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Desporto, Lazer e Estilos de Vida: 
Uma análise cultural a partir de práticas desportivas realizadas em 

espaços públicos da cidade do Porto. 

RESUMO 

VI 

Reconhecendo o desporto como um fenômeno cultural com 
significações hegemonicamente difundidas na sua versão oficializada, 
procurei conhecê-lo em expressões particulares, quando praticado no lazer. 
Partindo de um debate entre diferentes abordagens e interpretações, 
questionei se o desporto se manifesta de uma forma homogênea, ou se é 
uma prática heterogênea, que pode ser apropriada a partir dos sentidos 
atribuídos pelos praticantes. Esta pergunta conduziu à abordagem 
etnográfica de investigação, que visou compreender comparativamente 
maneiras específicas de praticar o desporto, sustentando-se nos discursos e 
nas ações dos indivíduos que o praticam (três grupos). Com base nas 
interpretações desenvolvidas, tentei ampliar a compreensão geral do 
fenômeno, dialogando com teorizações sobre a temática, o que visou ainda 
saber em que medida estas se conciliam com as realidades estudadas. Isto 
levou-me a concluir que: as realidades desportivas investigadas apresentam 
semelhanças e diferenças entre si; o desporto praticado nestes contextos 
diferencia-se bastante do desporto oficial; as atividades investigadas, tanto 
se assemelham, como diferem de outras, com as quais foram comparadas, 
estas que também apresentaram semelhanças e diferenças entre si; entre 
estas últimas, foram evidenciadas práticas que, mesmo no lazer, se 
assemelham ao desporto oficial. Estes resultados foram encontrados nas 
relações com produções sociológicas sobre o desporto e sobre o lazer, 
analisadas sob vários aspectos: regras; arbitragem; dinâmica dos jogos; 
resultados; competitividade; divertimento; rendimento; sucesso; 
comparação; acesso; saúde; convívio; escape; tempo; atitude. É então 
possível afirmar que: o universo desportivo é heterogêneo, o que foi 
observado também no âmbito interno dos grupos estudados; sendo, então, 
um universo plural, o desporto é difícil de ser apreendido por teorizações 
abrangentes; as formulações generalizantes mostraram-se frágeis na 
conciliação com a realidade empírica estudada; e as tentativas de 
classificação das práticas desportivas também se revelaram insatisfatórias, 
não passando de tipos ideais. 
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Sport, Leisure and Life Styles: 
A cultural analysis from the sport practice in public places of Oporto 

city 

ABSTRACT 

Acknowledging sport as a cultural phenomenon with 
meanings hegemonically widespread in its official version, I tried to find it 
in particular expressions, when seen as leisure activity. Having as a starting 
point a debate between different approaches and interpretation, I 
questioned whether sport manifested itself in a homogeneous or 
heterogeneous way, that may be appropriated by means of the meanings 
attributed by the people who practise it. This question that led to an 
ethnographic approach of investigation that had as aim to understand 
comparatively specific ways of practising sport, was done with the help of 
the speech and attitudes of the people who practise it (three groups). Based 
on interpretations done, I tried to extend the global understanding of the 
phenomenon resorting to contemporary theorising on the subject , also with 
the intention of getting to know in what way they get conciliated with the · 
realities studied. This led me to conclude that: the sport realities 
investigated present similarities and differences; the sport practised in these 
contexts differs a lot from the official sport; the investigated activities are 
both similar and different from the ones they had been compared, those 
which had also presented similarities and differences; among these 
practices, that even as leisure resemble the official sport, were evidenced. 
These results were found in the relations established with sociological 
productions on sport and in leisure, analysed in several aspects: rules and 
arbitrage; the dynamic of the matches; results; competitiveness; 
entertainment ; output; success; comparison; access; health; sociability; 
evasion; time; attitude. Then, it is possible to state that the sport world is 
heterogeneous, what was also observed in the inner scope of the groups 
studied; being a plural universe, it is difficult to be seized by very 
compnsmg theorising; the generalizing formulations manifested 
themselves fragile in the conciliation with the empirical reality studied; and 
the attempts to get a classification of the sport practices manifest 
themselves unsatisfactory, being nothing but ideal types. 
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RESUME 

Ylll 

Reconnaissant le sport comme un phénomene culturel avec 
des significations hégémoniquement diffusées dans sa version officia1isée, 
j' ai cherché à le conna1tre dans ses expressions particulieres, quand 
pratiqué dans 1e loisir. Partant d'un débat entre différents abordages et 
interprétations, j'ai questionné si 1e sport se manifeste d'une façon 
homogene ou s'i1 est une pratique hétérogene, qui peut être appropriée à 
partir des sens attribués par ses pratiquants. Cette question a conduit à 
1' abordage ethnographique de 1 'investigation, avec le but de comprendre 
comparativement des façons spécifiques de pratiquer 1e sport, se basant sur 
1es discours et les actions des individus qui le pratiquent (trois groupes). 
Basé sur les interprétations développées, j 'ai cherché à accroí'tre la 
compréhension générale du phénomene, dialogant avec des théorisations 
sur la thématique, ce qui a permis aussi de savoir à quel point celles-ci se 
concilient avec les réalités étudiées. Ceci m' a entraí'né à conclure que: les 
réalités sportives investiguées présentent des similitudes et des différences 
entre elles-mêmes; le sport pratiqué dans ces contextes se différencie 
beaucoup du sport officiel; les activités investiguées, se ressemblent autant 
qu'elles se différencient d'autres, avec lesquelles elles ont été comparées, 
celles-ci qui ont aussi présenté des ressemblances et des différences entre 
elles-mêmes; parmi ces dernieres, ont été mises en évidence des pratiques 
qui, même dans le loisir, se ressemblent au sport officiel. Ces résultats ont 
été trouvés dans les relations avec des productions sociologiques sur le 
sport et le loisir, analysées sous différents aspects: regles; arbitrage; 
dynamique des jeux; résultats; compétitivité; divertissement; rentabilité; 
succes; comparaison; acces; santé; convivialité; escapade; temps; attitude. 
Il est donc possible d'affirmer que l'univers sportif est hétérogene, ce qui a 
été aussi observé dans le cadre interne des groupes étudiés; étant, alors, un 
univers pluriel, le sport est difficile d'être assimilé par des théorisations 
étendues; les formulations généralistes se montrerent fragiles dans la 
conciliation avec la réalité empirique étudiée; et les tentatives de 
classement des pratiques sportives se révélerent aussi insatisfaisantes, étant 
seulement vues comme des types idéaux. 
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INTRODUÇÃO 

Nos dias atuais, são inúmeras as situações, em muitos 
lugares, que podem ser identificadas por terem em comum o fato de 
estarem relacionadas com o desporto. Evidências de que este constitui um 
fenômeno sociocultural de grande relevância na sociedade contemporânea 
podem ser tanto encontradas a partir de um olhar para o cotidiano, como 
observadas num contexto social ampliado: são as pessoas que praticam o 
desporto nos parques, nas praias, nas ruas; são as farm1ias que organizam 
os seus fins-de-semana a partir da programação desportiva veiculada pelos 
meios de comunicação social; são as inúmeras páginas de jornais e revistas 
destinadas a esta temática; são os vários empregos e inclusive profissões 
direta ou indiretamente relacionados com esta atividade; são as muitas 
horas de antena que, a preços astronômicos, estão voltadas para a 
divulgação de eventos desportivos; são os incontáveis grupos de indivíduos 
que despendem muito das suas vidas nas atividades das torcidas 
organizadas de futebol; é o enorme fluxo de dinheiro que circula pelo 
mundo, relacionado com os patrocínios e outros aspectos relativos ao 
desporto; é o grande mercado de bens e serviços vinculados a esta 
atividade. 

Além destes, muitos exemplos poderiam ser citados, o que, 
acredito, toma desnecessário documentar a indiscutível inserção desta 
prática social em várias instâncias da vida moderna, e a sua capacidade de 
trazer, em tomo de si, um universo de significações capazes de mobilizar 
indivíduos de todos os lugares, estratos sociais, gêneros, idades e posições 
ideológicas. 

Sinais da grande aceitação do desporto tem alcançado na 
sociedade em geral, poderiam ser ainda identificadas na sua forte utilização 
para a veiculação de um sem-número de anúncios publicitários (o 
Marketing Desportivo), nos quais várias empresas tentam associar a 
imagem dos seus produtos a esta atividade. O mesmo acontece com o 
interesse que muitos políticos têm em identificar-se com clubes desportivos 
populares, assim como, agregar as suas candidaturas ao que representa o 
desporto, visto de forma geral. 

Tal é sua importância enquanto fenômeno social e cultural 
praticado atualmente em todo o mundo, que é difícil discordar de Bracht 
(1997) quando afirma que, após o seu surgimento, o desporto tomou-se a 
expressão hegemônica no contexto das práticas corporais e de movimento. 
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Esta afirmação encontrará sustentação nas posições de vários historiadores 
do desporto, os quais defendem que ele veio - com as suas regras, lógica 
própria, instituições, modalidades e outros aspectos difundidos de forma 
padronizada por todo o mundo - substituir o que até então eram 
passatempos populares, desenvolvidos apenas num âmbito local, e por 
grupos sociais específicos. 

Tendo em vista a relevância social que alcançou, o desporto 
passou a ser também um tema que faz parte do interesse de profissionais 
vinculados à investigação sociológica, que se têm debruçado sobre ele a 
partir de vários olhares, permitindo afirmar que há uma razoável produção 
na área, a qual tem facultado o desenvolvimento de diversas outras 
investigações, na busca da sua compreensão. 

Mesmo assim, ao que parece, apesar de o desporto estar hoje 
presente também no cotidiano de muitas pessoas que o inserem nas suas 
vidas enquanto prática de lazer, estes intelectuais têm negligenciado o 
estudo das atividades desportivas que se inserem nesta perspectiva e, na sua 
maior parte, têm-no investigado prioritariamente num horizonte 
macroscópico, ou seja, com interesses voltados, fundamentalmente, para o 
que diz respeito aos grandes eventos desportivos. 

Como resultado disto, muitas vezes o desporto praticado no 
âmbito das federações desportivas é visto como se fosse o único, e, mesmo 
nos meios acadêmicos da investigação sociológica sobre esta atividade, a 
sua lógica é identificada como padrão cultural para todas as possibilidades 
de práticas desportivas existentes. 

Contrariamente a esta tendência, neste trabalho está 
desenvolvida uma investigação que - apesar de reconhecer o desporto como 
um fenômeno cultural que trás consigo um universo de significações 
hegemonicamente colocadas, visto que é difundido globalmente na sua 
versão oficializada - se interessa em conhecê-lo em algumas das suas 
expressões particulares. Portanto, a intenção é compreendê-lo enquanto 
prática social inserida no âmbito do lazer de grande parte das populações, 
vendo-o assim como um elemento constitutivo de diferentes estilos de vida. 

Sendo assim, no texto que agora inicia, serão apresentados os 
diversos percursos seguidos ao longo desta investigação, o que está exposto 
em sete capítulos. 

No Capítulo I está desenvolvida uma análise histórica acerca 
do surgimento e difusão do desporto, na forma como é conhecido nos dias 
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de hoje. Neste tópico, a intenção foi a de inserir o leitor no objeto de 
estudo, tentando esclarecer sobre o que estou falando quando utilizo a 
palavra desporto. Para tal , ao invés de defini-lo, foi adotada a estratégia de 
analisá-lo historicamente, o que está vinculado aos pressupostos teórico
epistemológicos da investigação, que estão esclarecidos no Capítulo III. 

No Capítulo 11 está apresentada a problematização do estudo, 
o que é elaborado a partir de alguns aspectos da discussão sociológica 
contemporânea sobre o desporto. Com base nos vários questionamentos 
desenvolvidos a partir das posições de diversos autores, são identificadas 
diferenças, tanto nas formas de olhar para este fenômeno cultural, como nas 
interpretações que são a partir delas elaboradas. Sustentada nestas 
referências, é então formulada a questão em torno da qual gravitou toda a 
investigação. Questão esta que, em síntese, procura saber se o desporto é 
uma prática homogênea, ou seja, realizada de forma padronizada, 
independentemente dos seus protagonistas e do contexto cultural onde está 
inserida, ou se, ao contrário, é uma atividade heterogênea, praticada, 
portanto, de diversas formas, relacionadas com os diversos sentidos que lhe 
podem ser atribuídos pelos seus praticantes. 

Visando apontar para preocupações vinculadas à 
compreensão de universos particulares onde o desporto pode ser praticado, 
esta pergunta encaminha para uma abordagem etnográfica de investigação, 
a qual é identificada enquanto opção metodológica do estudo. Os seus 
pressupostos estão apresentados no Capítulo III, juntamente com um relato 
dos diversos aspectos específicos vividos na experiência da pesquisa de 
campo. 

Como resultado do trabalho desenvolvido na abordagem que 
foi estabelecida, no Capítulo IV estão expostas, de forma bastante 
exaustiva, as descrições etnográficas dos três grupos de praticantes de 
desporto estudados na investigação: o Grupo do Castelo , os Caídos na 
Praia, e os Anônimos. Neste ponto do trabalho, a finalidade foi de adentrar 
nos universos investigados e, a partir disto, buscar subsídios para a 
compreensão da lógica geral das atividades dos respectivos contextos; 
também retirar as categorias principais para a compreensão dos elementos 
específicos do desporto ali praticado, foi o objetivo desta etapa. 

Tendo, então, como ponto de partida principal, estas 
categorias de dentro dos respectivos contextos, no Capítulo V foi 
desenvolvida uma discussão dos dados obtidos, articulando-os agora com 
as contribuições de outras investigações contemporâneas sobre o desporto. 
Além de ter utilizado este debate para compreender os aspectos particulares 
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dos grupos estudados, procurei também, neste tópico, dialogar com 
algumas formulações correntes no âmbito dos estudos sociológicos sobre o 
desporto, na perspectiva de saber até que ponto elas se conciliam com as 
realidades investigadas. 

No Capítulo VI foi empreendida uma discussão, tendo como 
base o que foi desenvolvido no Capítulo V, agora relacionada também com 
alguns aspectos da discussão sociológica contemporânea sobre o lazer. Em 
ambos os capítulos de discussão dos dados obtidos (o V e o VI), a reflexão 
foi desenvolvida, paralelamente a uma análise comparativa dos grupos 
estudados entre si, assim como a par de uma comparação dos resultados 
desta investigação com as conclusões de outros estudos empíricos sobre o 
desporto. 

As conclusões do trabalho estão, então, expostas no Capítulo 
VII, onde procurei oferecer uma resposta para a pergunta orientadora da 
investigação, assim como sintetizar outras conclusões obtidas no processo 
de discussão, que teve como base o material empírico obtido. 

Desta forma, procurei desvelar alguns universos desportivos 
peculiares, na perspectiva de - a partir desta análise particularizada -
oferecer elementos para uma reflexão e compreensão ampliada deste 
fenômeno cultural. 



CAPÍTULO I 

O que é o desporto? 
Uma tentativa de resposta a partir de uma breve revisão 

histórica. 

~ 

O onformismo começa com a definiçã) 
Georges Braque 

Um tópico bastante comum de ser encontrado logo no início 
de teses, dissertações e outros tipos de estudos científicos, é aquele que 
muitas vezes é intitulado de definição de termos. Consciente desta 
sistemática, por vezes imprescindível em determinados trabalhos, não foi 
por acaso que coloquei as palavras de Georges Braque na epígrafe deste 
texto. Procedi desta forma, na perspectiva de trazer para este trabalho a 
mensagem que, acredito, tenha pretendido deixar Peirano (1995: 5), quando 
utilizou a mesma citação na abertura do seu livro A Favor da Et~ografia: 
declarar que "o conformismo começa com a definição", é uma maneira de 
expressar o quão pode vir a ser limitador partir de conceitos ou definições 
prévia e rigidamente construídos, quando o objetivo é compreender 
fenômenos e realidades culturais; conceitos estes que, ao contrário de 
serem esclarecedores, poderão mostrar-se obscurecedores e redutores das 
realidades em estudo. 

Por este motivo, não pretendo encontrar nesta investigação 
uma definição para a expressão, mas sim deixar claro sobre o que estou 
falando quando utilizo a palavra desporto. Esta forma de abordar a 
temática está vinculada a uma opção teórico-epistemológica que ficará 
esclarecida no Capítulo III, quando apresentarei os pontos de partida da 
análise cultural que será desenvolvida no trabalho; mas também está 
relacionada com o fato de eu considerar pouco produtivas as tentativas 
feitas no sentido de encontrar uma definição satisfatória para a palavra. 

Sobre este último ponto, encontro argumentos no trabalho 
de Reppold (1997a), um esforço no sentido de demonstrar o quanto 
algumas tentativas de encontrar uma definição para o termo desporto foram 
pouco produtivas. Com efeito, após uma revisão bibliográfica sobre o 
assunto (35 estudos em âmbito internacional) e considerando que existe 
consenso de que uma definição apropriada tanto deve incluir todas as 
atividades consideradas desporto (condição de generalidade), como excluir 
todas as não assim consideradas (condição de especificidade), o autor não 
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encontrou nenhuma definição satisfatória para o termo. Concluiu então que 
existem algumas definições que satisfazem a condição de generalidade, 
assim como outras que preenchem a condição de especificidade. Contudo, 
ele não encontrou definições que preenchessem, ao mesmo tempo, as duas 
condições. 

Acredito que estes argumentos são suficientes para me 
levarem a prescindir de propor uma definição para a expressão desporto. 
Mesmo assim, é importante esclarecer que, ao tomar esta posição, não 
significa que eu pretenda deixar de apresentar aspectos e características -
com razoável e suficiente sustentação - capazes de esclarecer o que estarei 
analisando, quando me proponho a desenvolver uma análise cultural do 
desporto. 

Com este objetivo, pretendo, neste primeiro capítulo, 
aproximar o leitor do meu objeto de estudo e situá-lo no que se refere a 
algumas das suas características. Assim, apresentarei uma breve1 história do 
surgimento, desenvolvimento e difusão do desporto moderno, a partir da 
qual oferecerei subsídios para diferenciar este tipo de passatempo de outras 
atividades culturais similares, praticadas antes do seu surgimento; por 
analogia, esta caracterização histórica poderá também ajudar a diferenciar o 
desporto de outras práticas que são desenvolvidas no contexto 
contemporâneo. 

O Desporto Moderno: a história de uma tradição inventada 

Mesmo que muitas vezes- tanto no senso comum, como nos 
meios acadêmicos - a análise da história do desporto seja apresentada de 
forma vinculada a práticas similares, desenvolvidas nos tempos mais 
remotos da civilização, aquilo que hoje denominamos de desporto, não será 
aqui tratado como uma continuidade, mas como uma ruptura com outras 
formas de passatempos desenvolvidos até o seu surgimento. Para 
significativos autores, o desporto moderno insere-se no que Hobsbawn 
(1984a) denomina uma "tradição inventada"2

, cujo pensamento é hoje 

1 Digo breve, pois quero evidenciar que não apresentarei a história do desporto de forma exaustiva, mas 
também, não a utilizarei meramente como artifício para introduzir o assunto , o que seria criticável por 
parte dos historiadores. Não se tratando efetivamente de um trabalho sobre a história do desporto, a 
intenção é levar a análise até o nível de aprofundamento suficiente para alcançar o objetivo de 
caracterizar esta prática social, diferenciando-a de outras. 
2 A expressão tradição inventada é adotada por Eric Hobsbawn na obra A invenção das tradições (1984), 
onde o autor analisa aspectos da invenção de diversas tradições surgidas na Europa, inclusive a do 
desporto moderno. Para ele, o termo "é utilizado num sentido amplo, mas nunca indefinido. Inclui tanto 
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quase consensual no âmbito dos que estudam o desporto numa perspectiva 
histórica e socioculturaP. 

Apresentando a história do desporto nesta perspectiva, 
desenvolverei este tópico, utilizando as contribuições de autores que 
centraram a sua atenção no momento de ruptura citado anteriormente. Nos 
seus trabalhos, eles relacionaram o surgimento do desporto moderno com 
as profundas mudanças ocorridas na conjuntura econômica, social e 
política da Inglaterra, no mesmo período. São unânimes em considerar que, 
aquilo que hoje é praticado de maneira similar por todo o mundo e sob a 
denominação de desporto, teve origem na Inglaterra e dali se propagou para 
outros países, principalmente no final do século XIX e início do século XX. 

É com a ajuda destes autores (Elias&Dunning, 1992; 
Hobsbawn, 1984b; e Bourdieu, 1983b) que constituirei o eixo central deste 
tópico, tentando esclarecer como se caracterizou e que fatores intervieram 
no processo de emergência do desporto moderno e na forma com que 
chegou até o momento atual. Dando ênfase a diferentes aspectos, cada um 
deles contribui de forma significativa para este esclarecimento, o que me 
leva a tratá-los, ora separadamente, ora articulando as suas idéias. 

Terei também, como referências, outros pesquisadores que 
desenvolveram reflexões sobre o desporto, mas, neste tópico, eles terão 
participações complementares; isto porque direcionaram principalmente 

as ' tradições' realmente inventadas, construídas e formalmente instituc ionali zadas, quanto as que 
surgiram de maneira mais difícil de locali zar num período limitado e determinado de tempo ( ... ). Por 
' tradição inventada' entende-se um conjunto de práticas, normalmente reguladas por regras tácita ou 
abertamente ace itas; tais práticas, de natureza ritual o u simbólica, visam inculcar certos valores e normas 
de comportamento através da repetição, o que implica, automaticamente, uma continuidade em relação ao 
passado" (1984a: 9). No que se refere ao surgimento do desporto moderno, a palavra invenção (no mesmo 
sentido de Hobsbawn) é também utili zada por outros autores, como Elias§Dunning ( 1992); Bourdieu 
(1 983b ); e Mandei! ( 1986). 
3 Há divergências no que se refere às origens daquilo que hoje é denominado desporto, sobre o que vale a 
pena apresentar aqui alguns aspectos, ainda que de forma breve. Ray mond Thomas (1991 ) sintetiza o 
debate em duas teses concorrentes, das quais, uma, sustentada na idéia de continuidade, defende que o 
desporto tem suas origens nos tempos mais remotos da c ivilização e visualiza um fi o condutor entre as 
d iferentes épocas e seus respecti vos desportos; neste caso, o desporto moderno seri a, talvez, a evolução 
de práticas exi stentes antes da sua aparição. Outra posição identifica uma ruptura entre práticas anteriores 
(jogos e passatempos populares) e o que hoje é denominado desporto moderno (ou apenas desporto). Um 
bom argumento a favor da segunda pos ição é o de Elias ( 1992a: 19 1- 192), quando compara o termo 
desporto com a expressão indústria, ambos utilizados tanto num sentido lato, quanto restrito. Em ambos 
os casos, considera Elias, que, em determinado momento hi stórico, ocorreu um número tão grande e de 
tão significativas transformações, que foram suficientes para que se possa identificar no processo de 
industrialização e no surgimento de desporto, formas específicas e determináveis sociologicamente de, 
respectivamente, um tipo de estrutura e organização do trabalho e um tipo de prática de competição e de 
jogos. De qualquer forma, mesmo que haja divergências quanto à origem do desporto, tratando-se do 
desporto moderno, elas não são significativas entre os pensamentos dos autores que se debruçaram sobre 
o tema. 
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sua atenção para as características do desporto moderno ou para a história 
de algum desporto em particular. 

Precedentes da emergência do desporto moderno: a 
civilização/desportivisação dos passatempos populares 

Uma das obras mais densas e que fornece a maior 
quantidade de dados empíricos sobre a temática do desporto é A Busca da 
Excitação (1992), uma coletânea de artigos escritos por Norbert Elias e 
Eric Dunning, ora juntos, ora separadamente4

• Tendo como pano de fundo a 
teoria do processo civilizacional, desenvolvida por Elias (1989), tentam 
compreender e explicar diversos aspectos do fenômeno desportivo. No que 
se refere especificamente à história do desporto, alguns artigos desta 
coletânea contribuem de forma especial para a sua compreensão: "A gênese 
do desporto: um problema sociológico" (Elias, 1992a) "Ensaio sobre o 
desporto e a violência" (Elias, 1992b); "O futebol popular na Grã-Bretanha 
medieval e nos inícios dos tempos modernos" (Elias§Dunning, 1992c); e 
"A dinâmica do desporto moderno: notas sobre a luta pelos resultados e o 
significado social do desporto" (Dunning, 1992a). 

Em todos estes trabalhos -

se diferenciando das explicações eruditas ou de 
senso comum que incluem os esportes modernos em uma 
genealogia de longa duração, apontando sua ascendência mais 
ou menos direta entre gregos antigos, astecas ou europeus da 
Idade Média (Leite Lopes, 1995: 144) -, 

os autores afirmam que muitos tipos de desportos, praticados atualmente e 
de maneira bastante similar por todo o mundo, tiveram sua origem na 
Inglaterra. Eles defendem que, já no século XVIII, começava o que 
denominaram de um "processo de desportivização" (Elias, 1992b: 224) dos 
passatempos populares. 

Daí em diante - principalmente a partir da segunda metade 
do século XIX e na primeira metade do século XX - o termo desporto e 

4 Assim como está na sua obra, tratarei os autores, ora juntos, ora separadamente: sendo A Busca da 
Excitação, um trabalho que sustenta-se na mesma linha de pensamento, desenvolverei as idéias nele 
contidas, como se fossem sempre de ambos os autores; por outro lado, tendo em vista a necessidade de 
permitir ao leitor o acompanhamento do texto, quando das citações, referir-me-ei aos autores 
separadamente, de acordo com o trabalho de onde retirarei o trecho citado. 
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outros, a ele associados, passaram a ser padronizados para expressar formas 
específicas de recreação, nas quais o esforço físico desempenha o principal 
papel. Tanto a análise que os autores fazem sobre a origem e difusão da 
palavra sport, como os exemplos do surgimento de determinadas práticas e 
organizações e ainda a sua posterior absorção por outros países , são 
suficientemente esclarecedores para mostrar que são originárias da 
Inglaterra e dali se transformaram num "padrão de um movimento de lazer 
de dimensão mundial" (Elias, 1992a: 191)5

• 

Esta transformação estaria ligada ao desenvolvimento -
neste período - de uma diferente forma de comportamento naquela 
sociedade. Eles referem-se à necessidade de uma crescente regularidade de 
conduta e de sensibilidade da sociedade em geral, expressas também nos 
passatempos populares, tornando-os menos violentos e regulados por regras 
que controlam a violência e que possuem "o caráter de um impulso 
civilizador"(Elias, 1992b: 224 ). 

Esta conclusão leva os autores a perguntarem: o que se pode 
concluir do fato de um tipo de passatempo inglês (desporto) ter 
determinado este padrão de um movimento de lazer mundial? Se 
passatempos como este - como parece evidente - demonstraram ser 
necessidades de lazer identificáveis durante esse período em vários países, 
por que razão emergiram na Inglaterra? Que condições da estrutura social 
inglesa justificam o seu desenvolvimento? O que distinguem estes 
passatempos (os desportos) de outros passatempos? 

Eles vão buscar as respostas a estas questões, ao estudar "a 
relação entre o desenvolvimento da estrutura de poder inglesa e o 
desenvolvimento dos passatempos com características de desportos" 
(Elias§Dunning, 1992: 49). Os autores concluem então, que o desporto 
moderno é o resultado do processo de civilização, cujo aspecto central é o 
aumento das sensibilidades em relação à violência. Este processo de 
transição de passatempos a desportos - posteriormente exportado quase 
globalmente - ocorreu paralelamente à parlamentarização do Estado Inglês, 
nos quais a aversão à violência explícita e concreta se refletiu nos hábitos 
sociais dos indivíduos , sendo substituída pela violência simbólica. Assim, 
da mesma forma que a arte da guerra era substituída pela retórica e 
negociação, os passatempos recebiam regulamentações que visavam 
controlar a violência. Violência esta, que, fazendo parte dos valores sociais 
daquele contexto histórico, além de ser controlada pelo poder de Estado (o 
único que poderia utilizá-la), passou a ser controlada de forma 

5 Os argumentos sobre a adoção deste tipo específico de passatempos por outros países, ocorrida no 
período entre 1850 e 1950, estão apresentados nas páginas 187 a 190 da obra de Elias e Dunning. 
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autocoercitiVa, na medida em que os indivíduos aprendiam a dominar as 
suas próprias emoções6

• 

Como exemplos das diferenças entre os jogos praticados na 
Idade Média e o desporto moderno, são particularmente esclarecedoras as 
descrições e interpretações minuciosas , apresentadas sobre um jogo de bola 
medieval chamado futebol e a respeito da caça à raposa. 

Sobre o primeiro, no capítulo intitulado "Futebol popular na 
Grã-Bretanha medieval e nos inícios dos tempos modernos", Elias e 
Dunning ( 1992c) oferecem uma análise bastante consistente e capaz de 
permitir identificar vários aspectos que, de forma significativa, mostram 
diferenças entre aquele futebol e o que é praticado no mundo de hoje, com 
a denominação de desporto. Vale ressaltar - o que também é feito pelos 
autores - que as referências encontradas não autorizam uma identificação 
segura com o futebol atual. Mas mesmo assim, a descrição e interpretação 
apresentadas, permitem seguramente afirmar que era um jogo muito 
diferente e bastante mais violento que os desportos atuais. 

Não é por acaso que as maiores evidências sobre este jogo 
foram encontradas em fontes inglesas medievais (documentos oficiais)?, 
que tratavam de infrutíferas tentativas de proibição do Estado à prática de 
um jogo de bola chamado futebol. Estes documentos evidenciam a 
provável violência que fazia parte deste jogo (daí a sua proibição) e a falta 
de eficácia do Estado Medieval na aplicação das leis, comparado ao Estado 
Moderno. Com efeito, repetidos editos oficiais de 1314 até 1615 mostram 
como as autoridades da época condenavam a prática destes passatempos, 
por os considerarem indisciplinados, um desperdício de tempo e uma 
ameaça à paz. 

As repetidas proibições demonstram ainda que, mesmo que 
estes jogos fossem selvagens e turbulentos em relação aos atuais padrões, 
as pessoas gostavam deles. O que faz com que Elias e Dunning concluam 
que a sua realização sistemática não possa ser considerada um 

6 Esta interpretação poderia ser considerada descabida, levando-se em conta os inúmeros casos de 
violência explícita que ainda acontecem no mundo desporti vo atual. Como resposta a este tipo de 
argumentação, os autores criti cam as análi ses etnocêntricas, que interpretam uma realidade, a partir de 
valores preconcebidos. Defendem que não é possível interpretar um comportamento social de uma época, 
a partir de j ulgamentos morais de outro contexto histórico, e que, o que importa, nestes casos, é identificar 
o significado deste comportamento no seu próprio contexto: aquilo que seria considerado um 
comportamento errado num determinado contexto, poderi a ser perfei tamente compatível com os valores 
culturais de outro. No caso de práticas tipo desporto, a violência ex istente, por exemplo, na Grécia 
Antiga, não era nada que causasse estranheza, mas algo compatível com o desenvolvimento da sua 
estrutura social. Contudo, mesmo que também aconteçam, não são hoje aceitos como valores culturais 
vigentes. Esta análise está contida no capítulo "A Gênese do Desporto: um problema sociológico". 
7 Ver página 258: "Manifesto para a Preservação da Paz". 
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comportamento de desvio: mesmo que as proibições pudessem levar os 
praticantes à prisão, isto não impedia que estes jogos fossem 

o passatempo favorito das pessoas, uma forma de se 
divertirem com uma bola de futebol , quer se verificassem ou não 
ossos partidos e narizes ensangüentados, embora para as 
autoridades isso fosse considerado um comportamento anti
social ( 1992c: 260). 

Apesar de não terem registros minuciosos destes jogos, os 
autores apresentam uma descrição do Hurling, jogo praticado na 
Comualha8

, cujas características principais passo a destacar. Dos dois tipos, 
o Hurling to Goales e o Hurling to the Coutrie , o primeiro era o mais 
regulamentado: praticado entre duas equipes (15, 20 ou 30 jogadores), era 
jogado num campo demarcado com duas metas (arbustos), para onde os 
jogadores tentavam levar uma bola (meta dos adversários). O segundo era 
realizado entre duas equipes (paróquias e até a população de cidades 
inteiras) lideradas por dois cavalheiros (desafiadores) que tinham como 
objetivo levar a bola para dentro da meta (residência dos desafiadores ou 
mesmo os muros da cidade), usando um sem número de estratégias, 
inclusive com a participação de homens a cavalo. 

Estes confrontos aconteciam de forma semi-
institucionalizada e em certos dias do ano, constituindo-se um traço do 
modo de vida das sociedades medievais - um tipo de "lazer equilibrador, 
profundamente entrelaçado na urdidura e trama da sociedade"(1992c: 263). 
Neste sentido, e sendo uma parte do ritual tradicional que pertencia ao 
cerimonial da Terça-feira Gorda9

, estes dias eram esperados com ansiedade 
para - através da prática do futebol e à revelia dos poderes constituídos -
serem resolvidas querelas entre grupos rivais. Desta forma, para Elias e 
Dunning, o futebol medieval era um escape para as constantes tensões entre 
facções locais, estando também inserido nos rituais oficiais e solenes, sem 
ser motivo de estranheza por parte da população. 

Nestes jogos não existiam regras muito precisas nem 
existiam autoridades externas para arbitrá-los. No entanto, isto não 
significa que não existissem regras. Os autores consideram que o que 
existia era "um tipo muito primário de democracia - uma espécie de 
democracia aldeã" (1992c: 276), a qual tinha o papel de auto-regular o jogo 
com uma diminuta participação de agente do exterior. Não existiam regras 
escritas e- muito diferente do que sucederia nos dias de hoje- nada indica 
que fosse realizado da mesma forma em diferentes comunidades, pois as 

8 Ver descrição nas páginas 270 a 274. 
9 Um cerimonial da Igreja associado ao ciclo global dos dias santos e feri ados. 
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pessoas jogavam com base nos costumes locais e não com regras instituídas 
regional ou nacionalmente, o que tornava a organização muito mais 
imprecisa do que é hoje. Mesmo que se possa identificar algumas regras 
(em especial no hurling to goales), estes jogos eram muito menos 
regulamentados que os atuais, o que os autores consideram um "caráter 
distintivo destes jogos populares tradicionais e dos modernos jogos
desporto em geral" (1992c: 277). A isto acresce o fato de as sociedades do 
século XVI não serem ainda "sociedades de medida" (ibid.) como as atuais. 

É importante destacar que aquela sociedade se caracterizava 
por uma tradição oral, onde as práticas populares eram transmitidas, de 
geração em geração, a viva voz. Como as pessoas vinculadas a estas 
atividades eram, na sua maioria, iletradas, não havia então o costume de 
fixar, na forma escrita, as regras do futebol e de outros jogos populares, o 
que as tornava bastante imprecisas. Uma evidência desta imprecisão e da 
pouca diferenciação entre os diversos jogos populares, é o fato de, em 
muitos documentos oficiais, não haver referência a jogar futebol, e sim, a 
jogar com uma bola de futebol (uma bexiga cheia de ar, por vezes revestida 
de couro) 10

• 

Já a caça à raposa, um dos desportos pioneiros na 
perspectiva de Elias e Dunning, era regida por códigos bastante elaborados, 
a que estavam submetidos tanto os caçadores como os cães. Diferente de 
outros países, na Inglaterra, a caça à raposa tornou-se um passatempo 
altamente especializado, com organização e convenções próprias, que 
surpreendiam os estrangeiros 11

• Este novo passatempo diferenciava-se de 
outras maneiras de caçar raposas e mesmo da caça de outros animais. O 
ponto central, destacado pelos autores, é que, neste período, os gentlemen 
ingleses caçavam a raposa "por desporto"(Elias, 1992b: 237), o que quer 
dizer, com a introdução de uma específica forma regulamentada de caça 
que se distinguia das demais. 

Enquanto esta atividade acontecia em períodos anteriores e 
noutros países de forma indiscriminada e sem específica regulamentação, 
na Inglaterra do século XVIII e inícios do século XIX, ela apresentava 
outras características. Eram caçadas somente raposas e nunca outros 
animais que porventura aparecessem à frente dos caçadores, sendo que os 
cães eram treinados para não perseguir outros animais e, inclusive, para, de 
acordo com as regras estabelecidas, seguirem apenas a primeira raposa 

1° Costa ( 1991) descreve de forma semelhante o jogo da "soule", realizado no contexto francês medieval, 
e também vinculado às festas religiosas . O autor também refere-se ao caráter violento deste jogo, o que 
associa ao seu papel de descarga da violência acumulada das populações. 
11 Ver em Elias&Dunning ( 1992b: 238), a reação de um cavalheiro francês ao participar numa caçada à 
raposa. 
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avistada. Esta caça também se diferenciava de outras, por não ser feita com 
a intenção de comer o animal, mas pelo prazer proporcionado pela 
perseguição, que era feita sem o uso de armas de fogo; matar as raposas era 
tarefa dos cães, que representavam seus donos, numa espécie de morte "por 
procuração" (Elias, 1992b: 239). 

Este exemplo empírico da caça à raposa, conforme 
brevemente descrito, leva Elias a dizer que "o desporto é, de fato, uma das 
maiores invenções sociais que os seres humanos realizaram sem o planejar" 
(Elias, 1992b: 243). Ele mostra como, pela delegação da tarefa de matar e 
pela submissão dos caçadores a um código elaborado e auto-imposto de 
restrições, esta nova característica dos passatempos tipo jogos-desportos, se 
transformou numa forma de valor que permitia usufruir do prazer da luta 
sem qualquer arrependimento. Além de garantir o prazer do combate sem o 
risco de sofrer conseqüências da violência, a introdução de regras 
elaboradas (e muitas vezes reelaboradas) tomava esta prática menos 
desigual e, portanto, mais excitante. 

A análise permite também identificar - diferente de outros 
tipos de caça anteriormente praticadas - um deslocamento da ênfase 
colocada no que diz · respeito às atividades que dão prazer. Enquanto no 
passado e noutros países, a ênfase estava colocada na morte e subseqüente 
ingestão do animal caçado, na versão inglesa, o que mais interessava era a 
perseguição. A seguinte interpretação sintetiza, de forma muito evidente, as 
características deste novo passatempo: 

A circunstância de ter desaparecido o prazer de 
comer, enquanto motivo para caçar, e de se ter atenuado o prazer 
de matar, ainda que de forma insignificante, foi característico do 
estilo inglês de caça à raposa. Era um prazer por procuração. A 
morte era executada pelos cães de caça e o prazer da própria 
perseguição tinha-se tornado ( ... ) a principal fonte de 
divertimento e o aspecto fundamental do exercício. A morte 
final da raposa - o triunfo da vitória - continuava a ser ainda o 
clímax da caça. Mas, em si próprio, já não era a principal fonte 
de prazer. Essa função havia sido deslocada para a caça do 
animal, para a perseguição ( ... ). Matar raposas era fácil. Todas 
as regras da caça foram elaboradas para a tornar menos fácil 
[grifo meu], a fim de prolongar a prova, para adiar a vitória por 
algum tempo - não porque se sentia imoral e injusto matar 
raposas tão claramente, mas porque a excitação da própria caça 
se transformara, cada vez mais, na principal fonte de prazer dos 
seres humanos participantes. Disparar sobre as raposas era 
estritamente proibido; nos círculos onde esta forma de caça teve 
origem, entre a aristocracia e a pequena nobreza, isto era 
considerado como um comportamento incorreto e imperdoável e 
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os rendeiros tinham que seguir ( ... ) as regras dos seus superiores, 
ainda que as raposas roubassem suas galinhas e os seus patos. 
Disparar contra as raposas era um pecado porque isso privava os 
cavalheiros da tensão-excitação da caça; isso destruía o seu 
desporto (Elias, 1992b: 245-246). 

Na seqüência do seu esforço em mostrar estas características 
distintivas dos novos passatempos, Elias e Dunning afirmam que, na Idade 
Média, o termo desporto tinha um sentido muito menos específico. Só a 
partir do século XVIII é que se tomou um termo especializado, 
transformando-se numa forma de expressar um tipo específico de 
passatempo realizado por cavalheiros proprietários de terras e aristocratas. 
Era com as características da caça à raposa que acontecia o bom desporto, 
ou seja, aquele vinculado a um ethos específico (característico de todos os 
desportos), o ethos das classes abastadas e sofisticadas da Inglaterra 
naquele período. Foram estas classes que transformaram em valor a tensão 
e a excitação dos confrontos simulados e regulamentados, para se 
constituírem como parte principal do seu prazer. 

A partir destes exemplos, podem ser identificadas algumas 
características que os autores atribuem à estrutura de todos os desportos 
modernos. Assim, são atividades organizadas e que exigem esforço físico, 
onde se confrontam, pelo menos, duas partes; são desenvolvidas de acordo 
com um conjunto de regras rigorosas, explícitas e diferenciadas, que se 
vinculam, tanto a ideais de justiça e igualdade de oportunidades, como ao 
controle da violência; e são realizadas dentro de um padrão específico de 
dinâmica de grupo que - tanto facilitando, como restringindo a tensão - visa 
encontrar um nível de tensão agradável. 

As public schools inglesas e a transformação de jogos populares em 
desportos 

Nas páginas anteriores, apresentei aspectos dos "momentos 
iniciais de 'esportificação' da sociedade inglesa" (Leite Lopes, 1995: 148), 
considerando-os parte do processo de surgimento do desporto moderno. A 
partir principalmente das contribuições de Elias e Dunning e, de forma 
especial, utilizando os exemplos do futebol popular e da caça à raposa, 
analisei este processo, dando ênfase ao paralelismo entre a diminuição da 
violência dos passatempos populares e a gênese do Estado Inglês, apontado 
pelos mesmos autores. Apesar de, na sua análise, terem identificado este 
processo com um ethos específico das classes altas inglesas, em A busca da 

---- ----------------------------------------------------------_1 
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Excitação, eles não analisaram um momento posterior, vinculado ao 
mesmo ethos. 

A transformação dos jogos populares em desporto, ocorrida 
nas public schools inglesas, é analisada por Bourdieu ( 1983 b) em "Como é 
possível ser esportivo ?", onde o autor privilegia a análise da participação 
da instituição escolar do século XIX na invenção do desporto moderno. 

Considerando então que o desporto se trata de um campo, 
onde interagem determinados agentes dentro de um sistema, Bourdieu faz 
uma genealogia histórica da aparição do que ele identifica como uma 
realidade específica e diferente de qualquer outra, que não pode ser 
reduzida a um simples 12 jogo ritual ou ao divertimento festivo. Neste 
sentido, assim como defendem Elias e Dunning, para Bourdieu é errôneo 
considerar os jogos das sociedades pré-capitalistas como práticas pré
desportivas. Vê, desta forma, a aparição do desporto no sentido moderno 
como uma ruptura com atividades pré-existentes, as quais, no seu ponto de 
vista, 

Passaram a receber um significado e uma função 
radicalmente novos ( ... ) tornando-se esportes definidos em seus 
objetos de disputas, regras do jogo, e ao mesmo tempo, na 
qualidade social dos participantes, praticantes ou espectadores, 
pela lógica específica do "campo esportivo" (Bourdieu, 1983b: 
138). 

Defende então ser importante que seja feita uma história 
social do desporto, na qual tentar-se-ia responder a partir de que conjunto 
de condições sociais se pode verdadeiramente falar de desporto "em 
oposição ao simples jogo" (ibid.). Em busca desta resposta, apresenta os 
seus argumentos, sustentando-se em aspectos recolhidos das histórias do 
futebol e do rugby, modalidades desportivas que teriam sido inventadas nas 
public schools inglesas. Considerando que estes desportos foram os mais 
antigos e que acabaram emprestando suas características aos mais novos, 
Bourdieu afirma que 

parece indiscutível que a passagem do jogo ao 
esporte ( .. . ) tenha se realizado na grandes escolas reservadas às 
'elites' da sociedade burguesa, nas public schools inglesas, 
onde os filhos das famílias da aristocracia ou da grande 
burguesia retomaram alguns jogos populares, isto é, vulgares, 
impondo-lhes uma mudança de significado e de função muito 

12Na palavra simples, utilizada pelo autor, pode estar implícito algum etnocentrismo, mas isto não 
inviabiliza a análise, que tem a intenção de distinguir estas práticas (pouco regulamentadas; de existência 
localizada; etc), do desporto moderno (evidentemente mais regulamentado, complexo e difundido 
mundialmente). 

-- -- -- ---------------------------------------------------------~ 
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parecida àquela que o campo da música erudita impôs às danças 
populares ( ... ) para fazê-las assumir formas eruditas como a 
suite (1983b: 139). 

Mas, na sua análise - provavelmente por se tratar de um 
artigo , Bourdieu não apresenta detalhadamente os acontecimentos 
vinculados ao desenvolvimento destes desportos, nem tampouco as 
características das instituições escolares onde acredita que tenha ocorrido 
esta transformação. Vale a pena então abrir um parênteses para oferecer 
algumas informações capazes de ajudarem a esclarecer este processo, o que 
será feito com a ajuda de James Walvin. 

Na obra The People 's Game - the history of football 
revisited (1994) 1

\ o autor oferece uma interessante descrição do que eram 
estas escolas, e apresenta importantes aspectos do desenvolvimento de 
diversas modalidades, dentre as quais o futebol 14

• Assim, no capítulo "As 
Public Schools e o futebol", o autor descreve estas escolas como 
"instituições bizarras" (: 32) ligadas às elites inglesas, para onde os jovens 
de farn11ias abastadas eram enviados para aprender a viver de acordo com 
valores sociais considerados importantes para os seus pais. Ao invés de ser 
dada atenção a um tipo de educação formal e intelectualizada, numa 
situação de bastante liberdade e sob o controle principal dos estudantes 
mais velhos, procurava-se o desenvolvimento de virtudes como: coragem; 
capacidade de resistir ao sofrimento; altruísmo; capacidade de trabalho em 
equipe; e lealdade. Neste contexto, as atividades recreativas tinham muita 
importância, pois era através delas - em especial dos jogos realizados - que 
se pensava alcançar estes objetivos: "o comportamento social e 
recreacional refletia o estilo de vida geral das escolas, e os jogos 
praticados, consequentemente, espelhavam a natureza hierárquica, física, e 
às vezes violenta, da comunidade escolar em geral" (ibid.). 

Não surpreendentemente, as escolas eram conhecidas pelas 
freqüentes ocorrências de desordens, o que acontecia também nos jogos 
que eram realizados de forma anárquica15

• A escola Rugby (daí o nome do 
desporto) tomou-se uma exceção em termos de futebol, a partir do 
momento em que o Dr. Thomas Arnold assumiu sua direção. Contrastando 
com o que acontecia até então, foi introduzido um sistema educacional 

13 Vale uma ressalva: neste trabalho, optei por apresentar todas as citações de textos estrangeiros, 
traduzindo-as para o português. Porém, tendo a preocupação em não adulterar os títulos das obras, estes 
serão citados na língua original , traduzidos para o português em nota de rodapé. Neste caso: O Jogo do 
Povo: a história do futebol revisitada. 
14 Além de outros aspectos relativos às características das public schools, centrarei a atenção nesta 
modalidade, por ser uma das que sustentou a análise de Bourdieu. 
15 O Futebol era praticado em quase todas as escolas, mas cada escola tinha suas regras (poucas), que 
eram, em muito, estabelecidas de acordo com as suas possibilidades físicas (Walvin, 19943: 33-36). 
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rígido e escolarizado, que tinha entre um dos seus fins , o controle da 
violência. Neste sentido, os jogos - em especial o Futebol -passaram a ser 
tolerados e tiveram a sua prática reduzida e disciplinada, cujo objetivo era 
o de serem instrumentos de controle dos estudantes. Mesmo assim, 
mantiveram o seu espírito no sentido de formar o caráter dos jovens e 
desenvolver as virtudes já referidas; mas agora passaram também a ser 
amenizados no que se refere à violência. Desta busca da disciplina, 
resultaram as primeiras regras escritas (em 1840), o que permitiu ainda os 
encontros entre diferentes escolas. 

Neste processo, visto por Damo (1998) como a sua primeira 
institucionalização, o desporto teria sido inicialmente praticado nas escolas 
com o objetivo de aproveitar o seu caráter canalizador das energias dos 
estudantes internos. Era então utilizado como técnica pedagógica 
disciplinar, na medida em que deslocava a violência que os estudantes 
dirigiam aos seus mestres e aos prédios escolares, para os seus colegas. 

Leite Lopes (1995) interpreta a utilização do desporto nestas 
escolas como sendo inicialmente como um instrumento de controle dos 
adolescentes, o qual proporcionava, por um lado, o interesse dos estudantes 
no "combate rnimético" (: 155) e, por outro, a satisfação da exigência de 
disciplina por parte das autoridades escolares. 

Mas, num segundo momento, o desporto praticado nas 
escolas vinculou-se a outros objetivos: era este o local onde os alunos 
internos das elites burguesas aprendiam a viver - através de outras 
experiências, mas também pela vivência que o desporto proporcionava -
segundo dimensões fundamentais do ethos destas mesmas elites. É isto que 
posteriormente viria a constituir uma "filosofia política do esporte" 
(Bourdieu, 1983b: 140), que pressupõe: a idéia de atividade desinteressada 
como a arte, que, desvinculada de interesses materiais, se expressava na 
teoria do amadorismo; a concepção de uma prática capaz de desenvolver 
atitudes viris dos futuros líderes, inculcando-lhes a vontade de vencer; a 
disposição cavalheiresca, no sentido da vontade de vencer segundo as 
regras, diferente da busca da vitória a qualquer custo. Estas seriam as 
dimensões básicas de uma aprendizagem de novo tipo, que estão todas 
inseridas na expressão Jair play: maneira de jogar daqueles que não se 
deixam dominar pelo jogo e conseguem manter o autocontrole, marca de 
"uma moral aristocrática elaborada por aristocratas" (ibid.). 

Foi então na instituição escolar que os antigos jogos 
populares foram separados das ocasiões sociais ordinárias a que estavam 
associados e desprovidos da sua funções sociais específicas ligadas a estas 
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ocas10es. A isto, Bourdieu chama de processo de "autonomização do 
campo das práticas esportivas" (ibid.), o que significa, um processo em que 
estas atividades deixam de estar relacionadas e dependentes de outras, 
como festas agrárias e religiosas, passando a ter vida própria. Um bom 
exemplo da dependência de outras atividades do calendário social, que os 
passatempos populares tipo desporto tinham anteriormente, é a descrição, 
já referida, do futebol popular na Inglaterra da Idade Média. Subordinada 
ao calendário do cerimonial religioso da Terça-feira Gorda, a população 
esperava ansiosamente por este dia para, através da prática do futebol, 
resolver as suas querelas. Diferente disto e desvinculados do calendário de 
outras atividades sociais, nas escolas acontece então a transformação destes 
jogos, que, convertidos em exercícios corporais com fins em si mesmos, 
são submetidos a regras específicas e inseridos num calendário próprio. 

Além disto, Bourdieu vincula este processo de 
autonomização do campo desportivo ao da racionalização destas práticas, 
o que significa a possibilidade de tomá-las mais previsíveis e evitar as 
diferenças e particularidades. Isto expressar-se-ia na constituição de 
regulamentos específicos e dirigentes especializados, dois fatores que 
caminhariam juntos e que seriam fundamentais na posterior difusão do 
desporto moderno. Foi através de um corpo de dirigentes e de organismos 
específicos, assim como da adoção de regras universais que permitiam as 
trocas esportivas (inicialmente entre as escolas e posteriormente entre 
regiões, etc), que este processo avançou. 

Sintetizando o que foi apresentado neste tópico e já 
encaminhando para o próximo, poderia ser dito que, nas escolas 
freqüentadas pela elite inglesa, ocorreu, mais efetivamente, o processo de 
transformação de passatempos populares em desporto, iniciado em 
períodos anteriores. Nas palavras de Leite Lopes (1995: 149), 

A invenção coletiva dos esportes escolares seria, 
então, fruto de uma pacificação operada no interior dos colégios, 
a partir aproximadamente de 1830, mediante a aplicação do 
mesmo habitus social, para usar a expressão elisiana, que 
preside a "parlamentarização" da política inglesa, assim como a 
"esportificação" pioneira dos passatempos das classes de 
proprietários territoriais (como a caça à raposa), habitus que 
estaria presente nas autoridades escolares e em menor grau entre 
os alunos. 
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Das public sc/wols para o associativismo desportivo 

A transformação dos passatempos populares em desporto, 
ocorrida nas escolas da elite inglesa, conforme apresentada anteriormente, 
foi o que Damo (1998) sugere ter sido a primeira das duas 
institucionalizações por que teria passado o desporto moderno, no seu 
processo de surgimento e desenvolvimento. Para o mesmo autor, a segunda 
institucionalização teria acontecido logo a seguir, protagonizada pelos ex
alunos (os old boys) egressos destas mesmas escolas, com a fundação de 
clubes e ligas desportivas. 

Na forma apresentada por Hobsbawn (1984b), esta segunda 
institucionalização do desporto teria ocorrido a partir de 1870, 
constituindo-se numa das tradições inventadas num período de muita 
rapidez e amplitude de transformações, o qual exigia novas formas de 
coesão social e de estruturação das relações sociais. Tanto por parte do 
Estado como de grupos sociais específicos, neste período, muitas tradições 
foram criadas no sentido de dar respostas às profundas transformações 
relacionadas com a Revolução Industrial, que ocorria na Inglaterra e que 
era acompanhada por outros países europeus. 

Nesta época, a Europa, de uma forma geral, e a Inglaterra
pelo seu protagonismo - em especial, passavam por um processo de 
democratização funcional, ou seja, uma transformação no sentido do 
aumento do equilíbrio de poder entre grupos e facções sociais, face à 
consolidação do Estado e do aumento das cadeias de interdependência 
entre estes grupos. Com a divisão e especialização no âmbito do trabalho, o 
poder de cada grupo aumentava, na medida em que dependiam uns dos 
outros e, por este motivo, podiam controlar-se mutuamente (Dunning, 
1992a). Concretamente, isto significava a emergência dos extratos até então 
muito inferiores da sociedade (ascensão econômica e social da classe média 
e surgimento da classe proletária), fatos que geravam inúmeros conflitos e 
preocupações relativas à identidade e prestígio social. Ao mesmo tempo 
que aumentava o número dos que reivindicavam o status das classes 
superiores, tornava-se mais difícil distinguir os critérios de distinção 
socia/16 (Hobsbawn, 1984b) entre estas classes. Foi neste sentido que se deu 
a busca do status social por parte da classe média emergente, a qual, 
pretendendo aproximar-se das classes altas e também distinguir-se das 
massas, sustentou-se através de várias estratégias, dentre as quais se 
destacam a educação escolar e os desportos amadores. 

16Critérios como nascimento, propriedade, parentesco, casamentos, redes de negócios e redes de 
sociabilidade particular e política, estavam desgastados e j á não eram suficientes. 
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Assim, como afirma Hobsbawn (1984b ), no século XIX, a 
educação tornou-se "o mais conveniente e universal critério para 
determinar a estratificação social" (: 301), o que poderia ser resumido nas 
seguintes situações: ter apenas a educação primária classificava a pessoa 
como pertencente às classes inferiores; obter a educação secundária a partir 
dos 14 a 16 anos, possibilitava adquirir o status de classe média; e a 
educação superior garantia facilmente o acesso para à alta classe média e a 
outras elites. Isto, porque a educação fornecia uma forma de estabelecer 
padrões comuns de comportamento e valores, assim como a construção de 
redes interligadas do que era o produto de instituições comparáveis: os seus 
alunos. 

