events”. Eles mostram que os meios de comuni-

cação de massa tornaram-se hábeis em editar dos megaeventos as imagens que vão 

permitir a construção de uma narrativa inclusiva e global ou, nas palavras deles, 

“a tarefa essencial da televisão consiste em separar o acontecimento como uma 
figura sobre um fundo e, dentro deste pano de fundo, separar o que deve per-
manecer no seu âmbito e aquilo que deve deixar-se cair por ser irrelevante. É 
na periferia do acontecimento que o papel da televisão se torna mais criativo, já 
que consiste literalmente em recriar o meio envolvente do evento. Esta criação 
cumpre três objetivos principais: estabelece um domínio sobre o significado, 
permite diferenciar os canais emissores e introduz uma interrupção litúrgica 
aos assuntos quotidianos (Idem, ibidem: p. 120-121).”

Figura 2677  - Rua do 
bairro do Engenho Novo, na 
cidade do Rio de Janeiro, 
enfeitada para a Copa 
do Mundo de 2010: na 
vinculação pelas imagens do 
futebol surge uma forma de 
participar do megaevento, 
ainda que à distância.

77. Foto retirada 
da reportagem 
“Ruas do Rio se 
pintam de verde e 
amarelo de olho na 
Copa do Mundo. In: 
http://globoesporte.
globo.com/futebol/
selecao-brasileira/
noticia/2010/06/
ruas-do-rio-se-
pintam-de-verde-e-
amarelo-de-olho-
na-copa-do-mundo.
html. Acesso em 
23/11/2013.
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Então, voltando ao exemplo dado, para compensar o evento que, salvo ex-

ceções e imprevistos, vai durar poucos segundos, os meios de comunicação explo-

raram a repetição da cena, a exibição da prova em ângulos inusitados – do alto, 

de baixo, o superclose, etc. –, a inserção de informações científicas, como o ritmo 

de batimento cardíacos dos corredores, a velocidade do vento e, ainda, num fenô-

meno mais recente, a inserção de coadjuvantes para ampliar a narrativa que se faz 

do evento. São convocados para entrar em cena pais e mães, irmãos, parentes em 

geral e até mesmo amigos e conhecidos do esportista. A partir desses convidados 

que, em geral, não são figuras do mundo esportivo, o telespectador ganha também 

identificação, pois pode compartilhar a emoção dos comuns com feitos de pessoas 

que realizam atos não comuns. 

Além de vincular com o espetáculo, pelas imagens em repetição, a estratégia 

dos meios de comunicação também gera vínculos sociais. Dayan e Katz (Ibidem: p. 

129) revelam que estudos feitos durante edições de Jogos Olímpicos mostraram que 

esses “media events” são agregadores, pois estimulam os telespectadores a consumir 

aquele momento em companhia de outras pessoas que, para eles, são especiais. Por 

isso, eles afirmam que “as pessoas se juntam para viver e festejar acontecimentos 

mediáticos na companhia de outros (idem, ibidem: p. 129)”. E, mais: 

“Através da criação de uma cerimónia colectiva (...), transferindo uma cele-
bração pública para o lar – o modelo da Páscoa judaica – ou, na verdade, a 
celebração caseira de outras datas festivas como o Natal ou o Dia de Acção de 
Graças – parece resolver a questão (...) de forma semelhante à que é vivida com 
a massa dispersa de telespectadores (Ibidem: p. 142). 

É justamente para dar conta desse imenso apelo que os “media events” -par-

ticularizando no nosso caso nos megaeventos esportivos - que os meios de comuni-

cação buscam soluções para estender a ação esportiva, face à exiguidade daquilo 

que é de fato exibido . E isso somente é possível a partir da midiatização do esporte 

na replicação e amplificação daquele momento escasso, por meios tecnológicos. E, 

não podemos deixar de apontar, isso vem sendo feito há décadas, na evolução dos 

megaeventos esportivos:

“Os acontecimentos mediáticos fornecem aos organismos transmissores uma 
oportunidade para testarem novos formatos e para efectuarem experimen-
tações técnicas. (...) De facto, os acontecimentos mediáticos desempenham 
um papel importante na difusão dos média electrónicos. (...) As Olimpíadas 
deram um grande impulso na introdução da televisão no Terceiro Mundo. 
Em geral, a difusão da televisão em determinados países está intimamente li-
gada a grandes acontecimentos políticos e desportivos à escala internacional 
(Idem, ibidem: p. 186).”
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Enquanto a final dos 100 metros rasos diminui continuamente de tempo de 

execução de ato de competitivo, os meios eletrônicos de comunicação do esporte vão 

ampliando o espaço dado a esse tipo de evento esportivo.  Afinal, os atletas vão ten-

tando a toda oportunidade diminuir os tempos e bater novos recordes – e a meta atual 

já está próxima a de realizar essa façanha em menos nove segundos e meio78! –. A 

solução entre a escassez do tempo de prova e a grande demanda por mais exposição 

desse evento surge no universo das imagens, na espetacularização do ato. 

A exposição dessas imagens, beneficiando-se da janela criada pelos am-

bientes midiáticos dos megaeventos esportivos, gera a midiatização do esporte. 

Ao veicularem-se pelos mais variados canais o esporte, potencializa-se o seu 

retorno para os grupos de interesse nele envolvidos. A questão é que, para a efi-

ciência dessa comunicação imagética, a imagem tem que ter valor, numa outra 

esfera, dentro do campo simbólico. 

As imagens têm uma vocação para o espetáculo, pois elas constroem cenas, 

como já afirmou Flusser, e porque pressupõem quem as veja, os espectadores. No 

caso do esporte, essa reflexão traz uma observação interessante: o espetáculo está 

vinculado ao assistir ao esporte e não ao praticá-lo. Podemos até entender que a 

prática esportiva, como sendo constituinte do universo dos jogos – ainda que negue 

simultaneamente isso, como já vimos –, gera um prazer quase vertiginoso, para usar 

o conceito de ilynx, de Caillois. Contudo, a experiência espetacular é dada ao espec-

tador somente. Por isso, como já vimos anteriormente, torcer é uma forma diferente 

de praticar esportes: mais espetacular e mais imagética.

A questão que Flusser coloca é que o distanciamento das circunstâncias, se-

jam objetos ou corpos, sejam eventos ou acontecimentos, faz também com que o re-

presentado perca a sua tridimensionalidade, tornando-se algo superficial e profun-

damente subjetivo, pois pode ter vários pontos de vista. Ou seja, torna-se imagem. 

Quando lidamos com o esporte, enquanto espectadores, vamos nos distanciando do 

mundo do jogo e nos aproximando do mundo das imagens do jogo jogado. 

Essa pequena reflexão introdutória nos leva a uma das definições centrais 

das ideias de Flusser, no antológico Filosofia da Caixa Preta (2011): 

“Imagens são superfícies que pretendem representar algo. Na maioria dos ca-
sos, algo que se encontra lá fora no espaço e no tempo. As imagens são, portan-
to, resultado do esforço de se abstrair duas das quatro dimensões espacio-tem-
porais, para que se conserve apenas as dimensões do plano (Ibidem: p. 21).”

 Ainda que as imagens sejam uma redução do que é representado, elas toma-

ram o mundo para si, ora mediando a experiência humana ora configurando-se como 

78. Até a redação 
desta tese os 
recordes mundial 
e olímpico são, 
respectivamente, 
9’’58 e 9’’63.
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a experiência na sua totalidade. Podemos desenvolver ainda mais esse raciocínio com 

outro trecho do pensamento de Flusser. Nele, o filósofo tcheco vai também abordar o 

assunto da natureza ambígua da imagem, com maior riqueza de detalhes: 

“Imagens são mediações entre o homem e o mundo. O homem ‘existe’, isto é, 
o mundo não lhe é acessível imediatamente. Imagens tem o propósito de lhe 
representar o mundo. Mas, ao fazê-lo, entrepõem-se entre mundo e homem. Seu 
propósito é serem mapas, mas passam a ser biombos. O homem, ao invés de se 
servir das imagens em função do mundo, passa a viver em função das imagens. 
Não mais decifra cenas da imagem como significados do mundo, mas o próprio 
mundo vai sendo vivenciado como conjunto de cenas (Idem, ibidem: p. 23).” 

Nesse contexto, os megaeventos esportivos, que são produção de mídia por 

excelência, se configuram como o ponto alto nesse processo. Neles, corpos e ima-

gens atuam juntos e numa proporção em que, cada vez mais, o espaço dados às 

superfícies toma o lugar que é dado aos corpos em movimento, em competição. E, 

paradoxalmente, sem ocupar espaço, pois a imagem é superfície, ainda quando cria 

ilusões como as que envolvem o uso da tecnologia 3D. Esse é o tom do que veremos 

a partir de agora, ao organizar esse ambiente de midiatização do esporte em nível 

de megaespectáculo, sob uma organização econômica.  

De uma forma de representação das circunstâncias do mundo, as imagens 

acabam por ser uma substituição do mundo, fazendo a mediação do homem com 

seus objetos e desejos. No caso do esporte, por exemplo, de uma solução que permi-

te o acesso dos espectadores ao espaço de competição – local com limitações para 

receber torcedores e, por isso mesmo, restrito – a representação imagética desse lo-

cal destinado a poucos permite que muitos vejam o que se desdobra lá - como vimos 

anteriormente no exemplo da prova dos 100 metros rasos nos Jogos Olímpicos,. 

Contudo, o que será visto não é efetivamente o que lá se desdobrou, mas 

uma “outra totalidade” do momento da competição, como já foi mostrado por 

Dayan e Katz (Ibidem) e que, podemos até, entender como um desdobramento do 

pensamento de Bourdieu (Ibidem) na sua análise do papel dos meios de comunica-

ção na construção do sentido do espetáculo esportivo, como vimos no capítulo an-

terior. Assim, a relação de grande parte dos fãs do esporte é, cada vez mais, com as 

imagens do esporte e não com o próprio esporte. São muitos os estudos e pesquisas 

que permitem constatar isso. 

Um caso interessante, por exemplo, foi um relatório chamado Dossiê Sportv, 

produzido pelo instituto de pesquisa Ipsos Marplan para o canal de TV por assi-

natura Sportv79. Nesse estudo, feito em 2006, que pretendia mapear os hábitos es-

portivos da população brasileira, a partir de uma amostragem de pessoas de várias 

79. Esse documento 
pode ser acessado 
pela internet em 
alguns repositórios 
de arquivos. Uma 
resenha sobre a 
obra, na época do 
seu lançamento, 
pode ser vista em: 
http://rae.fgv.br/
sites/rae.fgv.br/
files/artigos/4889.
pdf. Acesso em 
15/11/2013.
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localidades do Brasil, 94% da população diz que se interessa por esporte, estando 

nesse grupo praticantes, torcedores e telespectadores. 

O que é interessante é que, apesar da ampla aceitação, somente 54% assu-

miram realizar atividades esportivas regularmente e uma parte menor desse grupo, 

com frequência. Cabe notar que, daqueles que praticam algo, um grande grupo faz 

caminhadas e corridas, a despeito da paixão do brasileiro por futebol – que se mos-

tra como uma paixão por assistir a esse esporte mais que por praticá-lo. 

Não é por menos que a pesquisa constata que, para a maioria dos entrevis-

tados, o esporte está associado à saúde. Se observarmos no todo da ciência do es-

porte, faria sentido, já que das três formas de prática possíveis, duas delas – esporte-

-participação (popular, amador) e esporte-educação (educação física) – são voltadas 

à promoção da qualidade de vida e do cuidado do corpo. 

Coincidentemente essas práticas são menos midiáticas, estão mais próxi-

mas do fazer esporte em si. Como sabemos, esta é a terceira vertente do esporte, o 

esporte-performance, de competição e que tem grande número de ídolos esportivos 

e alta intervenção dos meios de comunicação de massa: acreditamos que seja este o 

principal tipo de esporte que povoa a mente dos fãs80. 

É notável que, nesse contexto, a vocação para a saúde é bastante relativa, 

visto que os atletas profissionais sofrem com alto índice de lesões, são expostos ao 

stress nas competições, vivem em um mundo de alto assédio de práticas de dopping 

ou, não menos grave, de drogas para suportar a dor e continuar competindo. As-

sim, os megaeventos são um ambiente do contraditório: sob a máscara de corpos 

perfeitos, saúde e explosão de energia e vitalidade eles escondem, como biombos, o 

seu oposto que surge na derrota, nas doenças e nas frustrações de atletas e torcidas. 

Nesse contexto, associar o esporte dos megaeventos esportivos e sua compe-

tição acirrada à saúde somente é possível no universo do imaginário criado por eles. 

Não há lastro na realidade das práticas esportivas e na esfera dos corpos envolvidos 

na questão para sustentar essa imagem. A vitória, enquanto imagem perfeita da 

saúde e da beleza, é que é escassa. A derrota irmana a todos os demais que, ao per-

der, fracassaram no corpo e no imaginário. Perder é desapegar-se das imagens, vol-

tar ao corpo e às dores do esporte. As derrotas vinculam e existem em abundância.

Bons exemplos disso são as derrotas brasileiras nas Copas do Mundo de 

1950, realizada no Brasil, e a de 1982, na Espanha. A primeira ficou conhecida 

como Maracanazo e marca a derrota da seleção brasileira para os uruguaios em 

seu próprio território e num contexto em que dos donos da casa já se sentiam 

campeões. A perda calou um Maracanã com cerca de 200 mil pessoas e gerou 

clima de velório no País. 

80. A referência 
aqui, para essa 
classificação, é 
Tubino (1999:  
p. 26-28).
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Figuras 2781 e 2882   - 
Imagens-símbolo de 
derrotas brasileiras: 
Menino na arquibancada 
do Maracanã antes da 
tragédia na final da Copa 
de 1950; Outra criança 
presencia a “Tragédia de 
Sarriá”, na Espanha, em 
1982 com o choro contido. 
Derrotas como vínculos e 
fim de ciclos.

81. Foto de 
José Medeiros, 
pertencente ao 
acervo do Instituto 
Moreira Salles 
– IMS. In: http://
reliquiasdofutebol.
blogspot.com.
br/2012_09_09_
archive.html.  
Acesso  
em 18/10/13.

82. Capa histórica 
do Jornal da 
Tarde. In: http://
futpopclube.
com/2012/10. 
Acesso em  
18/10/13.
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Situação de dor e perplexidade também foi vista na derrota para a Itália, 

em 1982. O time brasileiro jogava bem, mas foi vítima das agruras do jogo e perdeu 

para a equipe italiana que não estava bem na competição, mas soube tirar vanta-

gens das oportunidades que teve na disputa. A derrota, na imperfeição do “jogo do 

bonito”, traumatizou o país e estabeleceu o impasse entre o futebol arte e o futebol 

eficiente nas discussões sobre Copa do Mundo.

Assim, podemos inferir que há, nesse ambiente, uma inflação das imagens 

de saúde, beleza e de alegria, na relação direta com os recursos escassos que são 

os corpos e as boas condições que levam à vitória. Sob as camadas de imagem, o 

cenário onde se ergue o altar do ganhador é sustentando pelos dejetos da luta, ou 

seja, derrotados e restos de batalha. Somente a potência de imagens ofuscantes para 

esconder que, no mundo dos espetáculos, não há nada na vitória além de um meca-

nismo supraestruturado que gera e alimenta a imagem da vitória. 

Entre vitórias e derrotas, entre alegrias e tristezas, o denominador comum, 

dentro do mundo do espetáculo esportivo, é a imagem. E não é qualquer imagem, 

como já vimos aqui, são imagens que geram “extravagante expectations”, por se-

rem da esfera dos pseudo-eventos, segundo Boorsting. São imagens nulodimensio-

nais, pois estão abstraídas de todas as dimensões corpóreas dos objetos relacionais 

e, segundo Flusser, já não tem com eles nenhum vínculo: vinculam-se efetivamente 

com os programas que programas imagens. 

Acrescentamos a essas leituras de Boorsting e de Flusser mais uma: são imagens 

iconofágicas, segundo Baitello jr (2005). Ou seja, são imagens que se alimentam de ou-

tras imagens num processo de devoração imagético, onde a imagem original já se per-

deu, sua relação com o mundo só se explica enquanto proposta de um mundo, nunca 

como representação dele. Mas isso é só começo. O pesquisador brasileiro afirma que

“há tempos as imagens procedem de outras imagens, se originam da devoração 
de outras imagens. Teríamos aí o primeiro degrau da iconofagia. As imagens 
que povoam nossos meios imagéticos se constituem, em grande parte, de ecos, 
repetições e reproduções de outras imagens, a partir do consumo das imagens 
presentes no grande repositório. O segundo grau da iconofagia surge quando 
nós humanos começamos a consumir as imagens. Não mais as coisas, mas seus 
atributos imagéticos é que são consumidos (Ibidem: p. 54).” 

No caso dos megaeventos, por exemplo, as representações dos países de uma 

Copa do Mundo e das cidades-sede de uma Olimpíada ilustram ao menos parte 

disso. Essas imagens não representam, de fato, os lugares, o povo e a sua forma de 

viver, jogar e fazer cultura, mas sim apresentam cenas ideais. As imagens, enquanto 

representação, dão lugar a um tipo de ambientação imagética que mistura as ima-
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gens mágicas, de presença, com as imagens de simulação. Nesse contexto, simulan-

do, é claro, eventos programados pelo aparelho gerador do esporte-espetacular.

Uma boa leitura sobre os tipos de imagens, citados acima, está em Kamper: 

“Ambígua desde o começo, ‘imagem’ significa, entre outras coisas, presença, 
representação e simulação de uma coisa ausente. (...) ‘Presença’ é a dimensão 
mágica, ‘representação’ reúne forças da imitação, da capacidade de colocar as 
imagens como imagens, o inteiro arsenal dos disfarces engenhosos e ‘simula-
ção’ é um assunto da ilusão, incluída a auto-ilusão que, em contato com as leis 
de mercado e a da abstração da troca tem atualmente sua conjectura favorável 
(Kamper, 2002: pp. 12-13)

No caso dos megaeventos, as imagens de representação são devoradas, dige-

ridas e retransformadas pela máquina geradora de imagens da competição esporti-

va. Assim, todos os seus cenários internos se reconfiguram em uma nova imagem, às 

vezes bastante distante dos seus objetos constituintes originais. Nessa digestão pres-

supomos um novo produto – uma nova imagem, que consideramos aqui, é gerada 

pelo processo econômico da espetacularização das imagens. São imagens econômi-

cas, por excelência, e economizadas, por programação. Na prática elas funcionam 

com um “batalhão de elite” dos megaeventos, atuando como objetos imagéticos 

com valor em si e que não têm nenhuma outra função que não seja a de estetizar 

o esporte, com um fim político. Elas são sedutoras e até “apetitosas”, pois oferecem 

cenários com os quais queremos nos vincular, ou seja, nos quais queremos consumir. 

Os detalhes mais regulares de um evento esportivo, como uma jogada genial 

durante uma partida ou uma cena de dor durante uma competição, fazem parte 

do espetáculo esportivo, tanto quanto as imagens de prosperidade construídas por 

um estádio espetacular. No geral, o desempenho dos atletas e o espaço criado em 

torno deles, com arenas, estádios, instalações, tudo acaba sendo calcado pelo viés 

do espetáculo. Ele fomenta a geração de  imagens que arrebatam o público, que o 

“separa” para um outro plano, longe do esporte e perto daquilo que se alimenta 

dele,  o próprio mecanismo espetacular dos megaeventos.  

POR QUE A IMAGEM É UM PROBLEMA ECONÔMICO?
Acreditamos que há um percurso a ser seguido para entender na sua com-

pletude a reflexão de Flusser, sobre a superficialidade das imagens e, por consequ-

ência, como o conceito de valor migra das “coisas” para as superfícies. Em parte, 

é o que faremos agora, com a meta de entender “algo que caminha para o nada” 

e que, ao mesmo tempo, congrega em si uma escala de valores da maior impor-

tância na sociedade contemporânea. 
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Um bom começo para aprofundar a questão da relação entre o homem e 

a imagem é apresentado pro Baitello jr em um artigo intitulado Incomunicação e Ima-

gem (Baitello Jr.; Contrera; Menezes; 2005: p. 71-80). A partir das reflexões desse 

pesquisador, podemos dizer que a questão da imagética é um dos pontos centrais 

para o entendimento do conceito de comunicação, pois ela “permite facilmente – e 

não deveria – que sejamos sequestrados pelo seu conteúdo mais superficial, pela 

manifestação da sua natureza de plano (idem, ibidem: p. 70)”. É claro que a crítica 

à imagem precisa ser relativizada, para que não transpareça a ideia de que todo o 

universo das imagens coloca-se como algo negativo para o homem. 

A relação entre os homens e as imagens transcende uma possível leitura re-

ducionista. De fato, a imagem acompanha a evolução do ser humano na sua jorna-

da evolutiva e, assim como o homem, também precisa ser vista sobre várias perspec-

tivas e momentos. Tentaremos aqui fazer uma breve reflexão sobre isso, obviamente 

destacando os pontos que contribuirão para o objetivo deste capítulo, que é levar 

à reflexão sobre a economia das imagens, particularmente no ambiente esportivo.

 O primeiro ponto desta reflexão, aponta Baitello Jr., é a mente humana. 

Antes de qualquer tipo de análise sobre imagens do/no mundo, faz-se necessário 

refletir sobre as imagens que povoam a mente humana, desde os primórdios. 

“Assim, nossa incubadora interna de imagens, a mente humana, se oferece 
como ponto de partida muito anterior ao momento em que as imagens ali 
geradas tivessem sido inscritas ou sobre-escritas sobre a superfície plana de 
um suporte qualquer. (...) Sempre será necessário que as imagens geradas na 
mente emirjam à superfície, não importa se traduzidas em som, palavras, cores, 
volumes, objetos, desenhos, o que importa é que elas venham à tona para se 
transferir para outros, para vincular, para criar pontes com outros seres (Idem, 
ibidem: p. 71).”

Em suma, é essa capacidade de vinculação um fator decisivo para o enten-

dimento da comunicação, na sua concepção mais atual e menos funcionalista. Vol-

tando ao ponto que nos interessa, é na mente que começa a história das imagens, 

ligada ao mundo dos sonhos, pois segundo ele, 

“uma vez geradas ali, podem ser inscritas sobre outros materiais. E quan-
do inscritas sobre a pedra, o couro, o papel, podem ser transmitidas para 
outros, povoando outras mentes, dialogando com outras imagens e multi-
plicando-se em variações infinitas. Vamos dar a esse processo o nome de 
‘comunicação’ (Ibidem: p. 71)”. 

 Continuando a leitura da evolução das imagens é a partir dos sonhos e da 

imaginação que as imagens ganham o mundo. E o ponto obrigatório para a percep-
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ção dessas imagens externas está nas representações imagéticas feitas em cavernas 

que, segundo Baitello Jr., são um meio do caminho entre o externo e o interno mental:

“As cavernas escolhidas pelos nossos ancestrais para depositar sobre paredes 
suas imagens, de alguma maneira reproduzem ou imitam a forma do espaço 
interior que gera imagens internas, ao mesmo tempo que simulam a grande 
abóboda do mundo, no meio do caminho entre o nicho interno das imagens e 
o grande palco do mundo. No meio do caminho entre o escuro e a visibilidade 
do dia (Ibidem: p. 73).”

 Das paredes das cavernas, as imagens vão ganhando espaço em outros ob-

jetos que são mais móveis: como pedaços de madeira, couro, papiro e argila fresca. 

Segundo Baitello Jr, esses já são materiais da luz do dia e que não estão “mais presos 

dentro das cavernas, mas móveis, passíveis de transporte e de longos deslocamentos, 

com seus possuidores ancestrais (Ibidem: p. 73)”.  

 De forma muito poética, Baitello Jr. explica que, ao longo do processo evolu-

tivo, as imagens trocam a escuridão das cavernas, onde somente poderiam ser produ-

zidas mediante o corte da pedra e dos materiais, gerando marcas e cicatrizes, pela luz 

intensa do dia e do sol. Com essa passagem, as imagens ganham uma nova dimensão:

“as imagens interiores, cortadas na pedra ou incrustadas nas cavernas não mais 
necessitam da profundidade do corte ou da interioridade da caverna. A luz 
intensa cria um novo habitat para as imagens e as suas consequentes transpo-
sições. Nascidas na interioridade e na escuridão, elas ganham o espaço aberto 
e os suportes luminosos. Então, ao invés de imagens inscritas, o que passamos 
a ter são imagens sobrescritas, uma fina película de pigmentos se coloca sobre 
uma superfície (Ibidem: p. 74).”

 Com essa explicação dele, temos uma visão bastante simples sobre o que 

Flusser chama de “superfície”, como sinônimo de “imagem”. Baitello Jr. ainda 

acrescenta que é essa característica superficial da imagem, associada à luz e ao 

desenvolvimento de pigmentos, que permite a origem de “todas as outras su-

perfícies tecnicamente desenvolvidas para receber imagens: o couro, a madeira, 

o papiro, o papel e depois as telas de plástico, as telas de vidro, as telas de luz e 

suas variantes (Ibidem: pp. 74-75)”83.

Como vimos, a partir dos conceitos de imagem de Baitello Jr., os agentes 

do início dos Jogos Olímpicos da Era Moderna buscaram referências no universo 

imagético dos esportes antigos, a partir do que havia sido registrado em inúmeros 

formatos e superfícies. Assim sendo, a construção dessa “moderna tradição” olím-

pica deu-se pelo farto acervo imagético deixado pelos gregos. Se entendermos que o 

ideal olímpico, ou olimpismo, tem como uma das suas bases um determinado ideal 

de atleta, podemos perceber então que a concepção de praticante de esporte e do 

83. Foge um 
pouco aos nossos 
interesses aqui, 
mas não podemos 
deixar de destacar 
também que, 
além disso, nesse 
processo de cortar 
a pedra, de marcar 
os objetos também 
está a origem da 
escrita, na sua 
relação direta com 
as imagens e com as 
superfícies.
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esporte em geral foi construída na modernidade a partir de superfícies e da superfi-

cialidade inerente ao processo de registro dessas práticas ancestrais.

 Em termos de Esporte Moderno, vemos que a construção do ideal do atleta, 

do corpo e até mesmo das práticas vão buscar nessa fonte imagética para construir 

uma das manifestações culturais mais expressivas da contemporaneidade. Assim, 

para construir o espetáculo moderno esportivo, os visionários da criação do esporte 

no período diretamente posterior à Revolução Industrial buscaram as formas tra-

dicionais de espetáculo esportivo e elas estavam disponíveis na farta representação 

dessas práticas nas artes gregas.

 
“Como as imagens passaram a habitar nosso mundo, elas passaram a se tor-
nar referências de si mesmas (...). A partir de um certo momento, as imagens 
passam a se produzir a si mesmas, quer dizer, elas se fazem a partir de outras 
imagens. Deparamo-nos como o fenômeno da auto-referência, ou seja, uma 
imagem de uma pessoa já não precisa de uma pessoa. Basta uma outra ima-
gem. A imagem de um objeto já pode ter como referência outra imagem de  
um objeto. O mundo passa a se tornar cada vez mais distante e dispensável 
(Baitello Jr, ibidem: p. 75).”

Cabe ainda, no diálogo sobre a evolução das imagens da mente humana às 

inúmeras telas da sociedade contemporânea, fazer uma breve explanação. Baitello 

Jr. dialoga com as ideias do pesquisador alemão Hans Belting que, na sua obra 

Antropologia da Imagem, vai distinguir o universo imagético em: imagens endógenas 

e exógenas, sendo as primeiras justamente as imagens surgidas na mente humana 

e, por oposição, as seguintes, aquelas que povoam o ambiente externo, tomando a 

mente e o imaginário “de fora para dentro”:

“Por este motivo, as categorias de ‘imagens endógenas e imagens exógenas’, 
propostas por Hans Belting (2001)84, são tão interessantes e operativas. Elas 
possibilitam a verificação do vetor de uma imagem e seu efeito sobre a comu-
nicação social. E permitem um tipo de ‘análise de impacto sobre o meio am-
biente’ comunicacional, possibilitam um diagnóstico do potencial dialógico das 
imagens como força imaginativa, quando seus vetores dominantes conduzem 
à interiorização, ou como força desvinculadora, dissociativa e auto-referente, 
quando seus vetores são de mera exterioriridade, remetendo apenas a mais 
imagens exógenas e cerceando o movimento interiorizante de associação com 
as profundezas das imagens endógenas (Idem, 2005: p. 47).”

 Oriundas dos sonhos e dos mitos humanos, as imagens – base para o esporte 

a partir dos jogos como elemento integrador da cultura – passaram por um longo 

processo que leva à fase contemporânea, no contexto dos megaeventos. Das formas 

mais ancestrais de jogos aos rituais e práticas miméticas inerentes ao mundo mítico-

-bélico antigo, elas constituíram-se como agentes importantes no processo de comu-

84. Aqui, estamos 
nos baseando na 
versão espanhola 
da obra desse 
autor: Belting, Hans. 
Antropologia de 
la Imagen. Madrid: 
Katz Editores, 2007.
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nicação entre os homens. Nesse contexto, vemos que, desde a ascensão do Esporte 

Moderno, as imagens exógenas são fundamentais para a organização do imaginário 

esportivo e sua retroalimentação. 

 Apesar de já termos abordado o assunto, ainda falta uma conceituação mais 

adequada às imagens contemporâneas. Vimos, nas exemplificações anteriores sobre 

os Jogos Gregos Antigos e a retomada dos Jogos Olímpicos, que um amplo universo 

de imagens foi importante nesse processo: esculturas, murais, vasos e tantos objetos 

que, impregnados por pigmentos ou esculpidos, registraram façanhas atléticas de tem-

pos remotos e contribuíram para povoar o imaginário esportivo dos tempos recentes. 

 Contudo, quando se avalia o grau atual de acumulação de imagens espe-

taculares esportivas, para usar uma expressão debordiana, fica claro que há, além 

dos elementos já expostos, outro fator para a elevação ao atual momento do uni-

verso imagético. Esse momento, podemos assim pontuar, está ligado às imagens 

técnicas, como conceituado por Flusser, e à mídia terciária, definição do pensador 

alemão Harry Pross. É no diálogo entre esses dois teóricos que vamos agora tentar 

levar à questão das imagens esportivas ao patamar dos megaeventos, como cons-

tituídos a partir do fim do século XX. 

 Para iniciar esse diálogo, explicamos que, para Pross, há três tipos de mídias. 

A primeira, a mídia primária, é a forma mais elementar de comunicação e é a que 

envolve uma relação direta entre corpos envolvidos em um contexto de comunicação:

“Recordemos que los medios del contacto elemental humano permiten la co-
municación sin instrumentos ni aparatos, por lo que los denominamos ‘medios 
primarios’, en analogía con el ámbito social primario en el que son los princi-
pales medios de entendimiento (Idem, 1990: p. 162).” 

 Ainda sobre mídia primária, Vicente Romano, dialogando com os conceitos 

de Pross, traz algumas reflexões bastante pertinentes para as nossas análises den-

tro do âmbito esportivo. Ele vai pontuar, por exemplo, que os “medios primários” 

envolvem “todo intercambio de experiencias y conocimientos, toda interacción in-

formativa se inicia dentro del grupo primario em donde los indivíduos se encuen-

tran cara a cara (Idem, 1976: p. 62)”. Além disso, o pesquisador espanhol também 

destaca que as possibilidades expressivas do corpo são relevantes nesse contexto, de 

forma que “las posibilidades expresivas de ojos, frente, boca, nariz, postura, de  la 

cabeza, brazos y manos, etc, transforman la capacidad humana para diferenciar los 

movimentos en informaciones para los demás (Ibidem: p. 62)”.

 Daí que Pross define que a mídia primária tem a ver com os meios de con-

tato elementares do ser humano. E, segundo Romano, “la vigencia de estos medios 
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no ha desaparecido con el tiempo, sino que su importancia se destaca aún más ante 

al presencia del instrumental tecnológico moderno (Ibídem: p. 62).” No caso do 

esporte, particularmente, a mídia primária tem relação com as práticas de jogo e de 

esporte em sua natureza mais direta, corpo em ação e com contato. Podemos dizer 

ainda que essa ideia de mídia primária está mais próxima à comunicação esportiva 

em primeira instância, segundo Bourdieu (1997), pois é do universo dos agentes 

esportivos em contato direto, “in loco”. 

 Contudo, como sabemos, a natureza espetacular do esporte já faz parte de 

sua origem enquanto ritual. Além disso, a sensação de contato com o belo e com 

façanhas notáveis gera nessas práticas a necessidade de registro, de fazer com que 

os atos perdurem. Por isso, é da natureza esportiva, enquanto uma forma de comu-

nicação, uma tendência à transmissão temporal. 

“Esta tendencia la siguen  todos los tipos de imagen y escritura, antes y des-
pués de la invención de la imprenta y de las técnicas que ella puso en marcha. 
Por grandes que sean las diferencias del registro, tienen en común que pue-
den ser ‘percebidas’ sin aparatos. Para decifrarlas, se requiere el conocimien-
to de los signos y del código, como forma sólo dependen del aparato para la 
producción, si prescindimos, de que alguien se muerda un modelo en la piel 
y ‘registre’ así sin aparato. (…) Cuando se requiere un aparato del lado de 
la producción, y no del lado de la recepción, propongo el término ‘medios 
secundarios’ (Pross, ibídem: 164-165.”

 Romano, ao analisar essas categorias criadas por Pross, enfatiza que é no 

contexto de mídia secundária que as imagens e a escrita ganham força, pois elas 

“transportan un mensaje al receptor sin que éste necessite um aparato para su re-

cepción. Entre ellos están la imagen, la escritura en sus distinctas manifestaciones y, 

sobre todo, los diferentes productos de la prensa en su sentido más amplio (Romano, 

ibídem: 62)”. Vejamos o que Pross diz sobre essa questão:

“Por medios terciarios entendemos los medios del tráfico de símbolos que 
presuponen aparatos del lado del productor y del consumidor. El cuadro pin-
tado y la fotografía pertenecen, de acuerdo con esta división, a los medios 
secundarios. Son perceptibles sin aparato. El film necesita un proyector, la 
televisión requiere, además, aparatos receptores que permitan la percepción 
del film (en sentido amplio) radiado a casa. Cuando no concuerda la técnica 
de transmisión, la imagen oscila o se corre, se pierde la posibilidad de inter-
pretar lo visto (Ibídem: p. 170.”

 Romano comenta que “este tipo de medio se inicia con la telegrafía eléctrica 

y sigue con el teléfono, la radio, el cine, la televisión, etc. (Ibídem: p. 62)”. É fácil 

de notar que coincide com essa evolução dos meios de comunicação o processo de 

expansão do esporte moderno. No início o cinema e a fotografia e depois outras 
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dessas formas de captar imagens vão ser fundamentais nessa parceria que vai gerar 

uma das vertentes mais importantes do espetáculo no século XX, o esporte de alto 

rendimento e para grandes públicos. 

 Com o que foi posto a partir das três manifestações de mídia, de Harry 

Pross, podemos chegar ao conceito de imagem técnica, de Flusser: “As imagens 

tradicionais são superfícies abstraídas de volumes, enquanto as imagens técnicas 

são superfícies construídas com pontos (Idem, 2008: p.15)”. É no contexto de uma 

mídia terciária que prescinde de aparatos tanto na geração de imagens quanto na 

decifração delas que as imagens chegam ao contexto que agora vamos abordar.

“Somos testemunhas, colaboradores e vítimas da revolução cultural cujo âm-
bito apenas adivinhamos. Um dos sintomas dessa revolução é a emergência 
das imagens técnicas em nosso tempo. Fotografia, filmes, imagens de TV, 
de vídeo e dos terminais de computador assumem o papel de portadores de 
informação outrora desempenhado por textos lineares. Não mais vivencia-
mos, conhecemos e valorizamos o mundo graças a linhas escritas, mas agora 
graças a superfícies imaginadas. Como a estrutura de mediação influi sobre 
a mensagem, há mutação na nossa vivência, no nosso conhecimento e nos 
nossos valores (Idem, ibidem: p.15).”

 Para Flusser, a emergência e consolidação das imagens técnicas, ao longo 

do século passado, colocam uma situação inédita: “As novas imagens não ocupam o 

mesmo nível ontológico das imagens tradicionais, porque são fenômenos sem para-

lelo no passado. (ibidem: p. 15)”. A seguir, ele explica melhor o contexto novo que 

surge com esse tipo de imagem:

“(...) ao recorrermos a tais imagens, não estamos retornando da unidimen-
sionalidade para a bidimensionalidade, mas nos precipitando da unidimen-
sionalidade para o abismo da zerodimensionalidade. Não se trata de volta 
do processo para a cena, mas sim de queda do processo rumo ao vácuo dos 
‘quanta’ (Ibidem: p. 15).”

Após esse percurso que nos permitiu refletir sobre a evolução conceitual 

das imagens, das imagens tradicionais às técnicas, e as suas implicações quanto ao 

contexto das mídias primária, secundária e terciária, temos subsídios para voltar ao 

nosso objetivo principal que é tentar aproximar o conceito de imagem do contexto 

e do conceito da economia.

 Como vimos, com a evolução das tecnologias de captação e circulação das 

imagens, elas ganham o mundo. As inúmeras técnicas de impregnar superfícies com 

representações permitem que elas comecem a fazer “parte decisiva da vida, a serem 

habitantes do mundo, a dividir com os homens os espaços do mundo (Ibidem: p. 

75)”. Dando saltos históricos e mantendo o foco na questão esportiva, vamos encon-
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trar imagens de atletas praticando esportes em vários momentos da Antiguidade. 

O destaque, como não poderia deixar de ser, são os Jogos Olímpicos Gregos, que 

produziram inúmeros registros das práticas daquelas épocas – já contaminadas pe-

las questões sobre a imagem, apontadas aqui. 