Dentre estas redes, a institucionalização do ex-aluno era 
uma forte teia social que dava continuidade e estabilidade entre as gerações 
e era uma parte importante das estratégias informais de estratificação 
social, criadas a partir das escolas e faculdades. Tendo continuidade na 
farm1ia, nos clubes e na sociabilidade empresarial, dentro do contexto 
inglês, elas eram mais eficazes que as associações formais. Dentre estas, 
aquelas vinculadas à prática desportiva destacavam-se, pois, mais do que 
qualquer outra, ofereciam possibilidades de encontro entre "parceiros 
sociais aceitáveis ( ... ) transformado num sistema de disputas ( ... ) contra 
antagonistas à altura em termos sociais" (Hobsbawn, 1984b: 305-306)17

• 

Isto foi fundamental no processo de institucionalização do 
desporto, na medida em que estes ex-alunos do âmbito escolar e 
universitário, tiveram um papel importante quando da formação dos 
primeiros clubes e ligas desportivas na lnglaterra18

• Assim, constituindo-se 
um mecanismo de encontro de pessoas socialmente equivalentes, por um 
lado, oferecia condições de formar uma elite dominante baseada nos 
valores de um novo e específico padrão burguês de lazer e de estilo de vida, 
por outro, representava uma forma mais espontânea de delimitar linhas de 
classe que isolassem as massas. Esta interpretação, baseada em Hobsbawn 
(1984b), é encontrada também em Bourdieu (1983b), quando ele afirma 
que o desporto - na sua origem -, além de representar uma afirmação 
ideológica dos valores das classes altas inglesas, oferecia "lucros de 
distinção"(: 143) para estas mesmas classes. 

17 Nas páginas 306 a 308 estão apresentadas mais informações que demonstram a relação entre a prática 
desportiva e a identificação do status das escolas e universidades. 
180 caso do Futebol é um bom exemplo da influência destes ex-alunos na regulamentação e di fusão dos 
desportos no âmbito externo das escolas (formação de clubes). Sobre isto, ver Walvin (1994), capítulo 2: 
"As Public Schools e o Futebol". 
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Um dos refúgios distintivos das classes superiores inglesas, 
no contexto do desporto, foi a defesa do amadorismo (visto como critério 
de desporto desta camada social) contra o profissionalismo (considerado o 
desporto das classes baixas, que necessitavam compensar o que deixavam 
de ganhar quando a ele se dedicavam). Esta crise entre amadorismo e 
profissionalismo, ocorrida em vários desportos, é uma das chaves para a 
compreensão do processo de democratização desta prática, inicialmente 
reservada a amadores, mas posteriormente democratizada e transformada 
em espetáculo de massa. É este processo que pretendo esclarecer a partir 
daqui. 

Democratização e espetacularização de uma prática de elite, reservada 
a amadores 

Nas páginas precedentes, analisei aspectos que fizeram parte 
do processo de institucionalização do desporto, enfatizando as suas 
relações com as transformações sociais que ocorriam no mesmo período na 
Inglaterra e que, de forma geral, tinham repercussões na Europa. Destaquei 
que - originário das escolas da elite inglesa - o desporto moderno teria tido 
um impulso posterior, quando os seus criadores (agora ex-alunos destas 
escolas) passaram a protagonizar a formação de clubes e ligas desportivas, 
através das quais mantinham os seus objetivos, ligados aos seus interesses 
de distinção social. Esta argumentação culmina com a idéia de que o 
desporto, nos momentos iniciais do seu desenvolvimento, foi sempre 
vinculado a uma determinada camada social e ao ethos deste grupo: "o 
ethos amador das elites das public schools" (Dunning§Sheard, 1989: 100). 

Por outro lado, acredito não ser necessário documentar que, 
nos dias de hoje, o desporto é uma prática não mais reservada às elites, mas 
antes disseminada no âmbito de todos os extratos sociais. É inegável a sua 
presença e importância nas sociedades contemporâneas, onde se apresenta 
com enorme complexidade, tanto na forma amadora, como profissional. 
Destas duas posições, uma pergunta pode ser feita: como se deu e que 
fatores intervieram num processo em que uma prática criada e defendida 
por uma elite, se democratizou e se transformou num espetáculo de massa? 

É isto que pretendo apresentar a partir daqui, ainda que de 
uma forma breve. Sendo assim, daqui em diante - já concluindo esta 
caracterização histórica - apontarei para alguns fatores que levaram à 
disseminação do desporto (na forma como o vemos hoje) , dois dos quais-
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interligados - são bastante esclarecedores deste processo: a já referida 
democratização funcional e os conflitos entre amadorismo versus 
profissionalismo. 

Se a democratização funcional levou a classe média inglesa 
a investir na prática do desporto e do associativismo desportivo, vendo-os 
como possibilidades de identificação enquanto classe social, para as classes 
populares, o acesso a esta mesma prática representou a "'apropriação' do 
processo de civilização por parte dos grupos sociais situados de forma 
subordinada no espaço social" (Leite Lopes, 1995: 154). Desta forma, 
tendo também, as classes populares, acesso a uma prática até então 
circunscrita às elites e existindo então uma prática generalizada do 
desporto, o quadro desportivo modificou-se substancialmente. 

A análise que Dunning (1992a) desenvolve a partir da teoria 
da democratização funcional é bastante instrutiva para a compreensão deste 
processo. Na perspectiva deste autor, a estrutura moderna de 
interdependências sociais conduziu à "procura de um desporto inter
regional e representativo" (: 320), ocorrido nas sociedades industriais, o 
qual é responsável pelo aumento da seriedade no desporto e suas 
conseqüentes democratização, espetacularização e profissionalização. Para 
este autor, enquanto nas sociedades pré-industriais (pouco unificadas 
política e geograficamente) não havia regras comuns para a prática do 
desporto no âmbito nacional, nas sociedades industrializadas e urbanizadas 
(unificadas sob o ponto de vista nacional) as condições eram favoráveis 
para a existência de desportos com regras comuns, o que permitia as 
interações desportivas. E foram estas interações que conduziram ao 
surgimento dos rivais desportivos, o que significou o desenvolvimento da 
prática desportiva não apenas "por divertimento" (: 321), mas "com 
seriedade" (ibid.), já que muitos dos desportos aconteciam de forma 
representativa de cidades, distritos e países e passaram também a vincular
se à busca de prêmios materiais e de prestígio social. 

Neste sentido, 

A configuração social e o padrão de dependências 
intergrupo, característico de um Estado-nação, urbanizado e 
industrial, promovem obrigações que atuam no sentido oposto à 
realização prática do ethos amador ( ... ) levando, pois, à sua 
substituição ( ... ) por objetivos a longo prazo, como a vitória 
numa liga ou taça, dirigindo-se para as satisfações relacionadas, 
em especial, com identidade e prestígio (ibid.). 
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Pode ser encontrado aí um aspecto importante da gênese do 
profissionalismo no desporto, na medida em que, interessadas nos 
resultados desportivos, algumas instituições passaram a compensar os seus 
atletas pelo que deixavam de ganhar no tempo dedicado à preparação para 
as competições desportivas, agora de caráter representativo. No entanto, a 
emergência do profissionalismo não aconteceu de uma forma linear, apenas 
como resultado- sem conflitos- de uma evolução natural. 

É isto que mostram Dunning e Sheard (1989) no artigo 
intitulado "A separação dos dois rugbys", onde apresentam o conflito entre 
amadorismo e profissionalismo e as suas relações com o desenvolvimento 
de dois desportos importantes da época- o rugby e o futebol-, uma análise 
também útil para a compreensão do processo de democratização dos 
desportos em geral' 9

• Para eles, o mesmo conflito entre defensores do 
amadorismo e defensores do profissionalismo que ocorreu nos dois 
desportos, concluiu-se de forma diferente: no rugby, desembocou na 
divisão da modalidade em duas formas diferentes de praticar o desporto e 
em duas distintas instituições organizativas, uma apenas para amadores e 
outra para amadores e profissionais; enquanto que, no futebol, o conflito foi 
resolvido pela unificação em favor da aceitação da profissionalização. Em 
conclusão - ao identificar que o futebol é uma prática quase universal, 
enquanto o rugby é praticado em poucos países- os autores sugerem que, 
pelo fato de aceitar a profissionalização da modalidade, os organizadores 
do futebol contribuíram para a sua democratização. Isto, na medida em que 
ofereceram a possibilidade e motivação para grupos inferiores na escala 
social praticarem este desporto, vendo-o como possibilidade de ascensão 
social. Assim, no caso do futebol, o resultado da oposição entre 
amadorismo e profissionalismo solucionou-se a favor da profissionalização 
deste desporto e da sua democratização. 

Articulados com estes, outros fatores favoreceram a difusão 
dos desportos em geral. Por exemplo, relacionadas com a já referida 
democratização funcional, estão as conquistas dos trabalhadores no que se 
refere à jornada de trabalho, uma das explicações que Walvin (1994) 
apresenta para justificar a ascensão do futebol entre as classes 
trabalhadoras inglesas. Para este autor, o desenvolvimento· dos desportos 
em geral e do futebol em particular, está bastante ligado à conquista do que 
alguns autores denominam de semana inglesa, ou seja, a semana de 
trabalho de cinco dias e meio, com liberação da jornada dos sábados à 

19Criticando "as análises tradicionais do amadorismo e do profissionalismo que apresentam o amadorismo 
como a essência do desporto, e a profissionalização como a sua antítese"(: 107), os autores propõem-se a 
analisar as condições sociais que intervêm neste conflito (para eles, ideológico) , assim como as suas 
conseqüências no que se refere à difusão dos desportos . 
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tarde. Ele considera o desenvolvimento dos desportos uma das 
conseqüências óbvias deste aumento de tempo livre, na medida em que este 
período da vida dos trabalhadores passou a ser ocupado com recreação 
organizada. De uma forma especial, eram os desportos que dominavam este 
tempo livre, sendo assistidos e jogados pelos trabalhadores de várias 
empresas. Diferente de muitas interpretações que vinculam o 
desenvolvimento dos desportos ao fato de serem oferecidos pelos patrões, 
por serem paliativos para a severidade da vida do trabalho, Walvin 
considera que este desenvolvimento emergiu nas sociedades 
industrializadas, resultante de os trabalhadores terem conquistado o direito 
de ter mais tempo livre. 

É evidente que este último ponto não desqualifica outras 
interpretações, que identificam os interesses político-ideológicos e mesmo 
de controle da classe trabalhadora, por parte dos patrões, como fatores que 
contribuíram para a difusão e desenvolvimento do desporto. Nesta direção 
encaminha-se o pensamento de Bourdieu (1983b ), quando se refere ao fato 
de que o desporto passou a ser objeto de lutas de todas as instituições que 
tinham o interesse em conquistar politicamente as massas. O autor destaca 
a busca dos patrões paternalistas em "assegurar um envolvimento 
contínuo e total da população operária"(: 146), oferecendo-lhes- além de 
hospitais e escolas- o acesso a estabelecimentos e práticas desportivas. 

Da mesma forma, Bourdieu (1983b) chama a atenção para a 
transformação do desporto num dos "objetos de luta política" (: 147), 
ocorrida com o apoio do Estado e vinculada à aparente neutralidade das 
instituições desportivas e de seus dirigentes. Neste caso, ligada ao 
sentimento de identidades coletivas, a concorrência (rivalidade) entre 
diferentes grupos sociais (países; cidades; regiões; organizações; etc) é um 
fator importante no "desenvolvimento de uma necessidade social ( ... ) 
socialmente constituída" (ibid.) das práticas desportivas. Cita um exemplo 
do uso político do desporto no meio rural (não menos visível no contexto 
urbano), onde lideranças buscam notoriedade e poder político, através do 
incitamento destas rivalidades20

• 

Soma-se a estes aspectos, vinculado à aceitação do desporto 
por parte de amplas parcelas das populações, o evidente surgimento de um 
mercado desportivo. Este passa a desenvolver um sem-número de produtos 
e serviços destinados a um público consumidor, que vão desde a venda do 

20Sobre isto, o estudo de Damo (1998) sobre o pertencimento clubístico é bastante esclarecedor. Ao 
enfatizar as rivalidades locais entre duas equipes de futebol brasileiras e ao relacioná-las com sentimentos 
regionalistas, o autor apresenta diversas pistas que levam também a identificar a influência destes fatores 
no desenvolvimento do futebol na região. 
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próprio espetáculo desportivo - com os seus desdobramentos e expressões 
na televisão, nos jornais, nas revistas, etc -, até a produção de materiais 
para a prática do desporto em preços acessíveis a todos os extratos sociais. 

Resultado do que foi apresentado anteriormente, é a atual e 
evidente difusão do desporto por todo o mundo, tanto na sua expressão 
como um produto a ser consumido via meios de comunicação de massa (o 
espetáculo desportivo), como na forma de uma prática acessível a inúmeras 
pessoas. Isto permite afirmar que ele é um fenômeno sociocultural com 
enorme visibilidade no mundo contemporâneo, sendo identificável nos 
mais variados cenários, tanto a partir de um rápido olhar para o cotidiano, 
como visualizando-se num contexto social mais ampliado. 

Conforme foi até agora destacado, o surgimento e 
desenvolvimento do desporto moderno estão, de forma especial, 
relacionados com o contexto sociocultural inglês. Por este motivo, foram 
aqui desenvolvidas análises vinculadas - na sua maior parte - a este 
universo. A sua difusão para outros países - inicialmente da Europa e 
depois para o mundo todo demonstram, cronologicamente, o protagonismo 
da Inglaterra neste processo21

• 

Sem tentar explicar de forma aprofundada o seu 
desenvolvimento (cronologia, instituições e mesmo indivíduos 
protagonistas, etc), apresentarei, nas páginas posteriores, uma breve análise 
de aspectos que permitem inferir sobre o que foi este processo, o qual 
poderia ser denominado de globalização do desporto. Esta análise 
encaminhará para algumas questões. 

Desporto no contexto da globalização cultural 

A partir do que vem sendo apresentado, não é difícil inserir 
o desporto no contexto da globalização cultural. Esta temática tem sido 
alvo de muita discussão na sociologia contemporânea e é para Giddens 
(1996: 45), um processo de "intensificação das relações sociais de escala 
mundial, relações que ligam comunidades distantes de tal maneira que as 

21 Mandell (1986) vincula a invenção do desporto moderno às condições sociais, políticas e econômicas 
especiais da Inglaterra dos séculos XVII, XVIII e XIX e relaciona a sua difusão para o resto do mundo, a 
partir da Europa, com o fato de que a prosperidade desta sociedade era vista como modelo para as demais ; 
Arnaud ( 1995: 16) apresenta um inventário (cronologia) da fundação das primeiras federações desportivas 
na Europa, que ilustra a influência da sociedade inglesa e o seu protagonismo neste tipo de 
associativismo. 
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ocorrências locais são moldadas por acontecimentos que se dão a muitos 
quilômetros de distância, e vice-versa". 

Sobre este tema, Boaventura de Sousa Santos (1995a; 
1995b; 1997) 22 oferece uma síntese23 bastante interessante e instrutiva, que 
tanto permite compreender o processo, como relacioná-lo com o 
desenvolvimento do desporto moderno. Para o autor, o processo e 
globalização está relacionado com a 

espantosa intensificação dos fluxos transnacionais de 
mercadorias, capital, mão de obra, pessoas, idéias e informação 
[que] parece ter dado origem às convergências, isomorfismos e 
hibridizações nas diferentes culturas nacionais, em aspectos tão 
diversos como a arquitetura, a moda, os hábitos alimentares ou 
os consumos culturais de grande escala (Santos, 1995b: 15-16). 

Processo este que - apesar de ser hierárquico e desigual no 
que se refere à capacidade de diferentes estados e grupos sociais imporem 
os seus valores culturais, ao contrário de ser linear e evidente - é irregular e 
contraditório. Estando no campo cultural situado na intersecção entre o 
universal e o particular, é um processo dialético em que surgem 
simultaneamente novas formas de globalização, assim como diferentes 
expressões de localização. Desta forma, a globalização deveria ser sempre 
considerada no plural e, na verdade, como um conjunto de arenas e de lutas 
entre fronteiras culturais, nas quais participam quatro modos de produção 
de globalização: dois de cima para baixo (globalização hegemônica), e 
dois de baixo para cima (globalização contra-hegemônica)24

• 

A globalização hegemônica - especialmente importante no 
processo de difusão do desporto moderno - é um conjunto de processos 
hierárquicos em que determinadas culturas ou sistemas culturais se 
estabelecem frente aos outros e se colocam como detentores do estatuto de 
universalidade, o que aconteceria através de dois modos de produção de 
hegemonia: o localismo g lo balizado e o g lobalismo localizado. 

O primeiro modo de globalização hegemônica apresentado 
por Boaventura, o localismo globalizado, é um processo em que 
determinadas práticas e modos de vida oriundos de contextos culturais 

22A temática da globalização, assim como os conceitos desenvolvidos pelo autor, estão apresentados nos 
três trabalhos - ora de forma repetida, ora de forma complementar - o que me leva a tratá-los como um 
conjunto. 
23 Esta temática está bastante desenvolvida em Faetherstone ( 1990), obra que contém contribuições de 
vários intelectuais, dos quais são, alguns são referência para as idéias de Boaventura de Sousa Santos. 
24Boaventura de Sousa Santos apresenta duas formas de "globalização contra-hegemônica" - o 
"cosmopolitismo e o "patrimônio comum da humanidade" - sobre o que não vou tratar neste momento, 
por considerá-las fora do contexto da análise histórica do desporto, conforme vem sendo desenvolvida. 
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locais específicos, impõem-se e difundem-se por todo o planeta. Entre 
outros, como exemplos deste modo de globalização, o autor apresenta o 
caso evidente da transformação da língua inglesa em língua franca e a 
globalização do fast food americano. De acordo com a análise histórica 
desenvolvida anteriormente, a qual evidencia o surgimento do desporto na 
Inglaterra e a sua posterior difusão para o resto do mundo, poderia então 
ser dito que o desporto é outro bom exemplo de localismo globalizado. 
Isto, na medida em que, inventado pelos ingleses, ele adquiriu autonomia 
própria e hoje - ocupando de forma significativa o lugar do que antes eram 
passatempos populares localizados - é praticado em todo o mundo, em 
formatos , pelo menos à primeira vista, bastante semelhantes25

• 

Mas o desporto poderia ser também visto como um 
globalismo localizado , o segundo modo de globalização hegemônica, de 
acordo com Boaventura de Sousa Santos: um processo pelo qual as 
manifestações culturais, um vez globalizadas, se localizariam, 
transformando as práticas culturais locais. Um dos exemplos citados pelo 
autor é a adequação e o aproveitamento turístico por que passam os 
tesouros históricos e os locais de cerimônias religiosas em diversos lugares, 
buscando formas de sobrevivência (fontes de renda) , através da adaptação 
ao padrão desta área específica do mercado. No caso do desporto, isto 
também ocorreria, na medida em que a sua lógica - agora globalizada -
passou a interferir e a transformar determinadas manifestações culturais 
locais, outrora não desportivas, em práticas desportivisadas. 

Sobre isto, não são poucos os argumentos e exemplos que 
apontam para a evidente transformação de algumas práticas, as quais, 
representando esforços no sentido da sua sobrevivência, buscam a 
adaptação ao modelo desportivo. Isto é o que Garcia (1997) argumenta, ao 
identificar a adoção dos códigos do desporto moderno, no caso do Jogo do 
Pau, um jogo tradicional praticado em Portugal; o autor defende ainda esta 
desportivisação, vendo-a como uma estratégia necessária à sobrevivência 
desta atividade. Outro exemplo, é o esforço que muitos têm dispendido 
para transformar a prática da Capoeira -uma dança-luta afro-brasileira -
numa atividade a ser praticada com os mesmos códigos do desporto 
moderno. Da mesma forma acontece -já há algum tempo e inclusive com a 
realização de competições mundiais - com o desenvolvimento do Yoga 
Artístico Desportivo, uma evidente desportivisação de uma prática cultural 
oriental originalmente não desportiva. 

25 É importante destacar que nem todos os desportos praticados hoje foram inventados pelos ingleses, mas 
a sua lógica e estrutura básicas sim; estas foram forj adas no contexto das transformações dos jogos e 
passatempos populares j á referidas. 
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Se, como advoga Santos (1995b: 30), "o sistema mundial , e 
especialmente o que nele se designa por globalização, é uma rede de 
globalismos localizados e localismos globalizados", pode-se concluir que o 
processo de difusão do desporto para todo o mundo, é resultado de uma 
articulação entre estas duas formas de globalização hegemônica. 

Uma síntese parcial e a colocação de algumas questões 

A partir do que foi até aqui apresentado, é possível 
considerar que o desporto, como conhecemos hoje, é o resultado de um 
conjunto de acontecimentos, que vão desde o seu surgimento num contexto 
histórico e geográfico localizado, até a sua existência contemporânea 
globalizada. 

Sendo o resultado da sua capacidade de oferecer respostas a 
uma necessidade universal de equilíbrio emocional, assim como de 
diversos fatores sociais, políticos e econômicos já relatados, a sua aceitação 
nas mais diversas realidades culturais é indiscutível , o que, acredito, não 
necessita ser documentado. 

O fato de ser hoje praticado de forma semelhante em todo o 
planeta, tem permitido um enorme fluxo de trocas desportivas, que se 
expressam principalmente através dos grandes eventos desportivos e dos 
seus desdobramentos; trocas estas, que são fundamentalmente possíveis, 
graças a uma padronização de regras e formas de praticar. Estabelecido e 
difundido pelas instituições desportivas interligadas por todo o mundo, o 
desporto constitui-se, assim, uma prática social que traz consigo 
determinadas características que o identificam como tal. 

Mas que características são estas? Que elementos são estes, 
que, juntos, caracterizam e identificam o desporto como uma realidade 
especifica e diferente de qualquer outra? Que características são estas que 
determinam a sua lógica especifica e que fazem parte deste padrão de 
movimento de dimensão mundiaF6

• É isto que será tratado no próximo 
capítulo, quando - com a ajuda de diversos autores - apresentarei 
elementos para a compreensão do desporto e desenvolverei a 
problematização deste trabalho. 

26 Estas perguntas estão vi nculadas às palavras de Elias§Dunning e Bourdieu, referidas, respecti vamente, 
nas páginas 5 e 11 deste texto. 



CAPÍTULO 11 

Elementos para a caracterização e compreensão do desporto, 
problematização e questões a investigar 

Como mostrar a debilidade dos discursos unificadores? Como pôr em evidência a 
pluralização das formas desportivas? Como evitar cair na armadilha de uma categoria 
"passe-partout'', conseguindo pensar na efervescência e na diferença como dispositivos 

geradores internos no universo das práticas desportivas? 

Vicenzo Padiglioni 

Nas páginas anteriores, procurei oferecer um panorama 
geral da história do desporto, que se desenvolveu desde os seus 
precedentes até ao seu surgimento e difusão por todo o mundo. 
Identifiquei, neste processo, a transformação do desporto no que Elias 
denominou de padrão de um movimento de lazer de dimensão mundial, 
fato que permitiu realizar um enorme fluxo de trocas desportivas e que, 
conseqüentemente, lhe concedeu uma enorme visibilidade social. 

Tal foi então a relevância social que o desporto alcançou, 
que passou a ser alvo de atenção dos intelectuais vinculados à investigação 
sociológica (Defrance, 1995). Apesar de o desporto não ser um fenômeno 
tão novo e de ser recente o que se pode denominar de uma Sociologia do 
Desporto (Elias e Dunning, 1992), muitos autores já se têm debruçado 
sobre o tema e tentado compreender o fenômeno desportivo a partir de um 
olhar sociocultural

1
• É então possível afirmar que já há uma razoável 

produção na área, que tem oferecido um sem-número de inquietações e 
conduzido ao desenvolvimento de diversas investigações, as quais 
apontam para características e aspectos que favorecem esta compreensão. 

Pensando no desporto como ele vem sendo apresentado até 
aqui, não é difícil identificar do que se está falando, assim como não 
faltariam exemplos de práticas concretas para caracterizá-lo. Talvez a sua 
difusão, com enorme intensidade por todo o mundo, via meios de 

No parágrafo anterior, utilizei a expressão Sociologia do Desporto e agora utilizo olhar sociocultural. 
Sobre a primeira expressão, destaco que foi utilizada pelo fato de que esta área de estudos se tem assim 
afirmado no contexto das investigações sobre o desporto enquanto atividade da sociedade contemporânea. 
Por outro lado, vale a pena ressaltar, já neste momento, que utilizo a segunda expressão no sentido de 
ampliar a abordagem que vai ser desenvolvida posteriormente (análise cultural) , a qual apoiar-se-á em 
referenciais de diversas áreas como: a sociologia; a antropologia; a história; e a filosofia. 
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comunicação, na especificidade dos grandes eventos desportivos, seJa 
responsável por esta fácil identificação. 

Por outro lado, a imagem clara que logo vem à mente 
quando se ouve a palavra desporto, pode encerrar outras significações 
além das comumente encontradas, tanto no senso comum como nos textos 
acadêmicos. Neste sentido, a palavra desporto unificadamente interpretada, 
poderá, ao contrário de favorecer o processo de identificação do objeto, ser 
um fator obscurecedor que dificulta a sua apreensão. 

Uma evidência das ambigüidades que se encerram no 
termo, é a presença de inúmeras tentativas de defini-lo ou de encontrar a 
sua essência, que acabam por ser empreendimentos com sucesso 
discutívet Poder-se-ia atribuir esta dificuldade ao grande número de 
atividades já existentes no âmbito da chamada cultura corporal, às quais se 
tenta atribuir o estatuto de desporto, na medida em que passam a ser 
praticadas de forma organizada, ou seja, com regras padronizadas, 
regulamentos, federações etc .. Da mesma forma, poder-se-ia pensar nas 
novas práticas emergentes (candidatas a desporto) que aparecem todos os 
dias no mercado desportivo, como, por exemplo, os desportos radicais ou 
desportos californianos. Por último, mas com especial interesse para a 
discussão pretendida neste trabalho, poderiam ser considerados fatores 
obscurecedores do termo, os diversos desdobramentos que os desportos 
tradicionais (reconhecidamente desportos) sofrem ao receberem 
ressemantizações por parte dos seus praticantes, que o realizam no seu 
tempo livre, · adaptando-os a aspectos da sua realidade particular, 
vinculados aos seus interesses, valores, possibilidades e motivações. 

Seguindo na esteira desta última argumentação, talvez 
pudesse ser formulada uma hipótese inicial: mesmo que o desporto se 
constitua um elemento da cultura que traz consigo muitas características 
que lhe são específicas e, pelo menos, à primeira vista, evidentes, quando 
apropriado pelos atores sociais nas suas práticas localizadas e particulares, 
pode apresentar manifestações bastante diversificadas. 

Esta hipótese pode parecer uma verdade óbvia para muitas 
pessoas, mas contraria em grande medida uma razoável parcela das 
interpretações acerca do desporto, correntemente aceitas tanto no senso 
comum, como no pensamento acadêmico. É com este ponto de partida que 

2 
Sobre a definição do desporto, além do trabalho de Reppold ( 1997 a), já referido, ver também Padiglioni 

(1995); sobre a essência do desporto, ver ainda Reppold (1997b): "Uma análise dos argumentos 
essenciali stas e não essencialistas relacionados com a natureza do desporto". 
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se IniCia este texto. Nele está apresentada uma problematização para o 
desenvolvimento de uma investigação acerca do desporto, na procura de , 
tentar compreendê-lo - para além do olhar institucional - enquanto um 
fenômeno cultural, elemento do estilo de vida e parte do cotidiano das 
populações urbanas. 

Nesta perspectiva, a seguir serão analisadas criticamente 
diferentes abordagens sociológicas sobre o desporto, no sentido de 
demonstrar os seus limites e possibilidades, no que se refere à 
compreensão deste fenômeno sociocultural: a primeira delas situa o 
desporto numa visão institucional, aparecendo como um elemento da 
cultura que responde e reproduz as determinações da estrutura social mais 
ampla, e que se reproduz ainda noutras formas de manifestação desta 
mesma prática; uma posição diferenciada da anterior está na segunda 
abordagem, que, ao identificar o conflito como um aspecto importante da 
realidade social, investiga o desporto numa visão de processo de longa 
duração e abre possibilidades de uma interpretação a partir das suas 
diversidades; em contraposição à primeira abordagem e com o ponto de 
partida bastante próximo da segunda, uma terceira visão tem como 
argumento básico a existência de uma possível heterogeneidade dos 
significados do desporto, e propõe que seja visto como um elemento da 
cultura que, de forma distintiva, faz parte do cotidiano e dos estilos de vida 
de indivíduos e de grupos particulares. 

A análise e reflexão sobre os pensamentos destes diversos 
autores, trará diversos questionamentos, que encaminharão para uma 
pergunta abrangente, em torno da qual gravitará este estudo. 

Desporto: homogeneidade ou heterogeneidade3? 

Nas páginas que se seguem, está apresentada uma revisão 
bibliográfica que tem como objetivo sustentar esta problematização, na 
medida em que nela estão apresentadas diferentes abordagens e, 
conseqüentemente, diferentes interpretações acerca do desporto. Divididas 
inicialmente em três grupos de autores, que são posteriormente sintetizados 
em dois campos de pensamento sobre o desporto, a intenção é identificar 
as suas possibilidades e limitações, no que se refere à sua contribuição para 

3 
Partes desta di scussão estão publicadas em Stigger, 1998a. 
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o empreendimento de compreender o fenômeno desportivo e para a 
construção desta problematização. 

Uma visão institucional e homogênea do fenômeno desportivo 

Numa obra bastante densa e escrita em 1968, Michel Bouet 
propõe-se a encontrar A Significação do Desporto, vendo-o como um fato 
social total, na concepção de Mareei Mauss. Para o autor, o desporto tem 
tudo o que compõe uma instituição, na perspectiva do que o termo assume 
na Sociologia: elementos materiais e produtos culturais (piscinas, pistas, 
competições, eventos); grupos específicos (equipes, clubes, federações); 
agentes de autoridade e hierarquias; papéis (atletas, dirigentes, árbitros); 
símbolos coletivos (bandeiras, cores); comportamentos determinados 
(ritos, gestos, regras); e um conjunto de representações e idéias (a idéia de 
performance; a imagem do campeão; o espírito desportivo). 

Nesta perspectiva, o autor considera que o desporto deve 
ser visto como um fenômeno humano, que constitui um conjunto social e 
cultural que deve ser analisado de forma completa, ou seja, como um 
sistema de normas, valores e representações que encontra a sua orientação 
em aspectos mais amplos da sociedade. Desta forma, ao concentrar grande 
parte do seu trabalho na tentativa de encontrar e compreender a 
significação do desporto, enfatiza aspectos considerados essenciais desta 
atividade, defendendo que estes estão presentes em todas as manifestações 
desportivas: a experiência corporal; o movimento vivido; o afrontamento 
de obstáculos; a busca da performance; e a competição. 

Bouet propõe-se ainda a explicar as funções do desporto, 
concluindo desta análise que este não é um fenômeno homogêneo, mas que 
se expressaria numa grande pluralidade, relacionada com fatores 
diferenciais (sexo; idade; profissão; meio sócio-econômico e realidades de 
cada país). A partir disto, apresenta - classificando sempre na forma de 
uma tipologia ideal - diversas funções e papéis que o desporto 
desempenharia (função de espetáculo; função comercial ; função de lazer; 
papel educativo; papel de· adaptação e preparação para o trabalho; etc.), as 
quais identifica como aspectos extrínsecos ao desporto . Preocupado em 
compreender estes aspectos extrínsecos e as contradições com eles 
relacionadas, acaba por criticar o desporto de forma veemente, pois conclui 
que a competição domina quase toda a sua significação no momento atual. 
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Isto estaria relacionado com uma conjuntura hipercompetitiva e 
burocrática da sociedade moderna (vinculada, entre outras, à idéia de 
produtividade, concorrência e técnica), que contribui para uma situação de 
alienação, com efeitos favoráveis ao desenvolvimento do capitalismo. 
Como contraponto aos aspectos negativos apontados, Bouet conclui 
defendendo o "desporto cultura" (: 640), que se expressaria principalmente 
no lazer e que traria prioritariamente consigo as significações intrínsecas 
do desporto, ao invés da dominação das significações extrínsecas, as quais 
são por ele tão criticadas. 

Apresentando também uma v1sao crítica do desporto 
moderno, Jean-Marie Brohm (1976 e 1978) - em análises que têm como 
base uma linha de pensamento freudo-marxista- defende que "a estrutura 
capitalista industrial se reflete no desporto", o qual considera "um 
fenômeno social cada vez mais avassalante" (1978: 17). 

Reproduzindo os aspectos mais amplos da sociedade, na 
perspectiva deste autor, o desporto condensaria as características típicas 
das categorias e estruturas industriais capitalistas: o princípio do 
rendimento; a competição; a alienação; a ideologia política; a 
objetivação/racionalização da produtividade; a hierarquia social e o 
princípio burocrático. Com estas bases, o desporto seria "a materialização 
abstrata do rendimento corporal" (1976: 31), definição que "permite 
compreender todas as outras determinações do fato desportivo e da sua 
constituição" (ibid.); e o record desportivo seria uma "noção-chave da 
sociologia do desporto" (1976: 143), por trazer consigo "as características 
essenciais do sistema desportivo" (ibid.). 

Neste sentido, o desporto seria a perversão do jogo, pois 
introduz sistematicamente o rendimento corporal, impondo a competição 
entre pessoas e grupos. Assim - aproximando-se do pensamento de Bouet -
, o desporto funcionaria como reprodutor das relações sociais capitalistas, 
pois, da mesma forma que a competência econômica é racionalizada, a 
competência desportiva sustentar-se-ia numa forma lúdica alienada. 

Brohm defende ainda - apoiando-se em Freud - que, neste 
contexto, o indivíduo passa a sofrer de uma "necessidade neurótica de 
comparação" (1978: 20), a qual é transposta para as demais esferas da vida 
humana, incluindo a do lazer. Concluindo o seu texto, apresenta um 
chamamento aos militantes marxistas, no sentido de convencê-los da 
impossibilidade de reformar o desporto. Propõe ainda uma discussão 
profunda acerca de uma cultura do corpo que não seja repressiva, noutras 
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palavras, não baseada no princípio do rendimento e da realidade alienada, 
mas sim num princípio de prazer lúdico. 

Analisando o desporto do Do Ritual ao Record e dando 
especial atenção ao desporto moderno, Allen Guttmann (1978) visa 
desenvolver uma interpretação do fenômeno , através da comparação das 
suas manifestações, observadas durante um percurso por vários períodos 
históricos. Estabelecendo relações entre conceitos de brincadeira, jogo4

, 

competição e desporto, o autor tenta demonstrar diferenças entre o 
desporto moderno e os seus antecedentes, por ele denominados: desporto 
primitivo; desporto antigo; e desporto medieval. 

Utilizando uma necessária abstração como paradigma e 
definindo os desportos como "competições físicas jogadas" (: 14), 
Guttmann propõe-se a compreender o que é moderno no desporto 
moderno, através da identificação do que não é moderno nos desportos de 
épocas anteriores . Sob este ponto de partida e com esta perspectiva de 
análise, passa a comparar os desportos praticados em diferentes contextos 
históricos (desporto primitivo; desporto grego; desporto romano; desporto 
medieval; e desporto . moderno) tendo ainda como referência sete 
características por ele estabelecidas, utilizadas para distinguir o desporto 
moderno dos desportos de outras épocas: 

4 

• Secularismo - o desporto moderno é uma prática secular, ou 
seja, desvinculada de cerimônias ou festas religiosas, com as 
quais estavam relacionadas muitas outras atividades desportivas 
anteriores a ele; 

• Igualdade - no desporto moderno, todos os indivíduos 
(independentemente de classe social, idade, sexo, etc.) têm 
igualmente o direito de competir e em igualdade de condições, 
sendo que muitos regulamentos são desenvolvidos para que isto 
seja garantido; 

• Especialização - o desporto moderno é marcado por uma lógica 
onde a especialização de papéis e o profissionalismo são 
inevitáveis, o que se relaciona com as funções dos jogadores, 
com as regras, com a divisão de trabalho e com a especialização 
de profissões, a ele ligadas; 

Vale a pena destacar que no texto original (em língua inglesa) estão apresentadas as palavras "play" e 
"game", traduzidas aqui como brincadeira e jogo. No sentido dado pelo autor, "game" é uma forma de 
jogo organizado, enquanto "play" é um jogo espontâneo. O autor apresenta estas definições por 
considerar as diferenças entre a língua inglesa , a francesa e a alemã, com relação a estas palavras. 
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• Racionalização - o desporto moderno é vinculado a uma 
racionalidade que estabelece relações entre meios e fins , o que se 
expressaria na criação e evolução de regras bastante explícitas e 
capazes de garantir alguma previsibilidade às competições, assim 
como na criação de tecnologias (equipamentos, método de 
treinamento, etc.), que visam alcançar determinados objetivos; 

• Organização burocrárica - o desporto moderno é realizado dentro 
de um sistema de organização (com hierarquia, funções, etc.) de 
competições unificadas e universais, que permitem competições 
em diversos níveis (local, nacional e internacional); 

• Quantificação - o desporto moderno - coerente com o modus 
vivendi da sociedade moderna - caracteriza-se por transformar 
todas as façanhas atléticas em algo que possa ser quantificado e 
medido (número de pontos ou golos, medidas de tempo e 
distância), sobre o que inúmeros exemplos poderiam ser citados; 

• Record - no desporto moderno aparece o record, uma 
combinação do impulso para a quantificação com o desejo de 
vitória, ligado à idéia de comparação e progresso (é possível 
haver a competição entre pessoas sem a necessidade de encontro 
em algum lugar ou tempo; a cada aperfeiçoamento pode haver 
outro acima). 

No seu esforço para compreender o desporto nas diversas 
épocas, o autor sustenta-se e procura argumentar a partir de dados 
etnográficos, os quais interpreta, vinculando-os tanto a aspectos estruturais 
da realidade social de cada momento histórico, como aos conceitos 
desenvolvidos a priori acerca de brinquedo, jogo, competição e desporto. 
Desta forma, numa síntese conclusiva, apresenta um quadro (quadro 1) 
onde compara os diversos desportos analisados, diferenciando-os pela 
presença ou não das sete características estabelecidas. 

Desporto Desporto Desporto Desporto Desporto 
primitivo grego romano medieval moderno 

Secularização Sim/não Sim/não Sim/não Sim/não Sim 
Igualdade Não Sim/não Sim/não Não Sim 
Especialização Não Sim Sim Não Sim 
Racionalização Não Sim Sim Não Sim 
Burocracia Não Sim/não Sim Não Sim 
Quantificação Não Não Sim/não Não Sim 
Record Não Não Não Não Sim 

Quadro 1: Guttmann (1978 : 54) 
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Estas características, uma vez encontradas no processo 
interpretativo desenvolvido, e apesar de serem identificadas apenas nos 
dados referentes aos grandes aspectos de cada sociedade

5
, passam a ser 

transferidas para todas as práticas desportivas de cada período, sendo-lhes 
atribuído o estatuto (no seu conjunto) de representantes do desporto de 
uma época. Especificamente sobre o desporto moderno, considera-o um 
reflexo da Revolução Industrial e do Movimento da Reforma Protestante, 
transformações sociais que seriam responsáveis pelo surgimento da 
racionalidade do desporto, em detrimento da espontaneidade do jogo. 

Inspirando-se também numa abordagem histórica, Richard 
Mandell, na sua História Cultural do Desporto (1986), propõe-se a tratar 
"mais do que do desporto propriamente dito e do problema da sua 
definição, ( ... ) do desporto na vida das populações"6 

(: IX). Sustentado em 
provas arqueológicas e observações etnográficas, acompanha aspectos da 
história do desporto desde os "alvores da cultura" (: 1) até ao "desporto na 
sociedade contemporânea" (: 271), apoiando as suas conclusões tanto no 
instinto lúdico do jogo (um comportamento animal donde seria originário o 
desporto)7

, quanto nos aspectos estruturais relacionados com o momento 
histórico, político e econômico da sociedade onde está inserido. 

No seu percurso, chega à Inglaterra do século XIX, onde 
considera ter sido inventado o desporto moderno8 e, assim como Guttmann 
e Brohm, também o vincula ao processo de industrialização em curso. 
Considera ainda que, à medida que a sociedade inglesa se transformava 
pelo processo de industrialização, algumas das suas características (a 
racionalização, a estandardização, e a precisão das medições) integravam
se cada vez mais na vida e na cultura inglesas, o que viria também a 
caracterizar - mais do que noutros períodos - os passatempos populares. 
Esta nova concepção de desporto passa então a ser difundida por todo o 
mundo, com especial receptividade nos Estados Unidos da América -, na 
medida em que a prosperidade da sociedade inglesa é vista como modelo 
para as demais. 

Assim, aponta Mandell, o desporto moderno está vinculado 
a aspectos político-ideológicos, relacionados com as suas ongens nas 

5 
Grandes eventos desportivos, regulamentos, legislações, etc ., mas nunca no cotidiano. 

6 
Vale destacar que, em diversas passagens do seu texto, Mandei! aponta para o fato de não ter dados sobre 

as práticas desportivas do cotidiano da população, mas apenas acerca das grandes competições e eventos. 
7 

Na perspectiva de Johan Huizinga e Roger Callois. 
8
Quando afirma que os " Ingleses ' inventaram' ( ... )quase todos os desportos de equipe hoje vigentes ... ", 

refere-se ao fato de que foi na Inglaterra que vários desportos e jogos - até então praticados de diversas 
maneiras diferentes - foram regulamentados com regras fixas e escritas. 
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novas condições culturais e matena1s presentes também no 
desenvolvimento industrial e com as adaptações psicológicas para a vida 
moderna: a ênfase em resultados; objetivos racionais; organização; 
burocracia; disciplina; autoridade; competitividade; ideologia democrática; 
meritocracia. Conclui apresentando uma crítica veemente ao desporto e à 
sociedade moderna, considerando que trazem consigo a homogeneização 
da vida social em detrimento da variedade da natureza. Para Mandell, o 
desporto é um "sistema ritual e retórico de símbolos públicos que supõem 
um apoio positivo para as forças que fazem possível a vida moderna" (: 
286). O autor afirma que o desporto contém mensagens intrínsecas em 
favor do mérito, da democracia e do êxito verificável, valores que, segundo 
ele, não têm funcionado nem no desporto nem na sociedade moderna. 

Apresentado sob o título A Cultura Desportiva e 
considerando que o desporto precisa de ser compreendido como uma 
realidade específica, Donald Guay (1993) propõe-se a encontrar aspectos 
que permitam demarcar o fenômeno desportivo enquanto tal e 
circunscrevê-lo como objeto de observação empírica. Com este objetivo, 
inicia o seu trabalho (1 o Capítulo) analisando criticamente o que considera 
ser um contexto anárquico em torno das tentativas de conceituar o 
desporto. Daí em diante, mostrando-se insatisfeito com este quadro, 
apresenta (2° Capítulo) os resultados do esforço de "dissecar o fenômeno 
afim de identificar os seus componentes significativos" (: 30), 
considerando-os "variáveis endógenas do desporto como sistema [que] lhe 
dão a sua especificidade e a sua originalidade"(: 104): a atividade física; a 
competição; o divertimento; o que está em jogo9

; a regra; e o espírito 
desportivo. 

Posteriormente e continuando a sua construção teórica (3° 
Capítulo), analisa o desporto - os seus elementos constitutivos, a sua 
estrutura, e a sua organização -, também a partir de uma perspectiva 
sistêmica, ou seja, vendo-os como partes de um todo em que cada parte é 
ligada às outras, de forma a que nenhuma delas tenha existência autônoma; 
ao contrário, considerando que entre elas são estabelecidas relações 
causais de interdependência. Conclui "que o desporto constitui uma 
verdadeira cultura" (: 120), que se insere no processo de racionalização de 
todos os aspectos da vida na sociedade ocidental desde o século XVII. 
Cultura esta que é produzida e reproduzida pela comunidade desportiva 
(modelos de atitudes e comportamentos vinculados a normas, formas de 
execução, busca de resultados mensuráveis, e comparação) que, passando a 

9 
L'enjeu. 
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fazer parte da interioridade das pessoas, ao ponto de se tornarem 
inconscientes, se apresenta como universal e encaminha no sentido da 
homogeneização deste campo, já que se opõe à originalidade e às clivagens 
socioculturais. 

- #-

Sintetizando o apresentado neste tópico, inicialmente pode 
depreender-se que, nestes estudos, são desenvolvidas análises acerca do 
desporto, numa tradição que tende a abordá-lo dando especial atenção à 
estrutura social, política e econômica na qual está inserido. Assim 
visualizado, o desporto é identificado como elemento da cultura que 
encontra a sua orientação numa dimensão mais ampla da sociedade, a qual, 
de forma consensual, é um fator determinante das suas características. 

Desta maneira, o desporto passaria a desempenhar uma ou 
vanas funções na sociedade e seria um elemento de reprodução desta 
realidade. Dentre os autores apresentados, Bouet e Brohm são os mais 
enfáticos em relação a estas considerações, sendo também os mais 
contundentes nas suas críticas para com o desporto moderno. Isto fica 
bastante explícito quando afirmam que "o conceito de função ( ... ) oferece 
uma categoria fundamental para ( ... ) o empreendimento de descrever e de 
melhor compreender o fenômeno humano do desporto" (Bouet, 1968: 392) 
e que "o desporto é uma parte integrada na totalidade concreta: a sociedade 
capitalista e o seu dinamismo", sendo que a "sua função social e política 
( ... ) lhe é ditada pelo lugar que ocupa dentro da totalidade das relações 
sociais" (Brohm, 1978: 18). 

Desta interpretação deriva um segundo ponto a ser 
considerado, que é o fato de que estes autores visualizam o desporto de 
uma perspectiva institucional. Neste sentido, tanto Bouet como Guay são 
bastantes explícitos, chamando a atenção para aspectos que - mesmo 
implicitamente - estão presentes nos pensamentos dos demais: o primeiro 
afirma que no desporto estão contidas todas as características de uma 
instituição no sentido sociológico; o segundo analisa o desporto numa 
perspectiva sistêmica, levando em consideração tanto os seus componentes 
básicos, como a sua estrutura e organização. Em síntese, o desporto é uma 
instituição, na medida em que é visto como um sistema de práticas 
competitivas situadas dentro de uma mesma lógica e coerência internas, a 
qual - objetivada nos seus regulamentos, normas, modalidades, valores e 
outros componentes - se relaciona com formas de organizações que lhe são 
exteriores. 
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Esta orientação encaminha para mais um aspecto comum 
destes trabalhos, nomeadamente a origem das suas análises, as quais têm 
como referências fundamentais as observações e reflexões relacionadas 
com as competições desportivas de grande evidência social. Mesmo 
quando sustentados em dados empíricos, levam em consideração apenas 
aqueles que são relacionados com o desporto hegemônica e 
institucionalmente difundido na sociedade pelos seus agentes sociais 
dominantes: regulamentos, legislações, obras literárias, depoimentos 
registrados , meios de comunicação de massa, entrevistas com atletas, etc .. 
Assim, conforme reconhece Mandell em diversos momentos do seu texto, 
quase nada é apresentado sobre o significado que as práticas desportivas 
têm (ou tinham) para as pessoas comuns no seu cotidiano. 

Isto leva-os a destacar determinadas características 
(Gutmann) básicas ou mesmo essenczazs (Bouet), que constitmnam a 
lógica do desporto moderno (Brohm), ou da cultura desportiva (Guay). 
Mesmo utilizando palavras e expressões diferenciadas, estes autores 
acabam por aproximar-se bastante

10
, ao enfatizarem que o desporto é fruto 

de um processo de racionalização da vida moderna, que transformou os 
passatempos e jogos desenvolvidos, até então, em práticas vinculadas: à 
idéia de competitividade e afrontamento; ao espírito desportivo; às regras e 
normas universalizadas; aos gestos estandartizados e especializados; à 
busca de resultados mensuráveis e comparáveis; à meritocracia, expressa 
na figura do campeão; à produtividade e performance corporal no sentido 
do progresso, cuja expressão máxima é o record desportivo. Ao 
articularem todas estas idéias e características, são, em grande medida, 
unammes ao criticarem o desporto moderno, por considerá-lo 
excessivamente competitivo, ideologicamente reprodutor dos valores 
dominantes, e fator de alienação. 

Como decorrência deste olhar, pautado num universo já 
determinado de referências e num caminho metodológico que visa 
encontrar características comuns a todos os desportos, uma visão 
homogeneizada prevalece sobre o fenômeno desportivo, o qual é 
identificado com uma forma monolítica que dá prioridade às regularidades 
e continuidades, sem levar em conta as possíveis descontinuidades na 
realidade das suas práticas concretas. Estas regularidades passam a dar 

lO 
O que está apresentado a seguir, não significa que todos os autores foram unânimes ao destacar as 

mesmas idéias e características. Mesmo correndo algum risco, acredito não ser falso afirmar que os seus 
pensamentos sobre o desporto - implícitos ou expl ícitos nas suas obras - aproximaram-se muito, o que 
permite enquadrá-los num conjunto. 
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sustentação a algo semelhante a leis sociais para o desporto, como se todas 
as práticas desportivas tivessem os mesmos objetivos, sentidos e 
motivações , independentemente dos seus protagonistas. Vale a pena 
destacar que Bouet faz um esforço no sentido de identificar 
heterogeneidades , mas não avança mais do que estabelecer classificações 
tipológicas ideais (relacionadas com a idade, com o sexo, etc.) , dentro das 
quais enquadra cada uma das diferentes manifestações que encontra, 
caracterizando assim outro tipo de homogeneização - neste caso, no âmbito 
interno. Também Guay, ao descrever práticas desportivas no lazer, se 
aproxima da aceitação das diversidades culturais neste campo, mas acaba 
por não as ad:mi tir, considerando-as fora do uni verso desportivo 

11
• 

Conseqüência destes aspectos, é a transposição das 
características apontadas pelos autores (que passam a funcionar como 
determinantes) para todas as demais formas e manifestações do desporto, 
inclusive no âmbito do lazer. Este direcionamento conduz à 
desconsideração das diferentes possibilidades de manifestação do desporto 
e ao obscurecimento de uma heterogeneidade possivelmente existente, na 
relação que o desporto possa vir a ter com os seus praticantes concretos, o 
que se expressa nas práticas cotidianas. 

Desporto num processo histórico de longa duração 

Numa perspectiva diferenciada das anteriores, Norbert Elias 
e Eric Dunning desenvolvem suas análises acerca do desporto na obra A 
Busca da Excitação (1992), uma coletânea de artigos escritos pelos dois 
autores, já referida no Capítulo I. O trabalho se constitui uma unidade, na 
medida em que têm as mesmas bases teórico-epistemológicas, as quais 
estão explicitadas no seu Prefácio (Dunning) e na sua Introdução (Elias)

12
• 

Sem perder de vista a perspectiva de conjunto dos trabalhos e também 
dando especial atenção à forma de abordagem escolhida pelos autores, para 
o desenvolvimento da problematização que é a especificidade deste texto, 
além dos dois tópicos introdutórios, serão analisados de forma especial os 
capítulos I, li , III, VI e VII, respectivamente: "A busca da excitação no 

li 
Ver nas páginas. 48 e 49 : ao analisar práti cas desportivas em que a idéia de divertimento se sobrepunha 

à competição, utili za um argumento arbitrário e afirma que elas não se enquadram no conceito de 
desporto. 
12 

As citações originárias da Introdução e/ou do Prefácio, serão referidas como partes da obra como um 
todo, ou seja, como se a autoria fosse dos dois autores. 
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lazer" (Elias&Dunning, 1992a); "O lazer no espectro do tempo livre" 
(Elias&Dunning, 1992b); "A gênese do desporto: um problema 
sociológico" (Elias, 1992a); "A dinâmica dos grupos desportivos" 
(Elias&Dunning, 1992d); "A dinâmica do desporto moderno: notas sobre a 
luta pelos resultados e o significado social do desporto" (Dunning, 1992a). 

Identificando o desporto como um elemento estratégico 
para conhecer a sociedade, os autores propõem-se a compreender o seu 
significado social, analisando-o empiricamente num processo de longa 
duração, cujo ponto de partida é uma abordagem multidisciplinar, ou seja, 
numa articulação entre aspectos sociológicos, psicológicos e fisiológicos. 
Ao mesmo tempo que nestes trabalhos é buscado o conhecimento sobre o 
desporto, o seu desenvolvimento contribui para aprofundar a teoria do 
processo histórico de longa duração, denominado por Elias de processo de 
civilização, assim como para sustentar a teoria multidisciplinar das 
emoções, ambas já utilizadas em estudos anteriores 13

• 

Ao estudar "a relação entre o desenvolvimento da estrutura 
de poder inglesa e o desenvolvimento dos passatempos com características 
de desportos" (Elias&Dunning, 1992: 49), os autores concluem que o 
desporto moderno é o resultado do processo de civilização ocorrido na 
Inglaterra do século XVIII, que tem como aspecto central o aumento das 
sensibilidades em relação à violência. Este processo de transição de 
passatempos a desportos - posteriormente exportado quase globalmente -
ocorreu paralelamente à parlamentarização do Estado Inglês, nos quais a 
aversão à violência explícita e concreta se refletiu nos hábitos sociais dos 
indivíduos, sendo substituída pela violência simbólica. Assim, da mesma 
forma que a arte da guerra era substituída pela retórica e negociação, os 
passatempos recebiam regulamentações que visavam controlar a violência. 
Violência esta que, além de ser controlada pelo poder de Estado (o único 
que poderia utilizá-la), passou a ser controlada de forma autocoercitiva, na 
medida em que os indivíduos aprendiam a dominar as suas próprias 
emoções. 

E é com a ajuda da teoria multidisciplinar das emoções que 
Elias e Dunning se propõem a contribuir para uma teoria mais geral dos 
desportos. Incluindo o desporto nas atividades de lazer atuais, reconhecem
no como uma atividade que proporciona tensões controladas e agradáveis, 
necessárias para a manutenção da saúde mental. Esta afirmação contraria 

IJ 
Posição explicitada por Dunning no prefácio da obra aqui em análise e também identificada em Leite 

Lopes (1995), referindo-se principalmente aos trabalhos de Elias, denominados O Processo Civilizacional 
(I e li) . 
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muitas outras interpretações que identificam o desporto como uma prática 
que tem um objetivo de libertação das tensões, para pensá-lo como 
produtor de tensões de um tipo particular (uma agradável tensão
excitação), que é uma peça fundamental de satisfação no lazer: "sua função 
não é simplesmente, como muitas vezes se pensa, uma libertação das 
tensões, mas a renovação dessa medida de tensão, que é um ingrediente 
essencial para a saúde mental" (Elias&Dunning, 1992a: 137-138). 

Esta forma diferenciada e não negativa de pensar a tensão, é 
fundamental quando Elias e Dunning se propõem a estudar "A Dinâmica 
do Grupos Desportivos - uma referência especial ao futebol". Através da 
análise configuracional do jogo como um todo (de duas equipes em 
confronto e não de cada equipe em separado), os autores afirmam que o 
"padrão de jogo" (Elias&Dunning, 1992d: 280) se constitui numa 
dinâmica estabelecida pelo equilíbrio entre a rigidez e a flexibilidade das 
regras. Considerando que o jogo se concretiza nas relações de 
interdependência entre os seus participantes, defendem que o mesmo será 
prejudicado se estas relações forem demasiadamente rígidas, ou 
excessivamente flexíveis. É neste sentido que os autores consideram que 
seja adequado abandonar "o sentido negativo do conceito convencional de 
tensão e substitui-lo por outro que permita uma tensão ótima normal" 
(Elias&Dunning, 1992a: 137). 

A análise de Elias e Dunning traz consigo alguns aspectos 
que, de uma forma especial, devem ser apontados para a problematização 
que está aqui sendo desenvolvida. Estes aspectos referem-se, tanto às 
diferenças de abordagem dos autores anteriormente apresentados, quanto à 
proposta de análise que será elaborada a seguir. 

Um primeiro ponto a ressaltar é a preocupação dos autores 
em compreender o desporto, e não em explicar. Quando as explicações 
aparecem no texto, referem-se a determinados fatos do passado, sem 
nenhuma perspectiva de - a partir de regularidades observadas - estabelecer 
regras sociais generalizantes e prospectivas. A posição teórico
epistemológica dos autores fica também evidente quando afirmam que "a 
sociologia é uma ciência de compreensão", (Elias&Dunning, 1992: 17), e 
quando destacam que a relação de paralelismo estabelecida entre a 
parlamentarização do Estado Inglês e o desenvolvimento dos desportos "não 
possui caráter de uma relação causal" (Elias&Dunning, 1992: 68). 

Este último aspecto é de fundamental importância, na 
medida em que se diferencia das análises anteriores, chamando a atenção 
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para um outro tipo de relação estabelecida entre a estrutura da sociedade 
como um todo e os indivíduos ou grupos particulares. Enquanto os autores 
anteriormente apresentados defendem que o desporto é regulado por uma 
ordem social mais ampla, consensualmente dominadora e monolítica, Elias 
e Dunning - ao analisarem na perspectiva de processo - enfatizam uma 
relação de conflito na construção dos modos de vida na sociedade em geral 
e dos significados sociais do desporto em particular. 

Criticando o que acreditam ser uma postçao bastante 
difundida na sociologia contemporânea, que presume "que as normas de 
todas as sociedades são monolíticas e todas formando um só bloco" 
(Elias&Dunning, 1992b: 153), consideram que "não se pode determinar as 
interelações funcionais de lazer e de não lazer sem integrar neste modelo 
teórico a pluralidade de códigos interdependentes adequados a cada uma 
delas" (ibid.) 14

• Exemplo disto foi a interpretação dos autores sobre o 
desenvolvimento (e convivência) de dois tipos de futebol na Inglaterra, 
relacionados à divergência de grupos quanto à aceitação ou não da 
utilização da canelada, como recurso técnico no jogo: enquanto um grupo 
defendia a sua abolição, o outro queria mantê-la sob o argumento de que, 
sem ela, o jogo ficaria afeminado. 

Apesar de, na obra de Elias e Dunning, o desporto ser 
analisado numa perspectiva institucional , as suas posições deixam espaço 
para um olhar em direção à heterogeneidade dos sentidos atribuídos às 
práticas desportivas. Mesmo não sendo preocupação dos autores 
demonstrar as suas diversidades, com a ajuda dos conceitos de 
configuração e de democratização funcional , deixam em aberto a 
possibilidade de convivência de mais do que uma significação social, tanto 
para os desportos em geral, como para um desporto em particular. Isto 
concretizar-se-ia nas escolhas dos praticantes, em especial no âmbito do 
lazer. 

Em busca da heterogeneidade do desporto 

Como já foi destacado, sem que tenha sido esta a intenção 
dos autores, a análise da obra de Elias e Dunning aponta para um outro 
olhar, diferenciado dos que foram apresentados inicialmente, através do 

14 
Grifo meu. 
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qual o desporto pode ser visto na sua heterogeneidade. Ao invés de 
considerar a realidade desportiva como consensual e constituída por um 
padrão único, esta perspectiva encaminha-se no sentido da possibilidade de 
identificar as suas diferentes expressões relacionadas com as diversas 
formas de apropriação por parte dos praticantes. 

Este pensamento vai ao encontro do de Christian Pociello 
(1981), quando propõe uma abordagem sociocultural das práticas 
desportivas, que se concretizaria numa mudança de perspectiva pela 
"substituição de uma abordagem global, unitária e unificante do desporto, 
por uma concepção mais diversificada das práticas desportivas" (: 10). 
Chamando a atenção para o surgimento de novos desportos diferentes dos 
tradicionais (por exemplo, os denominados desportos californianos), 
considera-os a evidência de uma ruptura de um sistema consensual para a 
emergência de uma situação concorrencial entre uma demanda (que 
obedece a uma lógica de diferenciação) e uma oferta (que, por interesses 
monopolistas, obedece à lógica da divulgação). Mesmo reconhecendo a 
importância de considerar os determinantes socio-culturais externos que 
participam na construção das representações sociais no âmbito do 
desporto, este autor direciona a sua proposta de análise para as 
necessidades e os prazeres individuais, vendo-os como "mecanismos 
distintivos ( ... ) que convidam a situar os desportos num sistema de práticas 
constitutivas dos estilos de vida"(: 13). 

Inspirado numa perspectiva semelhante, Bourdieu (1990) 
defende que para que se possa analisar um desporto em particular, é 
necessário compreendê-lo como parte de um sistema de práticas 
desportivas, onde cada elemento recebe um valor distintivo. Na sua 
proposta de análise e com a ajuda do conceito de habitus, considera que o 
elemento determinante do sistema desportivo é o sistema de preferências 
de cada grupo social, que é estabelecido pela relação entre o espaço das 
práticas desportivas existentes e o espaço das posições sociais e das 
escolhas dos praticantes. Noutras palavras, bastante próximas do 
pensamento de Pociello, o autor visualiza "uma relação entre dois espaços 
homólogos, um espaço das práticas possíveis, a oferta, e um espaço das 
disposições a serem praticadas, a procura"(: 214). 

Para Bourdieu, quando socialmente realizado e encarnado 
nos atores sociais, um desporto que é conhecido por um determinado nome 
(futebol ou tênis, por exemplo), pode receber diversos sentidos (até 
opostos) determinados por o que ele denomina de "efeito de apropriação" 
(: 216). Neste sentido, no uso que cada grupo atribui a um desporto, propõe 
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objetivamente a sua interpretação deste desporto, que pode ser diferente 
do sentido dominante, ou seja, aquele que é estabelecido pelos seus 
usuários dominantes (numérica ou socialmente). Mesmo sendo marcada 
pelo uso dominante (uma pelada de futebol não deixa de ser futebol), a 
elasticidade que a definição técnica desta prática desportiva (futebol) 
apresenta, permite mudar o seu sentido numa possibilidade de usos 
diversos. 

É neste caminho que Bento (s.d.) desenvolve uma análise 
prospectiva sobre as "Novas Motivações, Modelos e Concepções para a 
Prática Desportiva" para o século XXI. Identificando uma sociedade em 
mudanças, considera que o desporto é difícil de ser conceituado de uma 
forma inequívoca e que deve ser analisado como "um fenômeno 
antropológico que representa, promove e disponibiliza formas muito 
distintas, mas todas especificamente socioculturais e historicamente dadas, 
de lidar com a corporeidade" (: 127). Na sua argumentação, o autor afirma 
que "o desporto existe no plural" (: 126), face à pluralidade de clientela, de 
modelos, de cenários, de modalidades e disciplinas, e de sentidos e 
significados. No que se refere especificamente aos sentidos e significados, 
afirma que 

o desporto perdeu seu sentido inequívoco. O sentido 
do desporto é variado e multidimensional. Nele podemos 
encontrar os valores da corporeidade, da condição física, da 
saúde, do ter e do ser, do rendimento, do esforço de procura, do 
empenhamento, da persistência, da acção e da realização, do 
enfrentar dificuldades, barreiras e resistências, da tensão, do 
dramatismo e da aventura. E é um espaço de expressão, de 
estética, de relaxação e entretenimento, de configuração e 
criação de vivências, de sensações, de impressões e 
experiências, de comunicação, de cooperação e interacção (: 
129). 

Bento ainda conclui o tópico em que discorre sobre a 
pluralidade dos sentidos e significados do desporto, defendendo que "um 
sentido do desporto em si mesmo não existe; decorre das valorações que 
ligam as pessoas ao desporto"(: 129). 

A possibilidade de "Diversidade e Pluralidade no Cenário 
Desportivo" (1996) é também defendida pelo antropólogo italiano Vicenzo 
Padiglioni. Em um artigo que tem como ponto de partida o universo dos 
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desportos californianos,
15 

o autor considera que nos dias atuais (e quem 
sabe desde sempre), a realidade dos desportos se mostra bastante 
diversificada. Criticando os discursos que os unificam e chamando a 
atenção para as suas variações internas, advoga que os desportos têm 
características cada vez mais heterogêneas, o que dificulta as tentativas de 
compreendê-lo com base em critérios rígidos. Na sua reflexão de 
abordagem antropológica, desafia aqueles que propõem uma imagem 
homogênea do desporto, os quais o apresentam como um fenômeno 
previsível que tem os seus princípios já identificados. 

Padiglioni sustenta-se na forma como interpreta diversas 
práticas desportivas (tradicionais e emergentes), colocando-as em 
confronto com uma definição correntemente aceita do termo desporto, 
assim como com outras interpretações de autores clássicos da área. Uma 
das suas posições - muito próxima do pensamento de Bourdieu, como foi 
anteriormente referido - é exemplificada com os jogos de bola das crianças 
na rua (com as suas regras improvisadas e negociadas), os quais considera 
serem formas de apropriações de uma prática desportiva institucionalizada, 
neste caso o futebol oficial: "um desporto, se bem estruturado por regras, 
valores e cenários simbólicos, pode sempre ser manipulado de forma 
lúdica e consciente por parte de grupos sociais e realidades locais" (: 32). 

Conclui seu texto, evidenciando a perspectiva antropológica 
e relativizando a rigidez definidora dos desportos ocidentais, considerando 
esta a responsável pela idéia de que eles são pouco comparáveis com os 
jogos populares e outras competições tradicionais. Considera ainda que a 
investigação etnográfica e a comparação antropológica podem ser formas 
mais apropriadas para a compreensão do cenário desportivo, hoje rico em 
diferenças. 

- #-

Uma síntese das posições destes autores permite perceber 
alguns pontos que, de forma especial, possibilita caracterizá-los como um 
conjunto. De maneira bastante diferenciada do primeiro grupo de trabalhos 
destacados neste texto, esta última perspectiva, ao invés de apresentar a 
sociedade como um todo de valores e funções sociais que conferem 
coerência e funcionalidade ao sistema, destaca as relações de conflito entre 
diferentes grupos sociais. Quando não se satisfazem com uma visão única 

15 
Apesar de ter como ponto de partida os desportos californianos (temática específica da edição em que 

foi publicado o artigo) , Padiglioni amplia a discussão sobre o tema da homogeneidade/heterogeneidade no 
desporto em geral. 
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para o desporto, identificam os atores sociaiS como SUJeitos de suas 
escolhas, no campo deste elemento da cultura. Mesmo reconhecendo que 
as normas sociais têm influência nas condutas, relativizam esta tendência e 
põem também em evidência as decisões individuais e de agrupamentos 
coletivos particulares. 

Vistas desta maneira, as práticas desportivas deixam de ser 
analisadas de uma forma homogênea e passam a ser consideradas como 
valores presentes num sistema, sendo praticadas e veiculadas por 
diferentes grupos de um mesmo contexto social, convivendo, não numa 
relação consensual via dominação, mas de interação e de conflito. Estes 
autores, ao questionarem a homogeneidade das práticas desportivas (e 
mesmo não identificando empiricamente as heterogeneidades), chamam a 
atenção para as possibilidades de diferentes significados que lhes podem 
ser atribuídos pelos praticantes. 

Vale assim dizer - a partir das últimas argumentações e 
retomando à hipótese inicial - que, para estes autores, em que pese a sua 
origem, o desenvolvimento, a existência atual e os aspectos que o 
caracterizam, o desporto não responde necessária e mecanicamente às 
normas sociais que porventura sejam dominantes em cada contexto. Num 
palco de contradições sociais, os diferentes protagonistas participam com 
uma posição ativa, capaz de criar e recriar as suas práticas culturais, na 
perspectiva do efeito de apropriação apontado por Bourdieu. 

Quando utiliza o termo efeito de apropriação, Bourdieu 
está chamando a atenção - entre outros aspectos - para o elemento gosto, 
enquanto aspecto de fundamental importância no momento das escolhas 
culturais. No sentido que lhe é atribuído, gosto é a "propensão e aptidão à 
apropriação (material e/ou simbólica) de uma determinada categoria de 
objetos ou práticas classificadas e classificadoras, [e] é a forma generativa 
que está no princípio do estilo de vida" (Bourdieu, 1983a: 83). Neste 
sentido, o desporto, junto com outras práticas culturais, manifestar-se-ia 
segundo aspectos distintivos dos seus praticantes 16

, constituindo uma das 
expressões dos diferentes estilos de vida. 

16 
No que se refere a aspectos intluenciadores das distinções, Bourdieu destaca as questões relativas às 

diferenças entre classes sociais, mas amplia esta possibilidade para as distinções no interior de uma 
mesma classe - ver em Bourdieu (1983, a e b) e Bourdieu (1990). 
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Problematização e questões a investigar. 

Num esforço de síntese e mesmo sem ter a intenção de 
desenvolver uma análise compartimentada dos estudos acerca do desporto, 
alguns aspectos encontrados permitem colocar os três grupos de autores em 
dois diferentes campos de pensamento, os quais podem ser utilizados para 
direcionar a presente problematização. 

As considerações apresentadas, desde o início deste 
capítulo, apontaram de forma especial para duas perspectivas de análise 
diferenciadas, através das quais os autores procuram a compreensão do 
fenômeno desportivo. 

A primeira (Bouet; Brohm; Guttmann; Mandell; Guay)- ao 
privilegiar aspectos estruturais da sociedade, e tendo como opção 
metodológica a busca de aspectos que caracterizem o desporto como uma 
realidade cultural específica -, encaminha para uma visão homogeneizada 
desta prática. Segundo este ponto de vista, o desporto já estaria até certo 
ponto suficientemente explicado, na medida em que tanto as suas 
características (reproduções objetivas da sociedade mais ampla), como as 
críticas que delas decorrem, se repetem, de certa forma, nas interpretações 
que fazem os autores. 

A segunda (Elias/Dunning; Pociello; Bourdieu; Bento; 
Padiglioni) volta-se para aspectos individuais e subjetivos dos atores 
sociais e, mesmo sem apresentar dados empíricos sobre o tema, encaminha 
a reflexão para a heterogeneidade das manifestações desportivas, e 
demonstra a sua insatisfação em relação à pretendida posição passiva dos 
protagonistas do desporto. Para estes autores, o desporto poderia ser visto 
como uma prática social passível de ser apropriada de forma diferente pelas 
pessoas comuns, em di versas realidades específicas', onde, com 
características distintivas, se inserem nos seus estilos de vida. 

Esta segunda forma de olhar para a sociedade e para os 
fenômenos culturais aproxima-se do pensamento de Archer (1994), quando 
critica com muita veemência as abordagens sociológicas ligadas às teorias 
da sociedade industrial, nas quais a subordinação da cultura à estrutura 
"rejeita a priori qualquer importância das contradições culturais" (: 130). 
Opondo-se a isto, a autora enfatiza a capacidade seletiva, mediadora, 

Como, por exemplo, nos momentos do tempo livre do seu dia-a-dia, quando: são ora praticantes ativos 
nos parques, nos campos, nas ruas, nos clubes, etc.; ora são espectadores frente à televisão; ou ainda 
torcedores em praças de espetáculos esportivos. 
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reflexiva e inovadora dos indivíduos e dos grupos, capacidades também 
muito evidentes nos pensamentos de Pociello, Bourdieu, Bento e Padiglioni 
acerca do desporto. 

Esta posição vai ao encontro do pensamento de Lovisolo 
(1995), quando considera que o gosto oferece de forma especial um 
caminho para a compreensão do desporto. Na opinião do autor, a 
compreensão do desporto na perspectiva das diferenças e dos estilos de 
vida, deve ser procurada a partir da linguagem do gosto, pois, segundo ele, 
tanto a linguagem das normas como a da utilidade, permitem compreender 
apenas um universo limitado das práticas desportivas. Reconhecer o 
fenômeno desportivo nesta perspectiva, significa considerar que, no seu 
interior, há uma lógica2

, um universo de significações que necessitam ser 
investigados quando se pretende compreendê-lo na sua heterogeneidade e a 
partir dos seus protagonistas. 

A partir das considerações que vêm sendo apresentadas, 
parece ser oportuno aceitar o convite de Pociello (1981), quando sugere 
que o desporto seja estudado como um elemento integrante dos sistemas de 
práticas que constituem estilos de vida. Pensar desta maneira, significa 
tentar compreender o desporto na sua heterogeneidade, ou seja, nas 
diversas formas e significados com os quais ele se insere no "conjunto mais 
ou menos integrado de práticas que um indivíduo adota, não só porque 
essas práticas satisfazem necessidades utilitárias, mas porque dão forma 
material a uma narrativa particular de auto-identidade" (Giddens, 1997: 
75). 

Com esta perspectiva, chega-se à idéia central desta 
intenção de estudos, pois, ao reconhecer o desporto como um fenômeno 
cultural difundido globalmente, que traz consigo um universo de 
significações hegemonicamente colocadas, a intenção é compreendê-lo na 
sua expressão particular, vendo-o como uma prática social inserida no 
âmbito do lazer, e como elemento constitutivo dos estilos de vida. Prática 
esta que, com características distintivas expressas nas diferentes formas de 
apropriação cultural do cotidiano dos atores sociais, se vincula com uma 
realidade mais ampla da sociedade onde está situada, numa relação de 
integração e de conflito. 

Partindo disto, diversas perguntas poderiam ser feitas, as 
quais têm como questão geradora, aquela que se relaciona com a hipótese 
inicial: 

2 
Ver em Laraia (1996: 90 a 97) : "A cultura tem uma lógica própria". 
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- é verdade que o desporto - apesar de existir sob uma 
forma de manifestação oficial e hegemonicamente difundida na sociedade -
é um elemento da cultura que, mesmo com formas e características 
semelhantes, quando se manifesta como uma prática do lazer, apresenta 
diferentes significados relativos às ressemantizações determinadas pela 
apropriação que dele fazem diferentes indivíduos e grupos sociais? Em que 
medida isto acontece? 

Para encontrar respostas a esta questão, é necessano 
responder a outras perguntas, relacionadas com as escolhas no âmbito do 
desporto e do lazer, assim como com a identificação da população a ser 
investigada. Importa então compreender o universo cultural desportivo de 
diferentes grupos de praticantes de desporto no tempo livre, assim como a 
relação que estas práticas têm com outros aspectos das vidas destes 
indivíduos. Outras perguntas mostram-se então necessárias, relativas à 
especificidade das práticas desportivas e aos fatores que interferem na 
formação dos diversos grupos: 

- quem são estas pessoas que, no seu tempo livre, optam por 
um lazer ativo, no que se refere à pratica de atividades físicas, em 
particular, atividades desportivas? 

- como é que estas práticas se inserem na vida dos seus 
protagonistas, no que se refere às relações com outras instâncias da vida 
social, como o trabalho, o lazer, a família, etc.? 

- quais são as características do desporto que estas pessoas 
e grupos praticam? Como podem ser relacionadas com as características 
do desporto hegemonicamente difundido? Como podem ser relacionadas 
com as características de outros grupos de praticantes de desporto no 
lazer? 

- que significados são evidenciados por cada indivíduo e 
para cada um dos diferentes grupos de praticantes de desporto? Em que 
medida estes significados interagem com os que são difundidos 
hegemonicamente, e também com os significados atribuídos por outros 
grupos? 

- que fatores (diversos, mas em especial os ligados ao 
significado dado ao desporto) são evidenciados nas dinâmicas de cada 
grupo desportivo? Como estas fatores relacionam-se com a participação 
de cada indivíduo no contexto do seu grupo de convivência? 
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quais são as regras de convzvencia nos grupos 
(desportivas e outras) ? Quais são os objetivos coletivos dos grupos 
desportivos estudados, e como é que isto se relaciona com os interesses 
individuais, assim como com os objetivos de outros grupos ? 

Responder a estas perguntas (e a outras questões que a 
realidade empírica poderá oferecer) significa tentar interpretar o fenômeno 
desportivo, tanto comparando as suas manifestações em dimensões 
microscópicas (entre praticantes; entre grupos de praticantes), como 
estabelecendo relações com manifestações macroscoptcas (desporto 
praticado no âmbito das federações desportivas). 

Neste ponto, as interpretações correntes no âmbito da 
sociologia do desporto serão bastante úteis, tanto como interlocutoras, 
como para fornecer as categorias a serem analisadas e contextualizadas na 
perspectiva do presente estudo. 

É por isto que os autores destacados no primeiro campo de 
pensamento referido acima, oferecerão uma contribuição especial: se por 
um lado - preocupados em encontrar as características específicas do 
desporto - deram atenção apenas as suas regularidades e encaminharam 
para uma visão homogênea desta prática social, por outro - ao apontar e 
analisar o que consideraram ser os componentes básicos do desporto -
abriram o caminho para a operacionalização empírica destes mesmos 
componentes em realidades específicas3

• 

Esta contribuição é fundamental para que se possa tentar 
identificar uma possível heterogeneidade no desporto, a qual foi sugerida 
pelo outro grupo de autores, identificados acima como os autores do 
segundo campo de pensamento. Mesmo não tendo desenvolvido trabalhos 
empíricos que sustentassem suas interpretações4

, estes últimos ofereceram 
as intuições fundamentais para que se chegasse a esta problematização: o 
tipo de "intuição que nos faz ver problemas e nos faz compreender 
problemas antes de resolvê-los" (Popper, 1972: 137). 

É através da articulação das contribuições destes dois 
grupos de autores, que são oferecidas as condições para que seJa 

3 
Quando digo abriram caminho, é no sentido de que - além deles - outros autores também referem-se a 

muitas destas características. Mesmo não sendo referidos nesta problemati zação, estes últimos também 
terão suas contribuições utilizadas na análise e interpretação dos dados deste trabalho. 
4 

Além de Elias e Dunning, os trabalhos dos demais autores, utilizados nesta problematização, não estão 
sustentados em investigações empíricas . 
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desenvolvido este estudo interpretativo sobre o desporto, que além de tentar 
compreender os universos em estudo, propõe-se a saber: em que medida as 
interpretações desenvolvidas no contexto dos estudos contemporâneos 
acerca do desporto, no âmbito das ciências sociais, encontram conciliação 
empírica com as características identificadas nos grupos estudados? 

Sintetizando o que foi até aqui apresentado, não é difícil 
identificar que este estudo situa-se numa perspectiva de tentar compreender 
o desporto no mundo do vivido, ou seja, na sua expressão como um 
elemento que se manifesta dentro de um determinado quadro cultural e na 
vida cotidiana. 

Sendo uma opção de análise que privilegia as 
particularidades e as diferenças entre contextos culturais, esta abordagem 
encaminha para a investigação etnográfica e para a comparação 
antropológica, que foi sugerida por Padiglioni quando identificou a 
diversidade do cenário desportivo. 

Esta forma de olhar para os fatos culturais será esclarecida 
no próximo capítulo, quando serão apresentadas a proposta de análise e a 
metodologia adotada. 
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CAPÍTULO 111 

Um estudo interpretativo: 
pressupostos teórico-metodológicos e pesquisa de campo 

Não se trata de saber se as práticas desportivas são universais. Trata-se sim, de fa lar 
sobre elas de forma a que umas of ereçam luz para a compreensão das outras e, a partir 

disto, sejam criadas condições para responder à pergunta principal deste estudo. 

Na introdução da sua obra Métodos de Pesquisa em 
Ciências Sociais, Howard Becker (1997) faz um alerta, defendendo a idéia 
de que os investigadores sociais não devem prender-se de forma rígida a 
teorias, autores e métodos específicos, ao desenvolverem as suas pesquisas. 

Após elaborar uma breve revisão histórica sobre o 
desenvolvimento desta temática nas ciências sociais, o autor identifica o 
que sugeriu ter sido a ocorrência de uma forma de industrialização destas 
ciêndas, representada por um aumento no esforço científico coletivo, mas 
que teria sido acompanhado também por uma divisão do trabalho na área. 
Cria-se assim, para ele, a figura do metodólogo, um indivíduo que se 
especializa, não em fazer as investigações, mas em desenvolver os 
pressupostos teóricos para a realização das pesquisas. 

Mesmo reconhecendo a importância das contribuições 
destes predecessores, Becker (ibid.) faz várias ressalvas, afirmando que 
prefere "um modelo artesanal de ciência, no qual cada trabalhador produz 
teorias e métodos necessários para o trabalho que está sendo feito" (: 12). 
Afirma ainda que, mesmo que se perca com isto as vantagens da 
especialização, esta atitude evita que o investigador coloque as suas 
observações numa camisa-de-forças, impedindo assim que apareçam as 
idéias que ele mesmo se propõe a revelar. 

Becker declara ainda que o caráter sistemático das 
discussões metodológicas que está presente na obra que introduz com estas 
observações, não é fruto de uma sistematização lógica que tenha sido 
realizada antes das suas investigações. Ao contrário, afirma o autor, o 
trabalho em pauta é o resultado de uma lógica desenvolvida posteriormente 
à sua aplicação concreta, de modo a torná-los inteligíveis para os leitores. 

Foi desta forma que - em certa medida - foi desenvolvida 
esta investigação. O que está referido no capítulo que agora inicia é fruto 
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de leituras e reflexões realizadas em vários momentos acerca de temas 
relacionados com esta investigação, assim como do resultado de uma 
experiência no campo, na qual busquei pôr em prática os pressupostos que 
estas reflexões me proporcionaram. 

Assim como destaca Becker na sua obra, a síntese que 
apresento, é como que a reunião de fragmentos de um todo, que foi 
construído antes e durante o processo de investigação, agora exposta de 
forma organizada para ser compreendida pelo leitor. Muito do que está aqui 
referido como processo lógico e sistemático é produto de questionamentos, 
de dúvidas, de adaptações, enfim, de idas e vindas que estiveram sempre 
presentes nos momentos de decisão sobre o modo de desenvolvimento da 
investigação. Os próprios autores, com os quais procuro agora sustentar a 
abordagem adotada no trabalho, não foram os únicos a serem consultados, 
mas apenas aqueles que - neste momento - se mostram os mais adequados 
para esta exposição. 

Sendo assim, no capítulo que agora inicia, apresento os 
pressupostos teórico-metodológicos da forma como desenvolvi esta 
investigação, assim como os aspectos relativos à experiência vivida na 
pesquisa de campo. 

Pressupostos teórico-metodológicos 

No capítulo anterior desenvolvi a problematização deste 
estudo, na qual foram identificados dois grupos de autores, expressando 
dois campos de pensamento acerca do desporto. Enquanto o primeiro se 
sustenta em análises macroscópicas deste fenômeno cultural e acaba por 
caracterizar o desporto como uma realidade homogênea, o segundo põe em 
dúvida esta . homogeneidade, oferecendo os elementos para o 
desenvolvimento dos questionamentos fundamentais deste trabalho. 

A partir disto, identifiquei, especialmente na posição do 
antropólogo italiano Vicenzo Padiglioni (1995), uma possibilidade 
metodológica de responder às questões propostas, a partir da investigação 
etnográfica, na perspectiva de centrar a atenção não apenas nos aspectos 
mais gerais do desporto, mas também nas expressões particulares deste 
elemento da cultura. 
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Esta é uma forma de olhar para os fenômenos culturais, que 
- em grande medida - sustenta-se em aspectos da tradição antropológica de 
investigação

1 É uma tradição que surge dos esforços despendidos pelos 
povos europeus, ao tentar compreender os costumes estranhos das 
populações com quem passaram a ter contatos, nas suas incursões por 
outras regiões do mundo. Neste esforço, desenvolveu-se uma "espécie de 
ciência da tradução" (Durham, 1986: 7), que passou a reconhecer que os 
comportamentos coletivos não são naturais, mas sim construídos 
socialmente. Esta tradição investigativa compreendeu também que, por 
mais estranhos que pareçam, todos os padrões de comportamento de grupos 
culturais diferenciados, possuem significados e fazem sentido; entendeu 
ainda que, para os decifrar, o investigador necessita de os identificar não 
isoladamente, mas como parte do sistema no qual estão inseridos. 

Porém, se esta tradição surge a partir de uma vontade de 
transformar o estranho em familiar, no decurso do seu desenvolvimento e 
ao tentar também decifrar os hábitos e costumes da própria sociedade em 
que estão inseridos, os antropólogos passaram a seguir um caminho 
inverso: começaram a tentar transformar o familiar em estranho. Assim, a 
investigação de caráter antropológico volta-se hoje para a sua própria 
sociedade, preocupando-se em descobrir como se constróem e se 
desenvolvem, práticas culturais que - à primeira vista e por estarem tão 
fortemente inseridas nas nossas vidas - costumamos considerar quase que 
parte da nossa natureza2

• 

Neste caminho, os antropólogos começaram a fazer 
descobertas surpreendentes, como identificar que, num contexto 
heterogêneo como o dos grandes núcleos urbanos, hábitos e valores que 
parecem ser muito semelhantes, mostram-se, muitas vezes, bastante 
diferentes. Acontece desta maneira, ou por se inserirem noutros sistemas de 

Quando me refiro à expressão Antropologia neste trabalho, identifico-a no contexto das Ciências 
Sociais, assim como nas perspectivas de Roberto DaMatta (1987) e de Gonçalves (1997). Estes autores 
identificam diferentes campos de investigação antropológica, mas desenvolvem os seus estudos num só 
específico, no qual englobam a Antropologia Social e a Antropologia Cultural. DaMatta engloba ainda a 
Etnologia, considerando que as diferenças de denominações "não nos devem ofuscar" (: 32), pois estão 
relacionadas com as tradições de estudos de diferentes países, mas denotam a mesma abordagem: o 
estudo do homem como transformador da natureza e enquanto membro de uma sociedade que existe 
dentro de um sistema de valores. Quando digo em grande medida , é porque pretendo ressalvar que, 
mesmo sendo esta tradição diferenciada de uma sociologia clássica, atualmente esta forma de olhar para 
os fenômenos culturais, é encontrada em vários campos das ciências sociais. Sendo assim, neste estudo 
interpretativo, consultei bibliografia de caráter antropológico, sociológico e histórico. 
2 

Esta forma de identificar as investigações antropológicas é referida por vários autores no contexto da 
disciplina, tais como: Magnani (1984); Durham (1986; 1988); DaMatta (1987); Laplantine (19.94). 
Mesmo que esta seja uma maneira simplificada de expressar este tipo de investigação, dizer que a tarefa 
dos investigadores nos estudos antropológicos é de "transformar o exótico em familiar" e/ou 
"transformar o familiar em exótico" (DaMatta, 1987), é utilizar uma linguagem que contém muito do que 
são estes trabalhos. Sobre este tema, na área do desporto, ver Foley ( 1992) 
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significação, ou por se manifestarem de maneiras diversas, mesmo 
inseridos em sistemas semelhantes. É com base nestas surpresas, que 
podem estar reservadas no interior de universos bastante particularizados, 
que Durham (1986: 8) alerta: "o conhecimento do que pensam, julgam e 
fazem grupos e segmentos que pertencem a setores de classes diversos não 
pode ser presumido, mas deve ser investigado". 

Ao privilegiar então os aspectos microssoctms dos 
fenômenos culturais, este tipo de investigação caracteriza-se por ser uma 
análise interpretativa da cultura

3
, a qual não está à procura de leis sociais, 

mas preocupa-se em compreender o significado que as práticas têm para 
seus praticantes, em universos culturais específicos (Geertz, 1989). 

Subjacente a esta abordagem está um conceito de cultura, 
para o qual, a vida dos homens está estruturada como um sistema 
organizado de símbolos compartilhados, sem os quais a vida coletiva seria 
um caos de ações sem finalidades nem ordem. Sendo então um símbolo, 
qualquer coisa (objeto, ação, palavra, gesto, etc.) que sirva como veículo 
para a orientação das relações entre os homens, a cultura é um sistema 
organizado de símbolos significativos, que organizam a vida dos grupos 
sociais. Isto concretiza-se no intercâmbio destes mesmos símbolos, os quais 
se objetivam em ações públicas e observáveis, que dão sentido ao modo de 
vida destes mesmos grupos (Geertz, 1989; Durá, 1996). 

É neste contexto que se coloca este estudo, no qual a 
intenção é compreender o desporto praticado pelas pessoas comuns, no seu 
dia-a-dia, quando - em especial nos fins-de-semana - o inserem nos seus 
modo de vida. O desporto é então identificado como um elemento da 
cultura que, mesmo sendo considerado tão corriqueiro pelos habitantes de 
conglomerados urbanos4 

- que o vêem acontecer todos os dias nas ruas, 
parques, passeios etc. -, ao ser analisado a partir dos seus protagonistas e 
em situações particulares, pode mostrar-se bastante peculial. 

Neste sentido, a opção é privilegiar a interpretação do 
desporto a partir do contexto onde ele acontece, tentando compreender o 

3 
Utilizarei também, posteriormente, a expressão análise cultural, como utilizam Geertz ( 1989) e Santos 

Silva (1994). 
4 

Dentre os quais, os próprios investigadores. 
5 

Na realidade, no caso específico desta investigação e provavelmente noutras no contexto urbano, esta 
relação entre estranho e familiar é uma via de duplo sentido: por um lado, o desporto é familiar ao 
investigador, e este necessita de se estranhar com ele através de uma visão próxima/distanciada, que lhe 
permitirá ver o que existe de exótico em atividades desportivas específicas ; por outro, para compreendê-lo 
de uma forma mais abrangente, o desporto de cada grupo em particular necessita de tornar-se familiar ao 
investigador. 



57 

significado que ele tem para os seus praticantes. Tentei, neste trabalho, 
proceder como Magnani (1984) ao analisar as atividades desenvolvidas no 
lazer de populações da periferia da cidade de São Paulo, situação em que 
teve a preocupação de deixar de lado uma postura etnocêntrica, e observar 
as atividades de perto e no seu próprio contexto. O que animava esta 
posição do autor e que também está por detrás dos pressupostos deste 
trabalho, é considerar que: se estas práticas existem, é pelo fato de que 
possuem algum significado para aqueles que as praticam. 

Destaca-se então, neste momento, uma visualização do 
desporto que se constitui num esforço para compreendê-lo não apenas 
como um produto, quando pontualmente se manifesta no espaço de jogo de 
uma forma superficialmente semelhante, mas como um processo, a partir 
também da dinâmica em que ele se revela dentro de uma rede de 
sociabilidades que o sustenta. Trata-se de compreendê-lo juntamente com o 
seu em torno, relativo a todo um universo que o envolve: posição social dos 
praticantes; rotinas do dia-a-dia; trabalho; lazer; relações familiares; 
ocupação do espaço público; e outros elementos constitutivos deste aspecto 
do modo de vida dos praticantes. 

Parte-se do princípio de que o mesmo indivíduo, que pratica 
desporto com um determinado grupo e ali participa de uma configuração 
que tem uma determinada identidade coletiva, está situado também noutras 
dimensões da vida social. Contudo, no espaço desportivo, ele relaciona-se 
com os outros através de um determinado padrão de sociabilidade que os 
une. Desvelar este padrão, que se constrói na relação próxima e de 
influência mútua que acontece entre estes protagonistas, é o que alimenta 
esta investigação. 

Assim, além dos vanos aspectos que foram apresentados 
acima e que caracterizaram - de uma forma geral - a abordagem de 
investigação adotada neste trabalho, a seguir apresentarei algumas 
características mais específicas, que também nortearam esta análise 
cultural. 

Um ponto a destacar é o fato de que, neste estudo, foi dada 
prioridade à análise por dentro, vinculada à experiência pessoal no campo. 
Este aspecto significa uma ruptura com qualquer modo de conhecimento 
que não esteja sustentado na observação direta dos acontecimentos sociais, 
os quais ocorrem a partir de uma relação de comunicação entre o 
investigador e aqueles que são os protagonistas do contexto cultural em 
estudo (Laplantine, 1994). Isto acontece no decurso do trabalho de campo, 
quando o investigador necessita penetrar na outra cultura, submetendo-se a 
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um processo de socialização acelerado, que busca a familiarização com as 
suas normas e valores, na perspectiva de compreendê-la e traduzi-la para a 
comunidade científica (Rowland, 1997). 

Esta é uma característica fundamental dos estudos 
etnográficos, que, para Geertz (1989), não estão apenas relacionados com a 
utilização de métodos específicos, mas com um empreendimento 
intelectual para desenvolver uma descrição densa dos contextos culturais 
investigados. Neste caminho, o trabalho do investigador desenvolve-se 
num processo de imersão na cultura estudada, na perspectiva de apreendê
la na sua complexidade, muitas vezes não explícita, interpretando-a a partir 
das significações que os indivíduos atribuem aos seus comportamentos; 
após este processo, o investigador deve torná-la acessível pela sua 
apresentação na forma descritiva. 

O trabalho etnográfico é assim o resultado da interpretação 
de padrões culturais de um contexto específico, desenvolvida pelo 
investigador a partir das representações que determinados indivíduos e 
grupos sociais fazem das suas práticas. Estas representações - imagens 
mentais da realidade, carregadas de valores - estão incorporadas nos 
discursos e nas ações destes indivíduos e grupos, assim como objetivadas 
noutros elementos da sua cultura (documentos; monumentos; trabalhos 
artísticos; etc.); todos estes elementos estão acessíveis ao investigador pela 
sua própria vivência, devendo este analisá-los e interpretá-los6

• 

Este tipo de investigação é então uma análise que visa 
conhecer a peculiaridade do seu objeto de pesquisa, não tendo assim 
pretensões generalizadoras, no sentido de que as suas conclusões possam 
ser estendidas a outros contextos culturais. Por outro lado, sendo uma 
análise em profundidade de um específico universo cultural, ela pode e 
deve oferecer subsídios para submeter à prova conceitos anteriormente 
desenvolvidos, estes sim, estabelecidos no modo da generalização. É assim, 
pela confrontação com análises e teorias generalizadoras, que os estudos 
etnográficos podem propor uma visão alternativa de determinadas práticas 
sociais (Peirano, 1995). 

É por este motivo que os estudos etnográficos não podem 
ser meras descrições de um fenômeno cultural a partir do discurso nativo. 
Estes estudos devem ir além disso, sendo traduções da cultura investigada 
para a linguagem do investigador, que deve ser portador de um aparelho 

6 
Sobre representação social, ver Jodelet ( 1989); sobre a sua aplicação na Antropologia, ver Magnani 

( 1988) e Laplantine ( 1989). 
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conceptual especializado, e de outros conhecimentos a respeito da temática 
em pauta (Rowland, 1997). 

Estabelecendo assim relações entre os aspectos encontrados 
na realidade empírica e aqueles apontados por outros investigadores que 
também estudaram e estudam o desporto, foi assim um objetivo deste 
trabalho não ficar apenas no discurso nativo. Houve também a preocupação 
em enquadrar este discurso num contexto mais ampliado, procurando, desta 
forma, alargar o universo do conhecimento sobre esta prática sociaf. 
Seguindo assim a orientação de Geertz (1989), no sentido de que os estudos 
etnográficos são estudos microscop1cos que abordam análises e 
interpretações amplas e abstratas "a partir de um conhecimento muito 
extensivo de assuntos extremamente pequenos"(: 31), visou-se aqui: não 
apenas compreender o desporto praticado por grupos de desportistas 
particulares, mas sim, através da análise particular, oferecer subsídios para 
uma maior compreensão deste fenômeno cultural. 

Neste sentido, a análise desenvolvida foi uma análise 
comparativa, na medida em que tanto procurou comparar os grupos 
investigados entre si, como confrontar as conclusões obtidas nas 
interpretações das suas atividades com outras análises e interpretações 
acerca do desporto. Porém, o interesse não foi o de encontrar identidades 
substantivas entre fenômenos similares, mas estabelecer relações 
sistemáticas entre eles, na perspectiva de compreendê-los a partir das suas 
semelhanças e diferenças8

• 

Esta posição está vinculada ao pensamento de Geertz 
( 1989), que, interpretado através do raciocínio e do exemplo oferecido por 
Durá (1996: 32), toma-se bastante claro: 

Trata-se, não é de saber se, por exemplo, a arte é 
universal (e decidir se o urinol de Duchamp, as máscaras Dagon 
e as pinturas rupestres são todos fenômenos subsumíveis à 
mesma categoria, quer seja das 'formas expressivas ' ou qualquer 
outra); mas trata-se de falar sobre tais coisas - a pintura 
rupestre, as máscaras e o famoso urinol - de tal forma que estes 
fenômenos lancem luz uns sobre os outros. 

Parafraseando este autor e utilizando o mesmo raciocínio, 
agora na perspectiva do presente estudo, é importante destacar que, neste 
trabalho: 

7 
Para Geertz ( 1989: 24 ), um dos objetivos da antropologia "é o alargamento do universo do discurso 

humano". 
8 

Sobre etnografia e comparação antropológica, ver Casal ( 1996). 
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não se trata de saber se, por exemplo, as práticas desportivas 
são universais (e decidir se o futebol e o voleibol de alta competição, o 
futebol e o voleibol praticado pelos grupos investigados, o "futebol de 
café"

9
, ou outras manifestações desportivas, que serão referidas na análise e 

interpretação dos dados, são todos fenômenos que - pelas suas 
características - estão compreendidos na categoria desporto ). Trata-se sim, 
de falar sobre elas - o futebol e o voleibol oficiais, o futebol e o voleibol 
dos grupos investigados, o futebol de café, e as outras práticas que serão 
referidas - de forma a que umas ofereçam luz para a compreensão das 
outras e, a partir disto, sejam criadas condições para responder à pergunta 
principal deste estudo, identificando (ou não) a heterogeneidade do mundo 
desportivo. 

Foi então nesta perspectiva que foram adotados os 
procedimentos metodológicos desta investigação, os quais apresentarei a 
seguir sob a forma de um relato. Será desta maneira apresentado, pois a 
vivência no terreno mostrou-se um aspecto fundamental na investigação 
desenvolvida; procedendo desta forma, deixarei claros os caminhos que 
trilhei, assim como - de certa maneira - oferecerei elementos para que 
outro pesquisador retire daqui alguma experiência. 

Pesquisa de campo 

Conforme já manifestado, este trabalho tem por objetivo 
compreender o desporto em algumas das suas expressões particulares, 
identificando-o como um elemento da cultura que é apropriado por diversas 
pessoas, as quais, no seu dia-a-dia, o inserem no seu modo de vida. 

Os questionamentos desenvolvidos também localizaram o 
desporto na esfera do lazer, e relacionaram-no com outras dimensões da 
vida social, assim como também conduziram à escolha acerca dos loci da 
investigação: os espaços públicos da Cidade do Porto. Esta escolha deveu
se quer ao meu interesse pessoal em estudar o desporto realizado no lazer10

, 

9 
Será referido posteriormente por um dos informantes e anali sado comparati vamente. 

lO 
A minha dissertação de Mestrado (Stigger, 1992) teve, como objeto de estudos, aspectos relativos à 

temática de políticas públicas em lazer e desporto; isto faz com que este trabalho seja- em certa medida
uma continuidade de estudos dentro de um campo de investigação. Mesmo assim, os aspectos relativos à 
vida urbana e mesmo às políticas públicas - que inicialmente faziam parte do interesse do estudo - foram 
preteridos em favor da discussão especificamente relacionada com o desporto e com o lazer. Isto 
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quer ao fato de que estes locais - diferentes dos privados- são mais libertos 
de constrangimentos formais e, por este motivo, mais adequados para 
captar a espontaneidade das práticas desportivas realizadas por grupos 

. I I I part1cu ares . 

A partir disto, passei a buscar informações acerca de grupos 
de indivíduos que - em espaços públicos e no lazer - praticassem o 
desporto de forma sistemática, os quais permitiriam desenvolver uma 
investigação - também sistemática - relacionada com a problemática do 
estudo em pauta e com a forma de abordagem proposta. 

Os grupos estudados foram então escolhidos a partir de 
algumas das suas características: são atividades inseridas no campo do 
desporto, praticadas como lazer, desenvolvidas em espaços públicos, e 
realizadas de forma sistemática. A possibilidade do atendimento às 
necessidades concretas da investigação na perspectiva proposta, foi 
também um fator que interferiu na eleição destes coletivos; isto porque 
havia ainda a preocupação em ter garantida a presença regular nas 
atividades de todos os grupos, assim como ter um acesso próximo a cada 
um deles. 

O Grupo do Castelo foi-me indicado por um estudante do 
Mestrado da FCDEF, sendo incluído na investigação, a partir do primeiro 
contato efetivo que estabeleci com os seus integrantes12

• Isto ocorreu, quer 
pelo grupo se adequar ao interesse do estudo, conforme acima referido 13

, 

quer pelo fato de - naquele dia e de forma espontânea - eu ter sido 
convidado, por um dos seus elementos, para participar na atividade 14

• 

Os Caídos na Praia foram inseridos na investigação algum 
tempo depois. A sua descoberta aconteceu a partir da minha freqüência 
sistemática na zona próxima ao Castelo do Queijo, o que me levou a 
identificar a sua atividade num domingo pela manhã. A inserção deste 
grupo no trabalho deveu-se também ao fato de ter sido considerado 
adequado ao estudo em curso, assim como à facilidade de acesso que eu 

aconteceu no decorrer do trabalho (já durante a observação do Grupo do Castelo) , tendo em vista a 
complex idade que apenas esta temáti ca me parecia reservar. 
l i 

Meia ( 1999: 150) considera que o espaço pri vado "será quase sempre um território apropriado por um 
dos interlocutores ( ... ), onde ele/ela jogará, por assim di zer 'em casa ' ( .. . ). Inversamente, um espaço 
público é um território não apropriado por ninguém ( ... ). Uma rua, uma praça, um parque comuna] é de 
todos e de ninguém em particular ( ... ). Estabelecer um contato aí não signi fica certamente ver anuladas as 
desigualdades sociais, mas, pelo menos, encontrar-se num terreno neutro, que não predetermina o êx ito 
do confronto". 
12 

Já havia observado o grupo à distância por uma vez. 
13 

Naquele mesmo dia, tomei conhecimento de algumas das suas características. 
14 

O processo de inserção no grupo está relatado na descrição etnográfi ca. 



I 
I ..,. 62 

tive ao seu contexto, logo no primeiro contato 15
• Além disso, sendo que as 

atividades deste grupo ocorriam (e ocorrem) aos domingos pela manhã -
enquanto as do Grupo do Castelo se desenvolvem principalmente aos 
sábados à tarde -, permitiame investigá-los conjuntamente, não havendo 
colisão nem de dias, nem de horários. 

Da mesma forma que os demais, os grupo dos Anônimos foi 
escolhido a partir também da sua adequação aos objetivos do estudo. Um 
dos fatores que me levou a inseri-los na investigação foi o fato de 
realizarem as suas atividades no Parque da Cidade, um espaço público 
próximo dos locais onde os demais grupos praticavam os seus desportos; 
este aspecto também facilitaria a minha presença regular neste grupo, sem 
prejuízo do acompanhamento dos demais. 

Muitas destas definições foram sendo estabelecidas no 
decorrer do trabalho, na medida em que os grupos investigados surgiram e 
foram assim incluídos na investigação. 

De qualquer forma, é importante destacar que a 
característica de serem atividades sistemáticas foi um aspecto central na 
escolha dos grupos. Este fator foi fundamental, tendo em vista que a 
intenção do estudo era desenvolver uma investigação por dentro e em 
profundidade, na perspectiva da abordagem que foi referida nas páginas 
anteriores. Foi esta abordagem que encaminhou para o trabalho etnográfico 
e para a recolha dos dados a partir da observação participante e das 
entrevistas semiestruturadas. 

Considerada condição necessária para qualquer investigação 
de caráter antropológico, a observação participante consiste - em linhas 
gerais - na vivência do investigador, por um longo período, no contexto que 
pretende investigar; é nesta experiência que ele - um estrangeiro no 
universo cultural em que está agora envolvido - estará em contato com 
modos de vida onde estão presentes diferentes sistemas de significação, 
valores e comportamentos sociais que é preciso desvelar. 

Parte-se do princípio que cada contexto sociocultural é um 
universo que tem uma totalidade com coerência interna, o qual deve ser 
penetrado e compreendido pelo investigador. Então, o pesquisador 
desenvolverá a sua investigação através da participação contínua na vida 
destes sistemas culturais particulares, e, com base nos dados obtidos pela 

15 
Este contato está relatado na descrição etnográfica. 
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observação direta e sistemática (acontecimentos; ações; discursos; etc.), 
procurará interpretá-los na sua globalidade

16
• 

Foi nesta perspectiva que desenvolvi esta investigação, 
quando participei nos três grupos desportivos que foram acima citados, 
tomando parte de todos os acontecimentos que envolviam as suas 
atividades: jogos; tarefas compartilhadas; almoços; reuniões; etc. Isto 
ocorria paralelamente à observação atenta aos seus respectivos contextos, 
procurando as informações necessárias à investigação, em várias situações: 
em conversas informais; nos comportamentos identificados fora do campo 
de jogo; em atitudes dentro do jogo; nas normas adotadas; nos documentos 
produzidos; etc. Este processo foi desenvolvido a partir de um 
procedimento sistemático, que teve particularidades relacionadas com as 
características específicas de cada um dos grupos. 

A primeira etapa foi a abordagem e a inserção no universo 
de cada grupo, o que aconteceu de maneira diferenciada em cada um deles, 
relacionada com as suas características específicas

17
• Nos grupos do Castelo 

e Anônimos, a aproximação e a inserção aconteceram de um forma bastante 
espontânea, relacionada com a maneira como qualquer pessoa inserir-se-ia 
nestes grupos. Como são coletivos relativamente abertos18

, foi apenas 
depois de alguns dias de participação nas suas atividades que declarei a 
alguns dos participantes o que me levava até ali (quando eu já havia 
participado em algumas partidas e desenvolvido algumas conversas 
informais). Após ter esclarecido a minha situação

19 
a alguns dos elementos 

dos grupos, os demais passaram logo a ter conhecimento dos mesmo fatos, 
através dos primeiros. Com isto, foram desnecessários outros 
esclarecimentos e apresentações, o que permitiu que as informações através 
de conversas informais passassem a ser facilitadas. 

Com os Caídos na Praia - um grupo fechado, onde a 
inserção dos novos participantes acontece principalmente através da 
apresentação por algum elemento já efetivo - tive a necessidade de 
apresentar-me diretamente e, no primeiro contato, declarar os meus 
objetivos de estudo; já neste momento, a receptividade foi bastante 
facilitada, conforme relatado na descrição etnográfica. Estas diferenças que 
existiram entre os grupos, nas primeiras aproximações que estabeleci, não 

16 
Esta perspectiva geral da observação participante encontra-se em vários trabalhos da área das ciências 

sociais, dentre eles: DaMatta ( 1987); Gonçalves (1997); Burgess (1997); Becker (1997). 
17 

Estão referidas na descrição etnográfica que virá no capítulo a seguir. 
18 

Está assim interpretado, a partir da descrição etnográfica. Apesar das diferenças entre eles, ambos 
p
9
odem ser considerados desta forma, em especial para caracterizar o processo de inserção. 

Investigador; doutorando; etc. 
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se refletiram na relação desenvolvida com os informantes ao longo da 
investigação; a partir daí, nos três grupos, encontrei boa receptividade e 
fácil acesso às informações de que necessitava20

• 

Com o passar do tempo, fui desenvolvendo relações mais 
estreitas com o grupo e com cada um dos elementos em particular, o que 
criou as condições para - de uma forma mais aprofundada - ter acesso às 
informações que eles viriam a oferecer-me. Para que isto acontecesse, foi 
fundamental a minha adaptação à lógica de cada grupo, o que me conferia 
progressivamente um status de elemento do coletivo, e denotava a 
aceitação da minha presença nos seus respectivos contextos. Um bom 
exemplo deste processo, foi o que aconteceu nos Caídos na Praia, quando, 
após alguns fins-de-semana de observação sem jogal1

, num dos domingos 
em que faltaram jogadores, fui convidado a participar no jogo; tendo sido 
estimulado durante toda a partida, no final, vários dos jogadores dirigiram
se a mim, incentivando-me a continuar a participar nos jogos; logo após, no 
balneário, um dos Caídos deu-me um banho de água fria, como que 
coroando aquele momento que confirmava a minha aceitação. 

O processo de observação participante ocorreu em diversos 
momentos nos diferentes grupos, mas por períodos de tempo semelhantes. 
Quando iniciei a observação/participação no Grupo do Castelo, eu já previa 
a escolha de algum grupo do Parque da Cidade (já havia observado à 
distância a existência de grupos que poderiam ser investigados). Esta 
intenção acabou por ser alterada pela descoberta do grupo dos Caídos na 
Praia, ao qual dei prioridade pelo fato de que, além de atender a outras 
expectativas da investigação, este grupo oferecia a vantagem de suas 
atividades não colidirem com as do Grupo do Castelo (cuja observação já 
estava em andamento). 

A observação/participação nos Anônimos passou a acontecer 
quando considerei que havia possibilidades para tal, especificamente no 
que se refere à conciliação com as atividades dos demais grupos. No final, 
os períodos de observação/participação em cada grupo foram 
aproximadamente quatorze (Grupo do Castelo) e treze meses (Caídos na 
Praia e Anônimos). 

O período de tempo de observação foi definido, tendo como 
base o fato de que - tanto para o Grupo do Castelo, quanto para os Caídos -

20 
Falo aqui sobre a disponibilidade dos participantes em darem as informações. No que se refere às 

características de cada grupo (dinâmica de funcionamento) e à relação disso com o acesso às informações, 
houve diferenças que serão referidas a seguir. 
21 

Sendo o grupo fechado , os sócios efetivos têm prioridade na participação nos jogos. 
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aquilo que os participantes denominam de uma época , é representado pelo 
tempo decorrente- e m cada ano - entre o final de uma época balnearia (e a 
concomitante liberação da praia) até ao início da outra (quando é proibida a 
prát ica desportiva nas praias); os Anônimos não obedecem à mesma 
periodização, mas também sofrem alterações neste período, pois os seus 
integrantes passam a priorizar suas atividades de lazer junto à praia. Por 
este motivo, e também pe lo meu interesse pessoal (férias), decidi manter 
períodos seme lhantes nos três grupos. Contudo, adotei alguns meses a 
mais, visando alargar o tempo de observação, també m como forma de 
compensar as minhas eventuais ausências no campo. 

Ass im, por serem três contextos diferenciados, a 
preocupação em conciliar os seus estudos s imultaneamente foi também um 
aspecto determinante no momento e m que os grupos foram selecionados. 
Conforme indicado no quadro abaixo, houve um período em que havia 
colisão entre estas atividades, obrigando-me ora a alternar a 
presença/ausência entre os grupos, ora a observar/participar em duas das 
atividades num mes mo dia (quadro 1) 22

• 

97 1998 1999 

Castelo do Queijo 

Caídos na Praia 

Anônimos 

Quadro L. 

Apesar das dificuldades de gestão do tempo demonstradas 
neste quadro, e mesmo do esforço físico exigido ao participar nos jogos em 
todos os grupos, isto não impediu que fosse mantido um trabalho 
sistemático de coleta dos dados necessários à investigação

23
• 

22 
Durante os meses que estão em vermelho, não houve observação, ou pelo fato de os grupos não terem 

atividades (Julho e Agosto de 1998), ou por minhas razões particulares (Agosto de 1999). Estes 
afastamentos, assim como aqueles causados pelas ausências necessárias para a concil iação da 
participação/observação nos três grupos, não foram prejudicia is ao trabalho, no sentido de terem causado 
rupturas no processo de in vestigação. Sobre isto, Burgess ( 1997) considera inclusive que alguns 
intervalos no processo de participação/observação são recomendáveis, como formas de proporcionar 
períodos de reflexão sobre o trabalho, assim como de manter uma boa relação de 
proximidade/distanciamento entre o investigador e o contexto investigado. 
23 

As atividades do Grupo do Castelo e dos Anônimos ocorriam aos sábados à tarde, mas com in ício e 
término em horários diferenciados: nos Anônimos iniciavam por volta das 14:00 horas e encerravam por 
volta das 17:00 horas; no Castelo, começavam aproximadamente às 15 :00 horas e encerravam, muitas 
vezes , ao escurecer. Esta diferença dos horários, assim como a fl exibilidade das suas dinâmicas quanto à 
chegada e saída dos participantes, permitiam-me observar/participar nos dois grupos no mesmo dia. O 



66 

Nos três grupos, este trabalho consistiU basicamente: na 
presença e/ou participação nas atividades24

; na observação através do 
acompanhamento de todos os acontecimentos que eu presenciava; e no 
posterior registro do ocorrido em cada dia de atividades. 