 De qualquer forma, não se pode negar o “legado visual” que os Jogos 

Olímpicos criaram, para usar uma expressão do pesquisador britânico O´Mahony 

(2012). Segundo ele, o resgate de objetos antigos com imagens dos jogos contribuiu 

para fomentar a ideia de uma nova era olímpica. Nas palavras dele,

“Even while Olympia lay unexplored, however, other archaeological finds be-
gan to contribute towards building up not just historical knowledge, but spe-
cifically a visual image of  the ancient Games. Fragments of  Greek pots, were 
regularly uncovered during the eighteenth and nineteenth centuries and were 
increasingly collected and catalogued. Here the formation of  the great public 
museums throughout Europe, most notably the British Museum in London 
and the Museé de Louvre in Paris, facilitated the systematic study and display 
of  these artefacts as well as bringing them to the attention of  a wider public 
(Ibidem: p. 15).” 

 Inegavelmente, vem da Grécia Antiga todo um universo imagético po-

tente e altamente influenciador do mundo dos esportes até no contemporâneo. 

Um modelo de corpo e de comportamento de atleta começou a ser moldado 

naqueles rituais e foi eternizado em objetos e esculturas que influenciam o es-

porte até hoje. Falamos de esculturas, pinturas em murais e em vasos, além de 

outros objetos que permitem que as imagens daqueles atos permaneçam entre 

nós. E, ainda mais, permitiram o retorno do conceito de Olimpíada no mundo 

do esporte moderno. 

 Sobre isso, O´Mahony traz uma explicação que dá a essas imagens antigas 

um curioso conceito de “protótipo”, pois elas já possuem algo de eficiente, de eco-

nômico, que vai nos interessar mais à frente:

“Knowledge of  these classical prototypes also contributed towards contempo-
rary artists beginning to engage with the ancient Olympic Games as a subject 
for their own works.  To take one example, the British history painter James 
Barry notably included a scene entitle ‘Crowning the Victors at Olympia’ in 
his vast series of  murals representing ‘The Progress of  Human Knowledge and 
Culture’, produced for the Great Room at the Royal Society of  Arts in London 
between 1777 and 1784.  Throughout the nineteenth century, sculptors, too, 
frequently drew upon these famous representation of  ancient Greek athletes as 
a precedent for their own work (Ibidem: p. 18).” 

 O pesquisador britânico acrescenta que o interesse que surge pelo imaginá-

rio dos jogos gregos antigos, acumulado em imagens sobreviventes daquele período, 
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vai permitir uma nova fase de geração de imagens com essa temática. Além do 

mais, esse momento coincide com os esforços de muitos intelectuais que almejavam, 

a partir da ascensão do esporte moderno, retomar o ideal olímpico e reintroduzir as 

Olimpíadas na sociedade moderna. 

“In both France and Britain, for example, the latter part of  the nineteenth 
century witnessed a growing interest in the development of  new sculptural 
forms that not only emphasized the corporeal nature of  the nude male athle-
te in action, but also frequently made an explicit reference to the preponde-
rance of  representations of  Olympian athletes in Classical Greek sculpture. 
These works, it might be added, not only also notably appeared at precisely 
the time when attempts were being made to revive the Games for a new ge-
neration (Ibidem: p. 18-20).”
 

Como vimos, a partir dos conceitos de imagem de Baitello Jr., os agentes do 

início dos Jogos Olímpicos da Era Moderna buscaram referências no universo ima-

gético dos esportes antigos, a partir do que havia sido registrado em inúmeros for-

matos e superfícies. Assim sendo, a construção da “tradição” olímpica deu-se pelo 

farto acervo imagético deixado pelos gregos. Se entendermos que o ideal olímpico, 

ou olimpismo, tem como uma das bases um conceito de atleta diferente do contexto 

da Antiguidade, podemos perceber então que a concepção de praticante de esporte 

e do esporte em geral foi construída na modernidade a partir de superfícies e da 

superficialidade inerente ao processo de registro dessas práticas ancestrais.

Esse processo, que foi iniciado a partir do rico material deixado pelos gregos, 

contou com a fotografia e, posteriormente, com o cinema como ferramentas de 

revisão da estética original e adaptação aos novos tempos. Mais à frente, a partir da 

segunda metade do século XX, a televisão foi também fundamental na construção 

do “modus operandi” dos megaeventos esportivos. E, mais recentemente, a inter-

net, o celular e as novas ferramentas tecnológicas também estão contribuindo para 

novas manifestações desse tipo de atividade do mundo do espetáculo.

Figura 2985  - Detalhes de objetos com cenas de disputas nos Jogos Gregos Antigos: imagens viram protótipos para 
a retomada das Olimpíadas na fase moderna.

85. In: http://www.
turismogrecia.
info/guias/grecia/
os-jogos-olimpicos-
na-grecia-antiga. 
Acesso em 
22/11/2013.
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Figura 30 (à esquerda)86  - Cartaz dos Jogos de Atenas 
em 1896: retomada das  tradições olímpicas já incorpora 
elementos imagéticos das edições da Antiguidade. 
Figura 31  (acima)87 - Medalhas dos Jogos de Londres 
de 1908, imaginário dos jogos antigos é difundido nos 
objetos e rituais das edições

Podemos até, resgatando as ideias de Boorsting (2012), fazer algumas ila-

ções. A primeira tem a ver com aproximação da proliferação de imagens nesse 

contexto com o que o pensador norte-americano chama de “Graphic Revolution”, 

ou seja, a expansão dos meios técnicos que permitem a geração de imagens, a partir 

do fim do século XIX. Essa ideia, que pode ser aproximada do conceito de Flusser 

de imagem técnica (2011), levará aos conceitos de pseudo-eventos, do primeiro, e 

nulodimensão, do segundo. Ambos, ao fim, mostram o que já estamos apontando 

sobre a irrealidade criada pelos ambientes da imagem.

Ainda sobre pseudo-eventos e imagens, Boorsting afirma: “Images are the 

pseudo-events of  the ethical world. They are the best only pseudo-ideals. They are 

created and disseminated in order to be reported, to make a ‘favorable impression’. 

Not because they are good, but because they are interesting (Ibidem: pp. 243-244).” 

Ou seja, na irrealidade delas, estão postas as questões éticas e políticas para o com-

portamento dos homens. 

Um caso que bem ilustra isso é a do começo do documentário oficial dos 

Jogos Olímpicos de Berlim 1936, Olympia, da cineasta Leni Riefenstahl: Mais que fa-

zer a cobertura cinematográfica das disputas, a cineasta recria a mitologia dos Jogos 

Antigos e constrói uma ponte simbólica entre aquele mundo e o mundo moderno, 

a partir da cerimônia do fogo e do ritual do revezamento da tocha da Grécia até a 

capital alemã, sede das disputas. 

Particularmente chama a atenção uma belíssima sequência em que usando 

recursos de edição, fotografia e um cenário esfumaçado, a escultura Discóbolo, de 

Miron, transforma-se em um atleta germânico desse esporte e insere-se no tempo 

86. In: http://
www.notinat.
com.es/vernoticia.
asp?id=895. Acesso 
em 22/11/2013.

87. In: http://
en.wikipedia.
org/wiki/
File:London_1908_
Event_Medals.
jpg. Acesso em 
22/11/2013.
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e no espaço dos Jogos Olímpicos de 1936. Esse trecho famoso do documentário 

contribui para a percepção de que essa edição da Olimpíada, sediada na Alemanha 

pré-Segunda Guerra Mundial, marca o encontro do processo de construção do 

imaginário esportivo moderno, que já estava em franca evolução, com a máquina 

de propaganda nazista.

O resultado é um filme que esteticamente foi influenciador de toda a produção 

audiovisual posterior, apesar da sua militância política em prol do ideário ariano disse-

minado por Adolf  Hitler. A força dessas imagens sobrevive ao Terceiro Reich e ganha 

centralidade nas estratégias de modelização do esporte dentro dos megaeventos. 

Assim, o Discóbolo, uma das obras-primas da arte grega que retrata a prática 

esportiva do lançamento de disco, envolve a ideia de uma forma de mídia secundá-

ria, pois a ideia do escultor, convertida na bela estátua, congrega todo um conjunto 

de técnicas que retratam o ato de esculpir, o conhecimento das técnicas de desenho 

do corpo humano, a questão do equilíbrio. E tudo isso do ponto de vista do pro-

dutor da mensagem. Já do ponto de vista de quem vê essa imagem, que é uma das 

mais potentes em termos de Olimpíadas: basta a capacidade de vê-la e admirá-la, 

não sendo necessário nenhum outro aparato para tal. No seu contexto original, o 

Discóbolo é, ainda, uma imagem de culto, segundo Benjamin.

 A mesma obra é vista em inúmeras situações nos tempos atuais: em vinhetas 

de programas esportivos, em logomarcas de empresas em comerciais de televisão, 

em citações em publicidades ou reportagens sobre esporte, em filmes e tantos outros 

formatos. Nesse contexto, o valor da imagem não é mais o de culto, mas sim o de 



181 

exposição. Essa multiplicidade de formatos em que essa escultura chega até nós já 

tem a ver com a questão da mídia terciária e, ainda, com a sua capacidade de co-

municar algo muito diferente do que comunicava a obra original. 

O cinema, no caso de Olympia, é fundamental no processo de construção de 

uma nova relação com as imagens e, não por menos, foi o centro das reflexões de 

Benjamin em seu estudo intitulado A obra de arte na era da sua reprodutibilidade técnica. O 

que destacamos é que, com as técnicas cinematográficas, o esporte ganhou um im-

portante reforço no desenvolvimento do seu forte apelo visual e sua vocação para o 

espetáculo de meios de comunicação de massa, trazendo para o grande público as 

imagens que estrategicamente foram concebidas para politizar o interesse do públi-

co em relação a esses eventos esportivos. Como pontua Melo, 

“Olympia, juntamente como os Jogos de 1936, marca definitivamente o fim de 
uma compreensão que perpassava os princípios do olimpismo, mesmo que esta 
permaneça até hoje em alguns discursos: a de independência da prática espor-
tiva em relação aos acontecimentos sociais e políticos, algo que tinha sido cons-
truído por Pierre de Coubertain a partir de uma visão idealizada e equivocada 
dos Jogos Olímpicos da Antiguidade grega (2005: p. 61).”

 

E qual é a questão política que está em jogo? É a do papel do corpo humano 

no contexto dos esportes e do olimpismo. O que analisamos é o deslocamento da 

prática esportiva de atividade enquanto mídia primária e vinculação entre corpos, 

para um corpo imagético que constrói uma ideia de nação, a nação ariana. Melo 

lembra que esse documentário 

Figuras 32, 33, 34 e 3588 - Sequência do filme Olympia - Parte 1: Ídolos do Estádio, de Leni Riefenstahl: 
usando de recursos de edição e fotografia, diretora constrói a transformação da escultura Discóbolo, de Miron, 
em um atleta da Alemanha nazista.

88. Essa sequência 
do documentário 
está entre 6’52 
a 7’26 do filme 
citado. As imagens 
aqui usadas foram 
retiradas do link:  
http://as.vanderbilt.
edu/koepnick/
Beauty_f06/
materials/
thoughtpapers/
strube.htm. Acesso 
em 20/11/13.
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“é um hino (...) faz claras referências a uma juventude sadia e forte, que ocupa-
rá importante papel não só nos campos de provas, mas nas fábricas e nos fronts 
de guerra. É uma ode ao indivíduo que abandona a individualidade em prol 
da construção da nação, de uma ideia de coletividade (Idem, ibidem: p. 60).” 

O que faz com que esse exemplo torne-se central nos nossos interesses aqui 

é que, além da dimensão política, já mostrada, há também a dimensão econômica 

e, por meio dessa, começamos a introduzir a questão da economia das imagens, que 

nos é tão cara. Mais que fazer um documentário sobre as competições olímpicas em 

Berlim, Leni Riefenstahl fez um manifesto sobre a natureza do esporte moderno. 

Veja o que Melo diz sobre o assunto, ao analisar este documentário e, parti-

cularmente, a terceira parte dele:

“Foram mais de 250 horas de filmagem, cuja montagem, realizada pela pró-
pria diretora, somente foi concluída depois de dois anos de trabalho intenso: o 
filme, dividido em duas partes, foi lançado em 1938. Olympia é um filme espor-
tivo? Por certo que não. Nele encontramos muitas das dimensões que nortea-
vam o imaginário do nazismo: a exaltação da beleza clássica, da perfeição, do 
vigor e da pureza. Destaca-se a correlação estabelecida no filme entre a Grécia 
e a Alemanha, algo desejado por Hitler e seus seguidores e materializado de 
forma competente por Leni já nas sequências iniciais, quando, por meio de fu-
são de imagens, parte-se de um passado grego idealizado para se chegar a um 
presente na imagem do atleta alemão (Idem, ibidem: p. 59).”

Além disso, Melo comenta que a cineasta tem um objetivo ambicioso de ir 

além de meramente documentar as competições. Por meio das imagens cinemato-

gráficas, ela pretende construir uma relação direta entre o passado do esporte grego 

com o mundo moderno, sob a ótica nazista: 

“A própria Leni esmerou-se em tornar as imagens mais belas do que o real, 
manipulando-as sempre que julgava necessário. Na edição final, por exemplo, 
fez uso de imagens captadas em treinos e ensaios, misturando-as aleatoriamen-
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te com tomadas de competições, dando a ideia de que tudo fora captado ao 
vivo. O que importava era a exibição da melhor imagem possível, de acordo 
com os ideais que perpassavam os intuitos da produção (Ibidem: pp. 59-60).”

Nesse contexto, o próprio atleta transforma-se em matéria prima para a pro-

dução de uma mercadoria espetacular, que é o corpo imagético espetacularizado, 

afastando-se da realidade da competição em prol de um projeto político distinto 

da natureza esportiva: “No filme, os atletas não eram encarados individualmente, 

mas como componentes de uma nação, o que é, de certa forma, contraditório com 

a própria proposta do olimpismo (Melo, ibidem: p. 60)”. O esportista então deixa 

de ser um corpo em competição e transforma-se em uma mídia de veiculação de 

outras ideias. A sua imagem deixa de ser representação e passa a ser uma presença, 

a presença de um ideal político, no caso, o ariano.

Além da apropriação da estética grega da competição em geral, Leni Rie-

fenstahl, junto aos agentes de propaganda alemães, apropria-se também de vários 

rituais helênicos: a cerimônia do fogo sagrado, o revezamento da tocha da Gré-

cia até a cidade-sede dos jogos e a cerimônia de abertura que, a partir de então, 

tornou-se uma obrigação de toda Olimpíada e que deve, a cada edição, ser mais 

espetacular do que a anterior. 

Essa apropriação pode ser visto em vários momentos de Olympia: a partir das 

trucagens de edição e de  recursos típicos das imagens técnicas, homens e culturas 

fundem-se e, ao fazer isso, permitem que haja uma ponte simbólica entre o mundo 

helênico e o mundo nazista. Contudo, o principal elemento que a cineasta explora 

no seu documentário é o corpo do atleta. Em linhas gerais, podemos afirmar que 

um dos pontos-chave é a forma como se organiza essa apropriação do corpo do 

atleta enquanto imagem e tal apropriação se dá por meio da nudez esportiva. 

Melo lembra que Olympia não é o único filme daquele período com o uso de 

Figuras 3689, 3790, 3891  e 3992  - Imagens da sequência inicial de Olympia: fusão de corpos em movimento e 
esculturas gregas: documentário contribui para a emergência de uma nova economia das imagens do esporte. 

89. Localizada 
em http://www.
theguardian.com/ 
artanddesign/
jonathanjonesblog/ 
2008/sep/ 19/ art.
photography. Acesso 
em 20/11/2013.

90. Imagem 
localizada em 
http://www.leni-
riefenstahl.de/eng/
photo/olympia/14.
htm. Acesso em 
20/11/13.

91. Imagem 
localizada em 
http://www.leni-
riefenstahl.de/eng/
photo/olympia/14.
htm. Acesso em 
20/11/13.

92. Imagem 
localizada em 
http://www.
faheykleingallery.
com/photographers/
riefenstahl/
exhibition/olympia/
riefenstahl_ex_
olympia_12.htm. 
Acesso  
em 20/11/13.
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nudez e alta dose erotismo (Ibidem: pp. 53-64). Mas, para entender o contexto dos 

esportes e dos megaeventos esportivos, é o mais importante deles. Na segunda parte 

do documentário da cineasta alemã, por exemplo, tem uma sequência de atletas 

tomando banho juntos, uns lavando os outros93. 

Vista com o repertório contemporâneo, a leitura sexual se impõe, mas na 

verdade o que está em jogo não é representação de uma manifestação corporal de 

desejos e atos sexuais de indivíduos. Em outras palavras, não é o sexo que está em 

foco nessa sequência. Segundo Melo, aos olhos do partido nazista, cenas como essa 

eram consideradas estratégicas para o projeto ariano:

“Se a princípio isso pode parecer absurdo, lembremos que eram considerações 
importantes para o nazismo (...). Ainda assim, não podemos deixar de iden-
tificar certa assepsia no trato com o corpo, em que a sexualidade deveria ser 
afastada. Surpreendentemente, isso acaba por aproximar essa abordagem da 
dos filmes ‘conservadores’, como Olympia: (...) a exaltação da beleza e da força 
física estava a serviço do controle das sensações (Idem, ibidem: p. 57).”

Objetos como Olympia fazem rever a questão “por que produzimos ima-

gens?”. Se antes, as imagens eram produzidas para culto e para o espaço privado, 

inclusive as do universo esportivo, com o contexto que estamos desenhando aqui, o 

sentido de produção e exposição de imagens produzidas muda radicalmente. 

Como vimos a partir de Baitello Jr., no presente capítulo, e de Bystrina e 

Morin, no capítulo 1, as imagens poderiam ser entendidas como respostas da mente 

humana às angústias que afligem o ser que pensa: elas nascem na capacidade da 

imaginação para dar uma resposta à finitude dos corpos e da vida constituída neles. 

A partir das impressões nas superfícies, o homem, pela geração de mídias secundá-

rias, tenta vencer o tempo e a morte. Ao criar ambientes imagéticos, ele contribui 

para a expansão da cultura.

Contudo, como também já vimos, as imagens que são criadas e exteriorizadas 

geram vinculação entre os homens. Elas comunicam e, por consequência, acabam 

mediando relações humanas.  Aos poucos, as imagens que estão no mundo começam 

a influenciar a geração de novas imagens e a imaginação do homem. Isso, por exem-

plo, é notável no universo esportivo: a retomada dos Jogos Olímpicos, na Era Mo-

derna, dá-se não por uma nova imaginação do que seriam os esportes, mas a partir 

de todo um imaginário do mundo grego que serve de lastro para este projeto. Como 

Bystrina pontua, a segunda realidade, a cultura, modifica a primeira: os jogos que sur-

gem são jogos pautados por imagens e por ideias que estão inscritas nessas imagens. 

 As imagens que, num primeiro momento buscavam vencer o “agora” e 

ganhar o tempo, vão a partir das imagens técnicas, como diz Flusser, ganhar outro 

93. Esta sequência 
faz parte da 
segunda parte 
do documentário 
Olympia. Trecho de 
2’45 a 4’30.
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sentido e um modelo operativo. Essas imagens, que já fazem parte de um mundo 

povoado de imagens, não representam mais nada, são “em si”. As imagens deixam 

de explicar o mundo e passam a criar um mundo delas mesmas. 