Num dia regular, eu comparecia aos grupos de uma forma 
semelhante aos demais participantes, procurando sempre chegar um pouco 
antes do início das atividades, para que houvesse a oportunidade de 
estabelecer conversas mais prolongadas com algum dos seus integrantes. 
Assim, nos três grupos, alguns jogadores que tinham o hábito de chegar 
antecipadamente passaram a ser "informantes privilegiados" (Burgess, 
1997: 78-81 ), pois era com estes que eu tinha maiores oportunidades de 
contato; mesmo assim, no decorrer dos jogos e ainda após o seu término, eu 
procurava desenvolver conversas com outros participantes. Além daqueles 
com quem eu tinha maior contato, outros integrantes dos grupos também se 
mostraram informantes privilegiados, ou seja, inseriram-se naqueles que 
tinham mais a contribuir com as informações de que eu necessitava, isto 
porque eram: mais antigos no grupo; e/ou estavam vinculados à história do 
seu grupo; e/ou eram dos que mantinham maior assiduidade; e/ou 
mostravam-se mais disponíveis que os outros. 

Sobre o aspecto do acesso às informações por intermédio de 
contatos pessoais, o Grupo do Castelo diferenciava-se dos demais, pois o 
tempo de convívio anterior e posterior aos jogos era bastante curto: os 
jogadores compareciam quase todos ao mesmo tempo, e, após o término do 
jogo, retiravam-se rapidamente; por conta disso, neste grupo, os maiores 
contatos fora do jogo eram os que ocorriam durante o período de 
preparação da quadra de voleibol25

• Já nos Caídos na Praia e nos 
Anônimos, o tempo anterior aos jogos era bastante prolongado: nos Caídos, 
isto acontecia pelo fato de vários dos participantes procurarem chegar cedo 
para garantir o seu lugar no jogo; e nos Anônimos, ocorria, pois alguns 
elementos compareciam mais cedo, com o objetivo de reservar o campo26

• 

Após o início dos jogos, era desenvolvida a 
observação/participação no que acontecia dentro do campo, quando eu 
assumia a condição de jogador e procurava - apesar de estar dentro do 

fato de o Grupo do Castelo também desenvolver atividades aos domingos pela manhã, favorecia o 
revezamento das observações de um grupo para o outro. 
24 

Em algumas situações, esti ve presente, mas sem participar nos jogos (comportamento semelhante ao 
que eventualmente faziam outros participantes). 
25 

Ver descrição etnográfica . 
26 

Em ambos os grupos, estes acontecimentos estão relatados na descrição etnográfica. 
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campo e envolvido no jogo - observar os acontecimentos e mesmo 
estabelecer algumas conversas, tentando compreender a sua lógica. Nesta 
situação é que era mais difícil conciliar o papel de jogador (de quem os 
outros jogadores esperam um envolvimento no jogo), com o de 
investigador (que precisa manter o distanciamento necessário para realizar 
uma boa observação). 

Porém, se por um lado este envolvimento impedia o 
distanciamento em algumas situações, por outro, era exatamente ele que me 
colocava na condição de aprendiz de um modo de viver o desporto, que era 
diferente daquele a que eu estava acostumado. Vários exemplos poderiam 
ser aqui citados, demonstrando que foi ao cometer erros relativos às lógicas 
dos grupos, que eu fui aprendendo a conviver desportivamente com eles, e 
assim incorporar os seus hábitos particulares. 

Deste modo, tudo o que ocorria e era por mim observado, 
dentro e fora do campo de jogo, era também registrado regularmente num 
diário de campo, elaborado logo após a observação. Os registros eram 
feitos no mesmo dia, ou nos dias posteriores (no máximo dois dias após a 
observação): quando eram feitos no mesmo dia, eram registrados 
diretamente no computador; quando eram deixados para registro nos dias 
posteriores, eu utilizava um bloco de anotações e/ou um gravador, como 
forma de não esquecer o que havia sido observado; posteriormente, estes 
dados eram também digitados no computador. 

Paralelamente a este trabalho, foram desenvolvidas 
entrevistas semiestruturadas com diversos integrantes participantes dos 
três grupos, o que foi estabelecido pela sua adequação ao tipo de estudo 
realizado. Tendo em conta que este visava desvelar o universo cultural a 
partir da visão dos integrantes dos grupos, não seria adequada a utilização 
de procedimentos que consistem em classificar e quantificar o material 
obtido a partir de categorias desenvolvidas a priori, os quais limitariam os 
universos de respostas dos informantes (Thiollent, 1987). 

Contrariamente a isto, as entrevistas semiestruturadas - ao 
darem liberdade ao entrevistado para explorar seu mundo cultural - visaram 
criar as condições para que ele colocasse à disposição do entrevistador 
aquelas informações que um instrumento fechado poderia censurar; a 
liberdade aqui referida está vinculada à profundidade da informação, face à 
existência de uma "relação entre o grau de liberdade deixado ao 
entrevistado e o nível de profundidade das informações que ele pode 
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fornecer" (Michelat, 1987: 193). A entrevista assume assim a característica 
de uma conversa , na perspectiva também apontada por Burgess (1997) 27

• 

Os informantes que foram interrogados não foram 
escolhidos antecipadamente, mas a partir do desenvolvimento do processo 
de investigação, que mostrava as suas potencialidades de virem a 
constituir-se informantes privilegiados. Este critério foi adotado no sentido 
de abranger os diferentes aspectos da realidade observada, o que esteve 
relacionado ao "princípio de diversificação das pessoas" (Ruquoy, 1997: 
103), onde "a questão da representatividade, no sentido estatístico do 
termos, não se coloca" (ibid.). 

Procurei então, em cada grupo, entrevistar tipos 
diferenciados de indivíduos, os quais - pela sua diversidade de 
características - pudessem representar o pensamento do grupo como um 
todo: indivíduos que freqüentam os grupos há bastante tempo; 
freqüentadores novos; elementos jovens; participantes mais velhos; 
freqüentadores assíduos; freqüentadores faltosos; indivíduos que levam os 
jogos mais a sério; participantes que praticam o desporto de uma maneira 
mais ·lúdica; e elementos com maior/menor protagonismo em cada 
contexto. 

Este procedimento só foi possível pelo fato de que - em 
cada grupo - as entrevistas só tiveram início após, pelo menos, cinco meses 
de observação participante, período que considerei necessário para 
identificar as características destes informantes. Este período também 
permitiu a inserção de questões que foram formuladas especificamente a 
alguns dos entrevistados, na expectativa de esclarecer a sua interpretação 
acerca de acontecimentos de que fizeram parte, de uma forma especial: este 
foi o caso do diálogo entre dois elementos do Grupo do Castelo, com os 
quais esclareci o significado de um diálogo que travaram num dia de jogo, 

28 
quando eu estava presente . 

No total , foram entrevistados trinta e cinco informantes 
(nove do Grupo do Castelo; dezessete dos Caídos na Praia; e nove dos 
Anônimos), número que foi estabelecido com base nos critérios 
anteriormente apresentados, e também a partir dos resultados das 
entrevistas que eram realizadas. Sendo assim, a quantidade de pessoas 

27 
Thiolent ( 1987) e Michelat (1987) utili zam a terminologia entrevista não-diretiva , para expressar a 

idéia que Burgess ( 1997) tem de entrevista semi-estruturada: um roteiro de questões abertas, as quais 
permitem ao entrevistado dizer o que pensa do seu mundo cultural, acerca da temática proposta pelo 
entrevistador. 
28 

Referido na descrição e no título de um dos tópicos do Capítulo V: "eu quero ganhar" .. .. "e eu quero 
brincar" : 
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entrevistadas foi delimitado no decurso da investigação, etapa que foi 
encerrada, em cada grupo, assim que eu considerei ter atingido as 
informações necessárias para os alcançar os objetivos do trabalho. Esta 
decisão esteve vinculada ao pensamento de Ruquoy (1997: 104 ), quando 
afirma: "logo que se destaque uma certa coerência na análise e que as 
novas informações mais não façam do que confirmaram as anteriores, 
poderemos considerar que está a ser atingido um nível de saturação de 
informações "29

• 

Os entrevistados responderam às questões referidas no 
roteiro que está em anexo, que, em parte, foi também elaborado durante o 
processo de investigação, a partir das observações desenvolvidas. Dentre o 
tipo de questões colocadas aos entrevistados, vale a pena destacar que se 
mostraram especialmente importantes as "questões de contraste" (Burgess, 
1997: 122), tendo em vista aspectos relativos à abordagem comparativa do 
trabalho. 

De uma forma geral, os informantes despendiam cerca de 
cinqüenta minutos para responder a todas as questões30

, pois - pelo fato de 
as entrevistas se caracterizarem como uma conversa - algumas das 
perguntas eram respondidas na seqüência das anteriores, antes mesmo de 
serem formuladas pelo entrevistador. Estas conversas foram realizadas em 
vários locais e horários 31

, o que dependia da disponibilidade dos 
entrevistados, tendo sido gravadas e, sendo, posteriormente, transcritas . 

. A utilização das entrevistas esteve vinculada ao objetivo de 
procurar informações que não seriam atingíveis pela observação 
participante, funcionando assim como uma forma de complementar o 
trabalho desenvolvido através da presença sistemática nos contextos 
pesquisados. Ao inserir entrevistas no processo de investigação, a intenção 
foi a de alargar a possibilidade de acesso ao universo de significações dos 
participantes dos grupos, compreendendo, como Magnani (1998: 196-197), 
que 

29 

discursos, por uma parte, e ações, por outra, não são 
realidades que se opõem, nem que uma opera distorcendo a 
outra: seriam antes formas diferentes mas complementares de 

Ghiglione&Matalon (1997), têm posição semelhante no que se refere à representatividade não 
estatística, e ainda consideram que, uma vez iniciadas as entrevistas, elas podem ser encerradas quando a 
sua utilidade decrescer. 
30 

Poucos passaram de uma hora. 
31 

Foram realizadas: no próprio contexto dos jogos (no espaço público) , em horários imediatamente 
anteriores à atividade; em locais próximos (cafés, em grande parte), em dias e horários marcados pelos 
informantes (durante a semana, na maior parte, à noite); nas residências dos entrevistados, em dias e 
horários por eles marcados; uma entrevista foi realizada na minha residência. 
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expressão de um mesmo universo simbólico que só pode ser 
apreendido como sistema abstrato, mas que se manifesta através 
da especificidade de cada situação concreta. 

Sendo assim, as interpretações desenvolvidas no 
processo de análise dos dados obtidos foram conseguidas a partir da 
articulação destas duas realidades , transformadas em evidências empíricas, 
situação em que foram encaixados os fatos vivenciados com: as falas 
captadas; os acontecimentos observados; os documentos encontrados; as 
conversas estabelecidas; as estratégias identificadas; as situações de jogo 
presenciadas; e assim por diante ... 

O esforço, encaminhado desta forma, assemelha-se ao 
trabalho de juntar as peças de um puzzle , aspecto que é citado por Santos 
Silva (1994: 36), quando afirma que a análise cultural "assemelha-se 
provavelmente à composição de um puzzle"; e por Rowland (1997: 39), 
quando - ao fazer alusão aos trabalhos antropológicos e ao compará-los à 
resolução de um puzzle - afirma: "a analogia é esclarecedora". 

Mesmo encontrando limitações nesta analogia, ambos a 
utilizam nos seus trabalhos, por considerarem que - em alguma medida -
ela é adequada à maneira de compreender aspectos dos estudos 
interpretativos de universos culturais específicos. 

No caso deste trabalho, identifico-o da mesma forma: 
no momento de desenvolver as interpretações, com base em diferentes tipos 
de dados, vi-me, muitas vezes, na situação de estar encaixando peças e 
tentando resolver um puzzle. Um exemplo deste processo - que visava 
tomar inteligível um dos aspectos da cultura desportiva de um dos grupos 
investigados -, foram as evidências selecionadas para que se pudesse fazer 
a afirmação de que: a capacidade de produzir desportivamente num jogo 
de futebol não é um "valor" importante no contexto dos "Caídos na 
Praia " . 

Além dos depoimentos citados, para defender apenas a 
posição acima referida, foi necessário encontrar as seguintes evidências e 
articulá-las, tentando formular um todo coerente e sustentável: os atributos 
desportivos não são referidos na inserção dos novos elementos; no grupo há 
uma grande heterogeneidade técnica entre os praticantes do futebol; não é 
dado um tratamento diferenciado aos que jogam melhor; vários dos que não 
jogam mal o futebol têm protagonismo no contexto do grupo; o único 
critério para a participação nos jogos é o horário de chegada; o único 
prêmio atribuído anualmente é por assiduidade; a assiduidade é 
considerada, mesmo sem a participação nos jogos; os Estatutos do grupo 
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não referem nada relativo ao jogar bem; nas atas das assembléias 
analisadas, o jogar bem nunca foi referido, enquanto a assiduidade o foi , 
várias vezes. 

Assim como este aspecto foi identificado pela 
montagem de diversas peças, a sua articulação com outros elementos, e 
ainda com as teorizações desenvolvidas por outros investigadores, deu 
forma ao puzzle e permitiu identificar a cultura desportiva deste e dos 
demais grupos investigados, vendo-os como universos desportivos 
particulares. 



CAPÍTULO IV 

Descrição etnográfica dos contextos em estudo 

Fazer etnografia é como tentar ler um manuscrito estranho, desbotado, cheio de 
elipses, incoerências, emendas suspeitas e comentários tendenciosos, escrito não com 

os sinais convencionais do som, mas com exemplos transitórios de comportamento 
modelado. 

Clifford Geertz 

Conforme já referido no capítulo anterior, este trabalho foi 
desenvolvido no universo de três grupos desportivos, os quais realizam sua 
atividade no lazer, e nos espaços públicos da Cidade do Porto. Também 
como já foi relatado, o processo de investigação teve uma longa duração, 
envolvendo, em termos metodológicos, a busca de informações, tanto 
através da observação/participação nos contextos pesquisados, como pela 
utilização de entrevistas. 

Sendo um dos objetivos da investigação, encontrar respostas 
acerca do desporto em geral a partir da compreensão de algumas de suas 
manifestações particulares, o resultado do processo sintetizado acima, 
passou necessariamente pelo desvelar da cultura desportiva de cada um dos 
grupos investigados. 

Reconhecendo então, como Geertz ( 1989), que a cultura é 
um contexto formado por um sistema de símbolos interpretáveis, os quais 
devem ser descritos de forma inteligível, isto é, "descritos com densidade" 
(: 24), neste capítulo serão apresentadas as descrições etnográficas dos três 
universos desportivos estudados. São estas descrições que proporcionarão, 
posteriormente, a análise comparativa dos respectivos grupos, assim como 
o aprofundamento da sua compreensão, na relação estabelecida com outras 
contribuições contemporâneas sobre a temática. 

Este texto é resultado dos procedimentos desenvolvidos no 
capítulo anterior, os quais, como já foi referido, estão vinculados, 
fundamentalmente, aos discursos e às ações dos participantes dos três 
grupos investigados. Sobre isto, importa esclarecer que os nomes que 
aparecerão na descrição a seguir são todos fictícios. Decidi proceder desta 
forma, preocupado em resguardar a privacidade dos informantes, apesar de 
que: tanto a minha presença, enquanto investigador, foi consentida nos três 
grupos, como não me foi feita qualquer restrição quanto ao uso das 
entrevistas realizadas. 



Grupo do Castelo 

É muito sui gêneris aquele grupo. É 
muito fora do Lugar, porque é muito 
original, porque é um grupo que tem 
componentes de vários estratos sociais; 
depois, tem jovens, tem adultos e tem 
velhos. E depois, acaba por ser 
engraçado porque nunca se entendem. E 
depois, as bocas de um Lado, do outro, 
mas sem entrar num plano, que por 
vezes podia acontecer, mas comigo 
nunca aconteceu em termos mais 
agressivos. Mas, por esta originalidade, 
e ser diferente e por ser levada a coisa.
a brincar, apesar de, dentro do campo, 
as pessoas Levarem muito a peito -
algumas - o fato de perder ou ganhar 
( ... ). Portanto, é nessa questão que eu 
digo que ele é meio "sui gene ris", é 
muito original: há ali uma miscelânea 
de pessoas, que estão ali todas juntas 
atrás de uma bola ao fim ao cabo 

Gomes 

O que denominei de Grupo do Castelo, é um grupo de 
homens que pratica voleibol aos fins de semana, na Praia do Castelo do 
Queijo. Conforme informações obtidas logo nos primeiros contatos com 
eles, a prática sistemática do voleibol, naquela praia e por aquelas pessoas, 
já acontece há aproximadamente dez anos. Mas, na realidade, as suas 
atividades foram iniciadas bem antes disto (1960), época em que 
praticavam apenas o futebol. 

Desde então, o grupo passou por vários percalços, mas vem 
mantendo viva a sua atividade. Nos diversos momentos por que passou e 
ainda passa, vem construindo e reconstruindo a sua prática desportiva, 
vinculada a diversos fatores e dentro de um específico universo simbólico 
desportivo. 
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Nas páginas que se seguem, apresentarei elementos que 
permitam compreender este processo cotidiano de construção/reconstrução 
do Grupo do Castelo, identificando-o enquanto uma realidade desportiva 
específica. Inicialmente apresentarei uma breve análise histórica deste 
grupo, para posteriormente descrever a sua constituição, dinâmica e 
funcionamento nos dias de hoje. 

Um breve histórico 

Conforme conta Andrade (68 anos), um dos fundadores se 
que manteve em atividade até 1988 e que ainda comparece no local com 
freqüência para ver os colegas ("venho aqui porque ainda gosto disto e 
ainda gostava de conviver ... gostava de ter ainda o convívio antigo"), o 
grupo surgiu a partir de uma brincadeira com uma bola de meia, ocorrida 
em 1960 ("isto da meia, talvez em 60, 1960"): 

Começou-se a juntar uma malta conhecida e 
começámos a fazer ali um convívio. Havia um que chamávamos 
o Nuno da Carris, que naquele tempo já tinha 40 anos e ele veio 
para ali e, pá, uma bolita e tal. Como não havia como fazer a 
bola, ele sacrificou uma meia, e toca a encher de papéis; a gente 
queria saber é de dar umas sapatadas e não dava para mais. 

Pouco tempo depois, o Simões (hoje com 54 anos e ainda 
partiCipante do grupo) apareceu com uma bola de futebol, sendo logo 
assediado pelos outros, o que acabou por dar um impulso maior àquilo que 
veio posteriormente a constituir-se um grupo sistemático de praticantes de 
desporto: 

O Simões começa a aparecer aqui em cima( .. . ) e ele 
então começou a trazer uma bola e chutava a bola ali na areia 
( .. . ).Mas não conhecia muito bem a malta, nem a malta a ele e, 
pá, havia rapazes mais atrevidos e: 'você deixa eu chutar e tal ' . 
E começou-se a chutar e começámos ali a um puxar outro, um 
puxar outro até que formámos o grupo (Andrade). 

Passado algum tempo, já praticavam jogos de futebol de 
forma sistemática (Andrade: "4 ou 5 de cada lado"), o que era uma nova 
situação onde se constituía efetivamente um grupo, com alguma identidade, 
naquele contexto. A necessidade de estabelecer algumas bases para a 
satisfação de exigências relativas ao funcionamento do grupo contribuía 



75 

para isto, já que era necessário efetivar alguma forma de organização para 
garantir a sua manutenção (Simões: "chutávamos aqui na praia ( ... ) mas 
depois passou-se a fazer um bocadinho de método nisto"). Por um lado, os 
papéis (Andrade: "as nossas organizações eram os papéis"') davam alguma 
sustentação interna ao grupo; por outro, procedimentos como a construção 
de balizas desmontáveis2 e a busca de um local próximo para guardá-las, 
assim como para trocar de roupa, levou-os - enquanto grupo - a estabelecer 
contatos com outros elementos daquele contexto, o que não ocorreu de 
forma fácil e sem problemas. 

Isto fica evidente ao observar-se que, até conseguir 
estabilizar-se, o grupo teve pelo menos três locais diferentes onde guardou 
as balizas, os quais- em alguns casos- também utilizou como balneário. O 
primeiro local foi um tasco próximo ("em Vila Barbosa")\ com cujo 
proprietário tinham boas relações, já que o freqüentavam e faziam gastos. 
Andrade relata este contato, evidenciando a relação de interesses mútuos 
entre o grupo e o seu interlocutor: "como a gente ia lá sempre fazer despesa 
naquela altura, ele: 'vem cá, lá pra trás tem um corredor com casinhas; 
olhe, metam pra aí'. Isto foi em 62, 634

". 

Depois disto, tendo em vista o desconforto advindo da 
necessidade de carregar as balizas para a praia, os participantes do grupo 
passaram a considerar o local inadequado para guardá-las. Foi isto que os 
levou a contatar com um dos jardineiros da Câmara Municipal que 
trabalhava na zona, o qual tinha acesso a uma sala debaixo do passeio5

, 

onde guardava ferramentas e também utilizava para trocar de roupa: 

Lembrámos então de falar aos jardineiros ( .. . ). Nesta 
altura, ainda iam lá despir-se - tirar a roupa de trabalho -e ele 
então começou a deixar-nos ir lá. Mas, aos sábados e aos 
domingos tinha que nos emprestar as chaves (Andrade). 

Apesar do conforto que representava ter os seus materiais 
bem ao lado do local dos jogos, aquela situação não durou muito tempo. 
Apenas dois anos após terem começado a utilizar o local, tiveram 
problemas, pois o funcionário - que passou a receber uma gorjeta do grupo 

1 Andrade refere-se a documentos (poucos) que tinham: controle de pagamento da taxa estabelecida, 
necessária para as despesas; prestações de contas; e outros eventuais. 
2 Inicialmente feitas em barrotes de madeira (Andrade: "uns paus quadrados, travessão em cima, tinha na 
ponta dos barrotes uns pinos"), sendo substituídas em 1978 por bali zas em ferro (Andrade a mostra 
prestação de contas do gasto com as bali zas, datada de 28/10178). 
· Vila Barbosa é um aglomerado de casas localizado próximo da Praia do Castelo do Queijo (uns I 00 m.), 
mas, em relação a esta, no lado oposto da rotunda. 
4 196211963. 
5 A sala tem entrada pela praia, sendo assim muito próxima do local dos jogos; e la ainda existe e o grupo 
continua a utilizá-la. 
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- ficou com medo de perder o seu emprego, já que aquilo era uma prática 
irregular: "nós tivemos aí dois anos . Ao fim de dois anos , o homem teve 
medo e pronto: o empregado teve medo e fomos postos fora" (Andrade). 

Foi então que contataram com Agostinho, "o dono da 
praia"6

, que tinha uma sala concedida pela Câmara, também debaixo do 
passeio, entre as duas rampas que dão acesso à beira-mar. Neste local, 
podiam trocar as roupas, guardar as balizas e ainda tomar banhos quentes 
após os jogos, serviços pelos quais pagavam. Mas também não 
permaneceram lá por muito tempo: após outros dois anos, tiveram um 
desentendimento com o concessionário da praia, que lhes exigiu a 
permanência também no verão, condicionada a algum pagamento. O fato é 
que, durante os três meses de verão, não há espaço para a prática do 
futebol , e os elementos do grupo - que no verão passaram a trazer as suas 
farru1ias- não quiseram ficar no mesmo local, mas na praia ao lado7

• Dando 
como justificação a presença de homossexuais naquele praia, Andrade 
afirma que "nós não estávamos bem aqui ( ... ), ele até fazia um preço 
especial, mas não era o dinheiro que se pagava, mas não era o dinheiro, não 
estávamos bem e pronto" . Assim, não sendo possível a negociação com o 
banheiro, o grupo perdeu novamente as instalações que estava a utilizar: 
"ao fim de dois anos, nós não concordámos com ele em vir aqui para a 
praia e ele, no terceiro ano, tirou-nos a coisa por a gente não ter vindo para 
a praia" (Andrade). 

Como resultado disto, em 13 de novembro de 19658
· 

passaram a usar novamente o espaço cedido pelo(s) jardineiro(s), ano em 
que cada um pagava uma taxa de 25 tostões por mês, o que era suficiente 
para as despesas com a compra de materiais (bolas, etc.) e para as eventuais 
"patuscadas"9

• Talvez seja sobre esta época que Simões estivesse se 

6 A expressão é utili zada pelos in formantes, também para designar a fig ura do "banheiro", uma pessoa 
que tem a concessão municipal para oferecer serviços relativos a aluguel de barracas e utili zação de 
balneários em muitas praias portuguesas: "o concess ionário da praia, que punha as barracas". Hasse 
( 1999), ao estudar o desenvolvimento de novos comportamentos relativos ao lazer, mar e férias no 
contexto de Oeiras (Portugal) do século XIX, indica que os banheiros surgem nesta época, como uma 
"outra utilidade e integração dos pescadores, a sua ocupação em períodos de menor atividade piscatória, 
indi víduos experi entes em natação, conhecedores da praia e vigil antes da sua segurança, responsáveis, 
ai nda, em muitos casos, pela concretização dos primeiros banhos". 
7 A Praia do Castelo do Queij o oferecia o melhor espaço para a prática do futebol e, por este motivo, era o 
local escolhido pelo grupo; mas, durante o verão (conforme afirma Andrade), o espaço era ocupado por 
cerca de duzentas barracas, o que os impedia de j ogar. Neste período, os mesmos elementos vi nham ao 
local, mas agora com as suas fa mílias e com outros objeti vos, diferentes de jogar o futebol. 
8 Data de uma li sta (um dos papéis) em que constam vários participantes. Andrade (com a li sta nas mãos) 
enumera rapidamente dezesseis destes elementos e apresenta algumas das suas características. 
9 "Assou-se frango, ( ... ) fazia-se magustos, ( ... . ) alguns faziam anos ( ... ) fizemos muitas, muitas, muitas 
vezes, mas era quase todos os meses" (Andrade); "havia, há bastantes anos, um passeio anual no final da 
época" (Simões); "no fim de todos anos da bola, íamos fazer um almoço fora: uma vez por ano" (Santos). 
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referindo, quando afirmou que o grupo existe "assim, organizado, há trinta 
anos mais ou menos". 

Assim, o grupo funcionava, contando com a participação de 
diferentes tipos de pessoas: velhos ("este Sr. Reis, este jogou até os 67 
anos, e outros, com 50, 60"); jovens ("apareciam rapazitos novos, a gente 
deixava-os jogar: 15, 16 anos"); indivíduos que demonstravam um 
potencial desportivo ("o Campos saiu daqui, ele era pequenino e foi para o 
júnior do Boavista"); pessoas com poucas experiências desportivas 
("quando a gente começou a jogar, não sabíamos jogar à bola"). Desta 
forma, com poucos regulamentos e critérios para participação, o mais 
importante era que as pessoas comparecessem, o que não significa que não 
houvesse critérios e mesmo conflitos relacionados com eles. 

Um dos regulamentos adotados foi a exigência da presença 
sistemática. Sobre isto, chegaram a cobrar multas dos faltosos ("uma multa 
naquele tempo: 15 tostões, é um escudo e mais 5 tostões"), algo que pouco 
resultou, já que, além de não haver muitos participantes dispostos a cumprir 
a tarefa de receber o que era devido, os faltosos acabavam por não pagar o 
que lhes era cobrado. Por outro lado, como afirma Andrade, "a gente não 
queria dinheiro, a gente queria a malta que viesse". 

Apesar da afirmação de que queriam era a malta que viesse, 
o que denota uma relativa permeabilidade, em alguns momentos, o grupo 
mostrava-se bastante fechado, o que dependia também da necessidade (ou 
não) de novos participantes. Santos, por exemplo, chegou num momento 
em que havia muitos participantes e teve dificuldades para conseguir entrar 
no grupo: ''eu, no futebol , tive dois anos à espera". Num dos períodos em 
que havia muitas pessoas e havia condições para serem impostas maiores 
exigências, foi adotado o critério de dar prioridade àqueles que 
conseguissem jogar noventa minutos seguidos, um tempo de jogo mínimo 
estabelecido pelo grupo: 

A princípio, começavam a sair, não agüentavam uma 
hora e meia e, "ó pá, só joga quem agüentar uma hora e meia". 
Porque tinha muita gente nesta altura: "quem não agüentar uma 
hora e meia, para próxima, já não joga, não vale a pena andar 
aqui a escangalhar o grupo" ( ... ). Até que foi indo, indo, até que 
se agüentava uma hora e meia, era o jogo do princípio ao fim 
( ... ). Pronto, o que nós impusemos foi isto, têm que agüentar- os 
que não agüentassem, que tivessem paciência. Mas pronto, 
depois começaram-se a se adaptar e, com quarenta e tal anos, 
agüentavam-se aí uma hora e meia. 
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Mas este critério nem sempre existiu, já que muitas vezes 
havia falta de pessoal para participar. Conforme conta Andrade, houve um 
período em que o grupo precisou se agüentar ("a gente agüentou, 
agüentou") para ultrapassar problemas, como a disputa do espaço com 
outro grupo formado nas redondezas, o que era agravado pela falta de 
participantes que comparecessem sistematicamente. 

Este foi um período em que alguns jovens, oriundos de um 
bairro de classes populares próximo dali (Bairro Changais) , fundaram um 
grupo de excursionistas que denominaram 25 de Abril. Apesar de também 
jogarem futebol com o Grupo do Castelo, os jovens "procuraram pôr os 
velhotes cá fora e ficar eles" (Andrade), o que fez com que- para garantir 
o espaço - os velhotes adotassem a estratégia de, muitas vezes, fazer seus 
jogos com um número bastante reduzido de pessoas: "chegámos a jogar 
três para cada lado, com balizas pequenas" (Andrade). 

Estes fatos demonstram uma certa flutuação de critérios, que 
ficavam à mercê do momento por que o grupo estivesse passando. Mas, em 
momentos de grande participação de pessoas, mesmo que houvesse a 
adaptação por parte dos mais velhos e a efetiva necessidade de pessoal para 
manutenção do grupo, estavam, muitas vezes, presentes critérios que 
funcionavam como um procedimento seletivo, dirigido principalmente 
contra os interesses dos mais velhos. Apesar de haver exemplos como o do 
Sr. Reis Uogou até aos 67 anos) e de haver uma larga faixa entre as 
diferentes idades Uovens de 15 anos, até velhos de 67), em determinado 
momento, face à incapacidade de acompanhar o ritmo de jogo exigido 
pelos mais jovens, os mais velhos eram levados a afastarem-se. 

Foi isto que aconteceu com o próprio Andrade, que deixou o 
grupo em 1988, aos 57 anos, pois sentia-se pouco à vontade por não 
responder às exigências dos mais jovens: 

Sei que aos 57 deixei de jogar. Deixei de jogar, lá 
está; eles queriam mesmo que eu jogasse, porque queriam os 
velhotes mesmo à frente disto, e eles: 'vá para a baliza'. Mas eu 
não tinha mesmo jeito nenhum para a baliza: eu, com 57 anos, 
não me atirava muito para o chão. Eu poderia estar lá na baliza 
que eles não se importavam. O que eles começaram - os novos, 
começamos a meter rapazes novos - e eles começaram ( ... ) e eu 
concordei com aquilo e me calei muito caladinho: eles exigiam 
resultados. Ninguém queria perder, ninguém queria perder e eles 
a exigir-me resultados e eu disse assim: "bem, eu resultados não 
lhes posso dar, porque não tenho jeito para baliza. Então vou 
resolver o assunto". 
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Ao resolver o assunto retirando-se do grupo, Andrade 
expressou uma escolha que, conforme este relato, pareceu não ter sido 
muito fácil e também evidentemente constrangedora para ele. Pressionado 
entre sentir-se pouco à vontade por não apresentar mais o rendimento 
exigido pelos mais jovens, ou continuar a participar na baliza, optou por 
sair do grupo. Conforme reconhece, gostaria de ter permanecido mais 
tempo, mas não se sentia bem naquela situação. Justifica a sua decisão, 
comparando criticamente a sua atitude com a do João, este que - em 
situação semelhante - aceitou a opção de ir para a baliza: 

Gostaria de ir ali como o João. Mas também digo, 
para fazer o papel que ele fez, que eu não queria fazer na baliza. 
Esticava a mão, se a bola batesse: não! E ele ali a fazer aquilo 
com a mão e aqui em cima todos a rirem-se. Parecia um 
sinaleiro lá embaixo. Eu, para fazer este papel preferi sair. 

Já o Simões tomou uma outra decisão, que influenciou em 
muito a história do Grupo do Castelo, no que se refere à forma como ele é 
constituído hoje. A decisão do Simões tanto se relaciona com o início da 
prática do voleibol neste grupo, como com o final das atividades de futebol. 
Isto porque, depois de algum tempo em que o grupo jogava apenas futebol 
aos domingos pela manhã, "passou-se a jogar, aos sábados de tarde, 
voleibol e, ao domingo de manhã, futebol" (Simões). Esta nova forma de 
funcionamento durou algum tempo, mas "mais tarde o voleibol 
desapareceu" (ibid.), sendo retomado há uns dez anos, partindo dos 
participantes mais antigos: "daqui há uns dez anos, tomámos a reorganizar, 
juntámos os antigos e tomámos a ter voleibol à tarde" (ibid.). 

Manuel, hoje com 29 anos e naquela época um dos jovens 
participantes, interpreta o início da prática do voleibol como uma opção 
escolhida por alguns dos mais velhos, que não resistiam mais às exigências 
físicas do futebol: 

A maior parte das pessoas já eram pessoas de idade, 
tipo o Simões, que são pessoas de 50, 60 anos. De maneira que o 
futebol para eles era um bocado arriscado: jogava-se ali um 
futebol viril. Havia ali quarenta por cento de pessoas jovens, de 
maneira que eles chegaram a uma certa idade e optaram por 
jogar voleibol porque era um desporto menos perigoso. A maior 
parte saíram, o grupo desintegrou-se e optámos pelo voleibol 
(Manuel) . 

Ao que parece, uma decisão que visava encontrar um novo 
espaço para os mais velhos, acabou por levar ao final do grupo de futebol e 
à sua substituição pela prática do voleibol. Isto também porque os mais 
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velhos eram os que davam sustentação ao grupo, o que fica evidente 
quando Andrade afirma que "eles [os mais jovens] queriam mesmo que eu 
jogasse, porque queriam os velhotes mesmo à frente disto". Foi com base 
nisto que Andrade previu o final do grupo de futebol, quando o Simões 
passou a dedicar-se apenas ao voleibol: 

Aí eu disse ao Simões: vais pegar no volei ao 
domingo, vais estragar tudo - e dito e feito, o futebol foi todo à 
vida. O Simões já estava cansado e não ia estar toda a vida a 
jogar futebol ( ... ). O Simões disse: "não sou obrigado a ficar 
toda a vida a jogar futebol, também já estou a ficar cansado". 
Passados dois fins de semana foi um para cada lado. 

Grupo do Castelo nos dias de hoje 

Daí em diante, um grupo que se iniciou com uma 
brincadeira de bola de meia, vem mantendo-se já há aproximadamente 
trinta e nove anos. Apesar de ter sobrevivido até hoje, os percalços por que 
passou mostram uma existência que não aconteceu de forma linear, sobre o 
que já foram apresentadas algumas pistas nesta análise histórica preliminar. 

Deste ponto em diante, passarei a apresentar o Grupo do 
Castelo como ele é atualmente, tentando oferecer elementos para que ele 
possa ser compreendido como um universo cultural desportivo específico, 
o qual tem uma lógica própria. Lógica esta que - vinculada a uma forma de 
organização e a uma dinâmica específica- se relaciona com a forma como 
estes indivíduos se apropriam do desporto e o inserem nas suas vidas. 

Para facilitar a organização do pensamento do leitor, isto 
será apresentado sob a forma de tópicos. É importante então deixar claro 
que, apesar da apresentação dividida em tópicos, seria muito difícil pensar 
cada um deles sem a sua relação com os demais. Assim, ao mesmo tempo 
em que descreverei o grupo utilizando uma perspectiva, de certa forma, 
analítica, tentarei não transmitir uma imagem fragmentada daquela 
realidade. 
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Uma descrição geral 

O Forte São Francisco Xavier é, nas palavras de Gomes 
Branco (1995: 25), "o monumento mais significativo de Nevogilde". 
Denominado vulgarmente de Castelo do Queijo, tendo em vista estar 
assentado numa pedra de forma arredondada (forma de queijo), é, mais do 
que um monumento da Freguesia de Nevogilde, um dos pontos mais 
procurados por turistas que visitam a Cidade do Porto em geral 10

• 

Localizado no final da Avenida da Boa vista, num ponto em 
que ainda se encontram a Avenida de Montevideu e a Esplanada do Rio de 
Janeiro, o Castelo do Queijo pode ser identificado também por situar-se 
num dos extremos que delimitam um espaço à beira mar que se estende 
paralelamente às avenidas de Montevideu e do Brasil, até poucos metros 
antes da esquina com Rua de Diu. 

O fato de ser um grande passeio à beira mar, faz com que 
este local seja procurado pelas suas características que o identificam como 
um espaço de lazer, tanto por habitantes da Cidade do Porto, como dos 
arredores. Nas respostas obtidas de um breve questionário aplicado a 
pessoas ali presentes, foram identificados indivíduos de vanas 
procedências, tanto de outras zonas da cidade (centro; São Roque; Antas; 
Lordelo do D'Ouro; Baixa; Marquês; Carvalhido; Areosa; Foco; Rio Tinto; 
Campanhã; Campo Alegre; Viso; Cedofeita; Massarelos; Boavista), quanto 
de outros municípios próximos (Vila Nova de Gaia; Maia; Matosinhos; 
Valongo; Santo Tirso; Gondomar), e ainda de cidades bastante afastadas 
(Leiria; Guimarães; Lamego; Lisboa; Estoril; Amarante )1 1

• 

Além das diferentes origens dos seus freqüentadores, o fato 
deste local ser bastante amplo, de estar à beira mar, e de ter nas suas 
proximidades vários cafés, bares e restaurantes, parece tomá-lo um forte 
atrativo para uma quantidade expressiva de pessoas. Isto está demonstrado 
no quadro abaixo, resultado de um levantamento desenvolvido num dia do 
mês de abril, em que as condições climáticas eram favoráveis às atividades 
à beira mar, e foram arroladas aproximadamente 2423 pessoas de várias 
idades, freqüentando o local (quadro 1 )1 2

• 

10 Pelo grande número de grupos de turistas que, com alguma regularidade, comparecem ao local, o 
Castelo do Queijo parece estar na rota dos passeios turísticos da Cidade. 
11 O questionário foi aplicado a I 97 pessoas, as quais foram argüidas por estudantes da disciplina de 
Sociologia do Desporto, da Faculdade de Ciências do Desporto e Educação Física da Universidade do 
Porto (FCDEF-UP), em dias diferentes, mas sempre aos fins-de-semana. 
12 O levantamento foi realizado num domingo entre as I 0:30 e I I :30 horas (dia de maior freqüência), com 
a participação de oito pessoas, estudantes da Faculdade de Ciências do Desporto e Educação Física da 
Universidade do Porto (FCDEF-UP), sendo todos alunos da disciplina de Sociologia do Desporto. 
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MASCULINO FEMININO TOTAL 

CRIANÇAS/JOVENS 368 351 719 (29,6 %) 

ADULTOS JOVENS/ 726 552 1278 (52,7 %) 
ADULTOS 

VELHOS 285 141 426 (17,5 %) 

TOTAL 1379 1044 2423 

Quadro I 

Mesmo estando localizado nesta área bastante procurada, a 
Praia do Castelo do Queijo fica relativamente isolada do espaço como um 
todo, tendo em vista, além de ser um dos seus extremos, estar bastante 
abaixo do passeio. Também a inexistência de outro local que seja atrativo 
ao encontro de pessoas nas suas imediações (bares; esplanadas), parece 
fazer que seus freqüentadores mais regulares, sejam apenas os participantes 
do Grupo da Suecd 3 e os jogadores de voleibol do Grupo do Castelo 
(figuras 1 e 2). 

Não é difícil então, entender os motivos pelos quais diversas 
pessoas com quem conversei, se surpreenderam ao saber da existência do 
grupo de voleibol do Castelo do Queijo. Mesmo os profissionais da área, 
vinculados ao Pelouro do Desporto da Câmara Municipal do Porto, 
receberam com surpresa as informações que eu lhes dei, especialmente 
quando eu disse que o grupo existe já há perto de dez anos. 

Método: os estudantes foram divididos em duplas, as quais, partindo de pontos diferentes daquela área, 
mas ao mesmo tempo, contaram duas vezes o número de pessoas presentes no local ; posteriormente foi 
feita um média aritmética dos resultados obtidos. Os critérios adotados para a divisão etária, não foram 
rígidos, mas permitem dar uma idéia das características da população freqüentadora do local. 
13 Grupo de pessoas (homens e mulheres), na maioria reformados, que se encontram sistematicamente 
naquela praia para jogar à sueca Uogo de cartas), tanto durante a semana, como- em maior número- no 
fim-de-semana. Num dia de Inverno (6/12/97) bastante ensolarado, contei 35 pessoas divididas em seis 
mesas de jogo, dentre as quais três mulheres; num outro dia, contei cinqüenta e três pessoas. 
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Praia do Castelo do Queijo, vista panorâmica: Grupo do Castelo no primeiro plano; Grupo da Sueca no 
segundo plano; e Castelo do Queijo ao fundo (figura 1). 

-

Praia do Castelo do Queijo, vista panorâmica: Grupo da Sueca em atividade; balneário do Grupo do 
Castelo à direita; Castelo do Queijo ao fundo, à esquerda (figura 2). 

Talvez isto possa ser explicado pela Praia do Castelo do 
Queijo ser um espaço pouco visível para quem circula pelo passeio, já que 
está bem abaixo deste, e tem delimitações muito acentuadas: a sul, pelos 
rochedos; a norte, por rochedos e pelo Castelo; a oeste, pelo mar; e a leste, 
pela parede que dá sustentação ao passeio. Estas delimitações físicas e 
geográficas dificultam, quer a visualização, quer a circulação das pessoas à 
beira-mar. Além disto, fazem com que o único acesso ao mar seja por duas 
rampas que, paralelas ao passeio e partindo deste, se dirigem para a praia, 
onde se encontram, formando um espaço plano de aproximadamente 5X 1 O 
m., cujo piso é de cimento. É neste espaço que o Grupo do Castelo pratica 
o voleibol, numa quadra improvisada (figura 3). 



Praia do Castelo do Queijo, vista norte-sul: Grupo do Castelo em atividade; acima o seu público fiel 
(figura 3). 
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A quadra de jogo é delimitada tanto pelas características 
fisicas do local, como por demarcações feitas pelos participantes'4

• 

Efetivamente, é aproveitado o máximo que o espaço oferece, já que 
escolheram ficar ali '5, exatamente por ser próximo à parede e às rampas, 
onde o terreno é plano e ficam protegidos do vento. A rede de voleibol e a 
sua sustentação, são também improvisadas e adequadas ao que o espaço 
permite, sendo montadas e desmontadas a cada dia de jogo (figura 4) '6 • 

14 As linhas de fundo são limitadas pelo fmal de cada uma das rampas que dão acesso à praia e por 
demarcações feitas por um risco já pouco visível, pintado no solo (quando não há areia) ou riscada na 
areia; uma das linhas laterais é delimitada pela parede que sustenta o passeio (a linha é a parede); a outra 
linha é demarcada ora por uma corda, ora por um risco feito na areia. Há ainda demarcações 
intermediárias em cada campo de jogo (semelhantes às zonas de ataque do voleibol oficial), mas que aqui 
são apenas utilizadas como forma de adequar as dimensões do espaço ao número de jogadores presente. 
15 Poderiam jogar na areia, na parte central da praia, o que fizeram por um período em que o espaço entre 
as rampas estava em obras. É importante ainda destacar, que o espaço não é meramente uma imposição, 
já que os jogos poderiam ser também realizados noutro local, por exemplo, no Parque da Cidade, que é 
perto dali e oferece instalações adequadas para a prática do voleiboL 
16 Num dos lados, um gancho preso à rede é fixado numa argola encravada na parede; no outro, ela é 
suportada por um poste móvel com base em cimento, que também é sustentado por cordas e estacas 
cravadas no solo. Depois de montada, a altura da rede é à volta de uns 30 em mais baixa que a altura 
oficiaL 



Vista sul-norte: quadra de voleibol improvisada, montada a cada dia de jogo; Castelo do Queijo 
ao fundo (figura 4). 
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Apesar da situação geográfica já referida, um olhar mais 
atento não os deixa passar desapercebidos. A sua freqüência sistemática aos 
sábados à tarde e aos domingos pela manhã1

\ quase que independente das 
condições climáticas 18

, faz com que, nestes dias, eles já sejam parte da 
paisagem, assim como o Grupo da Sueca . Nos dias de bom tempo, a 
existência do grupo pode também a chamar atenção pelo fato de que, 
muitas vezes, são acompanhados por um público jieft9

, o qual- localizado 

17 Aos sábados, encontram-se a partir das 15:00 horas e jogam até ao escurecer do dia (muitas vezes 
prolongam a atividade aproveitando a luz proveniente da iluminação pública); este é também o dia 
preferido dos participantes e - em princípio - sempre há jogos. Aos domingos, jogam a partir das 10:00 
horas, até um pouco depois do meio-dia, sendo que, neste dia, o número de participantes é menor e 
eventualmente não há jogos por falta de pessoal. 
18 Quando digo "quase", refiro-me ao fato de que os jogos são realizados quase sempre, mesmo em 
situações - sobre o que muitos concordam- bastante adversas para a prática do voleibol (muito vento e 
mesmo chuva). Apesar de, logo no primeiro dia em que participei, o Miguel me ter dito que jogavam 
mesmo com frio e até com chuva "com uns capotes", o meu estranhamento com aquele tipo de prática 
ficou logo evidente. Após ter faltado dois fins de semana seguidos, por considerar que tal era o mau 
tempo que não haveria jogo, fiquei surpreendido quando - ao comparecer novamente - fui logo cobrado 
pelo Marinho: "como é, acabaram-se as férias?" . Quando, ao final daquele mesmo dia (um sábado) 
faziam planos para o domingo e havia sinais de mau tempo, o Simões garantiu a sua presença, afirmando 
categoricamente: "se não cair uma chuva desalmada, eu estou aqui!". É claro que, depois destes 
acontecimentos, adaptei-me ao funcionamento do grupo e joguei algumas partidas com muito vento, 
muita chuva e usando os tais "capotes": casacos em nylon impermeáveis ou mesmo sacos de plástico 
(normalmente usados para colocar lixo), com os quais eram improvisados os mesmos capotes. 
19 Em quase todos os fins de semana, os participantes do voleibol são acompanhados por pessoas que 
comparecem no local e passam boa parte do tempo assistindo aos jogos. Em muitos casos, são pessoas já 
familiarizadas com o grupo, alguns antigos participantes, outros, pelo menos, conhecidos dos jogadores, o 
que fica evidente pelas interações que acontecem (comentários, gozações). Há também o público 
eventual, como os turistas, que estão no local com o objetivo de visitar o Castelo do Queijo e demonstram 
interesse pelo grupo, inclusive fotografando-o (presenciei várias vezes), o que também não passa 
desapercebido aos jogadores: numa conversa onde o assunto era uma comparação entre jogar naquele 
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na parte superior do passeio e assistindo aos jogos - desperta a curiosidade 
dos transeuntes. 

Atualmente o grupo é composto por cerca de dezoito 
participantes20 vindos de diversas localidades da região do Porto21

, número 
que não posso precisar com exatidão, pelo fato de que a participação 
caracteriza-se por uma grande rotatividade. Tal é a rotatividade, que -
apesar de ter identificado um máximo de dezoito elementos - durante todo 
o período em que lá estive, nunca presenciei atividades com mais de doze 
jogadores (eu incluído)22

• As suas idades são compreendidas entre os 14 
(um elemento) e os 61 anos (um integrante); quanto aos demais, as suas 
idades estão, na maior parte, acima dos 40 anos, estando vários deles acima 
dos 50 anos (figura 5)23

• 

De uma forma geral, são homens que têm uma situação 
profissionaF4 e familiar25 estruturadas, com alguma diversidade no que se 
refere à posição social. Ao caracterizar o grupo como "heterogêneo", já que 
"tem gente de todas as classes", Afonso apontava quer para as diferenças 
que aparecem quanto ao capital cultural, quer para as do capital 
econômico26

• Apesar das diferenças de formação e atividade profissionaP\ 
pouco parece refletir-se nas possibilidades de acesso a bens de consumo28

, 

quanto àquilo que é necessário para participar no grupo. 

loca l e jogar num pavilhão, pelo menos três dos participantes ressaltaram pos itivamente a presença do 

público que os assisti a. Nutra conversa, Marinho comenta fatos do passado: "lá em cima, fi cava tanta 
gente que parec ia uma verdadeira bancada. É, as pessoas estão passando e se distraem, gostam de ver" 
(fi gura 3). 
20 Em aprox imadamente 14 meses de observação em campo, sobre este aspecto, tive contatos com 
diferentes tipos de parti cipantes: e lementos que quase nunca fa ltam e dão sustentação ao grupo, o que é 
por e les denominado de "o núcleo duro" (seis); elementos que retornaram após muitos meses e até anos 
afastados (quatro); j ogadores que deixaram de comparecer, mas, segundo comentários dos demais, 
pode rão eventua lmente regressar (quatro) ; participantes que comparecem apenas eventualmente (três); 
elementos que compareceram mui to poucas vezes, não me permitindo saber seus nomes. Além deste há 
um integrante, que apesar de quase nunca faltar, não é considerado do núcleo duro, por ser jovem e estar 
no seu primeiro ano de partic ipação; durante o período de observação, eu - de certa forma - também fi z 
~arte desta categoria. 

1 Pre lada; Nossa Sr" da Hora; Centro do Porto; Matosinhos; France los; Foz; etc. 
22 Nas situações (poucas) em que compareceram mais de doze (máx imo treze), o 13° não viera para jogar, 
mas apenas para assistir aos jogos. 
23 Tenho apenas conheci mento das idades dos que entrev istei. Além das idades já referidas: 29; 42, 44 ; 
50; 57 ; e 59 anos. Quanto aos demais, as idades aprox imavam-se. 
24 Estabili zados no que se refere a profi ssões, empregos e meios de subsistência. 
25 Sete dos entrev istados são casados e têm rotinas fa miliares estabelecidas ; um está prestes a casar; 
alguns têm filhos e até netos (num dos sábados, Mári o esteve na praia acompanhado dos netos). 
26 No sentido que as expressões têm em Bourdieu (várias obras). 
27 Três com formação universitári a (dois atuam no ensino; um reformado que atuava na indústria); doi s 
são pro fi ssionais liberais no comércio (um tem uma pequena merceari a ; outro é vendedor autônomo); 
vários são trabalhadores assalariados na indústri a e no comércio. 
28 Quase todos (Santos é uma exceção) se deslocam à praia em automóvel próprio e, quando não o faze m, 
é por opção; apesar de nenhum utili zar materi ais desportivos de marcas caras e fa mosas, na maiori a usam 
equipamentos adequados e em boas condições. Nunca ouvi alguém reclamar da taxa anual que paga ao 
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Grupo heterogêneo (figura 5). 

No que se refere aos hábitos de lazer, situam-se bastante 
próximos, não apresentando muitas diferenças entre si: trabalham entre 40 
a 45 horas semanais, mas têm obrigações familiares29 que lhes ocupam 
várias horas durante a semana. Do tempo que têm, durante a semana 
(noite), encontram na televisão o seu principal entretenimento; têm o 
sábado e/ou o domingo como o(s) seu(s) principal( ais) dia(s) de tempo livre 
e único(s) dia(s) em que praticam atividade física regular. 

São pessoas que, de uma maneira geral, gostam do desporto, 
encontrando nesta atividade o prazer, a forma física, a manutenção da 
saúde, um escape: "faço porque gosto" (Santos); "em primeiro, é para 
tentar manter mais ou menos a forma física e, depois, é um escape. Um 
escape depois de uma semana de trabalho, muito stress. Isto é um escape, 
alivia-me: dar quatro murros na bola, dar quatro berros" (Afonso); "porque 
gosto, faz bem, deixa-me bem disposto" (Simões); "hoje já se vê pessoas 
com 50 e tal anos, molengonas e estas coisas. Eu, enquanto puder, vou ver 
se evito isto ao máximo. Hoje, faço um pouco por causa disto, para além 
disto gosto" (Gonçalves); "é para aliviar. Sinto que tenho uma carga dentro 

grupo (três mis escudos). Mesmo assim há contrastes: Gonçalves- reformado- trabalha hoje com vendas 
e costuma passar férias no exterior ("não interessa pra onde - é-me indiferente ir pra Espanha ou ir pra 
França, ou ir pra Itália .. . ou pra China .... pra mim é indiferente, eu adoro passear com a minha mulher, eu 
adoro e pronto"); Santos é trabalhador técnico, não tem automóvel e considera que "os pavilhões são 
carissimos" para alugar. 
29 Levar os filhos para a escola; ajudar a esposa nas tarefas domésticas; cuidar da contabilidade familiar; 
etc. 
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de mim que tenho que a dispensar, libertar, faz-me bastante bem" 
(Manuel) . 

Com esta constituição e características individuais, mantêm 
quase sempre a mesma rotina, que se inicia quando se encontram no 
passeio e ficam algum tempo conversando, à espera do Simões, que é quem 
tem a chave do balneário30

• Apesar de haver este período que antecede os 
jogos, o tempo para as conversas é efetivamente muito curto, já que todos 
comparecem quase no mesmo horário e, assim que o Simões chega, 
dirigem-se à sala onde trocam a roupa. Uma vez no balneário - após mudar 
de roupa entre algumas conversas - os primeiros a aprontarem-se levam o 
equipamento da montagem da quadra para o local dos jogos. Na areia, cada 
um assume uma função, o que está - até certo ponto - estabelecido: Afonso 
e Marinho são normalmente os conduzem a montagem da rede, enquanto 
os demais os auxiliam e/ou executam outras tarefas, como marcar a quadra 
e limpar o espaço de jogo. Há alguns que ficam apenas batendo bola à 
espera do início dos jogos. 

Dali em diante, IniCiam partidas de voleibol, que se 
desenrolam durante várias horas, sempre em seqüências de sets de quinze 
pontos3

' e normalmente sem alteração das equipes. Na maior parte das 
vezes32

, eles jogam até quando podem, sendo a rotina das atividades 
encerrada pela imposição da falta de luminosidade, momento em que e os 
participantes vão para as suas residências, logo após terem desmontado o 
equipamento e trocado de roupa novamente. 