A contribuição das ideias de Pross, com o conceito de mídia terciaria, é 

fundamental para uma boa leitura desse processo: ainda que elas comuniquem, 

elas comunicam outra coisa, outro mundo, outras relações, pois apesar dos dis-

positivos que geram a decodificação nas duas pontas, a natureza destas imagens 

não é a de representação ou, muito menos, de ausência. Essas imagens são um 

novo conceito de mundo. 

Assim, produzimos, num passado, imagens para vincular, para comunicar, 

para existir no tempo. Contudo, hoje, não produzimos mais imagens. No acúmulo 

das muitas camadas imagéticas existentes nos ambientes midiáticos da mídia ter-

ciária, as imagens não respondem mais ao governo dos homens. As imagens são, 

atualmente, soluções eficientes que fazem que os homens sirvam-nas. 

Eis o centro da questão que nos interessa neste estudo. Nos aparelhos flusse-

rianos, item que veremos a seguir, as imagens organizam-se segundo outra ordem e 

calcadas em novos conceitos de valores. A imagem e suas derivações práticas signi-

ficam a nova economia ou economia da informação. E, por causa disso, há que se 

falar de uma economia da imagem que tem no esporte um ativo estratégico e, nos 

megaeventos esportivos, um mercado novo e repleto de futuros “futuráveis”. 

Resgatando alguns pontos já abordados no percurso que fizemos até aqui, 

cabe lembrar que: 

• quanto mais falamos de esporte, nos megaeventos, menos estamos inse-

ridos no esporte;

• quanto mais se veiculam imagens de saúde e beleza nos ambientes de 

alto rendimento, menos essas virtudes fazem parte deles; 

• quanto mais se explora e se expõe o corpo do atleta, menos é a promo-

ção do corpo o que está em cheque nesses contextos; 

• quanto mais se vende os megaeventos como forma de promoção da 

imagem de culturas locais, já que eles são alocados em cidades-sedes 

escolhidas em disputas concorrências, menos os aspectos culturais e os 

regionalismos são privilegiados;

• quanto mais se defende a realização desses megaeventos como forma 

de ativação dos mercados locais, mais se observa grandes corporações 

globais lucrando e em destaque; 

• quanto mais se constroem arenas “grandiosas” e espetaculares, menos 

pessoas cabem nelas;
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• e, ainda, quanto mais se comunicam os megaeventos como “jogos para 

todos”, menos inclusivos eles são para uma relação direta, a não ser pe-

las imagens e pelos meios de comunicação. 

Assim, podemos dizer que megaeventos esportivos são ambientes midiáticos 

das imagens, magicamente construídos para incluir-excluindo, gerar pertencimento 

a distância e valorar o esporte pelo que já não é o esporte. Nesse contexto, eles são 

ambientes da escassez do esporte em prol da abundância da midiatização do espor-

te. O segredo dos megaeventos é vender a ideia da disponibilidade para consumo 

do que há em excesso, a partir da necessidade contínua do que falta. A estratégia 

dos megaeventos é o deslocamento, pelas imagens, do foco do valor. 

As imagens econômicas do esporte garantem a eternidade dele por meio da 

construção dos megaeventos. Enquanto separação consumada, à Debord, os me-

gaeventos são punjantes e positivos. Indicam que viverão para sempre nas imagens 

e, por consequência, no imaginário do homem. Ao organizar economicamente o 

esporte, eles criam um futuro sem passado. “Um outro” de um conceito de esporte 

que nunca existiu em mídia primária, mas que estamos nos empenhando para, a 

partir da mídia terciária, fazer existir entre os homens. E como negar que já existe, 

se já está futurado no programa, como diria Flusser?

A celebração, financiada pela acumulação capitalista que gera imagens 

dos megaeventos, gera novos e espetaculares produtos esportivos: na embala-

gem o novo esporte emerge e promete ser um dos sentidos para a vida em socie-

dade, na sociedade da informação. Esse esporte espetacular brilha e seduz, pela 

sedação, na superfície. 

Nos subterrâneos, o esporte enquanto um sistema de valores oriundo dos 

jogos para mediar a relações humanas entre a economia (e o espaço privado) e a 

política (e o espaço público) já não existe mais. A economia e a política fundem-se 

no espetáculo: o esporte está morto. Um novo esporte (do espetáculo e da econo-

mia), posto.  Com isso, surge uma nova escassez e ele será o motivo para se estudar 

a economia das imagens do esporte. 

Nesse contexto, o vínculo da economia com o esporte é diferente: a con-

fluência do esporte moderno e profissional em ascensão com a máquina de pro-

paganda nazista e as tecnologias de comunicação em erupção criaram um cenário 

estratégico para entender o ambiente dos esportes nos megaeventos esportivos da 

contemporaneidade. O nazismo acabou, mas o ideário hegemônico ainda perma-

nece no esporte. A gestão dos corpos e suas imagens, nesse ambiente, exige uma 

economia, no sentido amplo do termo. E é disso que falaremos agora. 
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DE QUE ECONOMIA NÓS FALAMOS?
Debruçar-se sobre a questão da economia é tentar entender como o 

mundo foi se configurando ao longo da Modernidade e, com mais intensidade, 

desde a segunda metade do Século XX. Nada é mais urgente que esse entendi-

mento, pois o sentido econômico que vamos buscar aqui perpassa a questão de 

recursos financeiros, acúmulos de capital e poder, mas não se limita a isso. Na 

prática, ele é ainda maior e envolve os mecanismos monetários e financeiros, 

a ascensão das mercadorias simbólicas, além de também atingir, na estrutura 

sistêmica da sociedade, a engrenagem da geração de valor e sua contraparte na 

relação simbiótica entre oferta e demanda. 

Contudo, a urgência de entender o papel da economia no mundo em que 

vivemos levou a uma espetacularização da economia em si e não, por consequên-

cia, ao seu oposto, ou seja, à clarificação sobre sua constituição e propósito entre os 

homens e como mediação das relações humanas. 

Sem citar apropriadamente, mas como forma de ilustração ligeira, pode-

mos lembrar que não vão faltar pesquisadores para falar da economia da infor-

mação, do tempo, da atenção e do corpo. No universo teológico, veremos mais 

adiante, ainda, a ideia de economia teológica. E, ainda, economia da visão, dos 

sinais, do entretenimento, do turismo, da publicidade, entre tantas outras, incluin-

do também a economia do esporte. 

Isso talvez explique o motivo de, em vários lugares, encontrarmos, por 

exemplo, a expressão “homo economicus”. Sobre essa, o que é curioso é que ora 

ela será usada quase como uma marca positiva da nossa era em que os interesses 

econômicos politizam a vida. Ora, como em Lipovetski (2007), como uma crí-

tica à sociedade do consumo que, para ele, já se encontra em um novo estágio, 

o do hiperconsumo e do hiperconsumidor, que é esse homem econômico, já 

citado na expressão em latim.

Por isso, inclusive, cabe pontuar, que a escolha para este estudo não recai so-

bre o conceito de economia do esporte. Para esse, há referências de mercado como 

Heinemann (1998) e Bourg e Gouguet (2005). Pelo percurso que estamos seguindo 

aqui, uma análise sobre economia do esporte somente permitiria entender as dinâ-

micas econômicas internas ao mercado do esporte e dos megaeventos. 

Por essa lógica, a constituição atual dos megaeventos seria uma consequên-

cia da evolução desse mercado e da inflação dos valores e lucros envolvidos. Mais 

que essa formalização entre bens escassos e demandas reprimidas, acreditamos que 

há, a partir da espetacularização, uma nova gestão do ambiente esportivo, no qual 

o esporte é mudado pela sua manifestação espetacular. Para isso, acreditamos que 
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abordar a economia do esporte não seria suficiente sem adentrar o terreno do en-

tendimento das mediações das imagens.

Isso tudo leva à dúvida: de que economia nós falamos? Como a econo-

mia pode dar conta de toda essa gama de apropriações aqui citadas? E como, 

a partir de um conceito econômico, poderemos constituir a ideia de uma eco-

nomia da imagem do esporte? Serão dois os parâmetros fundamentais para o 

percurso que faremos agora. 

Primeiro vamos refletir sobre as ideias do economista húngaro Karl Polanyi 

(2012) que faz uma leitura cultural da economia e será importante para a nossa 

reflexão. Após vamos analisar a contribuição de Agamben, em vários escritos, e 

Mondzain (2013), com a economia teológica para o entendimento do império e 

governo das imagens sobre o mundo ocidental.

É a partir de Polanyi que podemos entender o motivo de, ao se falar em 

economia, grande parte das pessoas já associarem automática e reduzidamente 

com “um hábito de pensamento arraigado, peculiar às condições de vida no 

tipo de economia que o século XIX criou nas sociedades industrializadas (Idem, 

ibidem: p. 47). Segundo ele, esse “modo de pensar é personificado na mentali-

dade de mercado (Ibidem: p. 47)”. 

Para o economista húngaro, isso gera uma falácia economicista, pois

“Quase nunca é pertinente resumir a ilusão central de uma era em termos de 
um erro lógico, mas, em termos conceituais, é impossível descrever de outra 
maneira a falácia economicista. (...)  Nesses termos, o erro constituiu em igua-
lar a economia humana em geral com sua forma de mercado (...). A falácia é 
evidente: o aspecto físico das necessidades do homem faz parte da condição 
humana; não pode existir sociedade que não possua algum tipo de economia 
substantiva (Ibidem: pp. 47-48).”

 

 Ele reconhece que, nos últimos séculos, a força do mercado e o mecanismo 

de oferta-procura-preço tornaram-se importantes, mas “reduzir o âmbito ‘econô-

mico’ especificamente aos fenômenos de mercado é eliminar a maior parte da his-

tória humana (Idem, ibidem: p. 48)”. E foi justamente isso que aconteceu:

“Os pensadores realistas explicitaram a distinção entre a economia em geral e 
suas formas de mercado (...). Esses pensadores enfatizaram o significado subs-
tantivo do termo ‘econômico’. Identificaram a economia com a indústria, não 
com os negócios; com a tecnologia, não com o cerimonialismo; com os meios 
de produção, não com os títulos de propriedade; com o capital produtivo, não 
com as finanças; com os bens de capital, não com o capital – em suma, com a 
substância econômica, não com a sua forma e terminologia de mercado. Mas 
as circunstâncias foram mais fortes que a lógica. Forças históricas esmagadoras 
entraram em ação para fundir esses conceitos díspares num só (Ibidem: p. 47).”
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Com isso, o economista Polanyi propõe um resgate ao conceito de econô-

mico. Para isso, ele lembra que o termo “econômico” apresenta dois significados, a 

saber: o formal e o substantivo. Ou seja:

“O primeiro significado, o formal, provém do caráter lógico das relações meios-
-fins, como em ‘economizar’ ou ‘conseguir algo a baixo preço’; desse significa-
do provém a definição de ‘economico’ pela escassez. O segundo, o significado 
substantivo, aponta para a realidade elementar de que os seres humanos, como 
quaisquer outros seres vivos, não podem existir sem um meio físico que os sus-
tente; eis a origem da definição substantiva de econômico. Os dois significados, 
o formal e o substantivo, nada têm em comum. O conceito de ‘econômico’ é, 
portanto, uma composição de dois significados (Ibidem: p. 63).”

Na obra de Polanyi essa questão terá muitos desdobramentos, mas interessa-

-nos particularmente a crítica feita por ele ao fato de que a visão economicista 

atual é centrada nos aspectos formais da economia, principalmente no comércio, 

dinheiro e mercado (Ibidem: p. 296), praticamente sobrepujando a importância das 

questões materiais ligadas à subsistência humana: 

“Só o significado substantivo de ‘econômico’ é capaz de gerar os conceitos 
exigidos pelas ciências sociais, tendo em vista uma investigação de todas as eco-
nomias empíricas do passado e do presente. (...) O obstáculo imediato a nosso 
avanço, como vimos, reside no conceito de ‘econômico’, em que os dois senti-
dos, o substantivo e o formal, são ingenuamente agregados (Ibidem: p. 296).”

Assim, é por Polanyi que, além de entendermos essas duas dimensões da 

economia, a formal e a substantiva, percebemos que a primeira, no sistema capita-

lista e industrial, se impõe, principalmente trabalhando a questão da escassez com 

o viés de mercado para um comércio centrado no valor convertido em dinheiro. O 

formalismo econômico impôs-se como gestão única da economia e um mercado 

que regula preços em função das relações entre oferta e demanda. O valor dos pro-

dutos surge, assim, por consequência das práticas relacionadas. 

O economista húngaro vai ilustrar que, pelo viés da economia substantiva, 

as trocas e outras formas de relações econômicas são importantes, principalmente 

em sociedades primitivas. Nesses modelos, há comércio, trocas e até a valorização, 

mas sob outro paradigma distinto do que se apossou do mundo capitalista. Nem 

sempre o valor e o pressuposto do lucro estarão atrelados às estratégias monetárias. 

No seu oposto, que é a sociedade capitalista, o modelo único do mercado aliena o 

homem dos usos e valores concretos das substâncias. 

A partir de Polanyi, temos mais alguns subsídios para refletir sobre a sepa-

ração consumada, como apresentada por Debord, e também sobre a questão da 

construção de cenas, a partir do afastamento gerador de imagens, como visto em 
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Flusser. Quanto mais distante das coisas e dos corpos, mais propenso ao formalismo 

o homem se encontra. Disso, para os aparelhos e seus programas, como amplamen-

te refletidos pelo filósofo tcheco, faltava para o homem somente criar os meios para 

isso: e tudo começou com a fotografia e a emergência das imagens técnicas.  

Polanyi, ainda, faz uma ponte importante entre a economia e as instituições 

humanas. Ou seja, sobre o pensamento econômico e formas de governo. 

“A economia humana se enraíza em instituições econômicas e não econômicas 
e se entrelaça com elas. A inclusão do não econômico é vital, pois a religião ou o 
governo podem ser tão importantes para a estrutura e o funcionamento da eco-
nomia quanto as instituições monetárias ou a disponibilidade dos próprios ins-
trumentos e máquinas que aliviam o fardo do trabalho (Idem, ibidem: p. 302).”

Isso nos dá a deixa para fazermos a inserção de outro conceito fundamental 

para o nosso propósito aqui, que é a economia teológica. É a associação da econo-

mia formal com a instituição milenar da igreja que constroem a base conceitual 

para a emergência do mundo ocidental, pós-Revolução Industrial. 

Para adentrarmos nessa nova questão, cabe lembrar que a dificuldade de 

conceituação de economia tem relação direta com a origem do termo. O termo 

“economia” remete, em sua origem histórica, ao pensamento grego e a uma or-

ganização de mundo atualmente difícil de sustentar e até mesmo de compreender. 

Assim, economia, na sua concepção, era a “oikonomia”, ou seja, “a admi-

nistração da casa”. Por esse modelo de pensamento, a “oikia”, enquanto espaço 

privado, a casa, tinha regras e normas para um bom funcionamento (“nomia”). 

Nesse contexto, economia é a organização de um espaço eminentemente privado. 

E, numa perspectiva maior, como nos lembra Agamben, essa ideia de economia 

se opõe ao conceito de “política”:

“No tratado aristotélico (ou pseudoaristotélico) sobre a economia, lê-se que 
a ‘tchné oikonomiké’ se distingue da política, assim como a casa (‘oikia’) se 
distingue da cidade (‘polis’). A diferença é confirmada na Política, em que o 
político e o rei, que pertencem à esfera da ‘polis’, aparecem qualitativamente 
contrapostos ao ‘oikonos’ e ao ‘despotés’, que se referem à esfera da casa e da 
família (Idem. 2011: p.31).”
 

 O pesquisador italiano ainda vai acrescentar que outro filósofo grego tam-

bém aborda a questão da oposição entre casa e cidade, mas já trazendo sutis dife-

renças, pois “em Xenofonte (...) a oposição (...) é certamente menos pronunciada 

que em Aristóteles (Ibidem: p. 31)”, mas ainda sim tem a ver com a “boa adminis-

tração da casa”.  Contudo, com a evolução das ideias gregas, já dá para perguntar: 

Mas o que é “casa” no sistema de pensamento grego? 
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Segundo Agamben, a dimensão de espaço privado naquele sistema de pen-

samento era muito diferente do que se estabeleceu no mundo moderno, com a ideia 

de família como um núcleo de pai-mãe-filhos. Assim, 

“importa não esquecer que ‘oikos’ não é a casa unifamiliar moderna nem 
simplesmente a família ampliada, mas um organismo complexo no qual se 
entrelaçam relações heterogêneas, que Aristóteles distingue em três grupos: 
relações ‘despóticas’ senhores-escravos (que costumam incluir a direção de um 
estabelecimento agrícola de dimensões amplas), relações ‘paternas’ pais-filhos 
e relações ‘gâmicas’ marido-mulher (Ibidem: p. 31)”. 

 Existindo em três dimensões de relações, o “oikos”, pressupunha a gestão de 

recursos materiais e humanos para o bem comum. Com isso, Agamben conclui que 

a união desses três tipos de relações “econômicas” é 

“um paradigma que poderíamos definir como ‘gerencial’, e não epistêmico; ou 
seja, trata-se de uma atividade que não está vinculada a um sistema de nor-
mas nem constitui uma ciência em sentido próprio (...), mas implica decisões e 
disposições que enfrentam problemas sempre específicos, que dizem respeito à 
ordem funcional (‘taxis’) das diferentes partes do ‘oikos’ (Ibidem: pp. 31-32)”. 

 O que surge por trás da ideia de gestão é o controle, questão que vai permitir 

um amplo dialogismo com o conceito de economia e vai abrir várias linhas teóricas 

para o estudo dessa questão, na retórica, na teologia, na sociologia, na antropologia 

e, também ousamos afirmar, na teoria da comunicação e da imagem.

“A ‘oikonomia’ apresenta-se aqui com uma organização funcional, uma ativi-
dade de gestão que não se vincula senão às regras do funcionamento ordenado 
da casa (ou da empresa em questão). É esse paradigma ‘gerencial’ que define a 
esfera semântica do termo (...) uma força que regula e governa tudo a partir do 
interior (Idem, ibidem: pp. 32-33)”.

Sob o risco de desviar do foco proposto para os nossos objetivos aqui, vamos 

apontar somente alguns aspectos centrais da obra de Agamben que contribuirão para 

o nosso intuito de conceituar uma economia da imagem e particularizá-la no universo 

dos esportes. Cabe explicar que, nesse contexto, “a economia é, porém, mais que uma 

simples disposição, pois implica, para além da ordem dos temas (‘taxis’), uma escolha 

(‘diaresis’) e uma análise (‘exergasia’) dos argumentos (Ibidem: p.34)”. 

Isso faz sentido, pois se a economia é a disposição e a gestão dos bens dispos-

tos, a partir de um motor interno em um sistema privado, entendê-la como somente 

a ordem formal seria uma redução do protagonismo envolvo nela. Nesta direção, 

outro ponto importante levantado por ele é que, no âmbito retórico, o pensador 
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italiano vai apontar que a “oikonomia” vai ser traduzida para o latim como “dispo-

sitio” e “dispensatio”. 