Desta forma, após algumas horas de conviviO comum via 
voleibol , cada um segue a sua vida, sem que praticamente haja outro tipo 
de relação entre eles . Questionados sobre isto, os elementos do grupo 
declararam que não fazem nada juntos além de jogar voleibol e pouco 
sabem das vidas uns dos outros: "só quando chegamos aqui é que a gente 
se vê. Às vezes, por mero acaso, a gente encontra-se na rua, mas isto é por 
mero acaso - o resto, só aqui na praia que a gente se encontra" (Afonso); 
"de muitos não sei qual a atividade deles, nem nada" (Simões); "o grupo é 
aqui , a gente vem aqui; sábado todos se encontram aqui, mas isto acaba, 
acabou os jogos e cada um vai para sua casa durante a semana" (Marinho). 
Desta forma, apesar de praticarem desporto juntos já há muitos anos3

\ não 

30 Na realidade, não é um balneário. É a sala que ainda é cedida pelos jardineiros, já referida na análi se 
hi stóri ca. Hoje, ela é compartilhada com o Grupo da Sueca, e este sim, tem efeti vamente algum acordo 
com a Câmara para utili zá-la (fi gura 2). 
31 O jogo em si será detalhado noutro tópico. 
32 Refiro-me principalmente aos sábados, pois são os di as em que há mais freqüência de pessoas. 
33 Dois, desde o início; um, há mais de vinte anos; um, há doze anos; dois, há oito anos; um, há se is anos; 
e um, há quatro anos. 

-- --- ---------------------------------------------------~ 
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constituíram um grupo que tivesse outras atividades comuns, além daquela 
que os reúne todos os finais de semana. 

Tendo em vista esta ambigüidade e tentando explicar o que 
os mantém juntos já há tanto tempo, afirmam que o gosto pelo desporto em 
geral e pelo voleibol em particular é o que os aproxima, assim como a 
amizade e convívio que obtêm nesta atividade: "comecei ao futebol , vim 
para aqui, pessoas conhecidas e eu, como gosto e praticar desporto, 
continuei. E também o ambiente, também gosto, gosto de conviver. Até era 
uma modalidade que eu não gostava, o voleibol, mas agora já gosto" 
(Santos); "o meu cunhado me trouxe, mas entretanto começou-se a ganhar 
uma amizade relativa com as pessoas, uma confiança e tal( ... ) e fui ficando 
por aqui" (Afonso); "gostar de jogar voleibol, provavelmente. E depois 
habituam-se, criam, assim, um bocadito de amizade e ficam" (Simões); "é 
o gosto pelo voleibol, é a manutenção da máquina pela saúde e depois é o 
convívio, pela amizade, os amigos, é a forma de conviver com alguém" 
(Mário); "o que nos leva todos a essa assiduidade é que realmente acho que 
todos gostam disto, todos têm o bichinho do voleibol" (Marinho). 

Por outro lado, poucos procuram compreender o fato de não 
desenvolverem outro tipo de interação além da prática desportiva. 
Reconhecem que, no passado, já houve outros encontros e alguns - de certa 
forma - até lamentam que não haja neste momento: 'jogávamos à bola, e 
dá-me a impressão que, naquela altura, havia mais unidade, porque, no fim 
de todos os anos da bola, íamos fazer um almoço fora, uma vez por 
ano"(Santos). Gonçalves tenta explicar a ausência de outras atividades 
comuns, o que faz apoiando-se nas diferenças sociais: 

Jogavam uns com os outros e depois, cá fora, cada 
um fazia a sua vida. Evidentemente que a classe social de uma 
pessoa não podia dar para acompanhar determinadas pessoas e 
vice versa. Acho que isto é óbvio. Isto que acontecia. Agora ali a 
malta era toda iguaL 

Ao que parece, os seus laços de sociabilidade estão 
vinculados ao interesse comum de praticar o voleibol, contexto em que as 
diferenças sociais que existem, são reelaboradas. 

O fato é que o grupo se tem mantido em atividade por todos 
estes anos, noutras palavras, tem sobrevivido. 
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Sobrevi vência/rotati vidade/regulamen tos 

Um dos aspectos que garantiram e garantem esta 
sobrevivência é a rotatividade de participantes. Enquanto uns se afastam 
por diversos motivos (interesses pessoais; envelhecimento; falecimento; 
etc.) ; outros são admitidos, garantindo a realimentação do grupo; também a 
falta de freqüência sistemática, por parte de alguns, faz com que o grupo 
esteja - de certa forma- sempre em aberto. Foi dentro desta lógica que me 
aproximei e me integrei no grupo, após dois fins de semana de observação 
à distância. 

No primeiro fim-de-semana que estive no Castelo do 
Queijo, permaneci apenas por poucos minutos, pois chovia e fazia muito 
frio, o que não favorecia a observação, já que não havia nenhum abrigo 
próxima. Na semana posterior, permaneci por mais tempo, mas não 
consegui contato, pois, tanto a organização espacial (espaço muito 
delimitado), como a forma com que o grupo desenvolve as suas atividades 
(praticamente sem intervalos) não favorecem uma aproximação casual. Por 
outro lado, sem que soubesse, eu já tinha sido observado, o que se mostrou 
importante no fim de semana posterior, quando fui convidado a participar. 

Era uma tarde de sábado de Inverno, com muito sol, 
quando, às 15:50 horas, cheguei à praia e vi que o grupo já estava jogando, 
como sempre, com a presença do já referido público fiel. Dentre este 
público estava o Miguel, um participante do grupo que, naquele dia, não 
pretendia jogar, mas que assistia ao jogo, fazendo comentários, na maioria 
gozações. Parei ao seu lado e comecei a puxar assunto sobre o grupo. 
Quando perguntei se jogavam ali há muito tempo, ele logo respondeu que 
"sim, nós'4 jogamos sempre aqui", ao que pareceu, com necessidade de 
identificar-se como um elemento do grupo. 

Neste ínterim, eu já tinha percebido que um dos jogadores 
me observava com alguma curiosidade, pois (confirmei posteriormente) me 
reconhecera do fim-de-semana anterior. Em determinado momento, o meu 
olhar cruzou com o dele e ele (Marinho) perguntou-me se eu queria jogar. 
Tendo respondido afirmativamente, ele disse para eu esperar o final do set 
que estava em curso, para entrar no próximo. O jogo logo acabou e, como 
eu ainda estava conversando com o Miguel, ele logo se apressou em cobrar 
que eu estivesse pronto para jogar. Jogamos então três sets seguidos e, no 
final , quando fui embora (por volta das 17:30 horas), todos me convidaram 

34 Grifo meu. 
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para voltar no próximo Sábado: "às 3 horas já tem gente aqui; vem que nós 
estamos precisando de gente" (Marinho). 

A forma como eu me integrei no grupo não é muito 
diferente daquela como os outros também foram ali inseridos. É o caso do 
Marinho e do Mário, que ingressaram neste grupo, quando um outro em 
que participavam deixou de existir ("falamos com estes"). Também o 
mesmo aconteceu com o Coelho: "o Coelho, quando veio, foi assim: 
apareceu uma semana e JOgou; apareceu de novo e jogou ( ... ) e pronto, 
ficou" (Afonso). 

Outra forma de ingresso, é através de algum dos 
partiCipantes, como o que aconteceu com o Afonso e com o Gomes: o 
primeiro ingressou por intermédio do Bernardo ; e o segundo, a convite do 
Pereira, que já conhecia de outra atividade desportiva. Há ainda os casos 
dos que passaram a praticar o voleibol na praia ao acompanhar seus pais 
(dois dos atuais integrantes). 

Inserido inicialmente, o novo elemento vai construindo a 
sua posição no grupo, o que tanto acontece pela presença sistemática nos 
dias e horários combinados, como pelas interações que desenvolve com os 
demais participantes. Com o passar do tempo, as relações estabelecidas 
tendem a tornar-se mais íntimas e dentro de um clima de maior liberdade, 
onde gozar e ser gozado é uma forma de aceitação. 

Sobre isto, foi visível o desenvolvimento do Daniel nos treze 
meses de observação (filho de um dos participantes): inicialmente tímido e 
calado, aos poucos passou a assumir posições35 e a fazer gozações, o que 
era observado e aceito pelos mais velhos. No meu caso, isto também 
aconteceu em algumas situações; uma delas, semanas após eu iniciar a 
minha participação no grupo, quando estávamos limpando o espaço de jogo 
(havia muita sujeira trazida pelo mar): "bota o brasileiro no trabalho", disse 
Santos ao Afonso, numa evidente intenção de procurar intimidade e de me 
colocar à vontade. 

35 Por exemplo, reclamar quando discordava da forma como havia sido arbitrada uma situação de jogo. 



Além do jogo, a participação em outras atividades faz parte do processo de inserção no grupo 
(figura 6). 
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Depois de algum tempo, confirmado pela presença 
sistemática e pela participação em outras tarefas (figura 6), o novo 
participante passa a ser um membro mais efetivo e começa a pagar a taxa 
anual de 3.000 escudos; taxa esta que, na realidade, não é paga por todos36

• 

Além disso, não há outras formas de regulamentos: 

Nós não temos regulamento nenhum. Nós não temos 
aqui nenhum regulamento, a não ser o grupo, que nos vamos 
cotizando qualquer coisa, porque há sempre despesas de bolas e 
damos qualquer coisa à pessoa que nos faculta ali a guardar as 
roupas (Marinho); 

eu acho que a gente está aqui porque gosta disto, 
porque obrigações não temos. Não há regulamentos, não há 
obrigações, não há nada. A gente está aqui porque gosta. No 
fundo, isto, quase podemos dizer que é um convívio (Afonso); 

não, ali não há regras nenhumas, ali dá-se uma 
cotização anual, uns pagam, outros não pagam. Aqueles que não 
pagam, ninguém obriga a pagar, porque o que querem são 
pessoas para jogarem. Há ali indivíduos- alguns - que tenho a 
impressão nunca pagaram cotas, não é? Mas como os outros que 
querem jogar e, para terem pessoas para jogar, não se manda 
ninguém embora porque o prazer é tão grande em estar a jogar 
volei, que uns acabam por suportar os outros ( ... ). Porque há ali 

36 No meu caso - talvez por saberem que a minha participação seria temporária - a taxa nunca foi 
cobrada, apesar de eu ter me disponibilizado para tal. 
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pessoas que eu tenho a impressão que, se eu pedisse dinheiro, 
nunca mais apareciam. E, para evitar isto, e para que o grupo se 
mantenha, uns pagam pelos outros (Gonçalves) . 

Assim como acontece com o pagamento da cotização anual, 
noutros aspectos evidencia-se a ausência de normas rígidas de participação 
no grupo. Nem o horário de chegada é tratado com rigor, sendo adequado 
ao interesse e necessidade de cada participante. Aos sábados, em princípio, 
as atividades iniciam a partir das 15:00 horas, mas foram inúmeras as vezes 
que pessoas chegaram após este horário e participaram no jogo sem 
restrições . Sobre isto, chama a atenção o fato de que os atrasados são logo 
inseridos no jogo, exceção feita aos casos em que a sua chegada coincide 
com um momento de uma decisão equilibrada de um set em andamento37

• 

Neste caso, normalmente esperam até que o set termine. Noutras situações 
a entrada no jogo é imediata38

, mesmo que disto resulte uma partida 
desequilibrada quanto ao número de integrantes das equipes39

• Chegar 
atrasado e perguntar "em que lado eu entro?" (Marinho), é uma atitude que, 
naquele contexto, não causa nenhum constrangimento. 

O mesmo acontece quanto ao horário de encerramento, 
situação em que - sem que haja sanções ou mesmo críticas - os 
participantes têm a liberdade de se retirarem em horários anteriores ao que 
o grupo- como um todo- pretende manter-se em atividade. 

Quanto à presença, "às vezes o pessoal cobra" (Afonso), o 
que mostra que, apesar da flexibilidade que acontece na prática, não há 
consenso entre os participantes sobre como deveria funcionar o grupo e as 
suas normas. Parece que hoje eles estão adaptados ao que a situação lhes 
oferece, mas há quem mostre insatisfação e deixe transparecer que gostaria 
que fosse diferente: "eu gosto de vir aqui, mas, ao fim do ano, poderia se 
fazer um almoço ou um jantar; aqui não há união" (Santos). Marinho 
também expressa a sua insatisfação com a situação atual, quando critica a 
falta de "regularidade" do grupo; Simões, questionado sobre a possível de 
uma obrigação, afirma ainda que deveria haver outro tipo de mentalidade 
no Grupo do Castelo, mas acaba por resignar-se à situação atual: 

37 Exemplo: 14XJ 3. 

Pois, aquela obrigatoriedade de aparecer, que é para, 
pelo menos, obrigá-los a aparecer, para ter sempre gente 

38 Numa ocasião, um ser estava I I X I I , quando chegou o Gomes e entrou imediatamente na equipe que 
tinha um jogador a menos. Antes de ele entrar, porém, houve dúvidas se ele deveria entrar antes ou depois 
de terminar o ser. Exigindo seu direi to de entrar logo à chegada e referindo-se a uma outra situação em 
que a lguém entrou Jogo que chegou, ele disse: "é claro que vou entrar agora, isto é igual pra todo 
mundo" . 
39 Num dos dias em que chegue i atrasado, jogavam 2X2. Logo que terminou o set em curso, fui inserido 
no jogo e passamos a jogar 3X2: "ele tem que jogar" di sse o Simões. 
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suficiente para jogar. Aqui não; aparece, aparece; uma vez 
jogamos, uma vez não jogamos. O que é preciso é ter uma 
mentalidade que os daqui não têm; 

não é [o que eu] gostaria, mas, por outro lado, tem 
inconvenientes: aquela questão de que as pessoas têm uma 
obrigatoriedade de aparecer. Por acaso, para mim, isto não causa 
transtorno, porque eu realmente é raro faltar, falto uma vez ou 
outra numa época; mas, para alguns, [eles] têm programas para 
eles( ... ). Mas deixemos estar assim que não está mal (ibid.). 

Fica mais uma vez evidenciada uma relativa ambigüidade 
na forma como acontece a dinâmica do grupo, situação em parte 
relacionada com o fato de haver falta de participantes no momento: "agora, 
nós estamos sempre à espera que venha mais um. Nós agora estamos 
praticamente a viver com meia dúzia de pessoas que ainda gostam disto e 
por cá vamos andando" (Afonso). 

Mas as dificuldades na manutenção do grupo estão ligadas 
também às diferenças relativas a como CÇ!da um dos atuais participantes 
disponibilizao seu tempo de lazer. Ao apontar para um tipo de mentalidade 
que acredita que o grupo não tem, Simões mostra as diferenças entre os 
que, tal como ele, vêem esta atividade quase como um compromisso e algo 
já inserido nas suas vidas, e os que não aceitam o voleibol como uma 
obrigação, nem o colocam como uma prioridade na sua forma de viver. Os 
primeiros dizem: "isto para mim é muito importante; depois de eu fazer 
isto, tá a minha . semana com o carimbo final, tá carimbada como uma 
semana passada" (Marinho); "a minha família já não dispõe de mim para 
nada ao sábado de tarde"(ibid.); "isto atualmente já faz parte da minha 
vida, a minha mulher já sabe que, chega ao sábado, almoço, preparo as 
coisas e venho cá para baixo" (Afonso); " 'sábado de tarde e domingo de 
manhã, não podes contar comigo'; no princípio havia um bocadinho de má 
vontade, mas depois passou; mas nada alterou a nossa relação" (Simões, 
referindo-se a como tratou do assunto, logo que casou); 

[a vida familiar] é prejudicada neste aspecto. Porque 
o amor por aquilo é tão grande que, nem que eles queiram sair 
ao sábado à tarde, não há hipótese. Eles, se quiserem sair, que 
saiam com o filho, com o genro, porque eu estou destinado para 
aquilo (Mário) . 

Os segundos fazem afirmativas do gênero: "não tenho nada 
que fazer, não preciso de ir ali ou acolá, vou jogar, percebes? Não é 
condição sine qua non. Não é prioridade" (Gomes); 
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eu, se tiver que ir com a minha mulher a qualquer 
lado, eu vivo com a minha mulher, e não vivo com o volei e não 
troco os programas familiares por outros quaisquer, não é? Mas 
acho que o Marinho é daqueles que diz que durante a semana 
anda a pensar no sábado para jogar volei. O Marinho diz isto, 
está sempre a dizer (Gonçalves); 

As diferenças identificadas nas escolhas de cada um quanto 
à forma como participa na atividade, parece ser a melhor explicação para a 
freqüência incerta em cada dia de jogo. Isto tanto se refere ao número de 
participantes, quanto ao fato de - em alguma medida - não serem sempre 
os mesmos a estar presentes em cada fim de semana. 

Outras tentativas de explicação mostram-se de difícil 
conciliação com a realidade empírica, como, por exemplo, a idéia de 
relacionar as ausências com as más condições climáticas. Isto é pouco 
provável, porque foram muitas as vezes que compareceram poucos 
participantes com bom tempo; e, também, em várias situações, estiveram 
presentes muitos elementos, apesar do mau tempo. 

Relacionar também estas ausências com outras obrigações, 
mesmo profissionais, não se mostra uma boa interpretação, já que - com 
exceção de um período por que passou Afonso40 

- os demais nunca 
justificaram a sua falta alegando razões como estas. Mesmo que o trabalho 
seja colocado, pelos integrantes do grupo, como uma atividade prioritária e, 
na sua relação com o lazer, seja consensual a valorização do tempo livre 
em que possam escolher o que fazer: "o trabalho não pode ser excessivo, 
preciso de umas horas para nem pensar no trabalho" (Simões); "agora não 
tenho carga horária porque eu sou um homem programado e programei a 
minha vida para trabalhar o suficiente para que, a partir de certa idade, eu 
possa fazer aquilo que eu gosto" (Mário); 

não é que eu me desvincule do meu trabalho, 
provavelmente até serei agora mais profissional do que 
antigamente era. Só que antigamente ( ... ) eu pensava quase 
única e exclusivamente em termos de trabalho. Se calhar agora 
já dou mais valor, ou, pelo menos, dou tanto valor à parte lúdica, 
à parte em que eu não trabalho efetivamente (Gomes). 

Assim, se de uma maneira geral há um discurso que valoriza 
o lazer como um espaço importante nas suas vidas, não há a mesma 
posição quanto à prática do voleibol e da freqüência no grupo: dentre 
outras possíveis opções, o voleibol nem sempre é a prioridade. 

40 Houve um período (curto) em que Afonso necess itou de realizar atividades profissionais aos sábados 
pela tarde. 
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Desta forma e apesar de tudo, o grupo "vai-se mantendo" 
(Simões), o que parece estar vinculado a pelo menos três aspectos: a 
rotatividade; o núcleo duro; e o carola. O primeiro aspecto referido - a 
rotatividade- acontece tanto num âmbito externo, como interno. No âmbito 
externo, o grupo mantém-se pois tem-se realimentado durante todos estes 
anos, situação em que, quando alguns elementos se afastam, outros vêm do 
exterior e substituem-nos, ocorrendo um processo contínuo de renovação: 
"o grupo tem-se continuamente renovado, porque, dos antigos, como disse, 
só estou eu. Se vai cativando um e outro, gosta disto e vai aparecendo" 
(Simões). Gonçalves também identifica este processo, mas não interpreta 
como uma efetiva manutenção do grupo: 

O grupo não se mantém junto há tantos anos porque 
uma grande parte das pessoas que lá estão, andam lá há pouco 
tempo. Porque os antigos tenham saído, uns porque já têm uma 
determinada idade, porque já não agüentaram; outros, por outros 
motivos, como eu já poderia ter saído. Eu já pensei em sair. Por 
exemplo, o Afonso anda aí há quatro anos, ou cinco. O 
Bernardo, idem; o Santos, a mesma coisa. São tudo pessoas 
relativamente novas: cinco ou seis anos. 

No que se refere ao que denominei de rotatividade interna, 
esta é a responsável pela existência da atividade em quase todos os fins de 
semana, o que nem sempre acontece com a presença dos mesmos 
elementos. Isto pelo fato de que, quando alguns não comparecem, outros 
estão presentes: "uma vez aparecem dez; outra vez aparecem cinco; outra 
vez aparecem dois, mas vai se mantendo isto assim" (Simões); 

não há compromisso [com a presença]. A gente 
conta que as pessoas tenham um bocadinho de boa vontade em 
aparecer. Hoje não devem vir o Afonso nem o filho, [mas] virão 
outros [e] ninguém se zanga por causa disto (ibid.) . 

Mas a confiança na manutenção da atividade não seria 
possível se não existisse o núcleo duro, o qual constitui como que um 
subgrupo dentro do grupo, que se caracteriza por nunca (ou quase nunca) 
faltar. É ele que faz com que todos tenham a certeza que existirá sempre a 
possibilidade de haver a prática do voleibol. E foi ele que permitiu que o 
Afonso e o Mário - num dia frio e chuvoso de inverno, em que apenas nós 
os três estávamos presentes e já era hora de iniciar os jogos - me 
garantissem que haveria voleibol, pois tinham a certeza que o Simões e o 
Marinho não faltariam ("eles nunca faltam"); previsão que se confirmou, 
pois ambos compareceram e jogamos inclusive com chuva. Assim, mesmo 
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que haja os freqüentadores não tão assíduos, estes - numa forma de 
rotatividade- complementam o grupo, compondo com o núcleo duro. 

O terceiro aspecto bastante importante é o "carola". No 
contexto dos três grupos analisados neste trabalho e, de uma forma geral, 
no âmbito do associativismo desportivo em Portugal, o carola é um 
indivíduo fundamental para a existência dos grupos desportivos. Isto pelo 
seu interesse, dedicação e esforço pessoal, no cumprimento de tarefas 
essenciais à sobrevivência destes grupos. São tarefas para as quais poucos 
dispõem de tempo e/ou interesse e que, na maior parte das vezes, são feitas 
com desprendimento: cobrar taxas; fazer a contabilidade; marcar jogos; 
cuidar da manutenção do equipamento desportivo; fazer contatos com 
instituições; manter as comunicações internas do grupo; e outras. 

No caso do Grupo do Castelo, o principal carola é o 
Simões, pois ele nunca falta, o que faz com que seja ele quem detém a 
chave do balneário, instalação fundamental para a sobrevivência do gru·po: 
"o Simões nunca falhou um sábado; que eu saiba, em trinta e tal anos, o 
Simões nunca falhou um sábado" (Gonçalves). Inquiridos sobre a liderança 
do grupo, o Simões é apontado por quase todos , apesar de os seus 
depoimentos deixarem espaço para ressalvas: "praticamente é o Simões, 
que é a pessoa que tem a chave. É o mais antigo do grupo e é a pessoa que 
( ... ) mais se dedica a isto. Deve ser das pessoas mais certinhas41 (Santos); 

talvez a figura dali do grupo seja um bocado o 
Simões. E o Simões por que? Porque é aquele indivíduo que fez 
sempre tudo. É aquele indivíduo que teve sempre a chave; que 
levava as bebidas antigamente; que ia para lá cedo para abrir a 
porta; saía de lá para fechar a porta; que vai ter com o jardineiro 
responsável.. . Foi realmente o indivíduo que mais contribuiu 
para que aquilo se mantivesse( ... ). Portanto, o Simões é a figura 
ali mais carismática e a pessoa talvez que tenha segurado mais o 
grupo, por todo este trabalho da parte dele (Gonçalves); 

não temos presidente, não temos um indivíduo que 
imponha as leis, mas temos, por respeito, digamos, [pelo] mais 
antigo aqui do grupo, que é o Simões. Portanto, ( ... ) damos 
conhecimento ao Simões qualquer alteração que tentamos pôr, 
ou que a gente pensa em introduzir. Por uma questão de 
satisfação, é uma questão de educação e de princípio, pela 
posição que cada um tem. Porque ele realmente é o mais antigo 
aqui deste grupo (Marinho). 

41 "Certinho(a)", porque é certo que comparecerá. 
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Desta forma, a posição do Simões no grupo é relacionada 
com o cumprimento de tarefas essenciais para o funcionamento da 
atividade, assim como com o respeito pela sua antigüidade. Mas ficam 
dúvidas quanto a adequação da palavra liderança para qualificar o Simões, 
no contexto do grupo: 

Porque atualmente é o mais velho, o mais antigo 
( ... ). Talvez porque o Simões- desde que eu cá ando- o Simões 
é quem tem a chave da porta; o Simões é quem leva a bola; o 
Simões é quem resolve os problemas com a dita pessoa da 
Câmara; e, por isto, eu vejo nele (embora há pessoas que me 
recriminam), eu vejo nele o líder do grupo, o líder do grupo. 
( ... ). Pronto, terminou a época da praia, o voleibol só começa 
quando o Simões aparece com a chave. Enquanto ele não veio 
com a chave a gente não jogou (Afonso). 

O depoimento de Afonso aponta para o fato de que, 
contrariamente a ele, outros questionam esta liderança, apesar de 
reconhecerem a importância do papel do Simões, o que transparece nos 
depoimentos anteriores. Neste sentido - mesmo que superficialmente - vale 
a pena diferenciar a figura do carola da do líder: o carola é uma figura 
operacional, que nem sempre constitui-se uma liderança, no sentido de 
alguém que tenha influência na condução dos membros do grupo. 

Esta idéia é também reforçada, pelo fato de que outros 
participantes são também apontados a partir da pergunta sobre liderança, 
mas são também relacionados com a antigüidade, com as tarefas que 
cumprem e com a assiduidade: "ele, o Pereira, e há outras pessoas que 
vivem muito isto ( ... ) eles vivem42 muito isto" (Santos); "nós temos aquilo 
que chamamos o tesoureiro - que agora é o Santos - mas este serviço, para 
mim, simplesmente é a pessoa que toma conta do dinheiro" (Afonso); "há 
um que toma conta( ... ) faz os apontamentos pra saber quem pagou e quem 
não pagou; em cada época escolhemos um pra ficar, mas já há anos que é 
sempre o mesmo" (Simões); "há sempre aqueles mais antigos, que são os 
indivíduos a quem a gente obedece uma certa, uma certa obrigação, não é? 
O Simões é um tipo já dos primitivos daqui do grupo; o Pereira, por 
exemplo" (Mário); "na parte técnica da montagem das coisas (pôr a rede, 
altura da rede), normalmente sou eu que ponho aquilo, não é? Aliás, o 
apetrecho para puxar a rede foi feito por mim, em minha casa (Marinho); 
"as despesas, nós temos o chamado tesoureiro, que é aquele que recebe. 
Neste momento, é o Santos. Quem liderava, digamos, esta parte 
contabilista, era o Simões e o Pereira; agora está o Santos" (ibid.); 

42 Grifos meus. 
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ele contribuiu para segurar mais o grupo. No dia em 
que o Simões sair, o grupo acaba ( ... ). O Simões é aquele 
indivíduo que, ao domingo, aparece para abrir a porta - se 
calhar, à hora que ele aparece, eu estou a dormir, não é? 
Portanto, é realmente a fi gura carismática e é a pessoa com o seu 
feitio especial , que ele tem. Realmente, está com um feitio 
bastante especial ; também se aborrece, quando perde vai 
embora, discute e estas coisas todas, mas é a pessoa que 
realmente temos que reconhecer que é o único que- de fato- é 
a figura que tem segurado toda aquela parte ali do grupo 
(Gonçalves). 

Todas estas afirmações sugerem que não é uma questão de 
liderança, mas de "carolice" no cumprimento de tarefas que nem todos se 
dispõem a fazer, que faz com que o Simões e outros, sejam postos em 
evidência pelos demais. É desta forma que Marinho trata das questões 
relativas à rede; Afonso encarrega-se de levar a água; e Santos cuida da 
contabilidade. É isto que está sintetizado nas palavras de Gonçalves: 

Tinha estes trabalhos todos e quando chegasse à 
minha beira e dissesse assim 'tu este ano ficas de caixa' ; 'eu não 
fico, não quero chatices, não quero problemas' ; 'ficas com a 
chave '; 'não, não quero chaves nada'. Eu nunca quis nada. 

O próprio Simões confirma esta idéia, quando afirma: "eu 
não sou uma liderança, eu limito-me a ter as chaves, mais nada. As chaves 
são cedidas a mim e eu fico com elas; de resto, não tenho liderança 
nenhuma". 

Questionado sobre como acontecem as decisões do grupo, 
Simões respondeu, quase sem paciência4

\ que "há acordo, nem temos que 
nos reunir pra fazer as coisas. Se é preciso uma bola, compra-se a bola, 
ninguém discute; se é preciso outra coisa, compra-se, isto é assim, pronto". 
Com estas palavras, Simões exprime a simplicidade organizativa do grupo, 
o qual prescinde de uma liderança efetiva, assim como de mecanismos que 
- com alguma complexidade - possam vir a contribuir para a tomada de 
decisões. 

Talvez isto esteja vinculado às expectativas pouco 
ambiciosas que cada um tem daquele grupo. Poderiam ser encontradas 
evidências para esta conclusão, no fato de, em nenhum momento, eu ter 
identificado encontros (com alguma formalidade), que tivessem o objetivo 
de decidir assuntos do grupo. Também nunca presenciei, nem ouvi 
comentários relativos a preocupações com planos para o futuro. 

43 Como se eu estivesse tentando encontrar complexidade numa questão simples. 
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Identifiquei preocupações com o futuro em dias em que havia pouco 
comparecimento de pessoas nos jogos, mas, mesmo nestes dias, nada era 
tratado no sentido de estabelecer estratégias para - por exemplo - granjear 
mais adeptos. 

Ao que parece, os seus interesses vão muito pouco além de 
usufruir da prática o voleibol, vista com um fim em si mesma e sem 
objetivos a longo prazo. 

O desporto 

No contexto acima apresentado, os integrantes do Grupo do 
Castelo praticam um voleibol bastante diferente daquele que é 
normalmente visto em competições oficiais, transmitidas pelos meios de 
comunicação de massa. Isto, não só pelas características que são visíveis 
por um olhar de fora, mas também por aquilo que só é identificável por um 
olhar de dentro. 

Não seria então difícil compreender uma pessoa - com 
vivências desportivas no voleibol - que fosse invadida por um sentimento 
de estranhamento ao deparar-se com o Grupo do Castelo. O local que 
escolheram para jogar, a visível heterogeneidade do grupo, a adaptação que 
fazem das regras oficiais do jogo, as atitudes de cada um e do grupo 
durante as partidas, são alguns, entre outros fatores, que chamam a atenção 
ao mais desatento dos observadores: 

É muito sui gêneris aquele grupo. É muito fora do 
lugar, porque é muito original , porque é um grupo que tem 
componentes de vários estratos sociais; depois, tem jovens, tem 
adultos e tem velhos. E depois, acaba por ser engraçado porque 
nunca se entendem. E depois, as bocas de um lado, do outro, 
mas sem entrar num plano, que por vezes podia acontecer, mas 
comigo nunca aconteceu em termos mais agressivos. Mas, por 
esta originalidade, e ser diferente e por ser levada a coisa a 
brincar, apesar de, dentro do campo, as pessoas levarem muito a 
peito - algumas - o fato de perder ou ganhar ( ... ). Portanto, é 
nessa questão que eu digo que ele é meio sui generis, é muito 
original : há ali uma miscelânea de pessoas, que estão ali todas 
juntas atrás de uma bola ao fim ao cabo (Gomes). 

Todos estes aspectos constituem um conjunto cultural 
desportivo, que se relaciona com os significados que o grupo em geral e 
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cada elemento em particular, deu àquela prática e à forma como a inseriu 
na sua vida. 

Regras e arbitragem 

Assim, as regras do jogo de voleibol são adaptadas de forma 
a alcançar os objetivos do grupo como um todo e de cada elemento em 
particular. Isto significa adotá-las dentro de um universo de exigências que 
permitam que o jogo aconteça, levando-se em conta não só o que o grupo 
pode e se propõe a realizar, mas também que cada elemento seja atendido 
na sua particularidade. É por este motivo que várias regras são modificadas, 
como por exemplo: a altura da rede, que é diminuída; as regras relativas ao 
manejo da bola, que são flexibilizadas ; a manutenção das posições na 
quadra, que não é exigida44

• Fundamentalmente, são flexibilizadas as regras 
que - por exigirem um nível de qualidade técnica que o grupo como um 
todo não tem- tornariam o jogo pouco interessante: 

Há um tipo de regras que não obedecem às regras 
reais. Não obedecem porque há muita gente que não tem aquela 
técnica perfeita e, então, o voleibol deixaria de ter interesse; 
porque íamos estar sempre parados, a discutir uns com os outros 
e tal. Mas aí, só mesmo aquelas mais fundamentais. Por 
exemplo, marcamos o campo e, se for fora, é ponto ao 
adversário; não se aceita finalizações em transportes. Lá, as 
pessoas batem na bola de qualquer maneira e feitio e 
transportam-na, coisa que não é válido para o voleibol. Bater 
com a bola nos dedos é uma coisa que eles não têm uma técnica 
para isto. Tudo isto perdoamos. Agora, bater na rede, já está ao 
alcance de todos evitar o bater na rede. E é só isto: é ir à rede; 
não dar mais que três toques, que é básico e elementar do 
voleibol ; e as regras do alinhamento ao campo (fora ou dentro); 
e, de resto, transportes não existem (Mário). 

Com estas regras sintetizadas por Mário, os jogos 
desenrolam-se sem que haja alguém especificamente cumprindo a função 
de árbitro, pois são todos e cada um a zelar pelo cumprimento das regras 
estabelecidas. Isto é feito de uma forma espontânea, cada elemento 
pronunciando-se, na medida em que o jogo vai acontecendo e as decisões 
necessitam ser tomadas. 

44 A ordem de saque é obedecida, mas não há restrição quanto ao ataque (cortada) realizado pelo jogador 
posicionado no fundo da quadra, mesmo se a jogada for feita próxima da rede . 
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Como todas as regras que dependem de uma interpretação 
mais apurada são flexibilizadas (regras do manejo de bola, como, por 
exemplo, os transporte~5), pouco do que acontece resta para ser motivo de 
discussão46

• Desta forma, na maior parte do tempo, o jogo ocorre dentro de 
um ambiente de consenso, reduzindo-se os debates a divergências sobre 
aspectos mais objetivos, como dúvidas, por exemplo, sobre se alguém 
tocou ou não na rede, ou se a bola foi dentro ou foi fora da quadra. 
Mesmo assim há divergências e, a cada jogada, qualquer elemento pode 
manifestar-se (vários manifestam-se), desde que considere que houve 
alguma infração às regras, o que faz com que o jogo seja imediatamente 
interrompido e que tenha que ser tomada alguma decisão. 

A partir daí, duas são as possibilidades: ou há 
imediatamente um consenso em relação à posição de algum(uns) dos 
participantes, situação em que este(s) passa(m) a protagonizar a decisão; ou 
há uma divergência e acontece uma discussão que precede a decisão. Na 
segunda situação, vence a posição de quem tiver maior força 
argumentativa, o que está - em muito - vinculado à convicção com que 
apresenta os seus argumentos; também a situação/posição mais ou menos 
favorável para opinar sobre uma jogada específica tem diferente peso na 
decisão47

• Constitui ainda um argumento decisivo e capaz de solucionar 
situações de divergências, a posição de algum dos participantes que arbitra 
contrariamente aos interesses da sua própria equipe: uma atitude como esta, 
na maior parte das vezes, encerra a discussão, e a decisão deste elemento 
passa a ser considerada de valor maior e como a correta. Um exemplo 
disto, foi o que registrei no diário de campo do dia 6112/97. Naquele dia, 

A maior discussão que houve foi quando eu vibrei 
com uma boa jogada da minha equipe (gritei: "bem, bem, boa 
bola") e dois dos adversários pararam, deixando a bola cair ao 
chão. Os dois reclamaram bastante, dizendo que pensaram que 
alguém havia mandado parar por alguma outra infração às 
regras. Eles reclamavam, dizendo que ninguém poderia ter 
gritado, enquanto eu dizia que apenas havia vibrado com o 
lance do jogo. Tudo se resolveu quando os parceiros dos 
reclamantes disseram que eles estavam errados por pararem 
sem motivo. Mário, olhando diretamente para mim, como que a 
apoiar-me, disse: "o que não pode fa zer é parar enquanto a 
bola não cair; se fosse assim, era só o adversário gritar". 

45 Ação em que o jogador conduz a bola e não a toca de uma só vez. 
46 Com isto quero dizer que uma decisão acerca de bola dentro ou bola f ora é algo objetivo e menos 
passível de divergência do que uma dúvida relativa ao manejo de bola, situação vinculada a uma 
interpretação em que há mais possibilidade de uma interpretação subjetiva. 
47 Por exemplo: numa discussão sobre se a bola foi dentro ou fora, tem mais peso a posição de quem está 
próximo da jogada; numa divergência sobre se alguém tocou ou não na rede , vale mais a opinião daquele 
que é acusado de a ter tocado. 
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Outro, da mesma equipe, disse algumas palavras no mesmo 
sentido e foi um dos últimos a falar. As posições dos parceiros 
dos que reclamavam foi decisiva, tendo sido os argumentos 
mais importantes. 

Não havendo conciliação, regra geral a jogada é anulada e o 
saque é repetido, já que a continuidade do jogo é uma preocupação de 
todos, assim como não há interesse em prolongar discussões em jogos "a 
feijões"48

: 

De fato, já se instituiu uma mini-regra (uma regra), 
que é o simples fato de, havendo dúvidas de parte a parte, 
repete-se o ponto. Ultimamente, tem-se utilizado este sistema; 
antigamente não existia e, é lógico, se as pessoas têm dúvidas 
tanto de um lado como do outro, o ideal é as pessoas discutirem 
o ponto. Porque eu até posso pensar que não toquei na rede e até 
posso ter tocado e não ter me dado conta, não é? (Gomes). 

Nestes casos, muitos são os discursos no sentido de que não 
vale a pena ficar em discussões por muito tempo ("vamos jogar!") porque
consideram - estão ali para brincar, onde "o importante é ninguém se 
aleijar" (Mário). Simões afirma que gosta de ganhar, mas que está ali para 
brincar e defende que não podem haver situações de prejuízo para 
nenhuma das equipes quanto à aplicação das regras; neste aspecto, ele - às 
vezes contra a sua própria equipe - mostra-se quase sempre disposto a 
procurar o consenso, demonstrando, desta forma, alguma liderança, mats 
do que sendo reconhecido apenas pela sua antigüidade. 

Em algumas situações, a preocupação com o consenso causa 
bastante estranhamento, pois a discordância acontece entre adversários que 
divergem arbitrando a favor do seu opositor. De fato, identifiquei mais de 
uma vez dois adversários afirmando e insistindo simultaneamente: "a bola 
é deles". De forma similar, num dos jogos, Mário- contrariamente a todos 
os outros e inclusive aos adversários - insistia que o placar era 7X4 e não 
6X4, a favor dos seus oponentes. 

Mesmo assim, há situações em que as divergências se 
prolongam por mais algum tempo e merecem comentários, como o de 
Henrique: após repetidas discussões sobre uma bola dentro/bola fora, 
ironizou dizendo que "na próxima vez, vamos trazer um árbitro". Noutra 
situação, Mário e Santos- ambos da mesma equipe e não satisfeitos com a 
forma como uma jogada fora arbitrada - prolongaram o debate até depois 
do jogo, já no balneário. Também Simões, que na maior parte das vezes 
assume uma atitude a favor do consenso, reivindica muitas vezes a seu 

48 Expressão utilizada no sentido de que o jogo vale muito pouco. 
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favor e justifica-se dizendo: "sou honesto, mas dar a bola para o adversário 
não pode ser". Há ainda discordâncias sobre os critérios que o grupo adota, 
como aconteceu entre Miguel e Gonçalves: enquanto o primeiro exigia a 
cobrança de uma falta de dois toques que teria sido cometida por alguém, o 
segundo discordava, argumentando no sentido de que era prática do grupo 
adaptar as regras à sua realidade: "mas desde quando não se pode dar dois 
toques aqui(?), eu mesmo dou". 

Desta forma, todos têm alguma participação nas decisões 
relativas à arbitragem dos jogos e, apesar de haver conflitos, o consenso é 
encontrado sem muita dificuldade, vinculado à idéia de continuidade do 
JOgo, que se apresenta prioritária ao interesse que cada um tem pelo 
resultado. 

O ethos desportivo 

Quando Mário descreveu alguns pontos relacionados com a 
aplicação das regras do jogo49

, chamou também a atenção para as diferenças 
existentes entre os participantes, no que se refere à sua capacidade em 
obedecer às regras oficiais do voleibol; noutras palavras, afirmou que, sob 
o ponto de vista técnico, alguns jogam mais do que outros, o que tem 
repercussões na forma como o grupo desenvolve suas atividades. 

Esta opinião é confirmada em muitos depoimentos e 
também na observação de campo: assim como há elementos do grupo que 
já tiveram experiências anteriores no voleibol, outros iniciaram esta prática 
apenas com aquele grupo. Além destas, há as diferenças relativas às idades 
e condições físico-atléticas dos participantes, o que se reflete no seu 
rendimento no jogo: um deles, além de ser um homem de idade avançada, 
apresentava alguma deficiência quanto ao controle motor, o que me levou a 
pensar que ele sofria de Mal de Parkinson; outro, além de ser jovem e 
apresentar boa condição físico-atlética, demonstra bastante habilidade 
técnica no voleibol. 

Com esta heterogeneidade técnica de praticantes, os jogos 
em si iniciam logo após a escolha das equipes, o que é feito, na maior parte 
das vezes, de uma forma espontânea, sem que haja um procedimento 
formal. Durante um breve aquecimento50 que precede as partidas, é possível 

49 Ver no início do tópico anterior. 
50 Não é efetivamente um aquecimento, os jogadores apenas se movimentam e trocam bolas. 
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perceber os participantes observando e comparando as equipes que estão 
sendo formadas. Neste curto período de tempo, os jogadores vão batendo 
bola e se colocando - espontaneamente - nos dois lados da quadra, de 
maneira a formar duas equipes equilibradas: "a malta chega ali assim, 
chegamos um de cada vez e começamos ali a entreter com a bola. E chega 
a um ponto que ficaram aqueles deste lado e estes deste" (Afonso). 

Quando parece que o equilíbrio não ocorreu (ou alguém 
coloca em dúvida se aconteceu)51

, alguns elementos do grupo 
(habitualmente Marinho e Simões) conduzem um novo arranjo entre as 
equipes. Funcionando como mediadores, fazem sugestões e tentam 
conduzir a um consenso: "eu tento salvaguardar de terminado número de 
coisas como, por exemplo, a divisão dos elementos" (Marinho); 

é o meu caso e o Pereira: se jogarmos nós dois do 
mesmo lado, complica um bocado os outros. Eu faço sempre 
jogar dum lado e o Pereira jogar do outro. Se vier, por exemplo, 
o Bernardo e mais o Afonso, que já são mais dois elementos 
mais ou menos viáveis, tem que jogar também um para cada 
lado. Portanto, nunca podemos fazer uma equipa com nós quatro 
a jogarmos do mesmo lado. Isso era uma razia não é? (ibid.) ; 

é uma coisa por unanimidade; nós vamos 
conhecendo o valor2 de cada um, não é? Não temos presidentes, 
não temos presidentes; isto é por unanimidade, nós fazemos isto 
por muitas vezes, aliás, é sempre: 'ô pá, não te importas de jogar 
daquele lado?' Até pra contrabalançar, por exemplo, nós 
colocamos o Simões dum lado e o Arlindo do outro. Inclusive 
nós estamos agora a jogar com um miúdo. E o que é que nós 
fazemos com o miúdo? Nós colocamos o miúdo num lado em 
que possa favorecer um bocado a situação, não é? Porque, além 
de tudo é miúdo, não conhece as matreirices do próprio jogo, ele 
ainda é inocente um bocado nisso e nós tentamos jogá-lo 
sempre, pô-lo a jogar num sítio onde ele é mais ou menos 
ajudado. É assim que a gente faz (ibid.). 

Em situações em que há um número ímpar de participantes, 
existe uma preocupação maior em conseguir o equilíbrio, já que uma das 
equipes ficará com um número superior de elementos: 

Se os que aparecerem são sete, vão três para um 
lado, quatro para o outro, procura-se os três mais fortes para 
jogar dum lado e os quatro mais fracos para o outro; uma 
questão de quantidade e ( ... ) a superioridade de valores vai para 
o outro lado (Marinho). 

51 "Às vezes, fica uma equipa forte pra um lado e uma equipa fraca pro outro" (Afonso). 
52 Grifo meu. 
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Mas a preocupação com o equilíbrio não é apenas de 
Marinho, pois, apesar de possíveis interesses" e preferências individuais5

\ o 
que aparece como consensual no discurso dos informantes é que - naquele 
contexto - os jogos devem ser equilibrados. Solicitados a caracterizar um 
bom jogo, deixam isto explícito: "um bom jogo, um jogo renhido, um jogo 
que, por exemplo, termine em 3X2. Duro, bem disputado. Um jogo que 
acabe 3XO, 3 sets de 15XO, não tem grande interesse" (Simões); 

para mim, um bom voleibol é a gente conseguir 
trocar bem a bola. Pronto, fazer umas jogadas e os sets serem 
bem disputados nos dois lados: 15X13, 16X14, este é um bom 
jogo. Quando a minha equipa, a minha equipa, não, os 
intervenientes no jogo jogaram bem, jogou-se bom voleibol. 
Bom voleibol entre aspas, bom para o nosso nível. Jogou-se 
bom voleibol, os sets foram bem disputados. Prontos, eu ganhei, 
eu perdi ( ... ) quando há uma tarde assim eu vou embora 
satisfeito (Afonso); 

por outro lado, gosto do equilíbrio também. Às 
vezes, a gente dispõe as equipas , para que também dê realce à 
outra equipa. Por exemplo, se nós ( ... ) pusermos os indivíduos 
que jogam mal, todos do outro lado, eu saio de lá aborrecido, eu 
saio de lá triste, porque não joguei, não fiz nada, porque os 
outros não deram réplica (Mário). 

Todos estes depoimentos evidenciam a heterogeneidade 
técnica dos praticantes (valores diferentes, como apontou Marinho); uma 
preocupação unânime em que os jogos aconteçam de forma equilibrada55

; a 
utilização de estratégias para que o equilíbrio aconteça; e ainda, em 
princípio, a participação de todos na formação das equipes. 

Para serem constituídas desta forma as equipes, é 
desenvolvida uma avaliação/comparação do rendimento de cada um, o que 
faz parte de uma estratégia que tem o objetivo de transformar as partidas 
em atividades interessantes (nas palavras nativas: jogo renhido; jogo duro; 
jogo disputado; jogo com interesse): "quando há luta de parte a parte, 
quando se demora para fazer um jogo ou mais, é aquelas jogadas que nunca 
mais terminam" (Manuel); 

53 Não é difícil que isto aconteça, pois alguns elementos declararam que há pessoas que tentam 
eventualmente ser favorecidas na formação das equipes, visando o interesse em vencer o jogo. 
54 Será tratado posteriormente. 
55 Apesar desta preocupação, depois de constituídas as equipes, em princípio e independentemente dos 
resultados dos jogos que porventura aconteçam, elas não são mais modificadas até ao final do dia: "a 
equipa que ficou mais fraca perde toda a tarde e as pessoas ficam chateadas. Daí pensamos 'vamos mudar 
isto e tal', mas depois há aquele orgulho: 'não, fica assim e tal'. Depois o gajo perde toda a tarde ( .. . ). Eu, 
às vezes, por mim, mudava-se para equilibrar. Mas depois há aquele orgulho e a equipa que está mais 
fraca mesmo: 'não, não, fica assim, fica assim ' "(Afonso). 
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o jogo mais jogado, não interessa a diferença. Até 
pode ser 15XO, mas que as duas equipas se empenhem em jogar 
e as bolas não caem; e as pessoas todas ali, mesmo que se perca 
lSXO, mas toda a gente jogou com interesse. Interessa de fato 
haja ali no jogo, não haja tempos mortos, percebes? Um jogo 
empolgante desde o princípio até o fim. É isto que eu gosto 
(Gomes). 

Além do equilíbrio, outro aspecto valorizado, de uma forma 
geral, pelos elementos do grupo, é um jogo jogado. Esta característica 
atribuída a um jogo bom, está relacionada com situações em que, em cada 
equipe, os jogadores conseguem desenvolver algumas ações conscientes56

, 

tanto individuais quanto conjuntas: "pra mim, um bom voleibol é a gente 
conseguir trocar bem a bola( ... ), fazer umas jogadas" (Afonso); 

eu tive outra formação, tive treinadores, tive tudo. 
Eu irrito-me é comigo mesmo, quando faço asneiras. Mas 
quando jogo bem e perco, mas que estou a jogar bem, os colegas 
também jogaram bem, a gente chega aqui e, pá, 'perdemos mas 
foi um rico jogo'. É nestas alturas que eu venho bem-disposto. 
Porque, se eu ganhar e não fizer o melhor que eu tenho dentro 
de mim (aquilo que eu sei fazer de melhor, e que estou a fazer só 
asneiras), mesmo que ganhe, eu venho maldisposto (Mário); 

traquejo de voleibol ( ... ); um apuramento muito mais 
eficaz. E isto levava-nos a jogos muito mais demorados do que 
estes aqui, porque era levado um bocado mais à minúcia, era 
mais ( ... ) intenso, ao ponto de nós estudávamos a própria jogada 
(Marinho). 

Os argumentos dos atores são no sentido de que um jogo 
bom é um jogo emocionante, o que é resultado da obtenção do equilíbrio, 
também aliado ao jogo jogado. Nestas situações, cada jogada demora a ser 
decidida e cada set dura muito tempo, o que significa ser estendido o tempo 
de expectativa acerca do seu resultado ("bolas que nunca caem"; "15X13, 
16X 14"). Isto é conseguido pela divisão eqüitativa, estabelecida pela 
relação entre o número de jogadores de cada equipe com a capacidade de 
cada elemento no que se refere à sua produtividade no jogo de voleibol. 

Mas, além das diferenças técnico-atléticas que há entre os 
participantes, da busca do equilíbrio e do interesse num jogo jogado, há 
outras, que também são constituintes da dinâmica daquele grupo. Elas são 
relativas a como cada um se relaciona com o desporto e dele se apropria, 

56 Ações sobre as quais eles tenham controle; ações planejadas; ações em que haja relação entre a 
intenção e o resultado obtido. 
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dando-lhe um sentido individualizado. Isto é facilmente evidenciado 
quando - ao tentarem caracterizar a forma como vêem e praticam o 
desporto - alguns elementos encontram contrapontos nas interpretações que 
fazem da prática dos seus companheiros de grupo. 

O interesse pelo resultado (vitória) dos jogos, é algo que 
todos admitem, mas são também bastante evidentes as diferenças, e até 
contradições, sobre até que ponto vai esta vontade de vencer: "eu não gosto 
de perder, como se costuma dizer, nem a feijões, mas aqui no voleibol se 
perder para mim é indiferente. Gosto de ganhar mas, se perder, não fico 
nada chateado" (Santos); "ninguém gosta de perder, isto é mesmo assim" 
(Mário)57

; "eu gosto de ganhar, mas se perder, eu estou exatamente igual" 
(Gomes); "se ganho, é melhor, fico mais satisfeito. Eu, para mim, perder ou 
ganhar é igual. Eu estou aqui para me entreter, para distrair. Desde que eu 
'sue a camisola', já ganhei (Afonso); 

ganhar (risos), ganhar deixa-me satisfeito. Não 
ganho nada materialmente, mas gosto de ganhar. É a primeira 
coisa, é essencial. Aqui todos me conhecem tão bem, já sabem 
que, se não ganho, fico maldisposto (Simões); 

ganhar ou perder, a mim me é indiferente. Eu gosto, 
tenho prazer em jogar, mas dizer assim 'ter prazer em ganhar', é 
claro que eu gosto mais de ganhar, mas também é 
completamente indiferente se perder, fico rigorosamente na 
mesma (Gonçalves). 

Mesmo que estas posições representem uma proximidade de 
sentidos dados à prática do voleibol, dentre os participantes há os que são 
bastante críticos sobre determinados comportamentos, assim como há 
aqueles que são mais apontados, por serem os que se comportariam de 
forma indevida. Neste aspecto, se no que tange às relações com os 
adversários (por exemplo, as divergências quanto à aplicação das regras do 
jogo), elas são pouco conflituosas, o mesmo não parece acontecer quanto às 
relações internas de cada equipe. 

Apesar de no início do trabalho de campo eu não ter 
identificado estes conflitos com muita evidência, houve informantes 
bastante enfáticos ao criticarem alguns dos seus parceiros de grupo, por 
considerarem que estes dão muito valor ao resultado dos jogos. Para estes 
críticos, alguns participantes seriam excessivamente exigentes quanto ao 
rendimento dos seus companheiros de equipe e, face a esta vontade de 

57 Apesar desta afirmação, Mário tinha atitudes como - num dia em que teve muita dificuldade em 
executar o saque a favor do vento - avisar um dos adversários, quando trocavam de campo: "está muito 
ruim de bolar deste lado, deves bater mais devagar" . 
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vencer desmedida, criariam situações de aborrecimento e constrangimento 
para os seus colegas. 

As palavras de dois dos partiCipantes sintetizam grande 
parte desta posição. Nas entrevistas, mostraram-se bastante críticos em 
relação aos colegas que reclamam quando o resultado de alguma jogada (ou 
a partida), não acontece como esperavam: 

Há pessoas que perdem e ficam um bocado - sei lá -
um bocado desesperadas; não é o meu caso. Os problemas, é 
tudo uma questão de, primeiro porque querem ganhar ( ... ). Ao 
fim ao cabo, todos os motivos que levam a que haja pequenos 
problemas são motivos absolutamente fúteis; 

o Marinho, por exemplo, é um que mais se chateia. 
Ele não fala, não fala, depende; o Marinho está sempre 
resmungando. Se é um gajo que vem jogar a bola conosco, do 
grupo mesmo, se alguém não joga bem, ele está sempre a 
resmungar. O [fulano], inclusive, já disse que não quer mais 
jogar à bola com o Marinho. O Marinho faz asneiras, todos 
fazemos asneiras, todos jogamos mal, jogamos bem ou jogamos 
menos mal, todos nós, ninguém é perfeito, mas o mina é assim. 

Estas críticas são dirigidas àqueles que se deixam envolver 
pelo jogo e passam a censurar os companheiros que supostamente cometem 
erros e prejudicam o resultado da equipe. Gomes desvaloriza a vitória no 
jogo e considera fúteis as discussões vinculadas à frustração pela derrota, 
até porque considera que "não está ali ninguém para fazer um antijogo, não 
está ali só para destruir o jogo dos próprios companheiros de equipa, o que 
é óbvio". Para Afonso, naquele grupo todos jogam mal e, apesar de alguns 
jogarem menos mal, isto não justifica que estejam sistematicamente a 
exigir (resmungar) dos outros. Gonçalves considera que o problema é uma 
questão de mentalidade, ou melhor, de diferentes mentalidades, já que ele 
diferencia umas de outras: "a minha58 mentalidade, que não vou ali para 
discutir nem para protestar nem para me zangar, nem nada"; 

58 Grifo meu. 
59 Grifo meu. 

enquanto o Pereira disparatava que é uma coisa 
tremenda, reclamava e zangava-se, o irmão não abria a boca. 
Veja o caso do Afonso e do Bernardo: enquanto que o Bernardo 
também se zanga e coisa, o Afonso, aconteça o que acontecer, 
você não ouve o Afonso discutir, não ouve o Afonso falar, não 
ouve o Afonso dizer nada. Ele leva as coisas sempre para a 
brincadeira. É o modo dele59

• 
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O fato de, no início do trabalho de campo, eu não ter 
identificado estes conflitos com muita evidência, talvez possa ser explicado 
por eu ter utilizado como referência o meu universo simbólico desportivo, 
onde certas formas de se expressar e agir no jogo pudessem ser 
consideradas como normais. Sendo assim, o que deve ser destacado é que 
vários informantes não viam da mesma forma, o que - independentemente 
de qualquer tipo de julgamento que possa ser feito - é suficiente para que 
sejam evidenciados os diferentes sentidos ali presentes, no que se refere a 
praticar desporto. 