Agamben aprofunda essa questão na sua obra O Reino e A Glória (Ibidem: pp. 

53-55). Para ele, a questão do “dispositio” é fundamental e vai gerar o conceito de 

dispositivo, amplamente analisado por ele no ensaio O que é dispositivo? (2009: pp. 25-

51). A partir dos estudos latinos, ele vai lembrar que vários pensadores continuaram 

se dedicando a esse assunto, entre eles Foucault, pensador central na construção do 

conceito agambeniano, e que pode ser resumido em três pontos (2009: p.29):

1.O dispositivo é a rede que se estabelece entre elementos, sejam discursos, 

instituições, edifícios, leis, medidas de polícia, proposições filosóficas, entre outros.

2.O dispositivo atua concretamente e constrói relações de poder. 

3.O dispositivo resulta das relações entre o poder e o saber. 

Agamben reconhece que seu conceito de dispositivo aproxima-se da ideia de 

“oikonomia”, principalmente a vertente que se desenvolveu na teologia: “A ‘oikonomia’ 

torna-se assim o dispositivo mediante o qual o dogma trinitário e a ideia de um governo 

divino providencial do mundo foram introduzidos na fé cristã (Idem, 2009: p. 37)”. 

Com isso se deu? Fazendo uma breve síntese do que fala Agamben, na evo-

lução da teologia cristã, um dos grandes desafios foi a concepção de um Deus que 

é Pai, Filho e Espírito Santo ao mesmo tempo. Havia, naquele contexto, críticos 

desse dogma e a disseminação do medo de que a religião fosse confundida com o 

politeísmo e, até, com o paganismo. 

“Para convencer estes obstinados adversários (...), teólogos como Tertuliano, 
Hipólito, Irineu e muitos ouros não encontram melhor maneira do que se e 
servirem do termo “oikonomia”. O argumento deste era mais ou menos o 
seguinte: ‘Deus, quanto ao seu ser e à sua substância, é, certamente, uno; mas 
quanto à sua oikonomia, isto é, ao modo em que administra a sua casa, a sua 
vida e o mundo que criou, é, ao contrário, tríplice (2009: p. 36). 

A pesquisadora Marie-José Mondzain (2013) também se dedicou à questão 

da economia teológica, mas com objetivos distintos aos de Agamben, ao menos do 

ponto de vista inicial: o foco dela é a questão da imagem e a crise do iconoclasmo, 

em Bizâncio, nos séculos VIII e IX. Apesar disso, ao fim, vemos muitas semelhanças 

entre as ideias desses dois pesquisadores. 

Resumidamente, o conceito de “oikonomia” que já havia sido útil aos teó-

logos para explicar o conceito de Regência Trinitária poderia também contribuir 

para resolver outro impasse que se instala na Igreja naquele período: o embate 
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entre os iconófilos e os iconoclastas. Em linhas gerais, a Bíblia condena a produção 

de imagens relacionadas a deuses ou, particularmente, a representação de Deus. 

Segundo Mondzain, 

“o termo economia não foi objeto de um discurso novo e específico durante a 
crise do iconoclasmo, porém sustenta a totalidade do edifício do qual o ícone 
é o eixo final, a um tempo intelectual, espiritual e político. Foi por ocasião da 
crise que ele, enfim, adquiriu sua sistematicidade (Idem, 2013: p. 20)”. 

Agamben já nos havia apontado que a economia administra relações 

entre o poder e o saber. Mondzain ilustra essa questão com a afirmação de que 

“o edifício nocional erigido sobre o termo ‘economia’ foi o único a permitir 

uma administração e uma gestão simultânea da fé, da crença e dos bens deste 

mundo (Ibidem: pp. 21-22)”. 

Com isso, ela explica que a ‘“oikonomia’ serviu de base para dois dispo-

sitivos: a economia trinitária e a economia cristológica (Ibidem: p.39), sendo essa 

segunda relacionada à ideia da encarnação de Cristo como uma solução econômica 

do Governo Divino. Assim, Cristo passa a ser a economia encarnada e sua repre-

sentação icônica uma forma de mediação com Deus94.  

Ao fim, tanto Mondzain, ao focar nos ícones, quanto Agamben, ao tentar 

entender a “oikonomia” como dispositivo, buscam um objetivo similar: compreen-

der a influência desses e dos sistemas de pensamento que os gerou na construção do 

pensamento imagético e simbólico do ocidente na contemporaneidade. Segundo a 

pesquisadora francesa, inclusive, o sistema criado pelos teólogos da Igreja poderia 

ser chamado de iconocracia, isto é, “conjunto do dispositivo que, ao dar sua carne 

e sua figura à própria essência do retiro, toma posse, invisivelmente, de todas as 

visualidades mundanas (Idem, ibidem: p. 201)”. 

Assim, Mondzain ainda afirma que, por esse dispositivo criado, “a passagem 

pode operar sem rupturas. O mundo espiritual e o mundo temporal são um só e mes-

mo mundo, quando considerados do ponto de vista da economia (Ibidem: p. 201)”. 

Esse saber, ou seja, esse conhecimento constituído gera poder e permitiu, por fim, a 

constituição de um império da imagem e da visualidade no mundo ocidental, pois a 

economia funciona como “um programa de conquista universal (Ibidem: p. 219)”. 

A pesquisadora francesa vai além e fala da constituição de um império que 

extrai seu poder e autoridade da articulação do visual com o imaginal (Ibidem: p. 

201). Assim, revalida-se a ideia de imagens como mediação e vinculação, contri-

buindo para a criação de um imaginário de mundo que se coloca à mercê de um 

império icônico, onde todos somos “herdeiros e propagadores” dele.  Ou seja: 

94. A questão 
teológica 
envolvendo o 
termo “economia” 
e “ícone” é mais 
ampla do que 
a simplificação 
que trouxemos 
aqui. Para um 
aprofundamento, 
recomendamos 
Agamben e 
Mondzain, nas obras 
aqui já citadas.  Para 
os objetivos que 
temos nesta tese, o 
que foi exposto já 
se mostra suficiente 
para retomarmos 
ao eixo central do 
estudo, que é a 
imagem no contexto 
esportivo. 
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“O ícone não tem moldura. Nada o enquadra. Só o regem os princípios plás-
ticos da inscrição do Verbo, que depois lhe conferem seu poder ecumênico e 
católico, isto é, internacional e universal. Inicia-se o processo de globalização, 
de planetarização da imagem. O ícone, modo de comunicação universal da 
verdade, torna-se o legítimo proprietário de todos os lugares e todas as nações 
em que se instaura a sua ‘optocracia’ (Ibidem: p. 213).”

Acreditamos que com essa breve incursão ao conceito de economia como 

concebido pelos gregos e, posteriormente, lapidado pelos teólogos da Igreja, na 

construção do Reino de Deus no meio do Reino dos Homens, já temos subsídios 

para retomar o nosso foco central, que é o esporte. Ainda com Agamben teremos 

algumas pistas para fazer esse percurso – não de volta, pois nunca abandonamos o 

tema, mas sim fomos a camadas mais profundas da cultura – e tentar buscar respos-

tas ao modelo vigente de práticas esportivas espetaculares.

Com o que vimos nesta última parte e fazendo o diálogo desses conceitos 

com o que já foi visto, retomamos Flusser, que nos diz que as imagens constro-

em cenas, cenários e, por isso, são mágicas. Ou seja, “o homem pode agir em 

função das imagens (magia)”, afirma o filósofo tcheco (2008: p. 16)”. Assim, o 

mundo que vivemos ainda tem, em si, um tipo de mágica que se manifesta na 

convivência entre homens e imagens que, na prática, se converte em relações 

de homens submetidos às imagens. O desafio que temos é entender como esse 

aspecto nos chega à sociedade contemporânea e a um esporte cada vez mais 

comprometido com o capital e com consumo. 

Agamben novamente pode nos dar algumas pistas. No ensaio Elogio da Profa-

nação (2007: pp. 65-79), o filósofo italiano reflete sobre o processo em que a religião 

constrói rituais de consagração, ou seja, separação de bens que, assim, ficavam re-

servadas ao sagrado e, simultaneamente, a sua contraparte: “Consagrar era o termo 

que designava a saída das coisas da esfera do direito humano, profanar, por sua vez, 

significava restituí-las ao livre uso dos homens (Ibidem: p. 65)”. 

Assim, a partir da concepção estabelecida pela “oikonomia” dos teólogos da 

igreja, a economia organiza e gerencia uma relação entre o Reino de Deus e o Rei-

no dos Homens: Por rituais religiosos, pode-se “separar”, magicamente, bens deste 

mundo destinando-os ao sagrado e, por profanações, resgatar ao mundano esses ob-

jetos que estavam alienados. Essa construção de sentido de mundo ajuda a entender 

o que Agamben e Mondzain já nos apontaram aqui sobre o projeto de império que 

programa o mundo ocidental a partir dessas ideias e das práticas da iconocracia. 

Simplificando, podemos dizer que a Igreja Católica, a partir da economia 

divina, busca a consagração de bens (coisas e pessoas) a Deus, o que significa efetiva-

mente separar esses da realidade terrena – o que podemos até chamar de aliená-los 
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de suas corporeidades. Não podemos esquecer que o esporte, inclusive, foi proibido 

na Idade Média justamente por causa da corporeidade, da sua capacidade de pro-

fanar corpos que deveriam ser dedicados ao sagrado. Assim, nesse contexto, as prá-

ticas esportivas funcionavam como profanação de um corpo imaginado – tornado 

imagem, separado –, pois o resgatavam para o mundo, para a vida secular.

O percurso para fazer a aproximação entre religião e capitalismo é um 

pouco árido e necessita de aprofundamentos que passam por Weber e culminam 

em Benjamin. Vamos simplificar esse percurso com algumas ilações propostas por 

Agamben, a partir desse segundo, ao refletir sobre o um texto inconcluso dele cha-

mado O capitalismo como religião: 

“Segundo Benjamin, o capitalismo não representa apenas, como em Weber, 
uma secularização da fé protestante, mas ele próprio é, essencialmente, um 
fenômeno religioso, que se desenvolve de modo parasitário a partir do cris-
tianismo. Como tal, como religião da modernidade, ele é definido por três 
características: 1. É uma religião cultural, talvez a mais extrema e absoluta que 
jamais tenha existido. Tudo nela tem significado unicamente como referência 
ao cumprimento de um culto, e não com respeito a um dogma ou a uma ideia. 
2. Esse culto é permanente (...) há um único e ininterrupto dia de festa, em que 
o trabalho coincide com a celebração do culto. 3. O culto capitalista não está 
voltado para a redenção ou para a expiação de uma culpa, mas para a própria 
culpa (Ibidem: p. 70).” 

Contudo, como já vimos nos capítulos anteriores, ao falar de esporte e de 

megaeventos, aos poucos, com a retomada do esporte constituindo o Esporte Mo-

derno, em diálogo com a Revolução Industrial e a Modernidade, um novo paradig-

ma se impõe: “Poderíamos dizer então que o capitalismo, levando ao extremo uma 

tendência já presente no cristianismo, generaliza e absolutiza, em todo âmbito, a 

estrutura de separação que define a religião (Idem, ibidem: p. 71)”. 

A epifania, outrora reservada ao culto religioso, é agora esperada no culto 

capitalista. Um caso interessante – ainda que não dê conta da amplitude do que se 

fala aqui – foi a ação de marketing da empresa alemã de artigo esportivo Adidas 

durante a Copa do Mundo de 2006. Como esse megaevento foi realizado na Ale-

manha, país da empresa citada, e por ela ter sido também patrocinadora desse me-

gaevento, era esperado que as estratégias de comunicação e marketing dela fossem 

espetaculares e catárticas95. 

 Nesse contexto, a companhia fez uma versão futebolística da Capela Sisti-

na e instalou a obra no teto da Estação Central de Colonia, uma das cidades-sede 

daquele mundial de futebol. Apropriando-se da espetacularidade da capela do Va-

ticano, a Adidas concebeu sua versão mercadológica, trocando figuras de santos e 

elementos alegóricos da dimensão celestial por jogadores de futebol como Zinedine 

95. Veja o que 
fala um blog sobre 
essa campanha 
da Adidas: “Esta 
ação foi criada 
pela agência 
TBWA de Berlin 
para a germânica 
Adidas, uma das 
patrocinadoras 
oficiais da Copa 
do Mundo. Um 
enorme afresco, com 
aproximadamente 
40 metros de 
comprimento, foi 
instalado no teto 
da estação de 
trem de Colônia, 
uma das sedes 
do mundial, para 
promover a Copa do 
Mundo. O afresco, 
que lembrava a 
famosa obra na 
cúpula da Capela 
Sistina pintada 
por Michelangelo, 
mostra dez 
jogadores 
exatamente 
como milhões 
de entusiastas 
futebolísticos 
os vêem, como 
verdadeiros Deuses. 
A obra de arte, 
que faz parte da 
campanha global 
Adidas 10+, foi 
feita pelo ilustrador 
Felix Reidenbach, 
que precisou de 
quase 40 dias para 
finalizá-la. Qualquer 
coincidência Bíblica 
é mera especulação. 
Os jogadores 
retratados no 
afresco são: Michael 
Ballack, David 
Beckham, Zinédine 
Zidane, Raúl, Kaka, 
Nakamura, Lukas 
Podolski, Lionel 
Messi, Juan Román 
Riquelme and Djibril 
Cissé.”In: http://
cerebrocriativo.
blogspot.com.
br/2006_06_18_
archive.html. Acesso 
em 28/11/2013.
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Zidane, David Beckham e Lionel 

Messi e bolas da edição daque-

la copa e flâmulas esportivas por 

800 metros quadrados dessa obra 

comercial-artística. A Capela 

Sistina reproduzida, enquanto 

fonte de valor de exposição passa 

a ser matriz para imagens que re-

produzem um contexto da obra 

original, já sem contexto algum.

O problema central nessa 

visão de um capitalismo religioso, 

a partir das ideias de Agamben, é 

que a mediação econômica que 

permite um governo divino so-

bre os homens, ao estabelecer a 

regência de um mundo imagina-

Figuras 4096, 4197 e 
4298  – A original e a 
versão mercadológica 
da Capela Sistina, 
da empresa Adidas, 
na imagem dos 800 
metros quadrados 
de tela produzida. 
A seguir, figura 39 
detalhe da Estação 
de Trem de Colonia, 
na Alemanha, onde 
a peça da empresa 
alemã de artigos 
esportivos foi 
colocada.

96. Imagem de 
detalhe da Capela 
Sistina: http://www.
sabercultural. com/ 
template/ especiais/
CapelaSistina 
Vaticano.html. 
Acesso em 
21/11/2013.

97. Essas duas 
imagens podem 
ser vistas no post 
“Capela Sistina dos 
Tempos Modernos”, 
do Blog Relações 
Internacionais. 
In: http://
relinternacionais.
blogspot.com.
br/2006/06/capela-
sistina-dos-tempos-
modernos.html. 
Acesso  
em 31/ 10/2013.

98. Idem, ibidem. 
Ver nota 97.
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do sobre os corpos, é tomada pelo seu parasita capitalista, que se torna, então, o 

sentido de ser dessa economia: “o capitalismo como religião não tem em vista a 

transformação do mundo, mas a destruição do mesmo (Ibidem: p. 70)”.  

O resgate, ao fim, é do mundo, para o modelo capitalista, como único cami-

nho para a salvação. E nesse caminho, o espetáculo acaba sendo uma metalinguagem 

do rito e o esporte, de fato, um dos seus sistemas de modelização mais eficientes:

“Uma profanação absoluta e sem resíduos coincide agora com uma consagra-
ção igualmente vazia e integral. E como, na mercadoria, a separação faz parte 
da própria forma do objeto, que se distingue em valor de uso e valor de troca e se 
transforma em fetiche inapreensível, assim agora tudo o que é feito, produzido e 
vivido – também o corpo humano, também a sexualidade, também a linguagem 
– acaba sendo dividido por si mesmo e deslocado para uma esfera separada que já 
não define nenhuma divisão substancial e na qual todo uso se torna duravelmente 
impossível. Esta esfera é o consumo. Se, conforme foi sugerido, denominamos a 
fase extrema do capitalismo que estamos vivendo como espetáculo, na qual todas 
as coisas são exibidas na sua separação de si mesmas, então espetáculo e consumo 
são as duas faces da uma única impossibilidade de usar. O que não pode ser usado 
acaba, como tal, entregue ao consumo ou à exibição espetacular (Ibidem: p. 71).”

Essa reflexão de Agamben abre espaço para dois diálogos interessantíssimos: 

O primeiro tem a ver com Debord que, ao atualizar seus escritos em A Sociedade do 

Espetáculo, fala da própria crítica ao espetáculo como um tipo de espetáculo, o que o 

tornaria, no diálogo com Agamben, improfanável. É essa incapacidade de profanar 

objetos de uso que, para ele, explica grande parte da infelicidade ao consumir. O 

“separado” tem, então, uma relação direta com a imagem e, consequentemente 

com a relação de valores na sociedade atual. 

A ineficiência do valor de uso e a inflação do valor de troca estão ligados e 

podem ser aproximado à reflexão de Flusser, sobre o conceito de valor na cultura. 

Se, como vimos em Debord, as relações são mediatizadas pelas imagens, o proces-

so econômico não está mais ligado à escassez dos recursos naturais, pois esses não 

fazem parte da cultura, mas sim com o que há em falta e o que há em excesso no 

ambiente cultural espetacular das imagens. 

O segundo ponto é o antológico texto chamado A Consumidora Consumida, de 

Flusser. Nele, o pensador tcheco fala sobre os equívocos sobre o conceito de Socie-

dade de Consumo e sobre o lixo da cultura, rapidamente citado no primeiro capítu-

lo desta tese e, com isso, vai nos ajudar a clarear o parágrafo anterior: 

“não é que a natureza careça de valor, não possua valor (...), ela é isenta de 
valor (...). Mas o produto já consumido não é isento de valor: é desvalorizado 
(...) e como tal, atesta a efemeridade da valoração humana. (...) A natureza não 
é informe, mas desinforme, e como tal desafia a criatividade humana. Mas o 
produto já consumido não é desinformante, é desinformado, e como tal pro-
blematiza a criatividade humana. Não é natureza, é lixo (Idem, 1972: p. 37).” 
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Com isso, o filósofo tcheco diz que o consumo, como se estabelece na 

sociedade contemporânea, “não significa devolver algo à natureza, mas estabe-

lecer um terceiro reino da realidade: o reino do lixo (Ibidem: P. 38).” A dinâmica 

de criação desse outro indesejado e desvalorizado da cultura é por ele explicada 

da seguinte forma:

“A impotência humana para o consumo pode, portanto, ser assim formu-
lada: embora o homem seja capaz de valorar e informar a natureza, ele é 
incapaz de armazenar permanentemente os valores e as formas, e também 
incapaz de eliminar definitivamente os valores e as formas gastos. (...) a 
cultura é um canal que transforma natureza em lixo; ela o faz produzindo 
bens. Pelo consumo transforma-os em antônimos, isto é, males. Produzir 
significa, pois, opor-se à tendência desinformante da natureza, e consumir 
significa: opor-se à tendência informante da criatividade.”