Foi depois das primeiras entrevistas em que apareceram 
algumas críticas aos colegas, que passei a ver aquele universo de outra 
maneira e a entender um pouco mais a linguagem sutil de quem censurava 
os companheiros. Com isto, quero dizer que - apesar de poucas - eu sempre 
identifiquei reclamações dirigidas aos que cometiam erros, mas, depois de 
algum tempo, reconheci outras formas de criticar, mais sutis, como cruzar 
os braços ou encostar-se à parede depois de um erro do colega; ou ainda 
fazer comentários soltos, ou seja, dirigidos indiretamente a alguém: "há 
alguma coisa errada aí'' (Marinho, depois de supostos sucessivos erros de 
Santos); "boa Henrique, não podemos esperar pelas estrelas" (Simões, 
elogiando a jogada de Henrique, logo após uma discussão que teve com um 
outro jogador da sua equipe). 

Passei também a compreender algumas reações dos que 
eram criticados, mesmo que às vezes não dessem uma resposta 
diretamente. Assim como os que criticam, os que são censurados também 
reagem e utilizam diferentes estratégias como forma de se defenderem das 
críticas. Alguns são frontais e enfáticos, como, por exemplo, Gomes, que, 
após repetidas reclamações vindas de Santos, o fitou diretamente e disse: 
"eu jogo aqui há muito tempo e nunca reclamo de ninguém, portanto não 
aceito reclamações". Outros, sem procurar o confronto, apenas dizem 
coisas que desvalorizam o resultado do jogo: "isto é a feijões". Outros 
ainda, não reagem de forma explícita (com palavras), mas as suas 
expressões (baixar e balançar a cabeça; encolher os ombros) evidenciam 
que estão -de alguma forma- reagindo às críticas. 

Um bom exemplo das diferenças de como cada um se 
coloca frente àquela prática, foi o que aconteceu entre Marinho e Mário e 
que foi assim por mim registrado: 

Mário- como sempre tem sido a sua postura- passa 
o tempo falando e gozando de todos. Joga bem tecnicamente e é 
o que mais fala, dirigindo grande parte das suas gozações ao 
Simões. Tenta fazer jogadas "cantadas " ("pega esta") e 
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surpreendentes (bola de r)w;quando tem sucesso brinca/goza 
bastante. Numa destas jogadas, errou, jogando a bola para fora 
da quadra e Marinho logo reclamou, utilizando o argumento: 
"eu quero ganhar esta". A resposta de Mário veio de pronto e 
acompanhada de uma gargalhada: "e eu quero brincar ". 

Este fato ilustra um conflito entre diferentes sentidos que 
dois indivíduos atribuem à sua prática desportiva: enquanto Marinho - que 
demonstra e é apontado por outros como um dos que dão muito valor ao 
resultado do jogo - reivindica um jogo para ganhar; Mário - normalmente 
protagonista de gozações - invoca um jogo para brincar. Também nas 
entrevistas se evidenciaram posições diferenciadas entre estes dois 
participantes. Em diálogos onde se referiam a aspectos que consideram 
importantes e positivos naquela atividade, Mário apontou o convívio, a 
alegria e a beleza do jogo de voleibol; já Marinho voltou a sua atenção para 
a qualidade técnica dos jogos e para a busca da vitória: 

Jogamos por amor à equipe que estamos, porque a 
nossa vontade aqui é ganhar os jogos todos, se os outro nos 
deixarem. Só se nos contrariarem e ganharem alguns também, 
mas a nossa vontade quando fazemos as equipas aqui é pelo 
prazer da vitória e o prazer daquilo que se está a fazer, porque 
fá-lo por prazer (Marinho); 

o outro grupo ( ... ) era muito mais coeso a jogar, 
eram indivíduos que também tinham um outro jogar diferente 
desses . Eram indivíduos que já tinham muito mais traquejo de 
voleibol, embora até aqui tenha alguns, coitados, só sabem 
empurrar a bola. Não têm um mínimo de técnica, digamos ( ... ) 
as pessoas não têm uma cultura do voleibol (ibid.); 

tenho gosto pelo voleibol, acho que voleibol é uma 
arte muito delicada e bonita; e depois, junto o útil com o 
agradável : é o gosto pelo voleibol; é a manutenção da máquina 
pela saúde; e depois é o convívio, pela amizade, os amigos, e a 
forma de conviver com alguém (Mário); 

aquela base de lazer e do bom entendimento e da 
amizade, a gente sente falta dela. Chega aquele dia, eu estou 
morto para acabar de comer e estar preparado para estar com os 
amigos (ibid.). 

A análise dos dados até aqui apresentados poderia levar à 
interpretação de que o que existe, neste aspecto, é um conflito entre quem 
sabe jogar voleibol e critica quem não sabe; conflito este vinculado a uma 

w Situação em que o jogador vai executar o 2° toque (normalmente faz o levantamento para o atacante) e 
tenta surpreender os adversários passando a bola diretamente para o outro lado. 
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perspectiva utilitária, já que estaria meramente relacionado com os erros de 
alguns , que levariam a equipe a não alcançar o seu objetivo, que é vencer o 
jogo. Isto pode ser refutado pelo fato de que Mário e Marinho - sob o 
ponto de vista técnico e de rendimento - são ambos equivalentes (estão 
entre os melhores do grupo )6 1 e, mesmo assim, apresentam visões e 
comportamentos diferentes no jogo. Além disto, assim como há jogadores 
bons que são críticos dos maus, há outros, também bons (Manuel, talvez o 
melhor do grupo), que não costumam criticar os colegas e que se mostram 
contrários às reclamações que acontecem nos jogos; e há ainda jogadores 
maus que têm o hábito de reclamar do rendimento dos outros (Simões, um 
dos tecnicamente mais fracos). 

Na realidade, este conflito é entre quem dá e quem não dá 
valor ao resultado daqueles jogos (ou melhor, entre diferenças relativas a 
até que ponto cada um dá valor aos resultados, já que- de alguma forma
todos dão algum valor, pois, quando jogam, esforçam-se para vencer). 

Preocupado em compreender este processo que - apesar das 
diferenças evidentes - faz com que estejam juntos já há tantos anos, 
procurei entender como caracterizariam um bom elemento do grupo e que 
fatores são determinantes para que um indivíduo seja aceito naquele 
contexto. Para tal , tanto questionei os informantes diretamente sobre o 
assunto (como caracterizarias um bom companheiro no grupo ? o que é 
preciso para ser aceito?), como identifiquei as suas posições sobre este 
assunto, em respostas a outras perguntas. Além disto, observei, no campo, 
aspectos que . me ajudaram a compreender esta faceta daquela dinâmica. 
Apareceram então várias características que poderiam ser enumeradas para 
caracterizar o bom companheiro, que se relacionam entre si e não podem 
ser compreendidas isoladamente. 

Um dos aspectos que chama a atenção enquanto um valor 
(característica) positivo atribuído a um participante do grupo, é o fato de 
ele saber jogar voleibol. Mas, assim como acontece com os diferentes 
níveis de exigências de rendimento que existe no interior grupo, aqui 
também é dado peso diferente para esta qualidade de algum participante, ou 
mesmo candidato a ingresso. 

Efetivamente, saber jogar ou não saber jogar voleibol 
pouco pesa na aceitação ou manutenção de algum elemento no grupo, até 
porque, como já foi assinalado, o grupo precisa atualmente de elementos 

6 1 Esta e outras avaliações são vinculadas não só aos julgamentos subjetivos que faço, mas também a 
partir de uma análi se objetiva: conclusões retiradas das observações de campo, relacionadas com o que 
parece ser a opinião de outros participantes (comentários; divi são das equipes) . 



' 11 3 

(Simões: "o grupo não tem abundância de pessoas; aceita toda a gente"). 
Por outro lado, vale a pena lembrar que o grupo não desenvolve estratégias 
para aumentar o número dos seus elementos, fato que já foi apontado 
anteriormente e que se relaciona também com as possibilidades físicas do 
local: "porque não tem abundância de pessoas para jogar, porque, se tivesse 
muitos, não haveria conveniência. Porque torna-se difícil, num sítio tão 
pequeno, jogar mais que seis. E já seis é um pouquinho de arrasto" 
(Simões). 

Destas evidências é possível inferir que, ao mesmo tempo 
em que há uma limitação do número de participantes no grupo, não há uma 
prática seletiva, vinculada ao nível técnico dos participantes, o que é 
reforçado por outras afirmações: "não temos nenhum preconceito para com 
as pessoas: a pessoa chega aqui, manifesta interesse em jogar, nós dizemos, 
isto é assim, assim e é para já" (Simões); 

por necessidade, são aceites as pessoas. Mas, 
também, nunca se mandou ninguém embora. Evidentemente 
que, se estamos a jogar cinco contra cinco - e são aqueles 
habitués que jogam - e se aparecer um indivíduo que aparece lá 
de vez em quando, não vai entrar, nem se vai tirar um dos que 
jogam. Mas a aceitação depende um pouco disto: não se está a 
olhar quem o indivíduo é, quem não é, se é desconhecido 
(Gonçalves). 

Um bom argumento para demonstrar o quanto o critério do 
saber jogar não é importante na aceitação dos elementos, é o apresentado 
por Gonçalves, quando se referiu ao meu ingresso no grupo: "quando você 
foi jogar a primeira vez, alguém sabia se você sabia jogar ou não? Não 
sabiam, portanto não há, não há um critério. Ninguém está a escolher se é 
bom, se é mau". 

Mesmo assim, de uma forma geral, espera-se que um 
indivíduo que queira ingressar no grupo saiba praticar um mínimo de 
voleibol, pois "é lógico que ele sabe que vai para ali e não vai jogar com os 
pés (Manuel). Espera-se também que um eventual candidato que não sabe 
jogar, esteja disposto a aprender: "pode não saber jogar, mas, pelo menos, 
começa a aprender" (ibid.). Sobre este aspecto, foram vários os informantes 
que reconheceram as suas próprias limitações técnico-desportivas, assim 
como as do grupo como um todo: "bom voleibol entre aspas, bom para o 
nosso nível" (Afonso); "nós todos jogamos mal ( ... )se eu fosse muito bom, 
provavelmente pertencia a uma equipa qualquer muito boa" (Gomes); "eu 
sou mau jogador. Joguei tudo, mas nunca fui bom em nada, nunca fui bom 
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-como se costuma dizer- em desporto nenhum" (Gonçalves); "não é pelo 
voleibol em si, porque o voleibol ali não tem qualidade" (Manuel); 

eu não sabia jogar e eu ando cá há cinco anos (cinco, 
seis, sete anos) e não jogo bem. Está a reparar que eu esforço
me porque um dos grandes objetivos meus é fazer ginástica. 
Portanto, esforço-me, mas tecnicamente sou relativo, não sou 
uma pessoa que saiba jogar. Gosto de me esforçar, gosto de 
trabalhar, mas tecnicamente há pessoas mais evoluídas (Santos) ; 

claro, às vezes, há aquele problema, o fulano é 
desajeitado. Há pessoas que se chateiam com isto ( ... ). Eu não 
me chateio: não me chateio porque, quando vim para aqui, eu 
também não sabia jogar; também não era burro de todo, mas não 
sabia jogar e fui aprendendo. Ainda hoje não sei jogar, dou meus 
toquezinhos. Há pessoas que se chateiam quando vem um que 
não sabe, que só faz asneiras e tal. Eu acho que a pessoa não 
sabe, mas vem hoje, vem para semana e vai aprendendo 
(Afonso) . 

Estas declarações não desqualificam outras, muitas vezes 
das mesmas pessoas, no sentido de uma valorização do saber jogar como 
uma forma de melhorar a qualidade dos jogos: "seria ideal que soubesse 
jogar, seria ideal. Pronto, não sabendo jogar, joga. Cada um faz o que pode. 
Mas o ideal seria ter um grupo de companheiros que jogassem bem. O jogo 
fica mais atrativo, tem mais interesse pra todos nós (Simões); 

o facto de haver duas ou três pessoas que jogavam 
mal - mais mal - dentro de um jogo de volei, vai acabar por 
afetar o rendimento do jogo. Eu mesmo sinto isto, porque, por 
exemplo, eu jogo mal, mas vou dando uns toques. Só que, se 
aparecem duas ou três pessoas, sistematicamente, que vão 
influenciar este rendimento que já é fraco, acabo por não me 
entregar como quero ao jogo; acabo por me desmotivar e me 
desligar do jogo ( .. . ). Mas eu nunca transpareci a ninguém, 
nunca, mas nunca, nem tenho o direito disto, de dar a entender 
que estas pessoas não deviam estar ali (Gomes); 

eu gosto de jogar com este ou aquele, porque se joga 
melhor, se faz um jogo diferente, é verdade ( ... ). O que eu gosto, 
é quando estou a jogar com um gajo que joga mais ou menos, dá 
gosto de jogar: as jogadas saem bonitas, joga-se bem. Faz-se 
pontos (Afonso); 

eu gostava de jogar num grupo melhor, ou que então 
que nos aparecesse aqui elementos que nos facultassem uma 
qualidade superior, não é? Já se sabe que, ao ingressar aqui 
pessoas que sabem, como é o caso do Manuel: o Manuel sabe e, 
como diz o Manuel, diz o Paulo; são indivíduos que sabem. 
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Quando eles vêm a gente próprio, os outros todos sentem que há 
um crescimento na qualidade, porque, no meio deles, começam 
a ingressar indivíduos que sabem, portanto obrigam um 
bocadinho de requintar a qualidade do voleibol que se pratica, 
do próprio jogo (Marinho); 

eles tentam fazer alguma coisa, é o caso do Arlindo, 
é um elemento passivo ao jogar voleibol. Pronto, ele está 
limitado ( ... ). A última coisa a fazermos seria eliminarmos. Nós 
podíamos é entrosá-los no meio dos melhores, eles próprios 
evoluíam e eram capaz de evoluírem. Ao mesmo tempo, era um 
bocado superada a fraqueza deles, não é?(ibid.). 

O caráter polissêmico destas declarações expressa que, além 
de não haver uma unanimidade na valorização dos atributos desportivos, 
não há também - sob o ponto de vista individual - uma linearidade de 
pensamento sobre este aspecto. Assim como há o reconhecimento de 
limitações individuais e do grupo, há a valorização do jogar bem; por outro 
lado, valoriza-se o jogar bem, mas reconhece-se o direito de cada um fazer 
o que sabe. 

Da mesma forma, a polissemia de sentidos atribuídos àquela 
atividade é demonstrada pela idéia geral dos participantes, de que ninguém 
deve ser excluído daquele grupo, já que jogar bem não é o único aspecto 
que por eles é valorizado. 

Outro atributo importante é o indivíduo ser sociável, ou 
seja, saber estar ali com os outros, o que foi observado sob dois pontos de 
vista. O primeiro ponto relaciona-se com a idéia de ser sociável de uma 
forma geral , ou seja, em todos os momentos daquela convivência e 
atividades, como tenta expressar Mário: 

Uma das coisas que determina, e quanto a mim está 
correto, é a formação da pessoa. É claro que não vamos pôr lá 
um indivíduo que venha a desestabilizar e só complicar e criar 
mau ambiente no grupo. Nós aceitamos, de preferência, pessoas 
que tenham um princípio de educação e que sejam indivíduos 
sociáveis, não é? 

O segundo relaciona-se especificamente com a cordialidade 
na situação de parceiro de jogo, onde um bom companheiro é aquele 
indivíduo que não se deixa levar pela emoção das partidas e participa na 
atividade estabelecendo uma boa relação, tanto com os companheiros de 
equipe (por exemplo, sem exigir excessivamente o rendimento), como com 
os adversários (por exemplo, sendo honesto nas decisões relativas à 
aplicação das regras): "não gosto - entre aspas, porque não ligo - é 
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precisamente quando a pessoa está sempre dizendo 'fizeste mal' ( ... ). 
Quando estão sempre a comentar aquilo que faço - bem ou mal -, aí eu não 
gosto" (Afonso); 

acima de tudo, é fundamental aceitar a derrota. 
Portanto, jogar em termos desportivos: perca ou ganhe, ser 
honesto; e, acima de tudo, estar ali sem criar problemas, ou seja, 
em termos desportivos. Ir pra lá divertir-se, jogar e não 
aborrecer ninguém. Penso que esta é a principal característica 
(Gomes); 

se me disserem assim, "gostas mais de jogar com 
estes ou com aqueles", é evidente que eu tenho mais vontade de 
jogar com determinadas pessoas ( ... ). Eu sou mau jogador e o 
Pereira entende que toda a gente deve jogar bem ( ... ), portanto 
não gosto de jogar do lado dele ( ... ). Não é não gosto, não me 
importo de jogar do lado dele; ainda no Sábado joguei do lado 
dele e ele barafusta e zanga-se: e "você não salta", e "você isto" 
e "você aquilo". E eu deixo falar, e ele fala, fala, fala e eu não 
ligo absolutamente nenhuma (Gonçalves); 

o Afonso é uma pessoa excepcional , o Gomes, 
porque têm outra mentalidade totalmente diferente de jogar. O 
Gomes tem uma maneira que não discute com ninguém ( ... ). O 
Miguel também não discute. Eu posso estar a jogar com o 
Gomes; posso estar a jogar com o Afonso; posso estar a jogar 
com o Miguel; posso fazer parte do grupo deles e posso fazer as 
asneiras que quiser, que são pessoas mais evoluídas nesta 
mentalidade e não discutem (Gonçalves); 

[o bom companheiro de jogo] é a pessoa que, 
mesmo vendo que o outro não sabe jogar, nunca o critica; pelo 
contrário, o apoia e "anda lá, que a seguir vai correr melhor"; 
que dê ânimo; que não esteja a criticar (Manuel). 

Numa perspectiva diferenciada, mas ainda na situação de 
jogo, outro aspecto a destacar é, até certo ponto, paradoxal. Isto porque 
indica a valorização do adversário, este que é visto como um outro tipo de 
companheiro. A idéia do companheiro-adversário está vinculada ao 
interesse pelo equilíbrio e refere-se ao fato de que - de uma forma geral - os 
participantes do Grupo do Castelo enfatizam o gostar de jogar com aqueles 
que - na condição de oponentes que lhes dificultam as ações - oferecem 
um caráter emocionante aos jogos: 

foi no outro sábado, jogava-se bem. Aquilo estava 
um jogo, estava mesmo maravilhoso, um jogo bem disputado 
( .. . ): um gajo faz três passes, puxa, faz ponto; do outro lado, o 
adversário defende; puxa, do outro lado, defende. Quer dizer 
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que se joga, faz-se boa jogada ( ... ). Eu tenho impressão que foi 
há oito dias que foi assim. Foi uma tarde que o pessoal estava 
assim, quentinho. Deu para suar mesmo, foi uma tarde que a 
malta: "sim senhor, já há muito tempo que não convivíamos 
assim" (Afonso); 

gosto de jogar com indivíduos que joguem um 
bocadinho e, do outro lado, também coloquem indivíduos que 
joguem também; quer dizer, portanto, dividimos as forças assim. 
Eu gosto muito de jogar contra o Simões. O Simões irrita-se 
muito, ele quer ganhar (Mário); 

eu sei que o Marinho é outro indivíduo que gosta de 
ganhar. É um indivíduo que vai para ali, tem aquele gosto pelo 
voleibol, dentro da possibilidade do que ele faz, e gosta de 
ganhar. Eu também gosto, eu também gosto; honestamente, 
também gosto de ganhar. Só que, como sei que o Marinho é um 
bocado temperamental a jogar e gosta de ganhar, eu tento ser o 
moderador da questão. Então, gosto de brincar com ele, gosto de 
gozar (ibid.); 

pessoas que dêem luta, tipo o Pereira, por exemplo. 
Gosto de jogar contra o Pereira; por que? Porque o Pereira dá 
luta, dá luta. Também, lá está, é mais novo relativamente aos 
outros, não é? E o Pereira é uma pessoa que gosta de ganhar e 
faz para isto. Gosto de ter luta porque, se não houver resposta, é 
estar ali assim .... E eu gosto realmente que dê luta (Manuel). 

Além destes depoimentos expressarem a valorização dos 
adversários, indicam também que durante as partidas acontecem jogos 
dentro dos jogos, o que é representado pelas relações interpessoais que 
acontecem entre jogadores oponentes. Estes parceiros de jogo, além da 
disputa coletiva entre as equipes, desenvolvem disputas individualizadas, 
vinculadas a eventuais rivalidades, conflitos e/ou relações de intimidade 
que têm uns com os outros. Os dois depoimentos de Mário (ver acima) 
expressam, de forma exemplar, estas idéias: na relação com o Simões, 
parece que Mário (que é um gozador) tem prazer em jogar e vencer o 
Simões, aquele que representa o seu oposto na forma de estar ali e 
vivenciar o desporto (gosta de ganhar); a relação com Marinho é 
semelhante, mas nesta prevalece a intimidade e a amizade que existe entre 
eles. 

Na observação de campo foram também identificadas várias 
situações sobre este aspecto, como, por exemplo, o que foi por mim 
registrado no dia 01/03/98: 
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Começamos a jogar 2X2: eu e Simões contra Santos 
e Afonso. O jogo ficou equilibrado, mas a nossa dupla 
mantinha-se na frente. O Mário (compareceu, mas não jogava) 
subiu para a esplanada e de lá ficava gozando o Simões, 
dizendo-se treinador da equipe adversária. Chegou então o 
Gomes e passamos a jogar três contra dois, já que o Gomes 
entrou para os nossos adversários. Jogamos mais um "set" e 
apesar de eles estarem com o Gomes (um a mais) o jogo passou 
a ficar mais fácil para nós do que estava anteriormente; além 
disto, coincidência ou não, muitas das jogadas que eles erravam 
aconteciam em tentativas de participação do Gomes. Ganhamos 
com facilidade e o Simões passou o tempo todo gozando o 
Gomes, dizendo que ele chegara para atrapalhar. Cada vez que 
o Gomes tocava na bola e errava, o Simões gozava, dizendo que 
este era o ponto fraco. O Gomes retrucava as gozações quando 
o Simões errava. 

Por último, mas não menos importante naquela dinâmica, 
aparece o valor dado à assiduidade, o que é evidenciado de várias formas, 
dentre as quais, o já referido reconhecimento dado ao Simões pela sua 
presença sistemática e pela carolice. Isto merece destaque, pois noutros 
aspectos, o mesmo Simões não apresenta de forma muito evidente 
determinadas características valorizadas pelo grupo: o Simões é um dos 
mais fracos tecnicamente e apresenta pouco rendimento nos jogos; o 
Simões é eventualmente demasiado crítico em relação aos companheiros 
que cometem erros62

; o Simões enerva-se algumas vezes com o resultado e 
não se mostra sociávef63

• 

Apesar de já ter sido exposto que há bastante liberdade 
quanto às exigências de comparecimento sistemático dos participantes, 
além destas evidências outros depoimentos confirmam o fato de que a 
assiduidade não deixa de ser vista como um valor positivo naquele 
contexto: "a gente aceita mais as pessoas que sejam assíduas, indivíduos 
que freqüentam, que não faltam muitas vezes" (Mário); "se é um gajo que 
vem hoje e só vem depois daqui por um mês, este por nós, apareceu, 
apareceu. Aqueles que são certinhos, estes sim, a gente sente a falta deles" 
(Afonso); 

62 Simões é bastante apontado pelos seus colegas, como um dos que é crítico aos companheiros de equipe. 
Apesar de ter sido o único depoimento sobre este fato, um participante relatou um acontecimento do 
passado, em que o Simões criticava sistematicamente um dos jogadores, levando-o a afastar-se do grupo. 
O Simões, dizia sempre: "vai-te embora, tu estás aqui a fazer nada, se for pra isto, mais valia não vir" . 
63 Outro dos integrantes do grupo relata uma situação em que o Simões se retirou do jogo por estar 
perdendo sistematicamente: "ainda no domingo, ou ainda foi no sábado, saiu antes de acabar o jogo. 
Estava tão enervado com ele próprio, que não quis mais e foi-se embora. Não acertava e ficava 
aborrecido, estava sempre a perder, e ficou danado e foi-se embora". 
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o grupo onde nós começamos também era mais 
regular que este, mais regular que este. Chovia torrencialmente , 
nós aparecíamos sempre todos, só falhava um ou outro quando, 
por necessidades imperiosas ( ... ), por motivo de doença, por 
motivo de força maior é que falhavam, porque, de resto, não 
havia falhas de ninguém, eram muito mais certos (Marinho). 

Sintetizando a descrição até aqui desenvolvida, seria 
possível afirmar que o Grupo do Castelo apresenta- em diversos aspectos 
-uma heterogeneidade. Mesmo sendo difícil chegar a conclusões objetivas 
sobre as características de cada um dos jogadores do grupo64

, a observação 
sistemática da sua dinâmica permite afirmar que, no que se refere a 
aspectos simbólicos relacionados com o viver o desporto , aquele grupo é 
efetivamente um conjunto heterogêneo, ou seja, constituído por diferentes 
individualidades. Individualidades estas que ao que parece, vão construindo 
dia-a-dia a sua prática desportiva coletiva, num processo de interação e de 
conflitos. 

Talvez seja esta heterogeneidade que faça com que os dias 
de jogos não aconteçam sempre da mesma forma, havendo alguns onde a 
competitividade e a disputa parece estar mais presente, enquanto noutros 
um clima de brincadeiras e gozações parece ser a tônica. Da mesma forma, 
há dias em que os jogos acontecem bastante animados e outros em que o 
que prevalece é o desânimo do grupo. 

Este clima está vinculado a todos os fatores apresentados e 
às possíveis articUlações entre eles. Com isto quero dizer que, dependendo 
de como forem articulados num mesmo dia de jogos os diversos 
componentes daquele conjunto (pessoas e suas características), poderão ser 

•· obtidos diferentes resultados no que se refere ao clima da atividade naquele 
dia. Tentando exemplificar, mesmo correndo alguns riscos, algumas 
inferências poderiam ser feitas, mais na forma de apresentação de 
hipóteses, do que na perspectiva de oferecer respostas acabadas: em 
princípio, um jogo (dia de jogo) muito desequilibrado e com muitos erros 
por parte de um dos grupos (resultados alargados e obtidos com muita 
facilidade em favor da mesma equipe), tenderia para o desânimo da equipe 
perdedora, assim como - talvez - também da vencedora; já os jogos 
equilibrados (resultados obtidos com muito esforço de parte a parte) 
estimulariam tanto os vencedores quanto os perdedores. Isto articular-se-ia 
com os outros fatores, como a presença/ausência e distribuição entre as 
equipes (configuração do grupo como um todo) , de indivíduos com 
diferentes características no que se refere a viver o desporto: jogos dentro 
dos jogos tendem a estimular o grupo; indivíduos que reclamam 

64 E nem é o objetivo do trabalho. 
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sistematicamente e jogam na mesma equipe, tendem a conduzir a atividade 
para um clima mau. Também as condições meteorológicas podem 
influenciar o clima dos jogos: um dia com muito vento ou mesmo chuva, 
onde é difícil praticar um jogo jogado, tende a ser desestimulante para 
aqueles que sabem jogar e pode repercutir-se no ânimo dos demais. 

Melhor do que tentar explicar estas inferências, será 
apresentar e interpretar brevemente registros de diferentes dias observados, 
no que se refere ao clima do grupo. Mesmo que eles sejam relativamente 
extensos, e não tanto conclusivos, poderão oferecer elementos para a 
compreensão daquele universo desportivo, que nem sempre se mostra 
coerente e linear. Isto permitirá, também, inserir outros acontecimentos e 
características que - mesmo sendo pontuais e de difícil conexão com outros 
elementos da descrição - fazem parte da construção do ethos desportivo do 
grupo. 

No dia 31/01/98, 

Jogávamos 3X3: eu, Simões e Afonso contra 
Marinho, Gomes e Monteiro. Os jogos decorreram bastante 
disputados, sendo cada "set" bastante equilibrado e com muito 
menos reclamações do que noutros dias: não vi ninguém 
reclamar de erros de parceiros de equipe e houve apenas uma 
dúvida sobre a aplicação da regra (dois toques) que causou uma 
repetição do saque (é sempre a forma de acordo quando não se 
chega ao consenso). Durante todo o jogo, aconteceram vários 
lances onde houve muito esforço para não deixar a bola cair: 
alguns jogavam-se ao chão tentando pegar a bola e eram sempre 
motivos de gozações dos jogadores da equipe que obtinha sucesso 
naquele momento. Os maiores gozadores eram o Simões e o 
Gomes (de equipes diferentes) que zombavam o tempo todo um do 
outro. Numa das vezes Gomes e Marinho tentaram defender uma 
bola e acabaram no chão abraçados; o Simões gozou: "que 
vergonha". Lances como este se repetiram e eram motivo de 
gozação (muito riso) de todos, inclusive (e bastante) daqueles que 
se viam atirados no chão sem conseguir pegar a bola (riam de si 
próprios). Como tecnicamente "tudo vale," aconteceram jogadas 
que todos acharam muito engraçadas, o que deu o "clima" do 
dia. No final, o comentário era consensual, e foi enfatizado por 
Simões, Marinho, e Afonso: "assim é que é bom, jogos 
disputados". Num dos intervalos entre "sets", Gomes comentou 
que estava cansado mas que se sentia bem, apesar de ter passado 
cinco horas daquele dia mergulhando (Gomes pratica caça 
submarina). 

Uma relação positiva entre um jogo equilibrado e uma 
posição consensual de que foi um bom dia de jogos parece evidente neste 
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excerto; isto aconteceu independentemente do resultado obtido pelas 
equipes, já que - obviamente - uma delas foi a perdedora. Nestas 
condições, poucas reclamações e discussões sobre as regras foram 
identificadas, assim como parece evidente que o jogo dentro do jogo, 
desenvolvido com bom humor entre Gomes e Simões, foi um fator 
estimulante da atividade. 

Já o dia 09/05/98 ocorreu de forma diferente, onde o clima 
oscilou entre ânimo e desânimo, evidenciado em ambas as eqmpes e no 
comportamento de diversos jogadores: 

Logo de início, a nossa equipe se mostrou muito 
melhor, já que vencíamos todos os "sets" (chegamos a ganhar 
um de 15Xl ), o que gerou algum desencorajamento e até 
irritação entre os adversários: Marinho mostrava-se 
desanimado (encostava-se à parede com freqüência nos 
intervalos entre as jogadas) e irritado (num lance que deixava 
margem para discussão, ele disse enfaticamente: "eu não falo 
nada"); Gomes também se encostava com freqüência à parede e 
reclamava (quase sempre ironicamente) por motivo de eventuais 
discussões sobre a aplicação das regras; Miguel colocava-se 
numa posição de moderador (numa jogada em que alguns 
reclamaram de quem não alcançou a bola, ele disse: "não tem 
nada que reclamar, foi mérito dele", referindo-se à ação do 
atacante adversário). Na nossa equipe, acontecia diferente: o 
Simões gozava muito, demonstrando estar muito feliz com as 
vitórias; o Manuel só elogiava os colegas (num momento quis 
elogiar-me e, inclusive, perguntou o meu nome, para depois 
fazê-lo); Daniel acertava todas as jogadas em que participava 
(noutros jogos, cometia muitos erros e prejudicava bastante o 
time). O ambiente, neste momento, caracterizava-se por uma 
desigualdade (ganhamos dois "sets " seguidos) e eu esperava 
que isto levasse a serem reestruturadas as equipes. Num 
determinado momento, Marinho queixou-se da divisão das 
equipes (quase murmurou, sem deixar claro o que pensava). O 
Simões passou a gozar muito o Gomes, este que reagia, 
zombando do Simões: chamavam-se mutuamente de "me co "65 e 
sacavam sempre um em direção ao outro (avisando com 
antecedência). Ao que pareceu, esta gozação (um jogo dentro 
do jogo) passou a animar o ambiente, também pelo fato de que, 
neste ponto, o Simões levava desvantagem e até começou a 
prejudicar o resultado da nossa equipe. Era muito engraçado, 
levando alguns dos outros a rirem muito, já que as suas piadas 

65 É como são popularmente denominados em Portugal, os cones (normalmente listrados em vermelho e 
branco) que são utilizados no trânsito (pela polícia ou por setores de obras públicas) para demarcar a 
estrada e chamar a atenção dos motoristas. Por serem objetos inanimados, são metaforicamente utilizados 
no meio desportivo para identificar algum jogador que não se movimenta e produz pouco para a equipe. 
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eram bastante esptntuosas. Mas, mesmo este ambiente não 
animou o Marinho. 

Até aqui, o jogo era desencorajador para uma das equipes, o 
que esteve mais vinculado ao grande desequilíbrio (15Xl), do que aos 
maus resultados obtidos. Estes resultados justificariam uma alteração nas 
equipes, o que Marinho chegou a propor, mas sem muita convicção, já que 
não é prática do grupo agir desta forma66

• Vale a pena também identificar 
duas reações diferentes em situação de adversidade (derrota), o que 
evidencia uma diferente valorização atribuída ao resultado dos jogos: 
enquanto Gomes, mesmo perdendo, encontrava disposição para fazer 
brincadeiras com o Simões, Marinho não conseguia encontrar estímulo 
naquele jogo. 

Já na continuidade do mesmo JOgo (a partir do 3° set), a 
situação modificou-se: 

O Simões determinou uma formação inicial para a 
nossa equipe, na qual ficavam ele e o Daniel juntos na rede, 
numa das rotações. Isto enfraquecia o ataque da nossa equipe 
(e também o bloqueio) e, sempre neste ponto, os adversários 
levavam vantagem, passando assim a ganhar os "sets". Depois 
de estarmos vencendo por 2XO (em sets), o jogo chegou a 2X2 e 
fomos obrigados a decidir numa "negra "(Afonso). Neste último 
"set", apesar de eu e o Manuel termos sugerido retomar à 
primeira formação, o Simões insistiu e foi mantida a posição 
que nos prejudicava taticamente. Da minha parte, acontecia um 
constrangimento em insistir em mudar a formação (acredito que 
Manuel também tinha este constrangimento), já que para tal 
seria necessário dizer claramente que a rede formada por eles 
(Simões e Daniel) era fraca e estava a prejudicar-nos. Estas 
derrotas (dois sets seguidos e numa situação em que pouco 
poderia ser feito para modificar) desanimaram o Manuel e este 
parou de falar e estimular os demais como fazia antes. Ainda 
assim, vencemos o último "set" e o jogo acabou 3X2. 

Neste caso, a oscilação identificada esteve vinculada não só 
ao resultado, mas também a uma situação de constrangimento: para 
modificar a tática da equipe que considerávamos equivocada, eu e Manuel 
necessitaríamos explicitar as diferenças técnico-desportivas entre nós e os 
outros dois companheiros de equipe, o que naquele grupo é feito, mas de 
forma não muito explícita67

• Também quando estávamos no fundo da 

66 Noutros dias, Marinho defendeu que, uma vez escolhidas as equipes, estas não deveriam ser 
modificadas; neste caso, ao que pareceu, ele não se sentiu à vontade para- em benefício próprio- alterar 
as regras estabelecidas. 
67 Na escolha das equipes há efetivamente um processo de comparação de valores desportivos, mas isto é 
feito sem que sejam explicitadas claramente as diferenças. 
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quadra, não nos sentíamos à vontade para ir à rede e executar ações de 
ataque, apesar de a regra do jogo (adaptada pelo grupo) não impedir estas 
jogadas. Nestas situações nós não atacávamos, pois isto iria contra outro 
princípio do grupo, vinculado ao direito de participação de todos nos jogos: 
independentemente das qualidades desportivas dos elementos e da sua 
capacidade em obter bons resultados, o grupo dá prioridade à participação 
de todos, sendo estes sempre respeitados, no que se refere ao seu espaço de 
jogo6s . 

Concluindo esta parte da descrição, é importante destacar 
que, apesar de nenhuma das características citadas na análise empírica ter 
sido apontada unanimemente pelos informantes, todas juntas constroem o 
discurso circulante no seio daquele grupo e fazem parte de um mesmo 
universo. Com maior ou menor influência, todos os aspectos identificados 
são constituintes daquele ambiente e, juntos, participam do jogo das 
relações e da construção de uma realidade que é mediada pela ação 
cotidiana. 

Sobre o desporto e a identidade do grupo: heterogeneidade interna, 
mas homogeneidade na relação com o exterior 

Até aqui foram apresentados dados capazes de oferecer uma 
imagem do Grupo do Castelo do ponto de vista do seu interior, o que 
permitiu identificar uma heterogeneidade em vários aspectos, que se 
relacionam com a forma como cada um - individualmente - vive aquela 
atividade. Mas ainda que haja uma heterogeneidade no âmbito interno, os 
elementos do grupo compreendem-se como um conjunto e conseguem 
diferenciar a sua prática de outras formas de viver o desporto. 

Ao referirem-se à sua atividade através da relação que ela 
tem com o exterior, os participantes encontram diferenças que os levam a 
identificar-se como uma unidade, agora representada com alto grau de 
homogeneidade. Ao que parece, nesta situação, as diferenças internas são 
colocadas num plano inferior, sendo ressaltadas as características que o 

68 Mesmo que um jogador fraco esteja cometendo muitos erros e prej udicando a sua equipe, não é prática 
do grupo adotar estratégias que são comuns no desporto oficial, como: esconder um jogador que seja mau 
receptor, no momento do saque adversário; não passar a bola para os maus jogadores; e cri ar situações 
táticas em que alguns jogadores tenham todo o protagonismo nos jogos. Evidentemente que, na busca da 
vitória, as capacidades técnicas do melhores valores são exploradas; mas isto nunca é feito até o ponto de 
algum outro jogador ser prejudicado no seu direito de jogar. 
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grupo - como um todo - tem em comum e que lhe confere uma identidade 
própria. 

Assim, ao compararem-se com outros grupos que 
conhecem, de que já fizeram parte, ou mesmo que ainda freqüentam, 
enumeram diversos aspectos que caracterizam estes grupos e os 
diferenciam daquilo que entendem ser a sua prática no Grupo do Castelo. 
Uma destas características é a informalidade da atividade, onde "cada um 
aqui faz o que quer", conforme afirma Santos ao comparar com o grupo de 
futebol de salão no qual participa no seu local de trabalho: "lá temos uma 
pessoa a orientar-nos; lá há mais disciplina; nós aqui estamos mais à 
vontade, há mais liberdade". A mesma característica é apontada por 
Gomes, que encontra nela uma das razões para participar na atividade: "se 
calhar, se fosse uma coisa mais formal, provavelmente não teria tanto 
prazer". Simões identifica também a informalidade e a ausência de 
obrigações, quando compara com um outro grupo que conhece: 

[Eles são] muito mais organizados, com regras, 
deveres e obrigações: faltam, pagam multas; não aparecem para 
limpar a praia e pôr as balizas, pagam multas. Há uma escala 
semanalmente e têm mais organização que nós. Nós não temos 
isto. 

Um outro aspecto que faz com que se identifiquem como 
um coletivo, tem a ver com as exigências técnicas e de rendimento que o 
grupo, enquanto um conjunto, escolhe69 na sua prática do voleibol, o que 
aparece nas palavras de um dos participantes: "acho que [o grupo do 
Molhe] era um grupo com outra mentalidade a jogarem o volei; faziam 
suas asneiras como todos nós fazemos a jogar; nunca assisti discussões"; 

enquanto que o Pereira e o Marinho e o Simões 
dizem que o grande prazer deles, para além de jogar é ganhar, eu 
não; eu tenho o prazer de jogar, para mim é indiferente ganhar 
ou perder: vou para ali porque tenho prazer em jogar volei ( ... ). 
Eu tinha um grupo que alugávamos o pavilhão do liceu Garcia 
da Orta, à semana, à tarde daqui há uns anos atrás, e jogávamos 
futebol de salão. Era muito diferente: juntou-se um grupo de 
pessoas que andamos ali muito, muito tempo mas era um prazer 
que se tinha para manter a manutenção. E fazíamos isto porque: 
eu gosto de correr, como andar de bicicleta; tenho prazer em 
qualquer desporto; gosto da atividade física, até andar a pé. 

Utilizando Marinho e Pereira como contraponto à sua forma 
de viver o desporto, este informante acaba por criticar o Grupo do Castelo 

69 Quando digo escolhe, refiro-me a um resultado que acaba por expressar-se de forma mais generalizada, 
depois de todas as mediações já referidas. 
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como um todo, diferenciando-o de duas outras experiências desportivas que 
teve no passado. Nas suas palavras, contrapõe um desporto para ganhar e 
com muitas exigências, a um desporto pelo prazer da atividade. 

Mesmo Marinho, que exige muito dos seus colegas a este 
respeito, critica um grupo de Matosinhos, por considerar que "eles são 
muito exigentes com os próprios jogos, com os próprios elementos que 
jogam com eles. É por isto que não é qualquer um que entra no grupo 
deles". Articuladas com outras falas já referidas de Marinho, estas palavras 
expressam que- para ele- há pelo menos três formas diferentes de viver o 
desporto, no que se refere a diferentes graus de rendimento e de exigência 
quanto a este rendimento: a do Grupo do Castelo, que Marinho gostaria 
que tivesse melhor qualidade técnica e fosse mais a sério; a do grupo de 
Matosinhos, que considera excessivamente exigente e até excludente; e a 
forma de jogar que para ele seria o ideal (e que parece não ser nenhuma das 
anteriores). 

Com argumentos bastante próximos destes, Santos também 
encontra formas de caracterizar o Grupo do Castelo, diferenciando-o do 
outro grupo de que faz parte: 

No futebol de salão, quando jogo em competição, eu 
não gosto de perder, como se costuma dizer nem a feijões , mas 
aqui no voleibol , se perder, para mim é indiferente. Gosto de 
ganhar, mas se perder não fico nada chateado; no futebol de 
salão, sou capaz de ficar chateado, porque lá há competição, há 
uma organização, há um treinador. Apesar de que também 
pagamos tudo, mas há uma organização e cada um tem aquela 
obrigação e quando se comete um erro ... 

Nestas palavras, Santos aponta para o maior nível de 
competitividade do grupo de futebol de salão e relaciona este aspecto com 
o fato de lá haver uma organização e obrigações. Apesar de aqui também 
serem eles que sustentam a atividade, há diferenças em relação ao Grupo 
do Castelo: parece que nesta outra prática há um maior nível de seriedade, 
vinculado aos diferentes objetivos desportivos que Santos e o grupo 
elegeram. É importante chamar a atenção, para que, quando Santos afirma 
que "lá há competição", está tentando diferenciar níveis de competitividade, 
já que, mesmo que queira, ele não poderia negar que no voleibol também 
há a competição desportiva. 

Sendo três apreciações diferenciadas sobre o mesmo grupo, 
estes depoimentos expressam diferentes formas de viver e de interpretar o 
desporto daquele contexto: ao comparar com suas outras experiências, o 
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primeiro identifica o grupo como excessivamente exigente; Marinho pensa 
que o grupo poderia ser mais a sério, mas não tanto quanto o exemplo que 
apresenta; Santos destaca o aspecto de maior liberdade e menor 
competitividade do Grupo do Castelo, em relação ao outro grupo de que 
faz parte. Mesmo que as suas apreciações sejam divergentes e até 
contraditórias , estes elementos conseguem diferenciar a atividade, na qual 
participam, de outras, o que significa dar-lhe uma identidade. Noutras 
palavras: mesmo que haja apreciações individuais sobre como viver o 
desporto, há a idéia do grupo enquanto uma coletividade, no sentido de 
como o grupo vive o seu desporto. 

Quando comparam a sua atividade com o desporto que 
vêem na televisão (desporto federado; desporto oficial; desporto 
profissional), também encontram diferenças e formas de identificação 
coletiva da sua prática; neste caso, há uma maior convergência nas 
opiniões. 

É consensual que a atividade do Grupo do Castelo "é 
totalmente diferente: uma coisa é profissional, aquilo ali é uma brincadeira 
de praia, não é? Acho que é totalmente diferente" (Gonçalves). Os 
informantes expressam esta diferença utilizando diversos critérios, dentre 
os quais se destaca a idéia de que, nos desportos oficiais, além do jogo em 
si, há outras coisas em jogo: "ali é diferente, ali há grandes coisas em jogo, 
um jogo profissional, há o prestígio, há o dinheiro, há tudo isto, mas ali não 
há nada, não é?" (ibid.). 

Quando se refere a fatores que caracterizariam um bom jogo 
na televisão, Gonçalves destaca que "tem uma questão de emoção e tem 

•. uma questão de jogar bem futebol". O primeiro aspecto é aquele 
relacionado com o que está em jogo e que levaria o jogo a ser mais ou 
menos emocionante: "pela classificação das equipas, essencialmente se as 
equipas estão nos lugares primeiros, se perderem três pontos faz diferença". 
O segundo, refere-se aos aspectos estéticos do desporto "essencialmente se 
jogam bem à bola ( ... ), se é um jogo bonito de futebol: [uma questão] de 
beleza, que é o caso dos brasileiros, que normalmente têm um jogo bonito" 
(ibid.). Sendo assim, para este informante, 

Um jogo pode ser emotivo, mas pode ser um mau 
jogo. À partida pode-se prever que seja um bom jogo; no final 
do jogo, pode se chegar à conclusão de que foi um mau jogo. 
Quer dizer, o jogo pode ser emotivo porque pode estar em causa 
um campeonato, uma descida de divisão, ou a liderança de um 
campeonato, mas, no fundo, pode ser um mau jogo. 
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Independentemente de ganhar ou perder, pode ser um bom jogo 
ou um mau jogo (ibid.). 

Manifestando-se sobre o que considera ser um bom dia de 
jogos no Castelo do Queijo, de certa forma (pela omissão), o mesmo 
participante deixa claro que lá nada está em jogo, já que desvaloriza 
inclusive o resultado dos jogos e destaca apenas a idéia do convívio: 

Quando tudo corre bem, quando não há discussões. 
Ganhar ou perder, para mim, não interessa para nada, nem penso 
nisto, mas quando as pessoas jogam, quando eles não discutem 
uns com os outros , quando não há insultos, quando as pessoas 
estão ali a jogar e acaba tudo em beleza. 

Em parte, esta idéia é também transmitida por Marinho, que, 
além das diferenças técnicas que encontra entre o seu desporto e o que vê 
na televisão, diferencia-os, considerando que o primeiro é desporto por 
gosto, enquanto que o segundo é desporto por interesse: 

Tecnicamente este desporto é muito diferente. Para 
mim, [aqui] é mais salutar. Nós aqui estamos por gosto, não é? 
Defendemos é o nosso lugar na equipa do lado em que está a 
jogar, mas, no fim, tudo acaba bem, não temos aquelas lutas que 
há, desde os bastidores e a própria multidão que envolve hoje 
em dia o desporto: dinheiro; interesses; o jogar não é por amor à 
camisola, mas é por amor ao dinheiro. Ao passo que nós aqui 
não. Jogamos por amor à equipe que estamos ( ... ). Nossa 
vontade quando fazemos as equipas aqui é pelo prazer da vitória 
e o prazer daquilo que se está a fazer, porque fá-lo por prazer; 
porque, senão, não vinha para aqui, estava aqui sentado a ver os 
outros a jogar. Mas porque gosto de praticar também, não é? Ao 
passo que o outro desporto não, é um desporto por interesse . 
Aqui é o desporto pelo desporto ( ... ) o gosto ao ofício. O outro 
não, é o gosto ao ordenado, não é? 

Ainda que Marinho também relacione o seu prazer com o 
ganhar os jogos em que participa, aqui exprime a idéia de um jogo com um 
fim em si mesmo (pelo gosto; pelo prazer), que se contrapõe a um jogo por 
interesse, vinculado a ganhos pecuniários e externos à própria prática 
desportiva. Além disto, coloca-se enquanto um desportista ativo, que 
efetivamente pratica o desporto, diferenciando-se do passivo, aquele que 
apenas assiste ao jogo dos outros. 

Mário já refere outro critério/argumento para distinguir o 
seu desporto do desporto que vê na televisão. Recorrendo ao critério 
competitividade, e opondo-o ao desporto pelo convívio e pela saúde, 
argumenta que 
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não tem comparação, porque, por exemplo, o 
desporto de televisão, para já, são desportos de [ênfase] 
competição. E o desporto de competição não tem a familiaridade 
e a amizade que temos nós com aquele desporto. Aquele 
desporto é um desporto familiar; na verdade aquilo nem é 
voleibol nem é nada; aquilo é uma amostra de voleibol. É uma 
forma da gente se expor à natureza e, por outro lado, conviver 
com alguns amigos. Porque o desporto voleibol é muito 
diferente, é um desporto de competição também e os desportos 
todos que vêm à televisão, para mim, são desportos de 
competição, porque enervam, ( .. . ) alteram o sistema nervoso das 
pessoas, e nós ali não: nós ali é para lazer, é um desporto de 
descomprimir a máquina. 

Mostrando-se crítico ao que assiste na televisão, Mário 
também evidencia que, ao assistir a este desporto, vai em busca de valores 
estéticos, vinculados à beleza que - diferente de outras modalidades -
encontra no voleibol. Sobre isto, também diferencia a sua prática no Grupo 
do Castelo, onde dá prioridade ao convívio e não aponta objetivos de 
fruição estética (até porque considera-a "uma amostra de voleibol"). Estas 
idéias ficam claras quando discorre sobre o que é um bom desporto na 
televisão: 

Primeiro, a beleza do voleibol; quanto a mim, 
quanto mais belo for, quanto mais houver aqueles lances de 
decisão, aquela disputa de mergulhos ( .. . ) aquela beleza, que 
parecem uns peixes a deslocar-se no solo para ir buscar a bola. 
Aquilo é uns peixes autênticos; a velocidade é tamanha e o 
reflexo das pessoas é tão grande que aquilo toma-se uma beleza, 
parece uma dança; então, para mim, o voleibol fascina-me. O 
voleibol, eu estou descontraído, não me enerva-me, estou à 
vontade a ver e só a apanhar a beleza daquilo . Infelizmente eu 
vejo pouco porque há pouco na televisão, o voleibol. Os outros, 
os outros é agressividade, é faltas , é magoar as pessoas e tal ( .. . ) 
às vezes distrai-me, mas outras vezes, por exemplo um 
programa de música boa, eu deixo o futebol, deixo o desporto 
agressivo e vou para música. 

De forma diferenciada, para o mesmo Mário, o bom jogo no 
Grupo do Castelo é 

quando a gente vem todos bem dispostos, não há 
problemas entre os amigos, não há questões maiores e que 
agridam até a sensibilidade das pessoas, que as pessoas saiam de 
lá chocadas. Quando tudo está bem, quando se jogou dentro das 
nossas possibilidades e [ênfase] independentemente de ganhar 
ou perder, convivemos aí, e estivemos ali numa alegria: ah! isto 
é uma maravilha! 
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Não muito distante do que é proferido pelos seus colegas, 
Santos caracteriza o desporto do grupo como um desporto voluntário, 
relacionado com a saúde e com o convívio. Argumenta, confrontando este 
tipo de desporto com o que considera ser o desporto competitivo, vinculado 
a objetivos que lhe são externos (obrigações relacionadas com o 
pagamento). Exprime esta idéia, quando afirma que o desporto que vê na 
televisão "é totalmente diferente. Lá, eles são profissionais, não é? São 
pagos para fazer aquilo; nos aqui somos voluntários, nós aqui temos que 
pagar para jogar"; 

nosso objetivo, meu objetivo aqui é passar o tempo e 
praticar desporto para o bem da saúde e o convívio. Eles lá, os 
profissionais, é para ganhar o deles, eles ganham milhares de 
contos por mês. [Lá] é mais competitivo( ... ) são profissionais de 
futebol, eles têm uma obrigação (ibid.). 

Gomes também caracteriza o Grupo do Castelo como um 
convívio. Mesmo que não o tenha comparado diretamente com o desporto 
profissional, é possível identificar que, para ele, há diferenças claras entre 
estas duas formas de viver o desporto. Este participante considera que o 
objetivo de ganhar os jogos é uma característica importante na 
identificação do futebol profissional: 

Qual é o objetivo de um jogo de futebol? É ganhar. 
Partindo deste princípio, eu tenho que me interiorizar em relação 
a isto. É óbvio que aqueles que jogaram melhor foram aqueles 
que ganharam, mas quando eu estou a ver um jogo de futebol, 
eu não estou a ver isto. Eu estou a ver é, de facto, a beleza do 
futebol. Gosto de ver ( ... ) os brasileiros a jogar, a magia deles, 
os dribles, aquelas coisas estonteantes. Como gosto de ver os 
ingleses e alemães, aqueles passes longos, rnilimétricos . 
Percebes? Tem a sua beleza. Não estou ali a ver quem ganha ou 
quem perde: ganhou, jogou melhor; perdeu, paciência, na 
próxima ganha. 

Mesmo assim, deixa claro que não é o vínculo com os 
resultados que o atrai num jogo que vê na televisão; para ele, os aspectos 
estéticos do desporto são características mais interessantes do que as 
vitórias do seu clube: "eu sou do Sporting; se o Benfica ganhar e ganhar 
bem, eu estou satisfeito". Da mesma forma, a idéia da busca dos resultados 
não é ao que vincula a sua prática desportiva no voleibol da praia. Quando 
fala sobre os seus objetivos no Grupo do Castelo, acaba por caracterizá-lo, 
apontando para aspectos relacionados com o convívio e a emoção que o 
desporto proporciona: "eu sinto prazer quando vou jogar e vejo a bola dum 
lado ao outro e nunca mais cai ao chão. O ponto em si, fazer o ponto, tudo 
isto me dá bastante prazer e, nesta perspectiva, sinto-me bastante bem"; 
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o voleibol acaba por ser uma atividade desportiva 
em que há( ... ) um grupo muito sui generis. Se calhar, o que me 
atrai é precisamente isto. Não o voleibol em si , mas toda aquela 
vivência, além do voleibol: aquelas conversas, aquelas 
confusões. Mas confusões salutares, não é aquelas confusões 
quando elas se transformam. Conversa e tal, manda uma boca, 
sobretudo a nível salutar. E tudo isto acaba por eu gostar de estar 
lá. Eu combinaria as duas coisas: o jogar e todo aquele 
ambiente. 

Após eu ter terminado a fase de coleta de dados deste estudo 
e já estar desenvolvendo as análises conclusivas do trabalho, fui informado 
de que o Grupo do Castelo praticamente extinguiu-se. Conforme relatou
me Manuel, isto ocorreu tendo em vista vários dos seus participantes terem 
aceito o convite para participarem de outro coletivo, este que tem à sua 
disposição um pavilhão desportivo pago pela sua empresa. Assim, tendo 
este outro grupo o espaço disponível para os jogos, mas não um número de 
participantes suficientes para realizar a atividade, com a inserção dos 
participantes do Grupo do Castelo, ambos complementaram-se. 

Mesmo sem ter mais disponibilidade de tempo para incluir 
estes novos dados de forma aprofundada na investigação, busquei um 
contato com o grupo, e encontrei alguns de seus integrantes praticando o 
voleibol no mesmo local: Simões; Pereira; Afonso; e Daniel. 

Neste breve contato, Simões e Pereira me informaram 
acerca da nova situação do grupo (reduzido agora a apenas estes quatro 
participantes), demonstrando bastante insatisfação com a saída dos demais. 
Segundo eles , o que mais os incomodava era o fato de que os seus antigos 
colegas de grupo haviam deixado a sua atividade, que existe há tantos anos, 
em troca de outra, que não sabem até quando durará; criticaram também a 
atitude de um dos seus antigos companheiros (não referiram o nome), que 
teria insistido para a saída dos demais , tendo sido assim - em certa medida 
- o responsável pela falência do grupo. Na realidade, eles não consideram 
que o grupo tenha falido , e acreditam num possível retorno de seus colegas. 