É nessa complexa estrutura de multicamadas que buscamos a relação do 

esporte com seus públicos – ou seja, o consumo do esporte – nos megaeventos 

esportivos. Por Flusser, podemos ver que a superfície espetacular dessas ativi-

dades de vocação global e, podemos dizer até, imperial, esconde camadas mais 

profundas que, como já dissemos, negam o esporte. Soterram-no em camadas de 

objetos desinformados, “lixos”, que são resíduos gerados pela forma de relação 

que se estabelece entre os agentes e espectadores das manifestações desportivas.

Enquanto midiatização do esporte, narrativização midiática do que 

acontece no ambiente primeiro do jogo, como diria Bourdieu, os megaeven-

tos são aparelhos flusserianos que consolidam características fundamentais da 

nossa era e, por isso, são vedetes dela. Eles se materializam em todos os lugares 

onde convier ao capitalismo – como no caso da “Capela Sistina da Adidas” e 

funcionam como catedrais “especiais” de uma religião uniforme e universal que 

é o capitalismo na sua fase informacional. 

Assim, os megaeventos esportivos 

• são fonte abundante de imagens valoradas, a partir da consa-

gração espetacular do jogo, separando-o da sua dimensão natural;

• retroalimentam o sistema de capitalista estabelecido, con-

vertendo o esporte em trabalho, em espaço do sério e do produto;

• sintetizam o capitalismo na sua nova faceta, pois hiperdimen-

sionam espaços e tempos, permitindo gerar novos sentidos para in-

clusão e exclusão nos ambientes do esporte de alto rendimento;

• sintetizam novos produtos – sejam eventos, ídolos esportivos, 
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souvenirs e outros – para consumo a partir da imagem e da simula-

ção de uma natureza “informada” e, por tanto, com valor.

• gerenciam mecanismos de controle dos dejetos materiais, 

sejam produtos ou pessoas consumidas.

É por isso que se torna importante compreender a estruturação, a ges-

tão e a mediação desses megaeventos. E, fazer isso, como já vimos com outros 

termos, é entendê-los a partir da economia deles. Se eles são ambientes do es-

petáculo, acúmulos de imagens que mediatizam relações entre pessoas, são, por 

excelência, regidos por uma economia das imagens, particularizada em econo-

mia das imagens do esporte. 

Assim, podemos propor o entendimento da economia das imagens como 

a organização, a gestão e a comunicação dos recursos convertidos em bens ima-

géticos nos ambientes constituídos dentro do ecossistema da cultura. 

Passa a ser do escopo dessa “oikonomia”: 

• O estudo da produção das imagens enquanto textos da cultura 

no mundo esportivo, a partir da sua gestão interna, na constituição 

sígnica; 

• a reprodução das imagens enquanto textos eficientes e econômi-

cos que maximizam suas estratégias de gestão do governo das ima-

gens sobre os homens; 

• a circulação das imagens em ambientes de excesso de imagens e 

escassez de observadores; 

• os mecanismos que fazem a imputação de valor na sociedade con-

temporânea, a partir da consagração dos bens ao mundo do espe-

táculo, afastando-os, então, do seu consumo enquanto coisa, sendo 

permitido somente a sua consumação enquanto imagem.

Na parte que se segue, tentaremos fazer algumas reflexões sobre essa 

economia imagética em operação nos megaeventos: na negociação entre es-

cassez e necessidade, na geração de valor, no estabelecimento de mercados e 

na comercialização (produção, distribuição e consumo de produtos), nas trocas 

entre objetos informados e desinformados e, por fim, na retroalimentação sistê-

mica que busca construir futuros para aparelho espetacular então hegemônico 

na contemporaneidade.  
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A ECONOMIA DO ESPORTE MEDIADA POR IMAGENS
Pelo arcabouço teórico que detalhamos nas partes anteriores, já levantamos al-

gumas pistas sobre as escolhas que fizemos ao abrir mão de trabalhar com um conceito 

de economia do esporte em prol da ideia de uma economia da imagem do esporte. 

Se quisermos dizer de outra maneira, a economia da imagem do esporte 

é, por consequência, uma releitura da dimensão econômica do esporte, mas que, 

antes de mostrar o espetáculo como consequência dos negócios, inverte essa lógica. 

Assim, é o espetáculo, enquanto manifestação do capitalismo contemporâneo, que 

gera a dimensão econômica do esporte, principalmente nos megaeventos. 

Nesta parte vamos ampliar um pouco a reflexão sobre a economia da ima-

gem do esporte, a partir de alguns exemplos. Cabe já enfatizar aqui que não temos 

a ambição de esgotar a questão sobre o assunto, mas sim pontuar a necessidade de 

aprofundar a discussão sobre o tema. Para destacar alguns exemplos, elegemos as 

seguintes codificações básicas do esporte enquanto sistema e que estão presentes nos 

megaeventos, como forma de organizar a análise:

1. Jogadores, atletas - quem joga e contra quem ou o quê;

2. Agentes do universo esportivo – quem regula as práticas, quem pre-

para os jogadores, quem organiza o espaço e quem midiatiza a disputa;

3. Espaços de competição – estádios, arenas, piscinas, quadras entre outros, 

como microambientes dedicados e preparados para as práticas esportivas;

4. Tempo da competição – rituais pré e pós-jogos e a disputa do jogo em si;

5. Espectadores – torcedores como coatores do jogo, ao torcer em 

ritual, “in loco”.

6. Telespectadores – torcedores afastados: dedicam-se ao esporte de emo-

cionar-se com uma narrativa do jogo e não com o jogo;

7. Componentes naturais – instinto de agressão e de vinculação; paixões, 

dor, alegria, ódios, sentidos do corpo, emoção;

8. Componentes culturais/civilizatórios – “fair play”, elementos de 

jogo (bola, redes, raias, raquetes, etc.), mecanismos de sublimação dos ins-

tintos, rituais, hinos, uniformes;

9. Soluções Narrativas do Jogo – vitórias, derrotas, empates, mitolo-

gia esportiva;

10. Espetáculo – Todo recurso tecnológico e/ou cultural que permite ima-

ginar e valorar o esporte, nas nove dimensões anteriores, construindo ce-

nas espetaculares e altamente vinculativas, pois econômicas, principalmente 

para consumo em mídia terciária. 
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Esses elementos codificadores do esporte vão contribuir para a construção 

de textos da cultura, como imagens, dentro de sistemas que compõem o ambiente 

dos megaeventos esportivos. É pela economia da imagem em atuação no esporte 

que podemos entender a organização, a gestão e a comunicação dos recursos con-

vertidos em bens imagéticos e isso vai se ocorrer a partir de bens, recursos e agentes 

apontados nessa lista. 

O que falta nessa listagem, contudo, são os elementos dinâmicos da consti-

tuição dos ecossistemas culturais onde os megaeventos estão inseridos. Consideran-

do-se que, em termos de recursos falamos de objetos e imagens, são eles: 

• o sutil equilíbrio entre oferta e procura de meios e a sua sintetiza-

ção no problema da escassez; 

• a gestão que busca a solução para a escassez e o atendimento das 

demandas; 

• o valor inerente ao processo de dar solução econômica às demandas de 

escassez;

• o uso e a troca dos bens produzidos, as mercadorias, em espaços 

definidos, os mercados; 

• as formas de comércio, com suas estratégias de valor relacionadas.

Assim, os exemplos que veremos a seguir tentarão entender a organização 

de imagens – no sentido de textos da cultura – a partir das codificações já listadas e 

sob a gestão mais eficiente para o fim último dos megaeventos enquanto sistemas: a 

própria preservação deles.  

Jogadores - No âmbito dos jogadores, como agentes fundamentais para a existên-

cia de corpos em competição, destacamos o especial publicado pela revista norte-

-americana Vanity Fair99, em maio de 2010, já próximo à realização da Copa do 

Mundo da África do Sul. A partir de um ensaio da fotógrafa Annie Leibovitz - que 

por si só já gera uma grande expectativa de espetáculo, pois ela é amplamente 

festejada pelas suas engenhosas produções fotográficas com forte apelo visual100 - a 

revista apresenta algumas das estrelas do maior evento esportivo do planeta. 

Na capa da edição, estão os jogadores Cristiano Ronaldo, da seleção portu-

guesa e Didier Drogba, da seleção da Costa do Marfin. Contudo, na época, esses 

atletas jogavam no cotidiano pelo Real Madrid, time espanhol e pelo Chelsea, time 

inglês, respectivamente. A chamada é afirmativa e reducionista: “The stars of  the 

planet´s biggest sports event”. O recorte fotográfico das estrelas do mundial dialoga, 

99. Informações 
sobre este 
especial e imagens 
destacadas aqui 
podem ser vistas 
no site da revista 
Vanity Fair: http://
www.vanityfair.
com/culture/
features/2010/06/
world-cup-
portfolio-201006. 
Acesso em 
10/11/13.

100. Para conhecer 
melhor o trabalho 
da fotógrafa 
Annie Leibovitz, 
recomendamos 
o documentário: 
Annie Leibovitz – 
Uma vida atrás das 
lentes, de 2006, 
lançado no Brasil 
pela Imagem Filmes.
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como já vimos, com a perpecepção dos grandes atletas como celebridades funda-

mentais dos megaeventos esportivos. 

Nas páginas internas, em diálogo com a capa, o que nos chama a atenção no 

trabalho é a teia simbólica de informações contida nas imagens. O primeiro ponto 

inquietante a ser observado é a colocação desses atletas seminus na imagem. Parece-

-nos haver nessa intenção o objetivo de despi-los dos seus trajes do jogo, espaço cada 

vez mais dominado pelas marcas e interesses expostos nos uniformes. 

Ao resgatar a nudez do atleta – como uma reminiscência do atleta olímpico 

grego – Leibovitz parece buscar o essencial desses atletas que já não estão mais nos 

seus países, pois viraram produtos de exportação e atuam em mercados do futebol 

onde se paga mais. Por isso mesmo, colocá-los em roupas íntimas, como que surpre-

endidos em um vestiário, seria como flagrá-los nos seus aspectos motivadores mais 

secretos, que seriam os sentimentos nacionais. 

Daí que as cuecas com cores e motivos representando os países dos joga-

dores contribuem para a simulação de um sentido de nacionalidade profundo, que 

está abaixo do equipamento esportivo, que é a forma como esses jogadores acabam 

sendo normalmente fotografados. 

Outro ponto interessante a destacar é que a cueca é uma forma de erotizar o 

jogador de futebol. Desde os gregos, os corpos dos atletas são exemplo do corpo ide-

al. Na produção da revista, esses corpos são hipercorpos, viris, perfeitos, simulando 

um estado de saúde plena. Como já abordamos anteriormente, a prática esportiva 

profissional é altamente impactante para o corpo e, sendo assim, muitos desses atle-

tas vivem sofrendo lesões, administrando dores e cirurgias ao longo de suas vidas.

A positividade dessas capas na construção de sentidos de corpos perfeitos 

nega a si mesma: No ensaio, um dos fotogrados, o jogador brasileiro Kaká, teve 

baixo rendimento na Copa de 2010 devido a problemas decorrentes de lesões. Tam-

bém aparecem nas fotos outro jogador, como “estrela do maior evento esportivo do 

planeta”, o jogador alemão Michael Ballack que foi dispensando da seleção, tam-

bém por problemas de saúde decorrentes de lesionamento no tornozelo.

Nessas imagens o que se vê são corpos perfeitos, depilados, e com músculos 

definidos, construídos para a devoração pelo olhar como imagens da perfeição. E 

não como corpos. Um último ponto interessante a levantar é o intrigante o fato de 

que as cuecas usadas pelos jogadores não são “meras cuecas”, eles não expostas 

pelo valor de uso, mas sim pelo valor de exposição que adquiriram na sociedade de 

consumo. Elas não se mostram assim. São roupas íntimas de grifes famosas, como 

Calvin Klein e Empório Armani, entre outras. 

A reflexão imediata que podemos fazer é sobre a invasão dos interesses eco-
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Figuras 43 e 44  – 
Capa e dupla de página 
de abertura do especial: 
convertidos em imagens, 
corpos são suportes 
perfeitos para vender 
qualquer produto, até 
mesmo uma ideia de 
nacionalidade como 
manifestação econômica, 
em vez de política.
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nômicos sobre o corpo, ainda que se desnude os jogadores dos uniformes dos clubes 

(e dos patrocinadores desses), sobram os patrocinadores e acordos individuais, liga-

dos ao atleta, como apoios pessoais e outros interesses econômicos. 

Podemos entender que o corpo do atleta pertence à máquina de geração 

de imagens que o transforma em olimpiano (Morin, 1984: pp. 105-109), ou 

seja, um tipo de deus moderno, e toma para si todo o espaço da exibição desse 

jogador na esfera pública e também na privada. Para, por fim, tranformar esse 

atleta em objeto de culto e de fetiche. 

Ao menos sobre esse caso, a Copa da África mostra que o esporte-espetáculo 

no imaginário distancia-se do esporte que efetivamente ocorre em campo. Os jogos 

realizados em continente africano mostraram isso e deixaram o gosto amargo da 

expectativa que nunca se cumpre: jogadores que não jogam, pois seus corpos estão 

dispostos somente para a publicidade, e não para a prática; corpos que se afirmam 

como modelo, mas não existem como corporeidade; resgate de valores nacionais 

que não se sustentam na era do capital sem fronteiras.  Como o consumo é impro-

fanável, a frustração é a resposta emocional à avalanche de imagens que se impõe. 

Estádios e Arenas – Em relação aos espaços de competição, um exemplo inicial pode 

ser retirado dos Jogos de Pequim 2008. Os Jogos Chineses construíram um ambiente 

midiático à parte sobre a China: Mesmo sendo uma das maiores economias do mundo, 

esse país é também um dos campeões estatísticos em quantidade de pessoas pobres e mi-

seráveis; outra imagem associada ao país é a de violência contra liberdades individuais.

Contudo, ao mostrar para o mundo os seus lindos estádios construídos para 

o evento, como o Ninho do Pássaro ou o Cubo D’Água, o país exibia também 

sua imagem de país bem-sucedido financeiramente. Mas nesse mesmo ambiente de 

imagens relacionadas à Pequim 2008, surgem outras possibilidades imagéticas, que 

precisam ser organizadas dentro do mesmo propósito de espetáculo: bons exemplos 

podem ser vistos na Cerimônia de Abertura daquele evento.

A tradição militarista, os valores de disciplina e organização orientais e a es-

tética do ultramoderno e inovador também fizeram parte do mesmo cenário, neces-

sitando de uma “organização imagética interna” – depois reorganizada e ressignifi-

cada pelas mídias – para o consumo de bilhões de telespectadores de todo mundo. 

Cabe enfatizar: consumir as imagens é, neste caso, aceitá-las como a verdades de 

uma nova ordem no mundo.

Já no caso do processo de realização dos Jogos Olímpicos Rio 2016 outro 

fator se coloca: as imagens futuráveis101. No caso da campanha das cidades para ser 

sede das Olimpíadas de 2016, a definição de uma sede evento, iniciada quase uma 

101. Como esta 
pesquisa foi feita 
durante os anos 
de 2010 a 2013, 
grande parte do 
que envolve a 
realização da Copa 
do Mundo de 2014 
e praticamente tudo  
o que se discute 
sobre os Jogos 
Olímpicos Rio 2016 
envolvem imagens 
de projeção e 
futuração. Isso não 
desmerece em nada 
a pesquisa, pois 
não deixam de ser 
imagens e, por isso, 
não estão presas 
ao futuro ou ao 
passado.  
Estão presentes, 
sempre que vistas, 
no meio de nós.
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Figuras 45102, 46103, 47104 e 48105  –  Detalhes da cerimônia de abertura, com o hasteamento da bandeira  e 
ritual com tambores ; o Cubo d´água  e o Ninho do Pássaro , respectivamente: Entre o local e o global, surge uma 
China simétrica e ordeira, enquanto tradição, que sustenta a apresentação ao mundo de uma nova potência, 
esteticamente estruturada.    

década antes, em 2007, exigiu a construção de um discurso imagético sobre uma 

futura cidade, que não existe na prática. 

Nesses ambientes midiáticos, propõe-se uma imagem do “Rio de Janeiro do 

futuro”, cheio de promessas de bem-estar e sucesso–, o que justifica o estudo dessa 

economia de imagens do esporte, construída nos ambientes midiáticos da sociedade 

do espetáculo. A imagem do espetáculo dos megaeventos esportivos, por síntese, vai 

representar a imagem daquela cidade e também até de um país. 

Por isso, sugerimos, ainda que superficialmente, que a carta de intenções 

de uma cidade candidata à sede dos Jogos Olímpicos, como foi o caso da capital 

carioca, pouco se baseia em dados de uma suposta realidade, mas sim num fluxo 

de imagens organizado a partir de outras preexistentes e novas ressignificadas, por 

meio das novas tecnologias e softwares de simulação, como a propostas para o Par-

que Olímpico e Vila Olímpica dos Jogos Olímpicos Rio 2016. 

Dessa percepção, inclusive, podemos fazer algumas inferências: a primeira 

delas é quanto ao uso de softwares que permitem construir uma realidade ainda 

102. Veja imagem 
em http://esportes.
terra.com.br/ 
pequim2008/
interna/ 
0,,OI3066206-
EI10378,00.html. 
Acesso  
em 22/11/13.

103. Veja 
imagem em http://
olimpiadas.uol.com.
br/2008/guia/locais-
de-competicao/
centro-aquatico-
cubo-dagua.jhtm. 
Acesso  
em 22/11/13. 

104. Veja 
imagem em http://
olimpiadas.uol.com.
br/2008/guia/locais-
de-competicao/
estadio-olimpico-
ninho-do-passaro.
jhtm. Acesso  
em 22/11/13.

105. Rever 
nota 102.
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não existente e que provavelmente nunca existirá. Contudo, mantendo o foco pro-

posto para esse trabalho, independente do resultado que venha a ser conquistado 

com o produto do projeto do Rio 2016, a Vila Olímpica e o Parque Olímpico reais, 

não serão a materialização da simulação criada para representá-los no projeto da 

cidade-candidata (Baudrillard, 1981). 

Além do mais, os projetos amplamente veiculados pelos meios de comu-

nicação de massa imaginam um espaço que é quase um não-lugar (Augé, 2004), 

pois salvo por poucos elementos constituintes da identidade do local, a exposição 

dos equipamentos esportivos desterritorializa, deslocaliza, já que o discurso parece 

mostrar que ser capaz de sediar um grande evento é ser capaz de atender a requi-

sitos globais de criação de espaços espetaculares fundamentais para que os esportes 

lá realizados sejam nada menos que o espetáculo em si, enquanto fluxo de geração 

de imagens espetaculares106.

Figuras 49107 
e 50108  –  Um 
Rio de Janeiro do 
futuro: imagens 
imaginadas para 
os Jogos de 2016 
constroem uma 
cidade simulada 
e distante da real. 
Apesar de apropriar-
se de características 
regionais, o projeto 
dos megaeventos 
é sempre o de 
estabelecer um 
espaço sem 
identidade, com 
aspiração a ser um 
espaço “global”.