Caídos na Praia 

13 1 

Não vá o leitor imaginar que a presente reportagem 
ultrapassa os limites da realidade - "sob o manto 
diáfano da fantasia" , não era isto que eu estava a 
pensar ? !. .. - vamos ter o cuidado de avivar as 
memonas mais flácidas. Fixe, amigo, estes 
elementos da reportagem: data - 14 de janeiro de 
1973 (esse "belo" domingo que foi ontem); local
praia do Molhe à Foz; hora- das onze ao meio dia 
e meia hora (tempo médio de Greenwich); 
temperatura do ar (informação do Observatório da 
Serra do Pilar)- 3,3; temperatura do mar (idem)-
12,2; vento, rajada máxima (idem) - 60 km/hora; 
rumo correspondente sul (idem); outras 
características - chuva a cântaros, mar (muito) 
encrespado e ninguém na praia (perdão, havia duas 
pessoas no "bar do Molhe"). Para completar o 
painel real da reportagem, os intervenientes: dois 
jornalistas (o redactor e o fotógrafo) e cerca de 
duas dezenas de elementos do grupo "Caídos na 
Praia". (Quem são?- já lá vamos, já lá vamos ... ). 

Comércio do Porto: 1973 

O excerto transcrito acima é o parágrafo inicial da 
reportagem escrita pelo jornalista Silva Tavares, publicada no jornal 
Comércio do Porto, na Segunda-feira, 15 de janeiro de 1973. Com o título 
"Banho de mar ao Domingo (Brrr. .. Que frio!. .. ) com os 'Caídos na 
Praia"' bastante destacado (figura 7)7°, o autor tenta chamar a atenção para 
um aspecto que considera inusitado daquela prática futebolística: o "ritual" 
de tomar um banho de mar após o jogo, apesar de ser inverno. 

70 Escrito em letras maiúsculas que ocupam 1/3 da página (ver imagem a seguir). 
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BANHO .DE MAR AO DOMINGO 
(Brrr ... Que frio! ... ) 
COM OS «CAÍDOS NA PRAIA» ---------------------·- - Figura 7 

Apesar de se mostrar bastante preocupado em destacar a 
faceta exótica daquela atividade, o jornalista consegue apresentar outras 
informações, suficientes para que o leitor identifique ali um universo 
desportivo bastante particular. Em duas páginas de reportagem com várias 
fotografias7

', além da prática do banho de mar, Silva Tavares apresenta 
outras características que fizeram aquele grupo ser merecedor daquela nota 
jornalística: o equipamento desportivo diferenciado; a diversidade social e 
profissional dos participantes; as adaptações à regra do futebol; a 
arbitragem sem árbitro; os encontros de convívio; o ambiente de 
camaradagem; e outras constituintes daquele contexto. 

Foram também apontados na reportagem os - já naquela 
época - aproximados 40 anos de existência do grupo, o que foi declarado 
por alguns dos participantes que estavam "na bancada". Entre estes já 
reformados72

, estavam alguns dos fundadores que relataram - com orgulho 
- vários aspectos daquela experiência desportiva específica. 

É principalmente com o auxílio de informações obtidas 
através destes reformados que, nas páginas que se seguem, apresentarei 
aspectos da história do Grupo Desportivo e Recreativo Os Caídos na 
Praia, que - apesar de alguma controvérsia - tem razões para ter 
estabelecido como ano de fundação, o ano de 1925. Posteriormente, 
apresentarei, na forma descritiva, elementos que permitam compreender o 
processo de construção e reconstrução deste grupo desportivo, 
caracterizando-o na sua especificidade, daquela época até aos dias de hoje. 

71 Fotografias de David D' Almeida. 
72 É assim que denominam aqueles que fizeram parte do grupo, mas que - pela idade- se retiraram. 



Desde 1925 

O meu primeiro contato com os Caídos13 ocorreu no dia 31 
de Maio de 1998, último dia de jogo da época 97/9874

• Eu já tinha 
observado o grupo à distância e vinha tentando encontrar uma oportunidade 
de aproximação. Neste dia, fui diretamente ao balneário onde estão 
sediados, com o objetivo de iniciar uma relação mais efetiva. 

A primeira pessoa com quem conversei foi o Paulo, a quem 
me apresentei informando o que me levava até lá75

• Por considerar que José 
seria a pessoa mais indicada para me dar as informações que eu buscava, 
Paulo colocou-me logo em contato com ele, que se mostrou bastante 
solícito e imediatamente me convidou para participar no almoço anual de 
confraternização, que seria realizado no sábado posterior. Segundo José, o 
almoço seria uma boa oportunidade para eu iniciar um conhecimento sobre 
o grupo, que, neste dia, comemoraria os 73 anos de existência, já que -
conforme me informou - teria sido fundado em 1925. 

Esta data/ano foi para mim uma grande surpresa (por serem 
quase 75 anos de existência) e seria posteriormente confirmada ao ler os 
Estatutos do grupo, onde se encontra registrado que "a data oficiosa 
estabelecida da sua fundação, é o ano de 1925" (: 2). As palavras oficiosa e 
estabelecida chamam logo a atenção, pois denotam alguma 
controvérsia/imprecisão sobre o assunto, assim como uma solução 
encontrada com o estabelecimento de uma data que se pretende ser - com 
alguma ressalva - oficial. Isto ficou evidente algum tempo depois, no 
decorrer de outros contatos e das entrevistas que foram realizadas, assim 
como na análise dos arquivos76 do grupo. 

Segundo a versão que aparece na maior parte dos relatos e 
dos registros existentes, o grupo dos Caídos "começou quase por 
brincadeira" (Freitas)77

, com 

73 Vou tratá-los, algumas vezes, desta forma, pois é (lssim que eles próprios se denominam no dia-a-dia. 
74 A época é considerada de Setembro (após o final do verão e da ocupação das praias pelos veranistas) 
até ao último domingo de Maio do ano posterior (quando recomeça o verão e a praia passa a ser 
novamente ocupada). 
75 Expliquei o meu interesse em investigar o grupo, visando estudos de doutoramento. 
76 De há alguns anos para cá, o grupo tem mantido um registro de documentos (atuais e também o que 
conseguiram recolher do passado), através do qual pretende manter viva a sua história. Na abertura deste 
arquivo está expressa a seguinte preocupação: "Ao fazer uso deste arquivo, lembra-te: eles são o registo 
da história do nosso Grupo. Infelizmente, nem sempre se cu idou deste tão importante património que nos 
permitirá recordar os bons momentos de convívio e todos aqueles que estiveram connosco e que fizeram 
deste grupo o que nós também queremos que ele seja: cada vez melhor" . 
77 Participante já falecido , em declaração dada ao Jornal Comércio do Porto, na reportagem já referida. O 
mesmo foi afirmado por Armando e Amaral, em conversas informais. 
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um grupo restrito de pessoas que vinham para a 
praia para tomar banho, para nadar. E, muitas vezes - ou por 
estar mais frio, ou por estar [fria] a água, porque a água, aqui no 
norte, é sempre fria - começaram a trazer uma bola e darem uns 
pontapés. E fazerem umas peladinhas, para fazerem o 
aquecimento antes de tomarem banho (Amaral). 

Esta informação é "tal qual nos foi transmitido", afirma 
ainda Amaral, referindo-se àquilo que muitos dos antigos (Armando; 
Correa; Costa) ainda repetem e que teriam como fontes os relatos orais dos 
fundadores do grupo. Hoje já falecidos, estes fundadores deixaram esta 
história registrada na memória daqueles que, com eles, chegaram a ter 
contatos, e, por isto, são reconhecidos pelos atuais participantes como os 
iniciadores daquela atividade. Prova deste reconhecimento é o fato de eles 
serem citados e homenageados no Estatuto em vigor: "fundação essa que 
ficamos a dever aos então elementos efectivos: Araújo, Ferreira, Almeida, 
Barros e Moura entre outros que a memória infelizmente esqueceu"(: 2). 

Mesmo que haja unanimidade quanto aos fundadores , nos 
relatos de todos os entrevistados (principalmente dos reformados) , há 
alguma controvérsia sobre o ano de início das atividades. O ano de 1925 é 
contestado por Pinto78

, que afirma ter sido 1945/46 o ano real do 
surgimento dos Caídos: interrompendo a minha conversa com Costa, foi o 
que defendeu quando nos viu falando sobre o assunto. 

Mas o mesmo Pinto parece não ter certeza sobre o ano de 
fundação do grupo, pois contradiz-se num documento que- em nome do 
grupo - enviou a uma79 estação de televisão portuguesa, em 15 de 
Dezembro de 1972. Insatisfeito com o fato de a estação - no seu telejomal -
ter dado grande cobertura a um grupo de pessoas de Lisboa que 
comemorava o início de cada ano (Ano Novo) com um banho de mar na 
Praia da Caparica, solicitou que fosse dada também importância ao grupo 
dos Caídos, estes que faziam isto não só nesta data específica, mas durante 
todo o ano, aos domingos e feriados: 

Aqui na Foz do Douro na Praia do Molhe toma-se 
[banho] todo o ano de há uns80 40 anos para cá. ( ... )Para que os 
tele-espectadores, especialmente nortenhos terem conhecimento 
de que no norte quer chova ou esteja vento se pratica natação 
durante as estações em que ninguém pensa em ir à praia, aos 
domingos e feriados de manhã a partir das 11 horas, depois de 

78 Antigo participante do grupo. 
79 O nome da estação não consta no documento. 
80 Grifo meu. 
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um embate de futebol praticado na areia por um grupo de 
rapazes, que a maioria já passa dos 40 anos de idade. 

Na mesma época e referindo-se ao mesmo tempo de 
existência, Freitas solicitou ao Jornal Comércio do Porto, que o mesmo 
fizesse uma reportagem sobre o grupo. Em correspondência enviada "pelo 
Clube 'OS CAÍDOS DA PRAIA' " 81

, este participante afirma que, na 
época, o grupo existia já há quarenta anos, fato que - considerava ele -
mereceria destaque jornalístico: 

Nós os freqüentadores da praia durante as estações 
do ano em que ninguém pensa em banhos de mar, nós 
continuamos a fazê-lo , de há 40 anos a esta parte ( .. . ). 
Gostaríamos de ver e ler no prestimoso que V. Exa. dirige, um 
artigo possivelmente fotográfico ( ... ) que tratasse deste facto. 

Alguns dias depois (04/01/73), o mesmo Freitas 
encaminhava nova correspondência ao Comércio do Porto, desta vez 
expressando a sua insatisfação pelo fato de que - apesar do seu anterior 
pedido - os colaboradores do mesmo jornal "se prezem em colocar, em 
grande destaque os casos da outra cidade (Lisboa) e desprezem os mesmos 
que existem em nossa cidade". Nesta crítica, Freitas refere-se ao fato de 
estes colaboradores terem dado destaque - em notícia de primeira página 
do dia 03/01/73 - ao banho de Ano Novo da Praia na Caparica, desprezado 
o que eles já faziam na Praia do Molhe há aproximadamente quarenta anos: 

Aqui , há dois passos do vosso jornal, na Praia do 
molhe à Foz do Douro, existe um grupo que há perto de 40 
anos82 , dos quais eu faço parte há pelo menos 20, e que na 
referida praia todos os domingos e feriados tomam o respectivo 
banho de mar, depois de um prélio futebolístico na mesma praia. 
( ... ) Há vários grupos que fazem o mesmo nas diversas praias 
aqui do norte, mas como antigüidade não há quem nos iguale. 

A possível data de 1945/46 poderia ser também posta em 
dúvida pelos depoimentos de Armando e Correa, que afirmam ter estado 
em atividade no grupo desde há algum tempo antes disto. As suas 
declarações expressam alguma incerteza, mas apresentam referências que, 
confrontadas com outras, oferecem bases para algumas conclusões. 

Armando, que em conversa informal declarava ter-se 
provavelmente iniciado no grupo "logo depois que terminou a Segunda 
Guerra Mundial", afirma: "eu comecei aqui no grupo em 1944, 45". A sua 
memória é ativada ao relacionar o seu retorno dos Açores, no ano de 1943 

81 Naquele período denominavam-se "Caídos da Praia", passando depois para "Caídos na Praia". 
82 Grifo meu. 
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(onde estava mobilizado pelas Forças Armadas Portuguesas), com a 
posterior integração nos Caídos, num momento em que o grupo - num 
processo de renovação - admitiu a sua entrada. Ao que parece, neste 
período, o grupo já tinha alguma organização, o que fez Armando 
ingressar, apenas porque alguém que se retirou: "aquilo já existia há muito 
tempo"; 

já se jogava aqui, com aquela malta antiga. E, volta e 
meia - como estão a fazer ainda hoje, a modernizar - tinha gente 
nova, porque os antigos já estavam cansados e que, às vezes, 
não davam aquele rendimento e começava a aparecer problemas 
de saúde e começava a sair por isto ou por aquilo( ... ) e chegou a 
este ponto. 

Correa, que é unanimemente reconhecido como o 
participante mais antigo e ainda vivo, declara que se iniciou no grupo em 
"1941, qualquer coisa ... "; referindo-se ao Armando, afirma também que 
ingressou no grupo antes deste: "eu vim primeiro que ele, muito primeiro". 
Contraditoriamente8

\ hoje com 78 anos, Correa diz ter entrado no grupo 
aos 27, 28 anos ("vim para aqui com 27, 28 anos, portanto [há] cinquenta 
anos") e conta como foi o seu ingresso no grupo que já existia naquele 
momento, se bem que de uma forma embrionária ("quando eu vim jogar 
eram para aí uns 8 ou 9"): 

Um dia, depois de eu ter acabado de jogar à bola 
oficial, eu andava muito de bicicleta e vim parar aqui . E este 
grupo fazia parte de meia dúzia de pessoas, e um dia faltava um. 
E um dia, um senhor mais velho, um tal Sr. Araújo, sem me 
conhecer - eu estava ao lado com a bicicleta, a vê-los jogar -
virou-se para mim: "você quer jogar?"; "se me deixarem ... ". 
Como eu já tinha praticado futebol, fui jogar. E joguei com eles 
e eles , no fim, me disseram: "olha, você agora continua 
aparecendo". E eu, como normalmente aos fins de semana 
pegava na bicicleta e ia fazer sempre um treino, resolvi vir 
direito para praia e a camaradar com eles. Há cinquenta e tantos 
anos faço isto (ibid.)84

• 

Em que pesem as dúvidas deixadas pela confrontação de 
todos estes registros e depoimentos, há alguns aspectos que permitem 
algumas conclusões. Com base nos documentos arquivados pelo grupo, é 
possível inferir que, pelo menos, por volta de 1932 (quarenta anos antes das 
correspondências acima citadas) já existia o grupo dos Caídos, mesmo que 

83 Porque se esta afirmação é verdadeira, ele teria ingressado em 1948/49 e não em 1941 . 
84 Quando diz que faz isto há cinqüênta anos, refere-se ao fato de que ainda hoje freqüenta a praia, 
sistematicamente, agora para jogar cartas com os amigos. 
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fosse de uma forma embrionária e talvez os participantes ainda não se 
considerassem um grupo. 

É para este caminho que aponta o depoimento de Correa, 
que defende ser 1925 o ano de fundação. Correa sustenta a sua posição, 
afirmando que é isto que lhe foi relatado diretamente por Araújo, aquele 
que é identificado unanimemente85 como o mais antigo e maior 
impulsionador do grupo: "o Araújo foi o principal dinamizador do grupo, 
foi ele que principiou, foi ele que me aceitou, foi ele que me convidou"; 

quem organizou a equipa foi o Sr Araújo. O irmão, o 
Sr Moura, são tudo desta altura. São pessoas que, em 1925, 
começaram aqui a praticar futebol. Foi os que principiaram aqui 
a jogar à bola, ah, isto foi, foi de certeza. O Araújo foi o 
principal: ele, mais o irmão e uns amigos é que começaram a 
jogar aqui na praia. [O Araújo] já tinha quase 60 anos, já tinha 
60 ou mais. Mas foi, não há dúvida nenhuma, agora a data certa 
não sei. Ele é que me disse que tinha sido em 1925. 

Mesmo que Correa tenha dúvidas sobre a data do seu 
próprio ingresso no grupo (1941 ou 1949), a idade que teria Araújo, neste 
momento (em tomo de 60 anos), permitiria a aceitação do ano de 1925 
como aquele em que os fundadores teriam iniciado a atividade; isto porque 
Araújo teria entre 36 e 44 anos, idade que está dentro da faixa etária que, 
em média, tem caracterizado o grupo dos Caídos. 

Vale a pena lembrar também que Correa (anterior a 
Armando) iniciou a sua participação num grupo de oito ou nove elementos 
("eram cinco para cada lado, quatro para cada lado, nós jogávamos aqui no 
princípio"), enquanto Armando já ingressou numa atividade com alguma 
organização, onde entrou após esperar por uma vaga. Talvez seja esta 
diferente composição do grupo que faça com que Pinto - mesmo com 
alguma contradição86

- duvide do ano de 1925. Isto porque, talvez para ele, 
deva ser considerado o início dos Caídos apenas no ano em que passou a 
haver alguma organização e estrutura. 

Independentemente destas dúvidas, o relato dos fundadores 
parece ter tido um peso especial, o que acabou por ser resolvido pelo 
estabelecimento do ano de fundação para 1925. Mesmo que oficiosamente, 

85 O nome de Araújo é sempre citado quando os participantes do grupo falam dos fundadores; ele foi 
destacado nas entrevistas com Amaral , Armando, Correa, Costa e nos depoimentos de muitos outros. 
86 Ao afirmar, na referida correspondência, que o grupo já tinha aproximadamente quarenta anos em 
1972, talvez Pinto estivesse sendo movido pelo bairrismo, o que ele mesmo assume no documento: 
"questão de bairrismo, ou digamos até melindre com o que todos os anos assistimos aos vossos 
programas". 
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este passou a ser considerado simbolicamente a data de fundação , o que 
justifica estar registrado no cabeçalho de todos os documentos oficiais dos 
Caídos que o grupo foi "Fundado em 1925". Assim, também são 
explicadas as razões para haver uma previsão da comemoração das bodas 
de diamante do grupo, no ano 2000: "o nosso grupo vai fazer as bodas de 
diamante no próximo ano, no ano 2000" (Amaral). 

Considerando que qualquer das outras datas possíveis traria 
também dúvidas e incertezas, parece que o grupo optou por adotar uma 
delas, vinculada ao reconhecimento da autoridade que têm os mais antigos, 
para assim o afirmar. Refiro-me a três dos Caídos: o efetivamente mais 
antigo; o mais antigo dos que ainda vivem; e o mais antigo em atividade. O 
reconhecimento da autoridade dos mais antigos poderia ser representado 
pelas palavras de Costa, quando se refere a um deles: "ele jogou muito 
antes de mim, se calhar para aí uns quinze, vinte anos. Quem sou eu? Ele é 
testemunha das pessoas que vieram desta data". 

Desta forma, recorrendo ao pensamento de Hobsbawn 
(1984a), poder-se-ia dizer que o estabelecimento do ano de 1925 
funcionaria como uma "tradição inventada", que teria o papel de -
simbolicamente - assegurar e expressar a identidade e a coesão social do 
grupo. A institucionalização do ano de fundação e a repetição ano após ano 
das comemorações de aniversários dos Caídos na Praia, são estratégias 
simbólicas que, entre outras, garantem a atualização dos valores e 
comportamentos dos seus elementos; o que ocorre pelo "processo de 
formalização e ritualização, caracterizado por referir-se ao passado" 
(Hobsbawn, 1984a: 12) . 

Criando hábitos e estruturas 

Além da data de fundação, outros aspectos têm as suas 
origens no passado e são relatados pelos integrantes dos Caídos, fazendo 
parte da sua história e constituindo- no seu conjunto - elementos que dão 
sentido àquele grupo social, já há muitos anos. É o que Correa, José e 
Joaquim denominaram de mística, espírito do grupo e filosofia: "a nossa 
mística, ( ... ) as pessoas começaram a aderir e começaram a adaptar-se à 
nossa maneira de viver o grupo e, portanto, continuaram" (Correa); 
"[filosofia] de amizade, além do aspecto de lazer e até do aspecto de 
movimentação em termos de preparação física" (Joaquim); 
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o espírito do grupo, o espírito de convívio e futebol 
de praia, seguido do banho de mar, que era o grande pretexto 
(agora o pretexto é o futebol ; antigamente o pretexto era o banho 
de mar e jogava-se para aquecer). Este espírito começou -
segundo disse um dos fundadores, o Araújo- em 1925 (José). 

Assim, o que hoje é descrito pelos seus protagonistas como 
uma atividade que já tem quase setenta e cinco anos, ter-se-ia iniciado com 
uma brincadeira que era feita em períodos não habituais. O banho de mar, 
mesmo no Inverno, teria sido o fator impulsionador do início do futebol na 
praia, sendo praticado como uma forma de aquecimento para a entrada nas 
frias águas do Norte. Conforme contam, dali em diante, uns trouxeram os 
outros e, com o decorrer dos anos, o grupo foi se transformando, 
constituindo o que é hoje: "foi se criando isto, foram se criando amizades e, 
basicamente, a história do início, do arranque deste grupo foi esta" 
(Amaral); "e depois apareceram mais, um pelo intermédio dos outros, e 
assim fomos indo lentamente até que conseguimos uma equipa com trinta e 
tal" (Correa); "começa-se a jogar meia dúzia deles, aquilo começa-se a 
aprumar e depois vai-se organizando" (Armando). 

No início, aquela atividade começou pela reunião de alguns 
voluntários que faziam um pelada de futebol ("peladinhas", segundo 
Amaral) , utilizando os paus das barracas como balizas: 

as balizas nem sequer existiam como existem hoje, 
não eram nada que se pareça; eram uns paus de umas barracas 
que antigamente, aqui na praia, haviam barracas montadas ( ... ) 
para as pessoas se resguardarem do sol. E então, fora do período 
da época balnearia- porque nesta altura não se podia jogar- as 
pessoas pegavam nas estacas mais altas das barracas; depois, 
com um fio , ou até sem fio , fazi am ali umas balizas (Amaral). 

Nesta época, jogavam com as pessoas que estavam 
presentes e independentemente do número destas; e quando havia um 
número ímpar de participantes, um destes ficava meio tempo de jogo em 
cada uma das equipes em disputa: "havia sempre qualquer jogo, 
independentemente do número de pessoas que existiam" (Amaral); 
"antigamente até jogava-se 7 de cada lado, o que era preciso era dar uns 
chutes na bola" (Costa); "jogavam 9X8 e, depois, na segunda parte, um 
passava para o outro lado" (Armando). 

Passado algum tempo, a atividade adquiriu alguma 
formalidade. Relacionadas com o aumento do número de participantes, 
estas alterações refletiram-se tanto na forma de jogar, como na organização 
do grupo. Foi quando começaram a praticar o futebol com onze jogadores 
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em cada equipe ("depois que eu entrei, talvez praí dez anitos, começou-se a 
jogar onze contra onze"), havendo também a necessidade de uma mawr 
organização, em termos da constituição do grupo. 

Foi quando os integrantes mais antigos estabeleceram um 
número limite de participantes, passando a entrada de novos elementos a 
ser condicionada pela saída de algum dos antigos87

, estes que, depois de 
algum tempo e por diversos motivos (lesões; falecimentos; outros 
interesses; etc.), decidiam retirar-se do grupo. Em determinadas épocas e de 
acordo com os interesses do grupo (Amaral: "nós costumávamos dizer que 
os lugares no grupo conquistavam-se no Inverno, nos dias piores"), abria-se 
a possibilidade de entrada de novos elementos; estes deveriam se 
apresentados por um dos efetivos e a aceitação permanente estaria 
relacionada com a garantia de que seriam participantes assíduos: 

Quando tinha uma pessoa interessada em jogar, 
tinha que dar provas que podia fazê-lo. E dar provas era a 
assiduidade. Se não fosse assíduo não tinha interesse. Não 
entrava qualquer pessoa. Para entrar era preciso que a gente 
tivesse conhecimento de quem era a pessoa, se podia ou não 
acompanhar-nos e se era assíduo. Eu trouxe para aqui mais que 
um, mas eu era responsável por ele. E outros companheiros 
começaram a fazer a mesma coisa. E assim é que foi 
aumentando a equipa (ibid.). 

De acordo com as contingências do momento e dependendo 
das necessidades e interesses do grupo, a entrada poderia ser facilitada ou 
bastante difícil. Um exemplo do processo - às vezes árduo - de entrada no 
grupo é o relato de Costa (e confirmado por Correa noutro depoimento), 
sobre como foi o seu ingresso nos Caídos: 

Eu vim para aqui em 1959 e havia aqui um grupo de 
gente muito certa, sempre permanente. Passei por aqui, vi a bola 
no ar e parei. E, no outro domingo, vim e eles andavam lá a 
arrumar o campo, porque, às vezes, vinha aquele lixo rio Douro 
abaixo, antes de ter as barragens. Eu andei a ajudar a limpar e 
eles disseram: "olha, você pode fazer parte disto, mas só vai 
jogando quando houver alguma vaga". Então comecei a jogar e, 
como sou muito dado a fazer as coisas sem pedirem, vinha para 
aqui aos sábados para preparar o campo. E eles chegavam aqui 
quando já estava marcado, estava arrumado, porque antigamente 
marcava-se o campo com umas pedrinhas, as linhas. E acontece 
que eu depois comecei a equipar-me ( ... ). Nós éramos onze de 
cada lado( .. . ). Eu estava tentando entrar e, às vezes, entrava dez, 
quinze minutos, mas chegava um antigo e eu tinha que sair. Era 

87 A rotatividade/renovação não acontecia com base apenas no número limite (que não era fixo) , mas nas 
necessidades do momento e noutras contingências. 
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uma questão de ética, as pessoas eram os antigos , eram os 
antigos e não interessava: se chegassem meia hora, três quartos 
de hora atrasados, não interessava, eu tinha que sair. Ao fim de 
um ano, entrei efetivo porque um deixou de jogar. 

Além deste procedimento e tendo em vista serem mais de 
vinte e dois elementos efetivos, foi criada uma lista de inscrição para cada 
dia de jogo, que garantia o direito de participação de cada um, dependendo 
do seu horário de chegada. Sobre isto, Armando e Correa relatam que: "nós 
recorremos à inscrição e jogam os primeiros vinte e dois" (Armando); 

nós criamos uma ficha de entrada. Nós chegamos a 
ter trinta e tal , entretanto nós para podermos jogar nós tínhamos 
uma ficha de entrada. Nós tínhamos um livro, com o número um 
até o final. Portanto, até o vinte e dois. Depois dos vinte e dois, 
eles assinavam - para sabermos que estavam - mas já não 
podiam jogar. Os primeiros vinte e dois jogavam, os outros era 
paisagem (Correa). 

Paralelamente a esta nova constituição do grupo, no âmbito 
da organização e inclusive da mudança na forma de jogar o futebol, outros 
aspectos foram sendo implementados, relacionados com as novas 
necessidades que apareceram: balizas de madeira - posteriormente de ferro 
- foram construídas, em substituição dos paus das barracas; redes para as 
balizas foram adquiridas e utilizadas no lugar das improvisadas com redes 
de pesca88

; a marcação do campo - anteriormente feita com riscos na areia 
ou com pedras -passou a ser estabelecida por uma corda89

• 

Os jogadores passaram também a adotar diferentes 
equipamentos, como as proteções que hoje quase todos utilizam nos pés e 
as "camisolas" em cores diferenciadas. As proteções90 tinham (e ainda têm) 
o objetivo de proteger pernas e pés , tanto dos contatos com a bola molhada, 
como dos choques com os companheiros, que inevitavelmente aconteciam 
(e acontecem) nos jogos (Armando). As camisolas tiveram um primeiro 
objetivo de proteção contra o frio do Inverno, sendo posteriormente 
adotadas para diferenciar as equipes em disputa91

: 

88 Segundo Costa, as primeiras redes que o grupo util izou nas bali zas rram redes de pesca fora de uso, 
obtidas através de Ferreira. 
89 De acordo com Costa, "um colega trabalhava numa empresa que tinha cordas e trouxe as cordas e o 
Armando fez o aparelho, o rolo para enrolar a corda". Os depoimentos de outros informantes (Amaral; 
Armando; Correa) confirmam ter sido Armando quem fez o rolo que ainda hoje é utili zado para enrolar a 
corda. 
90 Iniciaram usando meias e ataduras, passando a adotar também caneleiras. Daquele tempo em diante, e 
ainda hoje, quase todos se protegem, alguns com sete, oito pares de meias . 
91 No início da sua existência e apesar de haver na época proibição governamental , o grupo praticava o 
futebol de praia "em tronco nu" (Armando; Amaral ). Com a nova organização, passou também a adotar o 
uso de "camisolas" . Segundo alguns informantes, no seu tempo de existência, o grupo já utilizou vários 
equipamentos diferentes. 
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Jogávamos com camisolas, cada um jogava com a 
sua e muitos de nós jogávamos de tronco nu, só com calção. 
Aliás, mesmo aquilo que nós usamos nos pés hoje - e já há 
muitos anos - isto não existia, eu ainda sou deste tempo. Eu 
quando vinha jogar, era descalço, completamente. Dávamos 
cabo dos dedos e então, no Inverno, era duro, porque a areia, 
muitas vezes, estava gelada, com a geada que caía. A proteção 
nos pés começou a aparecer já muito tarde (Amaral); 

[o uso de equipamentos] é recente, é uma história. 
Nós já tivemos vários equipamentos. Já tivemos quatro ou cinco 
jogos de equipamentos durante estes anos. Daí eu dizer que são 
doze ou quinze anos: cada equipamento dura dois ou três anos, e 
deve ser à volta disto (ibid.). 

Ainda dentro da organização que se implementava, os 
elementos do grupo - que anteriormente se mantinham separadamente 
vinculados a um determinado balneário92 

- passaram a utilizar o mesmo 
local para se vestirem e para tomar banho após o jogo. Todos estes fatores 
contribuíam para a construção da identidade do grupo, que, aos poucos, se 
estabelecia, vinculado ao interesse comum de jogar o futebol e a outros 
aspectos daí advindos. 

É com algum saudosismo que os mais antigos falam destes 
tempos mais remotos do grupo, quando jogavam tanto no Inverno, como no 
Verão: quando no Verão era proibido o jogo na praia devido à época 
balneária, os Caídos passavam a jogar "a vinte quilômetros para o Norte 
( ... ), mais exatamente na Praia da Memória" (Amaral). Naquele local 
(figura 8), eles também estabeleceram os seu laços, relacionando-se com 
pessoas da região, que lhes ofereciam condições para a prática do futebol: 
"nós, antigamente, depois de um certo período, nós - no Verão -
começamos a ir para a [Praia da] Memória para o Cabo do Mundo. Os que 
tinham carro levavam os que não tinham; e fazíamos o ano todo" (Costa); 

reuníamos aqui na mesma, porque grande parte das 
pessoas não tínhamos automóvel nesta altura e então havia dois 
ou três que tinham carro e que vinham aqui buscar e trazer as 
pessoas. As balizas, levávamos no princípio da época e depois 
tínhamos lá um lugar onde as guardavam. E, mais tarde, estas 
pessoas que guardavam as balizas começaram a colaborar 

92 "Antigamente havia três ou quatro concessionárias aqui na praia - três ou quatro banheiros - e cada 
pequeno grupo do nosso grupo optava pelo seu não é? Portanto, não estávamos todos concentrados, como 
agora, num balneário, porque eram normalmente clientes durante o Verão também- na altura em que não 
se jogava - e mantinham esta fidelidade ao seu banheiro. Por outro lado, os banheiros criaram alguma 
relação connosco, na medida em que, durante o Inverno, não tinham nada que fazer e vinham cá abrir as 
instalações, cobravam aquilo que entendiam pelo banho na mesma" (Amaral). 
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também na montagem das balizas e na desmontagem. Nós 
pagávamos qualquer coisa e eles faziam isto por nós; tínhamos a 
corda também para marcar, como temos hoje, e julgo que 
durante muitos anos não tínhamos interregno na nossa atividade: 
era o ano todo a jogar (Amaral). 

Foto obtida nos arquivos dos Caídos na Praia: em primeiro plano, alguns participantes do grupo; ao 
fundo o Obelisco da Praia da Memória (figura 8). 

Outros aspectos importantes na constituição da unidade e 
identidade do grupo foram os "dias que eram quase que rituais" (Amaral), 
nos quais a presença era fundamental. O Na tal e o dia de Ano Novo são 
lembrados, por vários dos mais antigos, como momentos especiais daquela 
vida em grupo: "se fazia aqui, festa de Na tal e Ano Novo: uns traziam 
comidas, outros bebidas e festejava-se aqui. Isto agora desapareceu, acho 
que foi uma pena" (Costa); "na festa de Natal, feita aqui na praia, cada um 
trazia alguma coisa: eu trago queijo, eu trago o pão-de-ló, tu trazes o vinho, 
tu trazes o Vinho do Porto, tu trazes as taças. E depois fazíamos um 
convívio no balneário" (Correa). Havia também aqueles que faziam 
encontros deste tipo em todos os dias de jogo. Eram os que participavam na 
"receita" ou "chumbo", uma mistura (vinho com refrigerante - há várias 
versões) que era bebida por alguns após os jogos, como aquecimento para o 
banho de mar e por interesses de convívio. 

Mas de todos os encontros de conv1v10 que o grupo 
mantinha, o almoço anual era (e é) o mais importante (figura 9). Este era (e 
é) feito no final de cada época, quando realizavam um jogo em outra praia 
e almoçavam num restaurante próximo. Assim como nos jogos de Verão, 
encontravam-se na Praia do Molhe e dali seguiam nos carros de alguns dos 



144 

participantes, para o local estabelecido: "dantes, optava-se por jogar nas 
próprias praias, geralmente aqui no litoral, por exemplo, Aveiro. Fazia-se 
este jogo e depois ia-se almoçar" (Armando); 

os almoços na praia eram sempre nas zonas fora 
daqui, mas sempre junto ao mar; tanto quanto me lembro, eram 
sempre junto ao mar. E então fazíamos, antes do almoço, 
sempre, um jogo na areia - que eram chamados o jogo do 
almoço, que ninguém queria perder porque depois, durante o 
almoço, aquilo propiciava uma série de brincadeiras e tal: piadas 
uns para os outros e tal (Amaral); 

Conforme muitos dos participantes antigos relatam, o 
almoço anual sempre foi tratado por todos como um momento especial. É 
nele que os participantes tinham (e ainda têm) o maior tempo em conjunto, 
fora da prática futebolística, e é quando aconteciam (e ainda acontecem) 
vários rituais responsáveis pela coesão dos elementos do grupo e pela sua 
identificação como participantes dos Caídos na Praia: são feitas 
homenagens aos antigos; são oferecidos prêmios aos mais assíduos; são 
admitidos novos sócios, etc .. 

G.D.R 
Os CRIDOS NRIJIJI/I 

" 83 ano.r de v1da 
.rob oJema: 

CONVÍViO. AMiZADE. 
DESPORTO 

Foto obtida nos arquivo dos Caídos na Praia: almoço anual (1988) e comemoração do 63° aniversário do 
grupo, uma das estratégias que mantém atualizada a sua tradição (figura 9). 

É também no almoço que todos os anos ~ão comemorados 
os aniversários do grupo. Tal é a importância do almoço do final da época 
que, a partir do momento em que o grupo se estruturou com base nos 
"Estatutos", ele é a única atividade prevista como parte ·efetiva da 
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programação anual do grupo e grande parte da receita que é recolhida é 
destinada para este dia93

: "8.1 - Haverá todos os anos uma confraternização 
anual, com a realização de um almoço com data e local propostos pela 
direção. Os faltosos a esta iniciativa não terão direito a qualquer 
reembolso" (Estatuto: 8). 

Os Estatutos: democratização e institucionalização 

Esta formalização do Almoço Anual aconteceu em 1988, 
quando o grupo se institucionalizou de uma forma mais efetiva, pela 
criação dos Estatutos do "Grupo Desportivo e Recreativo 'Os Caídos na 
Praia' ". Esta mudança está relacionada, por alguns participantes, com o 25 
de Abril de 1974, data da revolução portuguesa e final da ditadura de 
Salazar. Segundo o que se pode depreender dos relatos de Amaral e de 
Paulo, neste período, o grupo teria sido influenciado pelo mesmo 
sentimento de liberdade que se espalhava pelo país. Os Estatutos vieram 
assim representar - no âmbito interno do grupo - o processo de 
democratização da sociedade portuguesa, assim como proporcionar uma 
forma mais participativa e responsável de viver a atividade: 

O 25 de Abril foi um extravasar: é como quem tira 
uma rolha de uma garrafa. Um povo que viveu sempre muito 
condicionado nas suas liberdades, nomeadamente na liberdade 
de expressão e, pronto, isto criou uma abertura; foi como uma 
girândola num foguete de artifício ( ... ). E as pessoas, há vinte e 
cinco anos, também aqui na praia, viviam já( ... ) toda uma forma 
- se calhar, interior - de algum protesto. Mas como estavam 
ainda condicionados a quatro ou cinco indivíduos que- volto a 
repetir - foram muito importantes na sua época, porque, se 
calhar, o grupo não existia, porque fizeram muita militância e 
foram indivíduos de muito carinho por isto e gostavam muito do 
grupo à sua maneira. Mas queriam impor as suas regras, numa 
forma quase ditatorial. Havia um paralelismo entre aquilo que as 
pessoas se comportavam - a gente que sempre gostou de 
mandar, mas nas ditaduras manda-se mais - e as pessoas aqui da 
praia também se habituaram a esta situação. Quando chegou o 
25 de Abril.. .. (Amaral); 

93 As demais atividades são sugeridas nos Estatuto, mas não como parte efetiva da programação anual : 
"devem ser estimulados e concretizados outros convívios extra-desportivos, nomeadamente na Páscoa e 
Natal" (Estatuto: 8). Parte dos recursos arrecadados durante todo o ano são destinados ao Almoço Anual, 
nomeadamente para as despesas com transportes (atualmente o transporte é contratado), aluguel de campo 
(atualmente jogam em campos oficiais alugados) e o almoço propriamente dito (em restaurantes próximos 
do local do jogo). Dada a importância que tinha (e continua a ter) o almoço, foi estabelecido que os 
elementos que não comparecerem, não terão direito à restituição do que foi gasto nesta atividade. 
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a transformação que se fez basicamente foi , 
digamos, norteada pelo ideal democrático: trazer a democracia 
para o grupo também. É que realmente - como disse há bocado -
havia algumas pessoas que já, se calhar, tinham algum protesto 
anterior e andavam aqui j á com alguma revolta. Foi , ao fim e ao 
cabo, dar a possibilidade das pessoas, por um lado, se 
manifestarem e dizer às pessoas que o grupo era de todos (ibid.); 

com o 25 de Abril -talvez pela mudança no país - as 
pessoas começaram a sentir que havia necessidade de organizar 
mais o grupo, para que fos se mais certo: ter as pessoas mais 
certinhas no grupo, vinculá-las ao grupo, com mais 
responsabilidades. Até aí, o grupo não era regido por nenhum 
Estatuto. A partir desta altura - e penso que foi depois de 25 de 
Abril que isto aconteceu - foi criado um estatuto dentro do grupo 
e as pessoas tiveram que aderir e o grupo rege-se por ele, não é? 
O grupo começou a ter eleições para que pudéssemos eleger as 
pessoas que queríamos - as votações eram secretas - e daí foi 
criada uma direção por eleições livres (Paulo). 

Foi então, neste momento, que o funcionamento do grupo 
passou a ser regulado com base nos Estatutos, de forma bastante detalhada 
e em diversos aspectos: a adoção de uma "denominação" oficial ("Grupo 
Desportivo e Recreativo 'Caídos na Praia' "); a finalidade do grupo94

; a data 
oficiosa de fundação; a "sede social"95

; a composição e funcionamento do 
"órgãos sociais" (: 3 e 4 ); "as admissões de novos sócios" (: 5); o 
"regulamento da prática desportiva" (: 6); os "fundos" (: 7); as 
"actividades" (: 8); e a "disciplina" (: 9). São estes aspectos que -
formalmente - passaram a constituir um conjunto de regulamentos para a 
orientação da vida daquele coletivo. 

Antes disto, porém, apesar de alguns dos mais antigos terem 
participação nas decisões, os depoimentos de todos os que viveram aquele 
período apontam para a figura do "Patrão", como a representação das 
relações de poder que imperavam no momento. Era assim que todos 
denorninavam96 Correa, o principal responsável pela condução - muitas 
vezes de forma autoritária - das ações do grupo naquela época: "a gente 
chama-lhe de Patrão porque, ali , ele mandava [ênfase]" (Armando); "havia 
o Correa, que era um dos antigos, era ele sempre que levava e que trazia a 
bola sempre debaixo do braço; havia sempre aqueles que estavam à frente 

94 " 1.2- O grupo tem como fin alidade o fomento de uma sã camaradagem entre todos os seus membros, a 
possibilidade de através da prática desportiva, proporcionar a indispensável desintoxicação física e mental 
que todos necessitamos" (: 2). 
95 "2. 1 -O grupo está sediado na Praia do Molhe, n° 33, Freguesia de Nevogilde, Concelho do Porto"(:2). 
96 Segundo alguns participantes, o próprio Correa assumia o estatuto de Patrão. No depoimento de Correa, 
ele também se auto-denominou desta forma. 
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até aí, o grupo vivia à sombra de uma pessoa, o 
"seu" Correa. O "seu" Correa se intitulava o Patrão disto: ele é 
que tratava praticamente de tudo, quer das bolas, quer das 
balizas. Estava praticamente entregue a ele. Ele é que tratava de 
escolher as equipas, de chamar a malta toda. (Paulo); 

o Correa, havia uns que chamavam capataz, outros 
era patrão, porque ele também assumia este estatuto. O Correa 
( ... ) era um indivíduo sem grande cultura, mas era um indivíduo 
de muito trabalho. E em termos, se calhar econômicos e 
financeiros, era um dos que estava melhor; fruto do seu trabalho, 
não é? Mas era um indivíduo que era bastante ditador, se 
quisermos ir por esta análise. Agora, foi dos indivíduos mais 
importantes para o grupo na sua época (Amaral) ; 

era pela maneira de estar a dirigir praticamente o 
grupo. Eu impus, eu impus as balizas, eu impus as cordas, 
dentro do campo, eu impus respeito. Quando faltavam a ele, eu 
mandava-os para a rua, castigava-se. Como eu era o mais antigo, 
respeitavam-me. Mas antes de fazer qualquer coisa, eu entrava 
em comunicação com os outros, não é? Para mandar embora, 
isto não era preciso: se algum cometia uma maneira que não era 
condigna com o que nós estávamos a fazer - um pontapé, muitas 
vezes um dava um pontapé no outro, faziam pigarra - a gente, 
desapartava e "vai para fora, depois nós falamos" . E baseado 
nisto, depois levava um castigo: eram quinze dias, três semanas. 
[Quem castigava] era a direção, de que eu fazia parte; os mais 
antigos tiveram sempre a possibilidade de reunir e contatar para 
resolver os problemas. Eram todos pessoal mais velho que nessa 
altura tomavam parte. Eles delegaram a três ou quatro das 
pessoas para tomarem conta das ocorrências. Eu, como na altura 
era o que talvez tivesse mais iniciativas, era-me dedicado o tal 
nome que quiseram me dar que era o patrão. E assim a coisa foi 
durante muitos anos. Houve sempre alguns problemas, houve 
alguém que eu até tive que extrair de vez, definitivo, por uma 
cena de pancadaria que não se justificava de maneira nenhuma 
(Correa); 

[eu] era o tal patrão. Sempre fui patrão até o final. 
Desde que comecei a ter a iniciativa de organizar. Estas coisas 
de organizar, todas estas coisas foram criadas por mim. E 
mesmo a lembrança dos passeios também foi uma lembrança 
minha, assim como o Natal era a mesma coisa (ibid.). 



148 

Todos estes depoimentos permitem identificar diferenças de 
funcionamento do grupo, entre os períodos anterior e posterior à 
implantação dos Estatutos. A partir do que sugerem estes relatos, pode 
inferir-se que, até ao 25 de Abril, a sociedade portuguesa funcionava com 
base numa forma autoritária e de concentração do poder (regime ditatorial), 
que refletia-se no contexto interno do grupo. De forma semelhante ao que 
acontecia na vida do país, naquele período eram apenas alguns elementos 
que conduziam as ações do grupo, liderados basicamente pelo Patrão que -
como o próprio afirma - impunha grande parte das decisões sobre como o 
grupo se conduziria; ao que parece, os demais participantes tinham pouco 
acesso ao poder de decisão sobre o funcionamento do grupo, o que seria 
motivo de insatisfações. 

Após a "abertura" proporcionada pela revolução, a 
sociedade portuguesa teria sido invadida pelos valores da democracia, os 
quais teriam repercussões na constituição dos Caídos na Praia. 
Repercussão esta que seria traduzida na forma de Estatutos: a expressão 
formal da vontade de todos em participar mais efetivamente das atividades 
do grupo, tanto nas questões relativas ao acesso ao poder (mais presente 
nas palavras de Amaral), como no assumir responsabilidades (sobre o que 
Paulo chama mais atenção) . 

Mas regular o grupo por estatutos democraticamente 
constituídos significava modificar a estrutura de poder que estava 
estabelecida já há muito tempo. Chamando a atenção para os conflitos que 
ocorreram, um dos participantes da época relata que "não foi fácil, no 25 de 
Abril, ainda com algumas dessas pessoas cá, fazer a transformação que se 
fez". Não sendo bem recebida inicialmente, a idéia de fazer um estatuto 
teve de ser debatida e negociada entre os diversos componentes, além de 
ultrapassar os conflitos advindos principalmente da resistência de alguns 
dos que anteriormente tinham o controle sobre o grupo: "[foi feito] um 
anteprojeto de regulamento (na altura não chamávamos estatuto), mas foi 
uma confusão danada. Aquilo foi 'uma pedrada no charco' "; 

fizemos assembléias, começamos a reunir as pessoas 
e a discutirmos. Entretanto, fez-se o anteprojeto do regulamento, 
fizemos as fotocópias e entregamos às pessoas, para as pessoas 
analisarem. Depois convocou-se uma primeira reunião ad hoc
fez-se uma comissão ad hoc - até eleger depois uma direção. E 
as coisas começaram a ter pernas para andar, foram-se 
modificando, foram-se introduzindo regulamentos. 

Neste processo, alguns resistiam, enquanto outros - mesmo 
dos antigos - apoiavam a nova proposta: "o Rafael, esse já era um 
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indivíduo mais aberto. Sendo dos mais antigos, era mais aberto, em termos 
de diálogo e de entendimento das novas realidades. E foi um dos homens 
que apoiaram". Dois dos participantes que vivenciaram este período 
descrevem outros aspectos do andamento do processo, mostrando que, 
mesmo após a sua concretização, ficaram evidentes as dificuldades em 
aceitar as mudanças ocorridas por parte de alguns dos integrantes dos 
Caídos: 

[Eu] falava com este ou outro e sentia que já havia 
condições para modificar as coisas. E depois todos acabaram por 
aderir, mesmo aqueles que normalmente estavam habituados a 
mandarem a qualquer preço. Embora alguns nunca digerissem 
em termo definitivos; 

o Correa manteve-se no grupo, independentemente 
de não ter aceito muito este tipo de situação, ou seja, ele 
aceitava, mas, ao mesmo tempo, queria mandar na mesma. 
Mesmo que não tivesse sido eleito, que não fosse da direção do 
grupo, ele queria continuar a mandar na mesma. Nós acabamos 
por compreender a situação dele, que eram muitos anos, mas 
contrariamos muitas vezes o que ele queria. 

Assim, em 1978, o "anúncio dos primeiros Estatutos"97 foi 
enviado a todos os sócios, dando-lhes ciência do documento e chamando-os 
a participar mais ativamente nas atividades do grupo. Apesar de ser um 
documento já com validade formal, evidencia-se, na sua apresentação, a 
adoção de uma linguagem ainda de convencimento, no sentido de que tenta 
- em nome do "Espírito de Grupo" - seduzir os sócios à aceitação da nova 
forma de viver a atividade que era proposta: 

o que se pretende então? Nada mais, nada menos, que fazer 
reviver e dinamizar o chamado "ESPÍRITO DE GRUPO" que a 
todos nos deve unir. Temos de aproveitar o AMOR que temos 
por isto, para modificar para melhor a união e amizade que nos 
fez reunir( ... ). As regras que anexamos, e a que por brincadeira 
chamamos de "ESTATUTOS" contêm a base que julgamos 
capaz de melhorar e modificar a nossa actividade de lazer e 
descontração. O resto virá da tua adesão e da capacidade que 
demonstrares em sugerires as tuas próprias iniciativas. Tens 
assim a oportunidade de transformar as "bocas" sem interesse 
que às vezes mandas, em actos concretos que contribuam para 
unificar a nossa vivência em comunidade. Não deixes portanto 
de ler com atenção estes "ESTATUTOS" e por acréscimo, 
assinar a tua ficha. Como sempre contamos contigo. O nosso 

97 Registrado desta forma- escrito à mão, com caneta- na parte superior de um documento datilografado 
que teria sido enviado a todos os sócios. 
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"GRUPO" também. Acredita que o grande beneficiário serás 
TU. 

Todos estes relatos mostram que a passagem de uma prática 
informal e não institucionalizada para a forma estatutária de funcionamento 
não ocorreu de forma fácil e sem conflitos. Mas, apesar das críticas aos 
mais antigos pela sua forma de gerir o grupo e os conflitos daí advindos na 
implantação dos Estatutos, nos mesmos depoimentos há também o 
reconhecimento do valor destes iniciadores, face ao trabalho e dedicação 
que deram sentido e continuidade ao grupo até aos dias de hoje. É por isto 
que Correa, e outros daquela época, são sempre lembrados e convidados a 
participar nos almoços anuais; é por este motivo também que, quem quer 
que conte aspectos da história dos Caídos, não deixa de identificá-los como 
parte importante dos seus relatos. 

Desta forma, do momento da instauração dos Estatutos em 
diante, a vida daquele grupo desportivo sofreu muitas modificações. A 

· formalização de vários aspectos, além das alterações na estrutura de poder, 
estabeleceu deveres e responsabilidades aos sócios, visando alcançar os 
objetivos do grupo. Por exemplo, a composição de uma "Direção", com 
eleições a cada dois anos, determinou quem deverá assumir certas 
responsabilidades relativas ao funcionamento dos Caídos98

• Também as 
"cotas" mensais - que já existiam anteriormente, mas apenas para suprir 
algumas das despesas - sofreram modificações a partir da vigência dos 
Estatutos: daí em diante passaram a englobar todos os gastos do grupo, 
incluídos os relativos ao pagamento do balneário e do Almoço Anual, o que 
até então era de responsabilidade da cada um99

• 

Os próprios Estatutos foram modificados, fazendo isto parte 
do processo de construção e reconstrução da dinâmica dos Caídos na 
Praia. Consta nos registros do grupo que - desde que foi criado - o seu 
regulamento máximo já sofreu duas alterações, uma em 1981 e outra em 
1988; ambas foram discutidas e decididas em Assembléias Gerais, após a 
convocação de todos os sócios. 

Desta maneira, os Caídos na Praia têm mantido a sua 
dinâmica e desenvolvido uma forma específica de viver o desporto, prática 

98 Nos registros do grupo encontram-se arquivados vários documentos relativos às ações destas diretorias, 
como, por exemplo: organização e divulgação das confraternizações; controle de freqüência ; controle de 
pagamentos; contatos com entidades externas ao grupo (dentre as quais, as autoridades governamentais); 
chamamentos aos sócios em diversas situações e necessidades; e outras. 
99 Foi após os Estatutos que o balneário passou a ser unificado e o pagamento do almoço foi inserido na 
cota mensal, não havendo restituição deste valor a quem não comparecesse. 
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esta que se expressa e se atualiza em todos os momentos em que se 
encontram, dentro ou fora do campo de jogo. 

Comemorando bodas de diamante ... 

Segundo está previsto nas atividades dos Caídos na Praia, 
no ano 2000 serão comemoradas as bodas de diamante do grupo, o que 
significa trazer à memória setenta e cinco anos de existência. Esta data é 
esperada por alguns daqueles que vivem a atividade com muita 
intensidade 10<', os quais demonstram orgulhar-se de terem conseguido 
mantê-la por tanto tempo, apesar dos percalços por que passou e continua a 
passar. 

Mais do que recordar - como outros aniversários, mas agora 
de forma especial -, este dia tem o papel de realimentar a dinâmica do 
grupo, através do reviver momentos que vêm dando sentido àquela 
realidade. 

Atualmente, após todos estes anos de prática continuada, 
encontrei-me com eles e vivi um período do seu processo de existência, o 
qual descreverei nas páginas posteriores. 

A dinâmica geral 

Quem passa pela Praia do Molhe 
Não passa sem lá voltar 
Faça sol ou frio 
Vê lá sempre um bom desafio 
Vê lá malta a jogar. ... 

Adaptado da música "Alcobaça" 101
, este refrão é cantado 

pelos integrantes dos Caídos em quase todos os seus encontros de 
confraternização, sendo tratado como se fosse o seu hino 102

• A letra 
expressa algo que parece ser importante para os Caídos: afirmar a sua 
existência já há muito tempo, dizendo que quem passa pela Praia do Molhe 

100 José e Amaral fal am do assunto com alguma freqüência. 
101 Interpretada por Maria de Lourdes Resende, dos autores Belomarques e Silva Tavares, editada pela 
Movieplay Portuguesa SI A. 
102 O refrão é cantado por todos, mas outras quadras são feitas de improviso e individualmente. 
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aos domingos pela manhã, sempre os encontra jogando o seu futebol do 
fim-de-semana. 

A Praia do Molhe localiza-se no mesmo espaço já descrito 
anteriormente, quando caracterizei o Grupo do Castelo. É uma das cinco 
praias que constituem o espaço da cidade delimitado entre o Castelo do 
Queijo e a Rua do Diu: Praia do Castelo do Queijo; Praia do Homem do 
Leme; Praia do Molhe; Praia de Gondarém; e Praia da Luz. 

Diferentemente de como foi descrita a Praia do Castelo do 
Queijo, a Praia do Molhe situa-se num ponto central do espaço de lazer em 
que se transformou o passeio à beira-mar; é nesta área que se situam as 
esplanadas mais acessível aos freqüentadores, assim como a maior parte 
dos bares da redondeza. 

É o local onde, nos fins-de-semana, concentra-se uma 
grande quantidade daquelas 2423 pessoas que foram referidas no tópico 
anterior deste mesmo capítulo (quadro 1). Além de passar o seu tempo livre 
num local agradável, de uma forma contemplativa (ler jornal; tomar café na 
esplanada; conversar; namorar; etc.), muitos destes freqüentadores estão lá 
desenvolvendo uma grande variedade de atividades, dentre as quais, 
atividades físicas: jovens e adultos praticando patinação (patins em linha); 
pessoas de várias idades fazendo caminhadas (passeios e atividades físicas 
de manutenção); pessoas correndo (atividade de manutenção e treinamento 
de atletas); pessoas passeando de bicicleta; indivíduos praticando o 
ciclismo; jovens andando de skate; pessoas de várias idades realizando 
brincadeiras com bola (muitas vezes pais com filhos); pessoas tomando 
banho de mar; pessoas fazendo ginástica na praia; praticantes de voleibol 
na praia; etc .. 