106. Ver Anexo 
6, com o vídeo 
“A Paixão nos 
Une”, que simula, 
no conceito de 
Baudrillard (1981), 
o Rio de Janeiro 
recebendo os atletas 
em 2016.

107. Veja imagem 
em http://www.
rio2016.com/
noticias/noticias/
parque-olimpico-
conheca-o-projeto-
vencedor-para-
o-plano-geral-
urbanistico. Acesso 
em 22/11/13.

108. Saiba mais 
sobre a marca Rio 
2016 in http://
rio2016.com/os-
jogos/olimpicos/
marca. Sobre  local 
de acesso da 
imagem, veja  http://
logos.wikia.com/
wiki/File:Rio_2016_
logo_in_bay.jpg. 
Acesso  
em 22/11/13.
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Ousaremos dizer que os equipamentos esportivos para os megaeventos de-

vem ser suportes espetacularmente vazios de sentido local, para a construção da 

imagem simulada do esporte, como agente do mundo global. Entendendo a econo-

mia da imagem do esporte no seu sentido mais amplo, que abrange a organização 

do espaço criado pelo esporte a partir da representação imagética dele, podemos 

perceber que do processo de eleição de uma cidade-sede para a realização dos Jogos 

Olímpicos, como é o caso do exemplo já citado do Rio de Janeiro, é econômico, mas 

num sentido muito mais amplo, como já vimos a partir de Polanyi.

Da preparação do evento à Cerimônia de Abertura e até mesmo chegando 

a temporalidades especificas da competição – como a quebra de um recorde em 

uma das provas em disputa no evento –, toda a dinâmica que rege essa competição 

é preponderantemente da ordem da visibilidade de um espetáculo, já programado. 

Se focarmos exclusivamente na economia do esporte, não captaremos os fluxos de 

bens e valores que circulam nesse ambiente e que implica na ideia de que há uma 

economia imagética organizando a construção desses ambientes, ao gerar a neces-

sidade, ao gerenciar a escassez e, por fim, atender as demandas. 

A competição - Um exemplo interessante das influências das práticas esportivas es-

petaculares no esporte está ricamente ilustrado na campanha publicitária “Write the 

Future”, criada pela Nike109, empresa de artigos esportivos norte-americana. 

Vários são os fatores que dão relevância a esse objeto e justificam a escolha. 

O primeiro deles é que a campanha, que foi lançada mundialmente em maio de 

2010, antes da Copa do Mundo de Futebol da África do Sul, foi mostrada inicial-

mente nas redes sociais. 

O canal escolhido para o lançamento foi o Facebook, sendo que o comercial 

principal também foi transmitido pelas TVs abertas e por assinatura, além de outros 

sites da internet - mas a ação não se limitou aos meios audiovisuais, pois havia peças 

gráficas também. É importante lembrar que Jenkins pontua na sua obra que “a con-

vergência ocorre dentro dos cérebros de consumidores individuais e em suas interações 

sociais com outros” (2009: p. 30). Ou seja, produtos midiáticos como esta campanha da 

Nike já são pensados convergentemente e sua apreciação junto ao público-alvo também 

já se dá por mecanismos igualmente convergentes, como as redes sociais. Isso significa 

que essas são formas de estender as imagens para além das telas tradicionais.

O filme principal de 2 minutos e 53 segundos contou com a participação 

de grandes atletas patrocinados pela Nike, como os jogadores Wayne Rooney (da 

Inglaterra), Didier Drogba (da Costa do Marfim), Cristiano Ronaldo (de Portugual) 

e Ronaldinho Gaúcho (do Brasil), entre outros. Além disso, dentro da estratégia 

109. Veja 
comercial “Write 
The Future”, 
feito pela Nike 
para a Copa do 
Mundo de 2010, 
no link: http://
www.youtube.
com/ watch? 
v=DBrA6LNx0cE.  
Acesso em 
15/10/13.
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de parceria com o Facebook, a Nike criou outra ação de propaganda chamada 

de “The Chance”, para que aspirantes a jogador de futebol pudessem, a partir de 

ações no sítio de relacionamento, concorrer a vagas para participar de uma clínica 

de futebol organizada pela empresa. De certa maneira, a empresa passa a ideia de 

que, ao utilizar as ferramentas de rede social, os interessados poderiam escrever um 

novo futuro, como jogador de futebol.

Ainda sobre os aspectos de estratégia, que reforçam o caráter de ação de 

cross-media, ou seja, com abrangência em vários meios de comunicação, a Nike 

criou um canal próprio dentro do Youtube e do Facebook, ferramentas voltadas 

para a exibição de vídeos sob demanda e aptas a criar, assim, um relacionamen-

to das marcas e empreasas com seus públicos. No Youtube, além do filme es-

tão postadas várias outras informações sobre a campanha, como “making-off ”, 

entrevista com os jogadores e convidados – como o tenista Roger Federer – e 

também com  o diretor do filme, o cineasta mexicano Alejandro Iñarritu. 

Nessa campanha, ainda, há outro fator relevante, pois mostram-se imagens 

do futebol e de jogadores numa potencialidade que vai muito além do espetáculo 

dentro dos campos. Na narrativa, o filme usa os garotos-propaganda da Nike, den-

tre eles o brasileiro Ronaldinho Gaúcho, para veicular o conceito de que, na Copa 

do Mundo, aqueles jogadores escrevem seu futuro, de sucesso ou fracasso.

Nessa sequência em que aparece no filme publicitário, o jogador brasileiro 

Figuras 51, 52, 53 e 54110  –     Um ciclo de imagens: o jogador Ronaldinho, em um campo estilizado “meio 
videogame”, faz uma jogada espetacular que, após a sua ampla reprodução e chancela nos meios de comunicação 
tradicional, vai virar objeto de consumo e receita da aficionados – e esses tentarão reproduzi-la nas redes sociais. 
Com isso, a jogada em si já desvalorizada exige do seu produtor, o jogador, novas jogadas, para reiniciar o ciclo.

110. Todas as 
imagens são cenas 
retiradas do filme 
da Nike, já citado 
na nota 39.
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representa a irreverência e a alegria, já que o atleta cria um passo de dança na hora 

do drible. Essa jogada, veiculada nos meios de comunicação de massa, gera um 

DVD, vai aos programas de TV e, por fim, às redes sociais, como o Youtube, onde 

anônimos e celebridades imitam a jogada-dança. 

De certa forma, o ciclo fecha-se na espetacularização dessas imagens que, 

ao reverberar, influencia na geração de novas imagens. Um dado relevante do co-

mercial da Nike é que, de certa forma, pode-se até dizer que, no processo de espe-

tacularização por meio das imagens, debocha-se até das teorias que se faz sobre 

elas. A propaganda não é ingênua na forma como mostra o seu poder de criar uma 

imagem que gera outras imagens espetaculares. 

Por fim, outro caso relevante desse filme é que ele acabou sendo “revisto” 

depois do lançamento. Como o jogador Ronaldinho Gaúcho não foi convocado 

para a Copa de 2010, a empresa viu a necessidade de atualizar sua campanha, de 

forma a manter a conexão com o público brasileiro. Para isso, foi gravada mais uma 

sequência dessa campanha com o jogador brasileiro Robinho111. Na TV brasileira, 

esse filme acrescentando foi o mais veiculado. De certa forma, vemos nesse caso 

uma dessacralização da obra final, como que se o produto final estive sempre em 

versão teste, passível de ser revisto, atualizado, modificado. 

Torcida – Nesse processo de ilustração de algumas das formas como a economia 

da imagem opera estruturando comunicações dentro dos megaeventos esportivos, 

vamos agora trabalhar um último exemplo. Já vimos no capítulo do esporte que tor-

cer é também uma forma de praticar esporte. Além do mais, o esporte-espetacular 

é por excelência uma manifestação que pressupõe observadores. Com isso, não há 

como separar os torcedores em grupo, nos estádios, do universo do esporte. 

No caso dos megaeventos, a torcida é, ainda, um agente de geração de ima-

gens, principalmente de vinculação: os que estão no local das disputas são como 

“eleitos” que representam os telespectadores, pois esses somente terão acesso ao 

que acontece em campo, por meio das telecomunicações e das telas, em si. O papel 

desses torcedores nas arenas é tão vital que, em situações de ausência deles, cria-se 

uma desvalorização do espetáculo esportivo. Nos Jogos de Atenas, em 2004, ficaram 

notórias as várias ações dos organizadores para tentar diminuir o impacto visual das 

arquibancadas vazias em muitas disputas112.  

Por isso, escolhemos para ilustrar as construções imagéticas sobre torcida um 

exemplo já inserido no contexto da Copa do Mundo de 2014. Dentro da campanha temá-

tica Imagina a Festa, a companhia de bebidas Ambev, detentora da marca Brahma, veiculou 

durante a Copa das Confederações de 2013 o filme publicitário chamado Quintal113.  

111. Para ver 
este vídeo, acesse: 
http://www.
youtube.com/ user/ 
nikefutebol#p/
search/1/ 
9jYilkJ8CHg.  
 Acesso em 
15/7/11.
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Nele, os jogadores de futebol Thiago Silva, da seleção brasileira e jogador 

do Paris Saint German, e o jogador uruguaio Diego Forlán, que atua no clube bra-

sileiro Internacional de Porto Alegre, disputam uma bola num cenário improvável. 

Não se constrangendo com os limites dos quintais das casas, os dois jogadores par-

tem em uma desenfreada disputa pelo objeto esférico, passando por casas em festa, 

driblando varais cheios de roupa, casinhas de cachorros, garagens e tantos outros 

obstáculos típicos desses espaços domésticos. 

Ao fim do filme, os dois jogadores chegam a um quintal onde um velhinho 

em frente a uma garagem simula o goleiro em defesa do gol. Nesse momento, a cena 

se abre e o filme mostra que o entorno onde se deu toda essa peripécia tornou-se 

uma enorme arquibancada para acompanhar esse espetáculo. Na conclusão, com a 

aparição da logamarca da cerveja Brahma, surge verbalmente o slogan: “A Copa é 

no nosso quintal. Brahma: Imagina a Festa”. 

 Vale frisar: a expressão ‘Imagina a festa” é uma corruptela da original “Imagina 

na Copa” que se tornou praticamente um bordão popular, repetido por muitos em mui-

tos contextos. Nos anos de preparação para o Mundial de Futebol do Brasil, de 2014, 

essa segunda frase era sempre associada aos problemas do País e ao questionamento 

sobre a capacidade de realizar um evento de porte global, como é um megaevento. 

 Com “imagina na Copa”, a equipe de marketing da empresa de cerveja, 

Figuras 55 
e 56114  –  
“A Copa é no 
nosso quintal” 
– megaeventos 
trabalham 
estratégias de 
pertencimento 
economicamente 
estruturadas a partir 
de escala de valor 
dos espectadores: 
celebridades e 
globe-trotters in 
loco; público em 
geral, pelas telas. 
Cabe às imagens 
fazer a integração 
entre eles.

112. Uma 
reportagem que 
ilustra o baixo 
número de 
espectadores em 
Atenas 2004 é 
a esta da Folha 
de S.Paulo que 
afirma: “Nem o 
boom tardio salva 
fiasco de público”. 
Veja mais: http://
www1.folha.uol.
com.br/fsp/esporte/
fk0908200405.
htm. Acesso  
em 29/11/13.

113. O filme 
publicitário pode 
ser visto em http://
www.youtube.
com/ watch?v= 
TuWk7drenc. 
Acesso em 
23/11/13.

114. Cenas do 
filme publicitário 
citado na nota 113.
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como funcionários do aparelho dos megaeventos, trabalhou para incorporar a rejei-

ção sistêmica ao evento – a partir desse pequeno acontecimento a ser gerenciado. A 

crítica, enquanto texto, vira imagem é devorada pelo sistema de imagens dos mega-

eventos. Surge com isso, a paródia “Imagina a Festa”, como uma espetacularização 

dessa crítica, enfim, criando uma separação, uma consagração dela ao capitalismo, 

no formato de saudação à Copa.

O problema, como já bem apontado por Debord é que, entre a crítica e a 

paródia, já não há mais nada. Como somente pelo espetáculo é possível criticar ou 

festejar, as escolhas para se colocar nesse ambiente são “prét-à-porter”, já foram 

calculadas e valoradas para os vários públicos e dispostas no mercado das imagens 

para escolhas estimuladas por dinâmicas de oferta e demanda. 

Breve reflexão pós-exemplos - Ao fim desse quatros exemplos vistos aqui – so-

bre jogadores, arenas e estádios, competições e torcidas –, vemos que os megaeventos 

são estruturados economicamente para cumprir seu papel de ambientes midiáticos de 

consumo de imagens, a partir do esporte.  Mais que a produção e reprodução de acon-

tecimentos, esses aparelhos disseminam imagem pontentes, eficientes, economizadas, 

por fim, pois trabalham com padrões de textos já testados e ordens já assimiladas pelos 

consumidores. São esterótipos espetacularmente construídos para fingir que não o são. 

Como tele(espectadores) que somos só nos resta o chavão do “fast food”, 

“peça pelo número”. Ou melhor, peçamos cada um pelo nosso próprio número. No 

consumo, achamos que “amamos o esporte”, mas não é com ele que nos relacio-

namos mais. Escolhemos imagens, emociona-mos com imagens, achamos que são 

elas que nos redimem na catarse dos resultados esportivos. Mas nesse ponto não há 

riscos: os aparelhos já sabem qual é a nossa escolha e nos proverá. Uma vez no mun-

do das imagens espetaculares, jogar é regra; ganhar, uma quase (im)possibilidade. 





CONSIDERAÇÕES FINAIS

Longe de esgotarmos o assunto, a organização, gestão e  
comunicação das imagens nos megaeventos esportivos requer  
novas reflexões, detalhamentos e desdobramentos teóricos.  

Em um mundo, que virou mercado e é economicamente  
estruturado para o consumo de imagens, o resgate da  

política é única possibilidade de vencer a separação  
que existe no jogo econômico vigente

PISTAS PARA APROFUNDAMENTOS À 
ECONOMIA DA IMAGEM DO ESPORTE
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A ECONOMIA DOS MEGAEVENTOS: 
QUEM PAGA A CONTA?

Os megaeventos esportivos configuram-se pela sua extensão no tempo e pela 

capacidade de agendamento da vida em nível global, principalmente a partir de am-

plas ações de telecomunicações e de um calendário eficiente com ciclos de começo, 

meio e fim-recomeço. Entre meados de novembro e início de dezembro do ano de 

2013 o megaevento esportivo Copa do Mundo Brasil 2014, por exemplo, teve mais 

uma das suas etapas preparatórias. 

Naquela ocasião, o megaevento aproximava-se de seu auge, ou seja, dos trinta dias 

de disputas de competição, programados para meados do ano de 2014. Para isso, um novo 

momento midiático havia sido preparado: o sorteio dos grupos de disputa da competição. 

Na prática, essa atividade burocrática e necessária serve para dispor as 32 seleções pré-se-

lecionadas em grupos de confronto direto e a partir dos quais as equipes mais qualificadas 

passam para uma segunda fase com jogos eliminatórios até a grande final. 

O fascinante nesse processo é como uma ação protocolar de menos de meia 

hora de duração transforma-se em um grande evento global, com interesse massivo 

dos meios de comunicação do mundo todo e como audiências também planetárias. 

E, ainda, funciona como mais uma exemplificação das estratégias da economia das 

imagens do esporte: A resposta em parte está na espetacularização do cerimonial, 

com shows, exibição de vídeos promocionais, pronunciamentos políticos, publicidade 

de parceiros envolvidos e muita promoção do próprio megaevento, das seleções, dos 

patrocinadores, das celebridades, das cidades-sede, da mascote, da bola, da música e 

da cultura locais, entre outros aspectos. 

“A economia emerge, portanto, com as regras de auto-
organização da sociedade, ligadas à ‘praxis’ ecológica 

(isto é, a divisão institucional do trabalho, as regras 
socializadoras, até mesmo ‘socialistas’ da repartição dos 

recursos, a reprodução do capital tecnológico por fabricação 
das ferramentas e aprendizado do saber e das práticas pelos 

jovens). Assim, esboça-se, com tais regras, um primeiro 
sistema econômico. Sem ele, a coesão e a complexidade 

social desmoronam-se... (...) ‘É verdadeiramente um 
modo de organização/produção de alta complexidade. A 

organização econômica emerge, assim, como cultura no 
sentido elevado do termo (...).”

Morin, 1979: p. 76
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De fato, a Copa do Mundo vincula pessoas ao espetáculo de sua realização e 

isso se dá pela midiatização do esporte e pela mediação das imagens dele. O aparelho 

megaevento utiliza uma programação estratégica e espetacularizada para valorar em 

importância algo que, na prática, é uma atividade burocrática e de pouco apelo po-

pular, além de escassa, pois é, em si, bastante rápida e concreta. 

A exiguidade de tempo e o enorme interesse pelo evento exigem a cons-

trução de um cerimonial espetacular, com imagens eficientes para agradar aos te-

lespectadores e ampliar ainda mais a espera pelo início do momento principal do 

megaevento, que é o confronto entre as seleções. Além disso, beneficiando-se desse 

ambiente, construído para potencializar a escassez inerente a essa atividade, surgi-

ram novas campanhas de importantes agentes econômicos dos megaeventos, o que 

criam um efeito de maximização desse evento. 

Uma delas foi a ação intitulada Ouse ser brasileiro, da empresa de material espor-

tivo norte-americana Nike. Pelos mesmos dias, a empresa alemã do mesmo ramo, a 

Adidas, também apresentou seu novo filme publicitário. A essa última - patrocinadora 

da Copa do Mundo e fornecedora da bola oficial do evento - coube, na ocasião do 

sorteio (dezembro de 2013), apresentar seu produto principal aos fãs do futebol: a bola 

que será usada no Mundial de 2014, a Brazuca. 

Figuras 57115 e 58116  –  Pôster da campanha da Nike, Ouse 
ser brasileiro, e um momento do filme da Adidas, sobre o 
lançamento da bola Brazuca: apesar de estratégias comerciais 
diferentes, campanhas se aproximam no uso de imagens já 
simbolizadas sobre o futebol brasileiro. 

115. Cartaz da 
campanha da Nike 
pode ser visto 
em http://www.
mantosdofutebol.
com.br/2013/12/
comercial-da-nike-
ouse-ser-brasileiro/, 
o filme pode ser 
visto em: http://
www.youtube.
com/watch?v=-
HlBqson5dg, ambos 
acessados em 
07/12/13. 

116. O link do vídeo 
pode ser visto em 
http://www.youtube.
com./results?search_
query=ouse+ser
+brasileiro+nike
&sm=3. watch? 
v=fAAxGbhKbIM. 
Acesso em 
07/12/2013
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O que é interessante, nos dois casos, é que, apesar de o fato de uma das em-

presas ter direito a associar sua marca ao evento – a Adidas – e a outra, não, as duas 

campanhas apresentavam uma estrutura muito parecida. Falar de futebol e jogador 

brasileiro, pelos dois casos, é resgatar as “peladas” em campos de várzea, as brin-

cadeiras com bola na praia, os jogadores jovens e alegres, o craque do time sempre 

representado pelo menino negro, a alegria de quem joga e de quem vê. 

Ao fim, os filmes publicitários deixam a sensação de um país atemporal e 

de um espaço mítico do jogo esportivo e não do espetáculo esportivo. Sempre que 

as imagens mostram as arenas modernas, capitalistas, ricas em recursos, busca-se o 

lastro nos campos de chão de terra, nas traves de gol feitas precariamente na alegria 

suburbana de se “jogar bola”. As imagens dos megaeventos criam um ambiente falso, 

no qual o dentro e o fora não estão divididos por barreiras. 

Além disso, inevitavelmente nos dois filmes não há o elemento urbano, o tec-

nológico, o dinheiro. Só há gente com vontade de jogar para se divertir e gente se 

divertindo ao ver quem joga. Nos dois filmes citados, mas também em muitos outros 

que falam de futebol brasileiro, as imagens, gerando textos da cultura, envolvem a 

alegria e o descomprometimento ao jogar, apontam um tempo atemporal dos campi-

nhos de pelada, da praia eterna e o craque é sempre um novo Pelé a ser descoberto. 

Nesse espaço, os jogadores brasileiros ora são gigantes e conquistadores ora são pe-

quenos e atrevidos, achando brechas entre gigantes bobalhões que ficam inertes ao 

gingado do craque verde-amarelo. 

Essas imagens alimentam-se a si mesmas gerando novas imagens que, no fim, 

dizem o mesmo, pois buscam a eficiência no comunicar: eles querem vincular o que 

está separado, mantendo os incluídos e os excluídos do espetáculo dos megaeventos 

justamente como estão, nos seus lugares, dentro e fora. Pelas imagens, constrói-se 

um ambiente espetacular para que todos se sintam na “Pátria de Chuteiras”, que é o 

slogan adotado pelo Governo Federal para promover a Copa 2014, ou com a crença 

de que “Somos um só”, como convoca a campanha da Rede Globo de Televisão, a 

emissora de TV oficial do evento. 

De fato, no contexto dos megaeventos, só a imagem nos une. É pela derivação 

nas imagens e no entretenimento que, como explica Pross, temos mais uma forma 

de entender os mecanismos dos megaeventos: a partir do conceito de economia dos 

sinais, podemos considerar que essas atividades potencializam estratégias que envol-

vem “superar en el tiempo más corto los espacios más amplios posibles cambio con el 

menor gasto de tiempo libre (Ibidem: p. 98)”. 

A questão que ele coloca e que não nega o que já vimos sobre economia no 

capítulo anterior – muito pelo contratário traz novas camadas ao conceito – é que 
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não há economia, por parte dos aparelhos, que seja resolvida sem custos. Dentro do 

ambiente gerado pelos megaeventos e, neles, nas relações que surgem entre os agentes 

do espetáculo e seus receptores-torcedores, o equilíbrio é simples: não há economia, 

não há acúmulo de lucros, não há ganhos sem que haja, na contraparte e inserido no 

mesmo sistema, perdedores, desvalorizados, descapitalizados, por fim.

Assim, a eficiência dos megaeventos como aparelhos está em economizar seus 

recursos estratégicos garantindo sua sobrevivências às custas de quem alimenta esse 

sistema. Pross explica:  “La reducción del gasto de señales por parte de los produtores 

de comunicaciones (comunicadores) que están en posesión de técnicas mundiales se 

paga con el mayor gasto por parte de los receptores (Ibidem: p. 99)”. 

A questão é que, num paradigma capitalista dedicado à busca incessante do 

lucro, essa demanda nunca cessa e, por isso, os funcionários do aparelho estão sempre 

buscando novas formas de reduzir os gastos, já que esses estão sendo externalizados: 

“Como los receptores (consumidores) permiten, con su elevado gasto, que dis-
minuya el gasto para los comunicadores (produtores), estos se ven constreñidos 
a seguir disminuyendo su gasto dentro de una red a fin de ‘maximalizar la dis-
minución’ permitida. Esto se efectua mediante reducción de la comunicación 
individual (Idem, ibídem: p. 100).”

A economia feita pelo aparelho do espetáculo esportivo é paga pelos seus es-

pectadores, inevitavelmente. Entretanto, no contexto já amplamente visto no capítulo 

4, o valor e a riqueza na sociedade contemporânea há muito abandonaram a materia-

lidade em si, em busca de sacralidade espetacular onde os valores estão mais ligados 

ao valor de exposição, como já apontado por Benjamin. 

O que nos acrescenta essa reflexão é a constatação de que a eficiência dos 

aparelhos em levar adiante esse programa de redução contínua na emissão dos seus 

sinais está gerando um excedente de imagens para receptores que, ainda que seja um 

grupo em ampliação pelos processos sistêmicos de inclusão às mídias digitais, não é 

infinito. Com isso, a lógica da escassez está se invertendo. 

No império das imagens ressacralizadas pelo capitalismo religioso em que vi-

vemos, o que começa a faltar, a escassear, nos rituais de transcendência – aqui falamos 

especificamente dos megaeventos de entretenimento esportivo – já não são as “imagens 

de culto”, mas sim quem as veja. A espetacularização das imagens criou um paradoxo 

em sua plena eficiência econômica e um problema para a economia das imagens do 

esporte resolver: seu êxito pode, efetivamente, levar a um caos sistêmico, pois a natureza 

da imagem continua demandando o elemento humano, ou seja, o espectador. 

É ele, enquanto corpo ausente, que começa a faltar no sistema econômico 
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gerado entre espectadores e esporte-espetacular dos megaeventos. A escassez e a fon-

te de valor passam a estar, com isso, na construção de novos espectadores. Nada nos 

ajuda a entender melhor o deslocamento do eixo de interesse dos agentes dos mega-

eventos esportivos do hemisfério norte para o sul e para os países emergentes, como 

o Brasil que essa questão. Os megaeventos precisam de novos espectadores e vão à 

busca deles, onde as estratégias do espetacular podem ser aperfeiçoadas e valorizadas.

A QUESTÃO POLÍTICA: UM ACONTECIMENTO ENTRE EVENTOS?
Com a reflexão sobre a economia da imagem do esporte, esperamos ter mos-

trado como o assunto é relevante para o momento atual dos estudos comunicacionais, 

particularmente no Brasil. Com o agendamento de dois maiores eventos esportivos 

do mundo no País, configurou-se um contexto de cerca de 10 anos ininterruptos de 

preparação, realização e balanço de megaeventos em solo brasileiro. Esse período 

começou com os Jogos Pan-americanos Rio 2007 e segue até 2016, com os Jogos 

Olímpicos do Rio de Janeiro.

Do ponto de vista econômico, esse quadro gera um mercado com ofertas e 

demandas materiais e simbólicas, mas principalmente constrói um ambiente comuni-

cacional em que se regulam relações em torno desses eventos, a partir de imagens. Foi 

a isso que nos dedicamos aqui, a entender a estruturação, a gestão e a comunicação 

imagética desses megaeventos. 

Para além do recorte que definimos para este estudo, surge uma grande opor-

tunidade para o desenvolvimento de pesquisas que permitam analisar essas atividades 

e suas práticas relacionadas não somente aos aspectos esportivos, políticos e econô-

micos, mas também pela sua importância para a área de comunicação e, mais ainda, 

para a relação desses megaeventos com a área de comunicação, pela midiatização e 

pela forma como eles estão sendo assimilados.

Aqui, optamos por fazer uma reflexão sobre a constituição dessa economia, 

sua natureza e como opera construindo o ambiente dos megaeventos, a partir do es-

porte de alto rendimento e das reminiscências do jogo, ou seja, da cultura. 

Contudo, acreditamos que a constituição de uma economia das imagens do 

esporte pressupõe a possibilidade de novas e futuras reflexões, entre elas:

• a possibilidade de fazer mapeamentos sobre a construção de ima-

gens “economizadas” e eficientes nos mais diversos casos dos 

megaeventos, como as Olimpíadas e a Copa do Mundo ou, ainda,

• a tentativa de se fazer um resgaste arqueológico de algumas ima-

gens que funcionam como textos econômicos poderosos e que, 
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por isso, são acionados regularmente nas estratégias da economia da ima-

gem do esporte. Exemplos disso seriam o caso do “futebol de várzea” e do 

“menino craque negro” que sintetizam grande parte do imaginário que é 

alimentado espetacularmente sobre o texto “futebol brasileiro”.

Contudo, além desses dois caminhos, já citados, para a continuidade desses 

estudos, acreditamos que se faz urgente uma pesquisa sobre as relações ecológicas 

dentro dos ambientes dos megaeventos e desses nas relações com vizinhanças como 

os ambientes do entretenimento e até mesmo da política. Ou seja: 

• as relações entre a economia e a política na constituição dos 

ambientes dos megaeventos esportivos como espaços globali-

zantes de vinculação pelo consumo de imagens. 

Em outras palavras, falamos da apropriação política das imagens espetacu-

larizadas do esporte e/ou de outras externas ao esporte, mas que dialogam com ele, 

gerando uma surpreendente apropriação da economia das imagens. Ainda que bre-

vemente, faz-se necessário explicar: Apesar da construção de imagens e discursos (em 

imagens também) de impactos econômicos possíveis que os megaeventos podem dei-

xar nos locais-sede das competições, como forma de justificar os altos investimentos 

necessários, o que se constata efetivamente é o legado imagético, como forma de 

entretenimento. No plano dos objetos e corpos, a lei ainda é a da escassez. 

No Soccernomics, um curioso livro que retrata o futebol sobre a visão econô-

mica e, principalmente, sobre um viés que, a partir dos números, vence a barreira 

dos biombos de algumas imagens para mostrar outra realidade sobre os espetáculos 

esportivos, os autores Kuper e Szymanski (2010), afirmam:

“Se a nossa previsão se concretizar e o público brasileiro de futebol for maior 
nos anos depois da Copa do Mundo, isso não tornará o Brasil como um todo 
mais rico, e sim, representará uma transferência financeira dos contribuintes 
para os clubes e os torcedores. É possível que a sociedade brasileira deseje essa 
transferência, mas precisamos ter consciência de que é exatamente isso: uma 
transferência de riqueza do Brasil como um todo para um grupo de interesse 
no país (Ibidem: pp. 243-244).”

Daí que, para Kuper e Szymanski (Ibidem: p. 244) o sistema econômico-po-

lítico e seus agentes não são honestos com os torcedores-consumidores sobre o que 

significam efetivamente os megaeventos:

“No final das contas, a melhor razão para sediar uma Copa do Mundo é por-
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que realizar um evento como esse é divertido. (...) os brasileiros estão sendo 
bombardeados com falsidades econômicas. É bastante razoável querer sediar a 
maior festa do mundo (...). O erro é achar que isso fará do Brasil um país mais 
rico (Ibidem: p. 244).”

Ou seja, a economia das imagens do esporte é, efetivamente, no contexto dos 

megaeventos, desenvolvida em programações para construir a separação entre espor-

te e consumo do esporte, falsamente integrados pela espetacularidade das imagens. 

Quando Kuper e Szymanski falam de diversão e festa, entendemos como um link 

para as reflexões que fazemos aqui sobre entretenimento e imagem. 

Contudo, como Flusser já nos alertou, é esse consumo das imagens gerador de 

objetos e corpos desinformados: lixo, dejetos, pobreza e exclusão. E eles acumulam-se 

e, como um acontecimento, podem voltar a informar, a gerar entropia no sistema. É 

na falha – ou crise econômica, como poderíamos chamar – que se desvela a máquina 

de separação e, com isso, a reunificação se faz. 

Um caso recente e muito relevante para os megaeventos desse contexto acon-

teceu na Copa das Confederações de 2013, com os protestos ocorridos naquela oca-

sião. De início, os protestos que tinham como objetivo reivindicar melhores condi-

ções de preço de passagem e qualidade de serviço de transporte público nas grandes 

cidades brasileiras, encontraram no ambiente dos megaeventos esportivos o (contra)

dispositivo ideal para se desenvolverem.

Apropriando-se do mecanismo espetacular dos megaeventos, realizando o 

que Agamben chamaria da profanação desse dispositivo, os protestos cresceram e 

foram potencializados pela apropriação das imagens dispostas na cena espetacular 

que outrora já havia sido posta, mas projetada para a festa do megaevento. Assim, as 

imagens espetaculares para engrandecer o espetáculo do consumo, profanadas, pas-

sam a ser usadas para criticá-lo.

Em meio a festejos e protestos, a Copa das Confederações 2013, como parte 

constituiente do megaevento Copa do Mundo 2014, tornou-se um ambiente de conflito 

político de espetáculo, com agentes do aparelho e seus consumidores fiéis dividindo o 

ambiente com críticos dessas atividades e profanadores das suas imagens “sacras”. 

É nesse contexto que surgem imagens e mensagens imagéticas da profanação. 

Dentre elas encontramos cartazes com dizeres como “Queremos hospitais e escolas 

com Padrão Fifa”, “O Gigante Acordou”, entre outras. Acreditamos que este assun-

to, enquanto uma nova forma de se analisar a questão da economia das imagens do 

esporte, carece de aprofundamentos e reflexões futuras, mas cabe como um exemplo 

dos desdobramentos imagéticos e sociais dos megaeventos. 

Como última observação, é com Flusser que encerramos essa jornada pe-
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Figuras 59 e 60117-  
A primeira, mostra 
torcedoras dentro 
do estádio com 
cartazes; a segunda, 
manifestantes fora 
do estádio: em 
comum a mensagem 
#OGiganteAcordou, 
convertida em slogan 
nas ruas e nas redes 
sociais.

los meandros da constituição e governança da economia das imagens do esporte. 

O pensador tcheco em um artigo inédito intitulado “Jogos Olímpicos”118, garim-

pado no Arquivo Flusser, sediado na Alemanha, apresenta importante reflexão 

sobre a economia e a política no esporte.

Flusser que, provavelmente escreveu esse texto no clima dos boicotes aos Jogos 

Olímpicos de Moscou, de 1980, lamenta a decisão dos Estados Unidos da América 

(EUA) de não ir àquela Olimpíada e o impasse que decorre de países que se alinham 

aos norte-americanos versus aos que se juntam aos russos. Para ele, a situação instau-

rada evidenciava a perda do espaço político, principalmente no contexto do esporte.

“No contexto original, na Grécia arcaica e clássica, os jogos olímpicos eram 
eventos políticos e transpolíticos em significado dificilmente captável atual-
mente. Era ‘políticos’ por serem eventos que diziam respeito à ‘polis’: a ci-
dade mandava para lá seus cidadãos para que demostrem a sua excelência 
(‘arete”), e os deuses da cidade, tais forças que inspiravam a vida política, 
sustentavam os atletas em sua luta. E eram ‘trans-políticos’ em dois sentidos 
muito diferentes do termo: aglomeravam todas as cidades helênicas, eram 
‘pan-helênicos’, e destarte ultrapassavam a polis. E permitiam a contempla-
ção da luta entre as forças políticas, e destarte ultrapassavam a política pela 
‘theoria’ (Idem, s/d: p. 2).” 

117. Fotografias 
de um dos 
protestos no 
entorno dos 
estádios da Copa 
das Confederações. 
In: http://
uolesportevetv.
blogosfera.uol.com.
br/2013/06/19/
globo-aproveita-
jeitinho-de-
torcedores-para-
mostrar-protestos-
dentro-do-estadio/. 
Acesso em 
10/12/2013. 

118. Como o 
artigo em questão  
é inédito e de 
acesso difícil, ele 
pode ser visto na 
íntegra, em anexo, 
ao fim desta tese. 
Além disso, o artigo 
de Flusser não traz 
nenhuma pista 
sobre o ano de sua 
produção, contudo, 
por contexto 
pressupõe-se que 
ele foi produzido no 
período preliminar 
aos Jogos Olímpicos 
de Moscou, 1980, 
quando surgiu o 
contexto de boicote 
por parte dos norte-
americanos. 
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Assim, o que lamenta Flusser é que a decisão do boicote impede a política e, 

com isso, qualquer possibilidade de chegar à sabedoria: “Para os gregos, ‘política’ é 

a vida intermediária entre a economia e a teoria, entre a existência privada regida 

pelo absurdo do eterno retorno (escravidão) e a existência regida pela ordem lógica 

das ideias (sabedoria) (Ibidem: p. 3)”. Ainda pelo sistema de valores grego: “o homem 

se engaja na política, quando abandona a casa e penetra o mercado, e o faz, afim de 

dialogar e desrtarte revelar as ideias eternas (...), pois, a política é método e não meta: 

é o caminho rumo à filosofia (Ibidem: p.3).” 

Para Flusser, é a possibilidade de fazer política e construir novas ideias que o 

uso “nada político” dado pelos EUA à Olímpíada estava gerando. Assim, o megae-

vento Olimpíadas já não estava mais inserido no contexto do pensamento grego que 

o inspirou. A edição moderna dos Jogos Olímpicos, inferimos a partir das ideias dele, 

abandonam o seu viés político em função dos interesses privados, “econômicos”:

Figuras 61119, 62 e 63120 -  Campanha da empresa de bebidas Johnnie Walker fazendo alusão ao Brasil, feita após 
a conquista do direito de ser sede Olímpica. A seguir,  um detalhe do filme publicitário que, na última imagem, é 
alterado e apropriado pelos manifestantes, dando um tom épico aos protestos durante a Copa das Confederações. 

119. Imagem 
encontrada 
em: http://
apontodesign.com/
blog/. Acesso em 
10/12/2013.

120. A imagem 3 
é um momento do 
filme publicitário 
Keep Walking, 
Brazil, já 
apresentado na 
nota 3. A imagem 4 
é um dos exemplos 
de apropriação 
de imagens que 
ocorre nas redes 
sociais, com a 
intervenção na 
original a partir de 
autor desconhecido 
e, posteriormente 
veiculada, em 
modelo de viral, por 
Facebook, Twitter, 
entre outros.  
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“O privado, a “economia”, era tido, agora, por aspecto da vida pública (“mer-
cado livre ou planificado”). O público, a ‘política’, era tido por lugar de con-
vênios, convenções, consensos de pessoas privadas (parlamentos, convenções 
nacionais, eleições livres). E a teoria era tida agora por manipulação das ideias 
mutáveis (ciência), a serviço da política e da economia. E ambas, teoria e po-
lítica, visavam, em última análise, a economia (a felicidade do indivíduo). A 
distinção entre os três espaços vitais, tão nítida para os gregos (escravo-herói-
-filósofo), tinha se diluído. E a consequência de tal diluição era a dessacraliza-
ção tanto da “oike”, quanto da “polis”, quanto da “theoria” (Ibidem: p. 2).”

 Por fim, como nos indica Flusser, nessas interessantes colocações, o resgate da 

política nos ambientes dos megaeventos esportivos, profanando a hegemonia econô-

mica vigente, pode ser um caminho para o resgate do esporte como uma manifesta-

ção que faz do homem “um ser em sociedade”. 

Investigar como poderia ser possível essa retomada e se há ao que retomar e, 

mais ainda, até mesmo se a economia das imagens do esporte pode ser um caminho 

a esse resgate do esporte ou um obstáculo para isso é um excelente desafio. Eis o fim 

do jogo: nova partida se avizinha? 
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