Dentre estes, sempre aos domingos a partir da 10:30 horas 
até aproximadamente às 12:30 horas, os Caídos ocupam um espaço que se 
localiza entre a Praia do Molhe e a Praia do Homem do Leme103

, onde 
demarcam um campo de futebol 104

• 

Tendo as balizas como referências, as quais que ficam 
instaladas no local durante todo o período do ano em que há jogos105

, a 

103 Na realidade, a sua prática é realizada na Praia do Homem do Leme, imediatamente após a Praia do 
Molhe; como as distâncias são muito pequenas, o limite entre uma e outra praia é bastante difícil de ser 
identificado. A indicação da Praia do Molhe como a sua sede (expressa nos Estatutos) está vinculada ao 
local do balneário, onde mantêm o seu material e onde trocam de roupa e tomam banho todos os 
domingos. 
104 Medidas próximas do futebol oficial. 
105 No período de Verão, as balizas são retiradas. 
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demarcação do espaço de jogo é feita com uma corda flXada nos quatro 
cantos do campo por paus que são encontrados na praia. Além da corda, 
fazem parte do equipamento que é montado todos os domingos as redes de 
futebol oficial 106 que são instaladas nas balizas. Além do espaço da praia, 
ocupam a sua "sede", um dos balneários localizados na Praia do Molhe, 
debaixo do passeio, ao lado da escadaria (sul) que dá acesso à praia (figuras 
10, 11 e 12)107

• 

Vista panorâmica a partir do Molhe de Carreiras: à esquerda (ao fundo), o grupo em atividade; à direita, 
as esplanadas do Molhe (figura 10). 

Vista norte-sul: jogo dos Caídos na Praia (primeiro plano); público assistindo do passeio da Praia do 
Homem do Leme (segundo plano); esplanadas do Molhe ao fundo (figura 11). 

106 As balizas têm as mesmas medidas do futebol oficial. 
107 Reúnem-se na mesma sede há muitos anos e nela é fácil de ver as suas marcas: fo tos antigas; mural de 
avisos; seus materiais e equipamentos; recortes de jornal emoldurados. 
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Vista sul-norte: jogo dos Caídos na Praia (primeiro plano); público assistindo do passeio da Praia do 
Homem do Leme (segundo plano); Porto de Leixões ao fundo (figura 12). 

O campo de jogo fica posicionado paralelamente à praia, 
ficando de um dos seus lados (linhas laterais) o mar e, do outro, o jardim da 
Praia do Molhe, onde freqüentemente várias pessoas ficam sentadas, 
efetivamente observando os jogos108

• Além deste público, estão sempre 
presentes ao lado do campo alguns dos participantes dos Caídos, que 
porventura não estejam em atividade' 09

; alguns destes ficam sentados num 
banco (tipo banco de reservas do futebol oficial) que foi construído por 
intervenção de Armando, já ao nível da praia (figuras 11 e 12)' 10

• 

Atualmente, o grupo é formado por em tomo'" de trinta e 
sete elementos, oriundos de diversos locais da cidade1

'
2 e que apresentam 

alguma diversidade no que se refere à posição social. São indivíduos que 
desenvolvem diferentes atividades profissionais"3 e - ao que parece- são 
detentores de diferentes capitais econômicos"4

; de uma forma geral, apesar 

108 Naquele ponto do jardim estão localizados três bancos que favorecem esta situação. 
109 São os reformados, ou mesmo algum participante em atividade, mas que, naquele dia, - por diversas 
razões - não está praticando o futebol (por lesão; por ter chegado atrasado; por outros motivos). 
110 Armando relatou que, em 1985, aproveitou algumas obras que estavam sendo realizadas no local e 
pediu que fosse construído wn banco em cimento, com o objetivo de oferecer algum conforto aos 
participantes do grupo. Depois disto ter sido efetivado, registrou o acontecimento, pintando no banco o 
ano da sua construção (ele mantém aquela data registrada, renovando-a sistematicamente, relatando com 
orgulho o fato de ter obtido aquilo para o grupo). 
111 Este dado é baseado no "Registo de Assiduidade - 1998/1999". Digo em torno, porque outros estão 
inscritos (constam como sócios), mas não comparecem nas atividades do grupo já há muito tempo; por 
este motivo, não aparecem neste controle de freqüência. Além deles, há ainda alguns reformados, que 
pagam meia mensalidade e são considerados sócios auxiliares. 
11 2 Há indivíduos de toda a cidade do Porto, inclusive distantes do local de jogos. 
11 3 Alguns exemplos identificados: vários vendedores; dois professores; um eletricista; um trabalhador de 
escritório; dois técnicos em ótica; dois motoristas; alguns funcionários públicos; wn empresário de 
transportes; wn comerciante (café); dois motoristas de taxi; vários estudantes (os mais jovens); outras 
profissões e atividades. 
114 Pelo estilo de vida que relatam, pelas roupas que usam, pelos seus automóveis, pelo que observei em 
algumas de suas residências, parecem ser pessoas que, de wna forma geral, não têm dificuldades 
financeiras para participar nas atividades do grupo. Mesmo assim, há diferenças grandes, como, por 
exemplo: um é empresário do ramo de transportes, e tem casa de veraneio; outro é funcionário público e 
tem condições de investir bastante dinheiro no seu lazer (relatou várias atividades, uma delas, quando 
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das diferenças, têm alguma proximidade no que se refere ao capital 
cultural 115

• Apesar das diferenças no plano econômico, não identifiquei nada 
de relevante que pudesse interferir na participação de cada um nas 
atividades do grupo 11 6

, e que, por isto, merecesse alguma atenção especial. 

As suas idades encontram-se entre os 15 e 60 anos, sendo a 
maior parte dos participantes homens na faixa dos 35 a 45 anos. Ao que 
parece117

, todos os participantes têm uma vida social e familiar 
estruturada11 8

; os mais jovens- todos filhos de participantes mais velhoS 11 9
-

também se enquadram nesta caracterização. 

Quanto à relação entre trabalho e tempo livre, aproximam
se, apesar de haver diferenças relativas ao que fazem no lazer. Quase todos 
trabalham entre quarenta e quarenta e cinco horas semanais e, além deste 
período de obrigações, têm outras atividades familiares 120 que lhes ocupam 
várias horas durante a semana. Apesar de muitos deles desenvolverem 
atividades de lazer fora de casa durante a semana121

, à noite, a televisão é 
um dos entretenimentos que mais aparece como uma forma de ocupar o 
tempo livre; entre os seus programas preferidos, estão os jogos de futebol. 
Além das atividades de lazer que desenvolvem durante a semana, 
encontram no fim de semana outro espaço de tempo livre, que dedicam a si 
próprios e às suas farru1ias. 

De uma forma geral, são pessoas que gostam do desporto e 
de atividades físicas em geral, dedicando parte das suas vidas a este tipo de 
ocupação. Encontram nestas práticas o prazer, a forma física, a manutenção 
da saúde, o convívio com amigos, uma forma de aliviar o stress: "primeiro, 
o fator gostar e, digamos - em termos do cuidado físico -, acho que [o 

gastou cerca de 120 mil Escudos num programa turístico de fim-de-semana com a família; ainda outro, é 
motorista e esteve desempregado, chegando a ter dificuldade para pagar a cota mensal do grupo (1.200 
Escudos) . 
11 5 De todos os participantes, identifiquei apenas dois que têm formação universitária e dois que estudam 
em cursos superiores. Pelas conversas que desenvolvem entre si (identificam-se nos assuntos) e pelos 
relatos sobre os seus hábitos de vida, não parecem ser muito diferentes no que se refere a experiências no 
campo cultural. 
11 6 Sobre este aspecto, apenas dois fatos: o já referido período em que um deles estava desempregado e 
teve dificuldades em pagar a cota mensal do grupo; num período em que muitos faltavam, mesmo com 
bom tempo (próximo do Verão), outro criticou os colegas dizendo que "agora somos um grupo de ricos", 
referindo-se aos que faltavam para aproveitar o bom tempo para passar fins de semana na praia. 
117 Nada foi identificado que contradissesse a afirmação que segue. 
11 8 Os mais velhos são todos casados e têm rotinas familiares e profissionais estabelecidas; os mais jovens 
estudam e/ou trabalham e vivem com as suas famílias . 
11 9 Um participante tem dois filhos no grupo; quatro participantes têm um filho no grupo. 
120 Participação nas tarefas domésticas; envolvimento com as atividades dos filhos ; tratamento da 
contabilidade familiar ; estudo (há quem tenha dupla jornada de atividades: estudo e trabalho); etc. 
12 1 Dos entrevistados (que estão em atividade), têm atividades de lazer regulares durante a semana: nove 
praticam futebol de salão; dois fazem atividades físicas de manutenção (corridas; caminhadas; ginásio); 
um joga cartas; dois não desenvolvem nenhuma atividade. 
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desporto] é fundamental para qualquer pessoa, e até como válvula de 
escape. Mas fundamentalmente pelo gostar" (Joaquim); 

além do gosto, a manutenção da saúde: tentar 
equilibrar a vida sedentária que a gente leva, com o equilibrar a 
saúde, a gordura. Portanto, praticar desporto, para mim, 
essencialmente é por uma questão de saúde, de convívio com as 
outras pessoas e gostar (Sousa); 

eu já joguei à bola durante muitos anos; jogava pelo 
prazer de jogar à bola, jogava pelo prazer de ter possibilidades 
de conviver com amigos meus. Posteriormente, tive a 
necessidade de entender a necessidade de praticar desporto. Pelo 
aspecto físico ( ... ) sou um indivíduo de 46 anos, fumo há seis, 
sete anos. Hoje penso que este desporto me ajuda muito ( .. . ) a 
desintoxicar. Hoje vejo o desporto, muitas vezes, assim, mais 
como uma necessidade do que muitas vezes um prazer. E daí as 
minhas falhas contínuas, muitas vezes aos domingos (António); 

sinto-me bem, faz-me bem para o corpo, faz-me 
muito [ênfase] bem à cabeça. Eu preocupo-me um bocado com o 
meu aspecto, até porque em termos profissionais tenho esta 
obrigação - a imagem da pessoa, infelizmente conta muito. Eu 
espero chegar a velhote sem barriga, sem estar muito gordo. Se 
calhar é este o fator principal para praticar desporto. O convívio 
tem a ver mais só com o grupo; o desporto que pratico é no 
ginásio e dar uma corrida. Jogar futebol na areia, para mim, é o 
melhor divertimento que há. Jogar futebol na praia, para mim, é 
o melhor divertimento que há. Depois, estar ali entre os amigos, 
não é? (José). 

Assim caracterizado, aos domingos pela manhã, o grupo dos 
Caídos mantém uma rotina que começa com a chegada à sede, onde a 
primeira coisa que cada um faz é assinar a lista de freqüência 122

, para 
garantir a sua participação no jogo. Somente após a assinatura, cumprem o 
ritual de se cumprimentarem um a um, com um aperto de mão que faz parte 
do ritual de chegada à sede123

• Ao chegarem à sede, encontram-na já aberta, 
pois José é o primeiro a chegar, começando já a cumprir as suas tarefas de 
Presidente124

• 

122 Como já foi referido, a inscrição na lista de freqüência é que determina se o participante vai ou não 
jogar naquele dia, pois jogam os primeiros 22 que chegarem. Preocupados em ficar fora do jogo, há quem 
faça a sua inscrição por telemóvel, informando ao José que está a caminho. Num dos dias em que isto 
aconteceu, José, em tom de brincadeira, disse: "vamos ter que começar a fazer inscrição por fax". 
123 Quando sabem que estão chegando cedo, cumprimentam todos logo à chegada, mas quando é um 
horário em que vários chegam ao mesmo tempo (com o risco de ficar fora do jogo), primeiramente 
assinam a lista de chegada e depois cumprimentam os colegas. 
124 São raras as vezes em que alguém chega antes de José. Assim que abre a sede, passa a cumprir tarefas 
que faz todos os domingos, como disponibilizar a lista de presenças; encher as bolas; separar o material 
que vai ser utilizado e até varrer o chão da sede: "aqui, o Presidente faz tudo", disse José, ao ver-me 
observando as suas atividades. 
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No período em que esperam completar a equipe, os 
partiCipantes conversam sobre vários assuntos125 e, muitas vezes, vão em 
pequenos grupos 126 tomar café nos bares da esplanada. Nos dias em que a 
freqüência de participantes é reduzida, há um clima de ansiedade no 
ambiente e vários dos que estão presentes ficam atentos ao passeio, 
esperando pelos colegas: nesta situação, muito do que conversam está 
direcionado na tentativa de saber quem dos ausentes poderá ainda chegar; 
também as críticas às dificuldades por que o grupo passa, relativas à 
assiduidade, surgem nestes momentos 127

• 

Uma vez completado o número rmmmo, dirigem-se todos 
para o balneário, onde ~e equipam de acordo com o que foi determinado 
por quem formou as equipes 128

• Posteriormente, vão todos para o campo, 
levando os equipamentos necessários129

, que são montados coletivamente130
• 

Enquanto alguns realizam as tarefas de preparação mencionadas, outros 
ficam batendo bola e fazendo aquecimento, à espera do início do jogo. 

Daquele ponto em diante, decorre a partida de futebol , 
normalmente de dois tempos de 45 minutos, sem que haja reservas e nem 
alteração nas equipes. Eventualmente, a duração do jogo depende também 
do tempo que dispensaram à preparação do campo: em situações em que a 
limpeza do campo demandou muito tempo, o jogo é encurtado, tendo em 
vista o limite de horário que alguns têm para terminar a atividade naquele 
dia Uogam então dois tempos de 40 ou 35 minutos). Encerrado o jogo, 
encaminham-se para o balneário, onde - normalmente num ambiente de 
brincadeiras e gozações - tomam banho e vai cada um para as suas 
atividades. O banho de mar - atividade que, segundo contam, deu origem 
ao grupo - não é mais realizado; nos últimos tempos (início da época 
1999/2000), alguns dos participantes têm tentado reativar esta parte da sua 
atividade dominical, banhando-se no mar após o jogo. 

125 Falam sobre vários assuntos, dos quais alguns são desenvolvidos de forma mais pri vada (questões 
pessoais; interesses profi ssionais), enquanto outros são tratados publicamente (conversas sobre futebol; 
assuntos relativos ao grupo; acontec imentos gerai s no país). Publicamente, destacam-se as conversas 
sobre futebol. 
126 Os pequenos grupo repetem-se, pois reúnem-se por afi nidades, vinculadas a vários aspectos. 
127 O clima é efeti vamente de ansiedade: pela demora de elementos para completar o número mínimo de 
jogadores para começar o jogo, fi cam todos apreensivos, conferindo a li sta dos presentes e fazendo contas 
para saber quantos ainda faltam para começarem a equipar-se. 
128 A dinâmica de formação das equipes será tratada posteriormente. 
129 Em princípio, as bolas, as redes e a corda. Quando a praia está muito suja pelo lixo trazido pelo mar, 
levam outros equipamentos: ancinhos; sacos de lixo; pás. 
130 Há uma prática do grupo, que consiste na divisão de tarefas na preparação do campo: alguns dos 
elementos (que se equiparam mais cedo) preparam o campo de jogo, enquanto que outros ficam com a 
tarefa de recolher os equipamentos da estrutura montada. Em caso de limpeza do campo, o trabalho de 
preparação é feito por todos (há situações em que a limpeza demanda muito tempo - por exemplo, 
quarenta minutos ou mais) . 
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Apesar de não serem todos, grande parte destes jogadores 
dos Caídos tem outras atividades em comum, fora daquela convivência de 
fim-de-semana. Dentre as relações estabelecidas entre eles, há outras, além 
da sua participação no jogo de Domingo: há relações de parentesco (pais e 
filhos; primos; sogro e genro; compadres); há relações que se iniciaram 
ainda na infância ("grupo de Massarelos" 131

); alguns têm contatos 
profissionais (sócios; colegas de profissão); alguns jogam juntos futebol de 
salão durante a semana (grupo de Massarelos; grupo da S(l da Hora 132

); há 
ainda alguns que, por amizade, freqüentam as farru1ias de outros e chegam 
a passar férias juntos. 

Todas estas redes estabelecidas expressam a forma como os 
Caídos se foram constituindo, sendo a principal maneira de entrada no 
grupo uns serem trazidos pelos outros. 

Existência, renovação e continuidade 

"No meu tempo, era muito mais difícil entrar no grupo", 
diria qualquer um dos reformados, referindo-se a outros tempos, quando
segundo alguns deles - não havia tantas outras coisas para fazer no fim-de
semana e o futebol na praia era talvez a sua única opção. Hoje, dizem, "é 
diferente": com tantas atividades e lugares para onde ir (shopping centers; 
passear de carro, atividade a que antes poucos tinham acesso; etc.), a praia 
tomou-se menos importante. Com algum saudosismo, é desta forma que 
muitos dos reformados interpretam as situações pelas quais o grupo passa, 
quando a falta de assiduidade parece estar ameaçando a continuidade dos 
Caídos. 

Independentemente de estar ou não correta a interpretação 
relativa aos novos tempos, vi e ouvi afirmações deste tipo sendo repetidas 
inúmeras vezes, numa época em que os Caídos tinham dificuldades para 
começar o jogo, por falta de elementos. Era o início do mês de Março de 
1999 e, apesar de o tempo ser muitas vezes favorável à prática do futebol 
na praia (com sol e mesmo ausência de vento), já há vários meses que os 

131 Amigos de infância, originários do Bairro de Massarelos, ainda hoje mantêm os laços da infância e 
jogam futebol de salão juntos, noutro grupo, durante a semana. 
132 Outro grupo de futebol de salão (durante a semana), freqüentado basicamente por participantes dos 
Caídos. 
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jogos se realizavam com menos de vinte e dois elementos133
• Naquele 

período já era hábito ouvir críticas de todos, principalmente dos 
participantes mais assíduos e dos jogadores reformados, que passam 
sistematicamente pela sede nos dias de jogos: "não há jogo num dia 
destes?". Os comentários referiam-se muitas vezes ao passado e as críticas 
vinham também no sentido de que a Direção deveria tomar alguma 
providência. 

Foi então que, no dia 14/03/99, aquilo que eu vinha 
considerando um processo de crise teve o seu ápice, tendo Caio como um 
dos importantes protagonistas, ele que é um dos elementos mais assíduos e 
que também já fez parte da Diretoria dos Caídos em épocas anteriores 134

• 

Era um dia que parecia Verão135
, mas compareceram para jogar apenas 12 

dos participantes do grupo, o que ocasionou grande discussão: ao chegar e 
ver o que estava ocorrendo, Caio criticou duramente a falta de providências 
da Direção do clube e - sem aceitar as explicações que alguns lhe tentaram 
dar - foi-se embora, virando as costas àqueles que o chamavam. Aquela 
atitude repercutiu-se imediatamente e fez com que acontecesse ali mesmo 
uma reunião para a busca de soluções, o que foi, por mim, registrado: 

Mauro foi quem deu a partida na conversa, 
sugerindo a Amaral (de uma forma bastante cuidadosa, como 
quem sabe que a opinião do outro é contrária) que poderiam 
diminuir o campo e que ele próprio conseguiria balizas 
emprestadas. Amaral descartou a possibilidade ("futebol de 
salão eu já jogo duas vezes por semana") e passou a dominar 
toda a discussão. Disse que não era da direção atual, mas tinha 
sugestões e deu-as: propôs que se procurasse uma "conversa a 
sério" com todos os participantes: "uma conversa individual, 
pois em assembléia não dá em nada, a assembléia pode 
acontecer depois" (para homologar a decisão, era a idéia). 
Após fazer contas e concluir que jogam uns 40 domingos por 
ano, propôs que todos os participantes "se comprometam 
[essem] "a estar presentes, pelo menos 75% dos jogos- "acho 
que é razoável". Os que assim o fizessem, ficariam efetivos e 
teriam prioridade em relação aos que não se comprometessem: 
"não significa que não possam participar, mas devem submeter
se ao risco de vir jogar e ficarem de fora quando não houver 
vaga". Disse que muitos "já usufruíram disto aqui por muitos 

133 Nos diários de campo, eu registrava que, nos últimos oito meses, só teria havido um jogo com vinte e 
dois elementos. 
134 No primeiro contato efetivo que tive com os Caídos (aniversário dos 73 anos), Caio aproximou-se de 
mim propositadamente e falou bastante sobre o grupo, demonstrando que valoriza muito a atividade; . 
relatando que tinha sido submetido a uma cirurgia no coração e que retornara ao grupo há pouco tempo, 
dizia que a primeira pergunta que fez ao seu médico foi para saber se iria poder continuar a jogar futebol: 
"o futebol é a minha vida". Disse que tem 35 anos e que pretende estar presente no centésimo aniversário 
do aniversário do grupo, quando terá 58 anos. 
135 Havia inclusive pessoas sem camisas na praia. 
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anos e têm que dar respostas quanto ao futuro ". "Isto não 
começou ontem ", disse o José, concordando. 

Como resultado deste acontecimento, vanas providências 
foram tomadas, algumas naquele mesmo dia e outras nas semanas que se 
segmram. 

Após esclareceram dúvidas sobre se os membros da 
Diretoria presentes poderiam tomar aquela medida136

, no mesmo dia, eu 137
, 

Rui 138
, assim como Bernardo e Marco139

, fomos admitidos no clube, 
passando todos a membros efetivos; isto ocorreu após a assinatura da 
"Ficha de Adesão", onde nos comprometemos a conviver naquele grupo, 
seguindo as suas normas, constantes nos Estatutos em vigor: 

Declaro por minha honra, aderir em plenitude ao 
Grupo Desportivo e Recreativo "CAÍDOS NA PRAIA", 
comprometendo-me a respeitar e fazer respeitar os seus 
Estatutos, e não contribuir por qualquer forma para a degradação 
do bom ambiente e convívio entre todos, e a empenhar-me com 
o meu contributo pessoal para a valorização e prosperidade do 
grupo (Estatutos: 5). 

Além desta formalidade, no momento da assinatura do 
documento de ingresso, a única pergunta que foi feita aos candidatos, foi 
no sentido de saber qual a possibilidade de assumirmos o compromisso 
relativo à assiduidade: "tu não vais ser como o Armando?", dizia Amaral a 
Bernardo, referindo-se às sistemáticas faltas daquele que era o seu 
padrinhd40no grupo. Dali em diante, passamos a pagar a cota mensal de 
1.200 Escudos e a ter o direito de participar nos jogos como os demais, 
apesar de ficarmos numa situação de integração não definitiva no grupo, 
pOIS 

a integração definitiva 141 de novos elementos, só será 
considerada um ano após a admissão ao grupo. Se durante o 
período referido, os elementos admitidos não revelarem um 

136 Havia dúvidas se poderiam ser admitidos novos sócios sem que houvesse Assembléia Geral, mas 
alguém recordou aos demais que - com o objetivo de facilitar o processo - na última reunião da 
Assembléia, este poder teria sido atribuído aos membros da Diretoria. 
137 Que até então já tinha jogado numa condição de não sócio (jogava quando faltavam elementos). 
138 Rui comparecera naquele dia, de forma espontânea, mas tendo a intenção era ingressar no grupo por 
intermédio do Mauro. 
139 Tinham sido trazidos naquele dia por Armando, para participar no grupo, na condição de não sócio. 
140 A expressão é usada para designar aquele que apresenta alguém ao grupo, e que passaria a ser o 
responsável pelo seu afilhado. A figura do padrinho não tem um peso importante no contexto do grupo, 
apesar de alguns a levarem a sério. Foi o que aconteceu uma vez, após uma discussão entre um dos mais 
novos e um dos antigos: reclamando do mais novo, o mais antigo foi buscar satisfações junto ao 
padrinho. 
141 Grifo meu. 
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mínimo de empenhamento e de integração na mística do grupo, 
será cancelada a sua admissão após reunião da Assembléia Geral 
(ibid.). 

Decorrente disto, na festa de encerramento da época 
(12/06/99), todos os novos participantes foram inseridos de uma forma 
cerimonial, tendo sido chamados a discursar publicamente acerca da sua 
entrada no grupo: foi uma forma ritual de afirmar/confirmar publicamente 
as suas intenções em participar nos Caídos. Neste dia, ao discursar, José 
referiu-se aos novos como a "renovação" que necessariamente teria de 
acontecer para a continuidade do grupo; referiu-se também aos meninos ali 
presentes ("como o meu filho, por exemplo") como o "futuro" do grupo 142

• 

Foi desta forma que, neste ano, ocorreu o processo de 
renovação dos Caídos, o que acontece sempre vinculado àquilo que o 
grupo escolheu em termos de "mística" e normas (que devem ser 
publicamente aceitas pelos recém integrados), e também à necessidade (ou 
não) de inserção de novos elementos, quando os antigos começam a 
afastar-se. De acordo com o acima relatado, foi possível perceber que a 
articulação destes dois fatores (as escolhas do grupo e a necessidade de 
elementos) é o que acaba por determinar a existência e o processo de 
renovação. 

No que se refere à necessidade de participantes, o relato da 
renovação demonstra como este fator é bastante importante e dele depende 
a abertura de novas vagas no grupo. Enquanto alguns relataram que 
passaram mesmo anos para conseguir ingressar na atividade (Mauro; 
Costa), outros (Rui; Bernardo; Marco) tiveram a sua entrada facilitada, 
tendo em vista o momento de necessidade por que passavam os Caídos 
quando se candidataram. 

Mas quando falam em mística, os participantes dos Caídos 
referem-se àquilo que os identifica enquanto grupo e que está explicitado 
na forma de viver aquela atividade, o que, em parte, conseguem estabelecer 
nas suas normas (equipes de onze elementos; número mínimo para começar 
o jogo; horários; rotinas; cotas, etc.). Mas há aspectos que não é possível 
regular a partir de regras objetivas, como os comportamentos que são 
esperados em diversas situações (atitude dentro do campo; participação nas 
brincadeiras e gozações; etc.). Muitos exemplos de pessoas que iniciaram a 
sua participação no grupo, mas não lhe deram continuidade, poderiam ser 
citados, o que se deduz da afirmação de José, quando fala sobre a 

142 José tinha feito a mesma referência aos jovens que estavam presentes, no almoço realizado no ano 
anterior: "se calhar está nesta sala", dizia, quando falava do futuro do grupo. 
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integração de novos elementos: "umas vezes, tem-se conseguido isto, 
outras não; já entrou e saiu muita gente do grupo e há-de continuar assim 
durante muito tempo. Fica sempre ali o núcleo duro". 

É por isto que, apesar de José ter declarado que nunca 
alguém deixou de ser aceito após o período de integração não definitiva , a 
existência desta norma expressa a preocupação em saber até que ponto o 
novo elemento conseguirá inserir-se naquele contexto. Na realidade, é com 
o passar do tempo que o processo de inserção acontece, através da 
construção de uma relação com os colegas e ao experimentar aquela forma 
específica de conviver em grupo e de praticar o desporto. Isto acontece pela 
incorporação das atitudes que já são parte daquela rotina dominical, onde 
os iniciantes passam a iniciados, ao assumir comportamentos, de certa 
forma, esperados por todos: o aperto de mãos à chegada; a adoção da 
proteção para os pés143

; a inserção em algum dos grupos do café; a 
participação na limpeza e armação da estrutura do campo 144

; a participação 
e aceitação das gozações que acontecem145

; a forma de jogar futebol 146
; e 

outros. 

De todos estes aspectos, aparece a assiduidade como um 
comportamento central no que se refere à participação no grupo e como um 
critério que tem um peso especial, no momento de aceitação de um novo 
elemento. O valor dado a este aspecto pode ser evidenciado pela situação 
de Flávio, um participante bem mais antigo que todos os que ficaram 
efetivos no último ingresso 147

, mas que não foi admitido 148 como sócio por 
não ter dado provas 149 de que teria uma freqüência sistemática. A exigência 
deste compromisso também está presente nas palavras de Mauro, quando -
referindo-se às sucessivas faltas de Ricardo - o criticou de forma frontal 
num dos dias em que o grupo vivia esta última crise: "para já, eu gostava 
de saber se podemos contar com o Ricardo". Outra evidência da 
valorização da assiduidade no contexto do grupo, é o fato de que, no 
almoço de final de época, é sempre destacado o participante mais assíduo 
do ano150

, o que é feito através de um controle rígido que é registrado no 

143 Há sempre um iniciado que orienta um iniciante sobre como fazê-la. 
144 Uma atitude esperada de bom companheiro de grupo, conforme vário informantes. 
145 Uma das brincadeiras e quase um batismo de um novo elemento, que é acompanhado com atenção 
(observando a reação) por todos os participantes dos Caídos, é um banho com um balde de água fria que 
lhe é dado após seu primeiro jogo, o que acontece na entrada para o balneário, ou mesmo quando ele está 
tomando o seu banho quente; Alberto é o maior protagonista destes banhos batismais. 
146 Será tratado posteriormente. 
147 Descrito anteriormente. 
148 Não estava presente e também não foi lembrado. 
149 Esta é a idéia que transparece quando alguns falam da situação de Flávio no grupo. 
150 Desde que José assumiu a Presidência, implantou o que denominou de "sócio do ano". 
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"Mapa de Assiduidade" 151
: na época 97/98, Mauro foi o mais assíduo, com 

97% de freqüência; Alberto, apesar de não ter participado em nenhuma 
partida de futebol, também obteve boa classificação (92%) 152

• 

Articulada com a assiduidade, está presente a idéia de 
continuidade, outro ponto bastante destacado nos discursos dos informantes 
e nas estratégias adotadas, principalmente nos momentos em que parece 
estar em jogo a existência do grupo. Esta idéia acaba por ser um objetivo de 
todos os sócios, o que se evidencia em várias situações, dentre as quais 
poderiam ser citadas: a repetida presença dos reformados na sede e nos 
convívios; a manutenção de um arquivo com o objetivo de manter viva a 
história do grupo; a atenção dada e a exposição pública, na sede, de 
fotografias e recortes de jornais antigos; o interesse que vários sócios 
demonstraram, quando Costa compareceu na sede com várias fotos do 
passado do grupo; a preocupação em trazer filhos para aquele convívio; e a 
expectativa de comemoração das bodas de diamante. Sobre este aspecto, 
Manuel parece ser um bom exemplo de alguém que teve dificuldades em 
manter-se no grupo, o que o levou a retirar-se por duas vezes, alegando 
motivos diferentes153

• Na segunda vez que quis retomar, não foi mais aceito. 
A opinião de Sousa expressa uma posição que é compartilhada por vários 
elementos do grupo e aponta para alguns aspectos que merecem ser 
interpretados: 

O Manuel tem um feitio que não servia para aquilo 
lá. Ele tinha saído mais do que uma vez, era um "gajo" 
impecável porque chegava lá cedo e vestia-se e ia logo pôr as 
balizas; neste aspecto, era um gajo porreiro, mas ( ... ) tinha a sua 
personalidade, tinha o seu caráter, cada qual é como é - e ele já 
tinha saído uma vez, depois entrou ( ... ). Ele não apareceu mais, 
depois voltou a aparecer, agora voltou a sair de vez, entregou os 
equipamentos e tudo. É uma pessoa assim muito instável e não 
tem espírito para o grupo. Havia gente que dizia que ele havia de 
sair quando ele saiu a primeira vez, que nós fizemos mal em o 
readmitir. Assim, parece que já foi de vez e não se fala mais 
nisso (Sousa); 

Ainda que Manuel tenha sido um dos elementos mais 
assíduos e cumpridor de outras responsabilidades esperadas pelos 
colegas 15

\ ele era visto pelos outros elementos como uma pessoa de difícil 

151 O Mapa de Assiduidade é feito com base nos registros de todos os domingos, que são arquivados 
sistematicamente. 
152 Alberto esteve lesionado durante toda uma época, mas esteve presente e teve a sua participação 
registrada. 
153 A primeira, por ocorrências no campo; a segunda, por discordar do horário do início dos jogos, face 
aos sucessivos atrasos de alguns dos participantes do grupo. 
154 Era um dos primeiros a chegar, vindo algumas vezes antes de José. 
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tratamento. Mas este não foi o motivo para que ele não tenha sido mais 
aceito no grupo, pois é consenso que "quezilas sempre há". O fato que se 
destaca e que parece ter sido decisivo para ele não ser readmitido, foi a 
ruptura que a sua atitude estabeleceu com a idéia de continuidade. Com 
efeito, as ausências são admitidas 15

\ as quizilas são resolvidas156
, mas 

romper com o grupo (e pela segunda vez), não é um comportamento 
facilmente aceito. Foi isto que transpareceu em várias conversas que 
presenciei sobre o assunto157

; é isto que expressa Mauro no seu depoimento: 

O motivo que ele apresenta é por nós começarmos 
os jogos tarde. Ele será um elemento que será dispensado, 
porque não se pode estar a entrar e a sair por uma palha 
insignificante. Em princípio está correta a maneira dele ver, só 
que não é caso para se entregar o equipamento e dizer que não 
vai mais jogar. 

Felipe comenta também o caso de Manuel, comparando 
com a sua própria experiência, quando- por uma vez- teve de afastar-se 
do grupo. Assim como Mauro, ele chama a atenção para a atitude de 
Manuel, ao retirar-se do grupo: "todos nós temos os nossos "quês e 
porquês", mas acho que o Manuel "saltava um bocadinho fora do copo": 
ele foi o único a abandonar o grupo, agora, por causa dos horários". 

Mas mesmo os problemas que acontecem, de certa forma, 
fazem parte da rotina do clube, conforme pode ser exemplificado na 
correspondência enviada aos sócios, relativa às alterações estatutárias 
ocorridas em 1988. Ao mesmo tempo que a "Comissão de Renovação dos 
Estatutos, nomeada na Assembléia Geral de 17 de janeiro de 1988"158 

submetia aos colegas o resultado do seu trabalho, dizia que 

a crise de assiduidade 159 que afectou este grupo, e 
que estava de certo modo a desmotivar a maioria dos elementos, 
parece agora ultrapassada. A entrada dos novos elementos, 
decidida na Assembléia Geral de 3 de Janeiro, passado, foi 
decisiva para acabar com a crise (ibid.). 

Estas crises parecem fazer parte do processo de renovação 
dos Caídos, que têm mantido a sua existência de uma forma bastante 

155 Há pessoas que têm índices de freqüência muito baixos e nunca se falou em afastá-las; além disto, 
quando comparecem, têm os mesmos direitos dos demais . 
156 Presenciei várias situações de quezilas dentro do campo, sem que nunca as tenha visto prolongar-se 
para depois dos jogos. Há o consenso no grupo de que "tudo fica na areia" . 
157 Alberto tentou interceder a seu favor, mas cedeu aos argumentos de outros dos Caídos , no sentido de 
que muitas coisas acontecem no grupo e desagradam cada um dos participantes, mas as saídas sucessivas 
são inaceitáveis. 
158 Ver Arquivos: "Projecto para Renovação dos Estatutos" . 
159 Grifo meu. 
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enraizada e já determinada de viver aquela atividade. Isto pode ser 
identificado pela relativa ausência de alterações na rotina dos últimos anos, 
apesar de algumas modificações nos seus Estatutos, o que se identifica nas 
conversas com elementos que já têm alguma antigüidade, ass1m como no 
que está registrado nos seus documentos 160

• 

Esta descrição/interpretação permite identificar que o grupo 
é o que poderia ser chamado de um grupo fechado, na medida em que os 
novos elementos só são aceitos mediante um processo formal, conforme foi 
descrito anteriormente; permite também inferir que o grupo mantém uma 
tradição que oferece alguma previsibilidade sobre o que acontecerá todos 
os domingos, pelo fato de que - naquele contexto e apesar de eventuais 
divergências- as mudanças não são fáceis de acontecer. Exemplo de que a 
tradição tem um peso importante no que o grupo é hoje, foi o que 
aconteceu no momento da última crise de assiduidade, quando- apesar das 
diferentes propostas que surgiram para solucioná-la161 

- a decisão foi a 
mesma de há mais de dez anos atrás: a entrada de novos elementos, sem 
outras alterações na forma de funcionamento do grupo. 

Mesmo assim, a crise deixou claras as diferenças que 
existem na forma como cada um pensa viver aquela atividade, no que se 
refere ao espaço que a ela dedicam nas suas vidas. Isto pode ser inferido 
pela existência de muitos dias favoráveis para os jogos, nos quais o grupo
que tem trinta e sete sócios inscritos 162 

- não conseguia ter dezoito dos seus 
elementos presentes para jogar; também a presença quase sempre dos 
mesmos (o "núcleo duro", conforme José denominou), independentemente 
das condições climáticas, mostra formas distintas de participar no grupo. 
Ainda ao comparar os Mapas de Assiduidade das épocas 97/98 e 98/99, 
pode identificar-se uma certa regularidade da assiduidade de alguns 
membros (estes bastante assíduos) , que é diferente da de outros (que 
regularmente são mais ausentes) 163

• 

Assim, além do processo de renovação que ciclicamente 
acontece, a crise representava um conflito entre diferentes estilos de vida 

160 A última alteração dos Estatutos ocorreu em 1988, tendo abordado, principalmente, questões formais 
do grupo (adoção da data de fundação; cotas ; poderes da Diretori a). A única alteração que se refere à 
rotina do grupo fo i a exclusão do Artigo 6.4, que previa a garantia de participação, no jogo do domingo 
seguinte, àquele participante que, mesmo tendo chegado antes das 9:00 horas (e só neste caso), se tivesse 
inscrito após os vinte e dois que têm direito a jogar. 
161 Diminuir o campo, quando fa ltassem jogadores, e cobrar multas aos ausentes. 
162 Inscritos e que se mantêm em atividade. 
163 Apesar deste dado não oferecer muita precisão (pois há outras contingências da vida de cada um que 
não foram identificadas), pode deixar algumas pistas : em vários casos, os índices de presença mantêm-se 
próximos, de um ano para o outro. Por exemplo: entre as melhores classificações em ambas as épocas 
(acima dos 80% de presenças) repetem-se cinco dos participantes; entre as piores classificações (abaixo 
de 50%), estão presentes seis dos Caídos. 
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em relação ao lazer. Apesar de haver consenso quanto aos aspectos formais 
sobre os quais estão sustentadas muitas das estratégias do grupo, alguns 
vivenciam os Caídos na Praia como um compromisso, enquanto outros, os 
inserem entre outras, no conjunto das atividades com as quais ocupam o 
seu lazer. A incompatibilidade está no fato de que, mesmo sendo no tempo 
de lazer, por um lado, a existência do grupo depende da presença 
sistemática dos seus membros (idéia de compromisso); por outro, esta 
regularidade exige um comprometimento que alguns não estão dispostos a 
assumir (idéia de liberdade). 

Mas, mesmo com estas diferenças entre as formas de viver o 
grupo, prevalece a idéia da obrigação, o que poderia ser exemplificado por 
diversos depoimentos e atitudes de participantes que, eventualmente, 
comparecem aos jogos sem ter vontade de lá estar: Paulo tem boa 
assiduidade, mas, várias vezes, declarou que jogaria apenas se faltassem 
elementos para completar a equipe; Ricardo não raramente compareceu na 
mesma situação e com a mesma atitude (inclusive desencorajando a 
realização do jogo, por não haver vinte e dois jogadores); Sousa, uma vez, 
esteve presente, jogou, mas, antes de iniciar o jogo, declarou que estava ali 
sem vontade. As palavras de Antônio, referindo-se tanto aos Caídos como a 
um outro grupo de que faz parte, expressam muito do que está por detrás 
destas atitudes: 

As obrigações morais que tenho para com amigos 
meus, grupos aos quais pertenço, por exemplo, têm a minha 
assiduidade aos mesmos. No futebol de salão, nós estamos com 
um grupo de quatorze e eu comprometi-me com eles em ir jogar 
à bola; logicamente, como comprometi-me tenho de ir. Se toda a 
gente não for, o grupo não tem razão de existir. E eu penso que 
podem falhar dois ou três e, se eu não for, não há jogo. Eu 
comprometi-me, vou: além da obrigação moral, que eu tenho de 
ir, tenho obrigação para comigo mesmo de fazer alguma coisa 
de desporto para me sentir bem nos outros dias. 

Além destas evidências, a preocupação em demonstrar a 
assiduidade é identificada na atitude de todos, quando assinam a lista de 
presenças, mesmo quando não comparecem para jogar. Neste caso, assinam 
a lista sem colocar a sua ordem de chegada. A mesma preocupação fica 
clara quando - após já estar decidido que não haverá jogo por ausência de 
participantes - todos os presentes assinam a lista antes de se retirarem. Foi 
o que aconteceu num dia em que era tal a evidência de que não haveria 
número suficiente de elementos para jogar, que, já com dez sócios 
presentes, nenhum tinha assinado a lista - só o fizeram (todos o fizeram) 
quando José disse: "vou fechar a sede. Quem quiser assinar, assine agora". 
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Ao que parece, tradicionalmente, o grupo tem encontrado a 
solução para a sua manutenção através da conservação de um número de 
elementos bastante superior ao mínimo necessário para que os jogos sejam 
realizados; com isto, articulam a presença sistemática do núcleo duro com 
a rotatividade dos demais. É desta forma que o grupo se vem mantendo 
durante todos estes anos, apesar de ser com uma freqüência de jogos não 
tão regular, como demonstram os dados comparativos de duas épocas 164

: em 
trinta domingos registrados (Setembro de 1998 a Março de 1999) 
ocorreram dezoito jogos, dos quais apenas seis com vinte e dois jogadores, 
sendo que, nos demais domingos (doze), não houve um número suficiente 
de elementos para realizarem as partidas de futebol; no mesmo período, 
mas na época 96/97, em vinte e nove domingos registrados, houve vinte e 
seis jogos, dos quais apenas quatro com vinte e dois elementos e três sem 
que houvesse futebol. Estes dados demonstram uma queda de participação 
da época de 96/97 para a de 98/99, sobre o que é difícil fazer muitas 
inferências, já que foram circunstâncias diferentes, em que um dos períodos 
coincidiu com a crise que foi descrita (98/99). Mas, mesmo assim, 
associadas a outras (inúmeros depoimentos sobre as crises pelas quais o 
grupo passa ciclicamente; registros que já foram referidos), estas 
informações permitem concluir que não tem sido fácil manter aquela 
atividade por todos estes anos (e muito menos realizar jogos com vinte e 
duas pessoas, o que é o número consensualmente ideal 165 de jogadores para 
os jogos se efetuarem: "é preciso não esquecer que hoje em dia é muito 
difícil manter um grupo como este, é muito difícil" (Sousa) . 

. É aqui que aparece um aspecto central da existência dos 
Caídos na Praia, que é o papel que têm cumprido as lideranças do grupo, 
no que se refere à mobilização dos seus associados. Ao comparar os Caídos 
com outro grupo de que fez parte, Gonçalves refere-se a estes 
mobilizadores e expressa a forma de atuação destas lideranças nos 
momentos em que o grupo passa por dificuldades. As suas palavras são 
confirmadas noutros depoimentos, sendo que a mesma faceta transparece 
na vivência com aquele coletivo, assim como, nos documentos que mantêm 
arquivados166

: 

Se aparecerem dois ou três domingos a chover 
muito, o pessoal desmembra-se. E ali em Leça não havia uma 
organização tão forte como esta que depois contatava-me: 

164 Dados disponíveis e atualizados, de possível comparação. 
165 Pelas dimensões do campo e pelo esforço que exige o futebol na areia, é consensual que jogar com 
menos de vinte e dois elementos não é adequado. 
166 Diversos apelos (correspondências) aos sócios, não só em momentos de dificuldades, mas também 
relacionados com os convívios, que também têm um efeito mobilizador: Sábado, dia 30/01/99 (em plena 
crise de assiduidade) , foi realizado o almoço de Natal e, logo no outro dia (31/01), compareceram mais de 
vinte e dois para jogar; isto foi motivo de vários comentários: "deveríamos fazer mais almoços". 
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"vamos lá comparecer novamente". E aqueles "chatos" - que 
uma pessoa diz "chatos", "tens a mania que mandas em tudo", 
que é o Amaral - no fundo é ele que liga toda aquela possível 
desmembração. Ele é o "chato", mas, no fundo , em Leça 
acabaram dois grupos por não haver um "gajo" como ele. Ou 
seja: choveu quatro fins-de-semana, ninguém apareceu; depois 
eu apareci, só que estavam meia dúzia; depois outros 
apareceram e já não estava eu, e aquilo foi desaparecendo. E não 
haver um "gajo" ali, embora "semiditador", não sei o que mais, 
que ligasse aquilo tudo. Não que a gente seja cordeirinho, que 
aceite tudo, mas aquela pessoa que vive muito aquilo, e que tem 
uma história! Parece que ele [Amaral] está lá desde miúdo, 
parece que há trinta anos ou mais. E telefona e chateia um 
"gajo". Ele e o José. Ele fez durante muitos anos e, penso eu, 
agora que pôs a pasta para José, é o José que faz este papel, que 
é extremamente importante para aquilo continuar. 

Ao mesmo tempo em que deixa claras algumas 
características de como atuam os líderes, Gonçalves destaca uma 
especificidade dos Caídos na Praia: no seu depoimento, o informante não 
só ressalta a liderança de Amaral e José, como aponta para a 
institucionalização do papel do líder, o que se evidencia quando afirma que 
"agora que [Amaral] pôs a pasta para José ( ... ) é o José que faz este papel". 
Mesmo que antes tenha ressaltado o aspecto autoritário que considera ter 
sido a atuação de Amaral, Gonçalves chama a atenção tanto para a 
rotatividade que existe no grupo, da responsabilidade daqueles que têm o 
dever de manter a mobilização, como para a alternância do poder que foi 
estabelecida nos Estatutos 167

• 

Já Joaquim destaca as inúmeras responsabilidades 168 que têm 
os líderes, no sentido de manter a organização do grupo. Neste caso, ele 
refere-se ao cumprimento de tarefas para as quais poucos têm 
disponibilidade, assim como ao aspecto carismático que alguns têm para 
conduzir as ações do grupo: 

Esta liderança, muitas das vezes, aparece baseada na 
disponibilidade, nos conhecimentos, na boa vontade das 
pessoas, é evidente que ela, com o tempo, começa a se 
evidenciar. E nós, aqui, temos pessoas que, de facto, são 
preponderantes neste sentido e que, muitas das vezes, são, 
digamos, os fatores, os motores que empurram todas as 

167 Ver página 3 dos Estatutos: "3. Órgãos Sociais- Composição", onde está especificada a forma como é 
feita a alternância destes poderes, a cada dois anos. 
168 Todas as tarefas relativas ao funcionamento do grupo são feitas a partir destas lideranças. Para 
algumas que são eventuais (como, por exemplo, resolver o problema da baliza que foi levada pelo mar), 
há um apelo a todos os sócios; outras que são rotineiras, são responsabilidades da liderança: abertura da 
sede; manutenção do material ; organização dos almoços; manter a comunicação interna; atualizar 
arquivos; outras. 
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situações para que não se deixe cair ou deixar morrer um grupo 
destes . Todo o aspecto organizativo que tem não aparece por 
acaso e, por muita camaradagem que haja, se não houver um 
mínimo de organização, as coisas, no tempo, podem se perder. 
Aqui na praia, podemos destacar fundamentalmente, neste 
momento, o José, que já trás uma herança: o pai dele também já 
era uma pessoa que viveu aqui muitos anos e adorava. É um 
polo dinamizador neste momento. E o Amaral também, pelo seu 
carisma e, digamos, é um indivíduo que, quando é preciso 
conciliar partes ou para fazer este projeto em termos 
organizativos, sempre tem uma palavra a dizer e as pessoas 
ouvem, ou, digamos, acolhem. 

Parece que Joaquim identifica características que são 
importantes para a existência do grupo, nas diferentes formas de liderança 
de José e de Amaral. Assim como ele, outros apontam estes dois elementos 
como importantes para o grupo e vêem neles aspectos fundamentais para a 
continuidade dos Caídos: a disponibilidade para o trabalho, a capacidade 
organizativa, assim como o carisma e o simbolismo169

, outras das 
características importantes dos condutores das ações do grupo. Além deles, 
foram destacados Caio e Sousa como pessoas que "vivem muito o grupo", 
ambos por terem estado, muitas vezes, na Diretoria dos Caídos na Praia. 

É então, com estes personagens e com a dinâmica aqui 
sintetizada, que os Caídos na Praia têm construído a sua existência 
histórica de aproximadamente setenta e cinco anos anos, mantendo assim a 
sua forma particular de viver o desporto. Conforme o descrito, este modo 
de viver o desporto tem sido sustentado na tradição transmitida de uma 
geração para outra; é alimentado no presente, vinculado a um processo 
cíclico de renovação (que acontece em cada domingo; em cada mês; em 
cada ano), e é orientado por um olhar voltado para o futuro, na busca da 
continuidade. 

O desporto 

Dentre os vários aspectos já referidos, o gosto pelo desporto 
em geral e pelo futebol em particular é o maior responsável pela existência 
dos Caídos na Praia já há tanto tempo: "o que nos tem ligado ao longo de 

169 No caso de José e de Amaral , além do reconhecimento do seu trabalho, eles são bastante respeitados 
pelo que representa a sua antigüidade no grupo, assim como por outros fatores do âmbito simbólico: José 
iniciou no grupo com 15 anos, acompanhando seu pai , um dos elementos muito lembrados pelos mais 
antigos (Armando lembra com carinho, o tempo em que cuidava de José "pela mão", enquanto seu pai 
jogava); Amaral é o mais antigo em atividade, é bastante reconhecido pelo que já contribuiu para o grupo. 
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todos estes anos é o futebol e, depois, é claro, no final da época, fazemos 
um almoço" (João). Sendo o principal fator que leva cada um dos seus 
elementos a acordar todos os domingos pela manhã e a dirigir-se para 
aquele local, no desporto que praticam está também presente aquilo que 
denominam de a sua mística, e/ou o seu espírito, e/ou a filosofia 
(dependendo do interlocutor, são maneiras diferentes de expressar a mesma 
idéia). 

Observados da bancada e sem a devida atenção, talvez 
pouco se possa identificar daquilo que - na maneira como escolheram 
praticar o futebol - os caracteriza enquanto um coletivo desportivo 
particular. A própria idéia de escolha poderia ser questionada, na medida 
em que, de fora, o futebol aparece como muitos outros, apenas adaptado à 
especificidade de ser jogado na areia. Mas um olhar mais atento reservaria 
surpresas, que se expressam na forma como adaptaram as regras oficiais do 
futebol, nas suas atitudes dentro e fora do campo e noutros 
comportamentos observados. 

São estes aspectos que, juntos, permitem identificar o que é 
aquele conjunto cultural desportivo, o qual - no decurso da sua existência -
tem tentado manter vivo o lema: "Convívio - Amizade - Saúde -
Desporto". 

Regras e arbitragem 

Após um período de preparação da estrutura do campo, 
conforme já foi descrito, os Caídos na Praia iniciam os seus jogos de 
futebol, que duram normalmente dois períodos de quarenta e cinco 
minutos. Cada jogo inicia-se com o apito de um dos participantes que está 
de fora170

, que cumpre a função de árbitro. 

Apesar de alguns o denominarem de árbitro, este elemento 
não cumpre a função que é normalmente reservada a alguém neutro e tem a 
tarefa de arbitrar os desportos em geral e o futebol em particular. Entre os 
Caídos, esta função não passa do controle do tempo de jogo, ou seja, iniciar 
e encerrar cada período da partida: "aqui nunca se usou árbitro para evitar 
problemas. A gente entendia-se uns com os outros" (Armando). 

170 Já há muitos anos que, normalmente, esta função é desempenhada por Armando; na sua ausência, 
outro participante do grupo, que porventura esteja no local, cumpre este papel. São raros os dias em que 
não há nenhum elemento do grupo (em atividade ou reformado) na bancada. 
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Sendo assim, o que ocorre dentro do campo é da 
responsabilidade dos jogadores, já que eles próprios fazem cumprir as 
regras do jogo, dentro daquilo que já está acordado há muitos anos e é 
adaptado a partir das regras oficiais do futebol. Estas adaptações estão 
relacionadas com determinados aspectos, os quais se repercutem 
diferentemente na forma como o jogo é praticado, nomeadamente: as 
condições do local, e a escolha de jogar o futebol sem árbitro. 

O fato de o jogo ser realizado num espaço que já está 
determinado pelas condições que o local oferece, faz com que o campo não 
obedeça à mesma forma/estrutura daquele em que é praticado o futebol 
oficial. Apesar das medidas do campo serem bem próximas das 
institucionalizadas 171

, uma das linhas laterais não é uma reta, mas sim uma 
curva paralela ao passeio ali construído. Também a linha do meio campo e 
as das áreas (grandes áreas e áreas do goleiro) sofrem alterações, se 
comparadas ao futebol oficial; tendo em vista que a areia não permite que 
esta linha seja demarcada e mantida durante toda a partida, o meio campo é 
considerado a partir de uma linha imaginária, que tem como referência o 
banco dos reservas Uá descrito). Pelo mesmo motivo, as áreas também não 
são demarcadas, levando à adaptação das regras relativas a estes espaços do 
campo, especificamente do pênalti e do limite de movimentação do goleiro. 
Assim, tanto as saídas do goleiro, como os eventuais pênaltis que ocorrem 
durante os jogos (que são cobranças de infrações ocorridas num espaço que 
não está demarcado), em princípio, passam a ser cobrados tendo como 
referência a distância de nove metros: o pênalti é marcado quando uma 
falta contra um atacante ocorrer a menos de nove metros da baliza172

; e o 
goleiro é penalizado quando - com as mãos - participar numa jogada além 
dos nove metros da baliza. 

No que se refere à dinâmica do jogo, outras adaptações à 
regra foram estabelecidas, a fim de facilitar a tomada de decisão em 
jogadas de difícil interpretação: é o caso do tocar com a mão na bola, ato 
que é sempre penalizado, independentemente de ter havido ou não a 
intenção do jogador em fazê-lo ("se for mão ou bola a mão, aqui marca-se 
sempre, aqui está estabelecido") 173

; da mesma forma, é desconsiderada a 
situação em que um atacante poderia continuar a sua ação ofensiva, desde 

171 Mesmo em situações em que não haja vinte e dois elementos, esta medida nunca é alterada, tendo 
como referência as balizas que estão fixadas ao solo. 
172 Digo "em princípio", pois, muitas vezes, as faltas ocorridas dentro deste espaço, não foram 
considerados pênaltis, o que gera alguma discussão, já que se trata de uma penalidade que implica uma 
grande possibilidade de obtenção de um gol. 
173 No caso do futebol oficial, o árbitro interpreta se houve ou não intenção do jogador em tocar com a 
mão na bola. 
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que obtivesse vantagem na jogada (entre os Caídos, mesmo que o atacante 
leve a vantagem, a falta é cobrada); também a regra do impedimento, 
existente no futebol oficial, não é aplicada naquela praia. 

Apesar de tudo isto ter sido estabelecido, a decisão de jogar 
sem que haja árbitro causa algumas dificuldades relativas às inúmeras 
jogadas sobre as quais há diferentes versões, por parte dos diferentes 
jogadores/árbitros. Sendo que todos têm a autoridade para arbitrar o jogo, o 
grupo desenvolveu estratégias para evitar um número excessivo de árbitros 
em cada jogada, o que está vinculado à lógica de diminuir o número de 
interpretações concorrentes: nas situações que permitem uma avaliação 
objetiva17

\ em princípio, prevalecerá a opinião do(s) que estiver(em) mais 
perto da jogada; naquelas que requerem uma interpretação mais apurada 
(principalmente relativas aos contatos corporais), só o jogador que se sinta 
atingido por uma transgressão à regra pode determinar que uma jogada foi 
faltosa. Em princípio, sempre que uma falta for reclamada, será cobrada 
sem discussões. Assim, mesmo que outros jogadores considerem que uma 
transgressão aconteceu, ela só será determinada se o jogador diretamente 
lesado o exigir. Quando um jogador, por algum constrangimento 
(eventualmente por ser iniciante no grupo), não requer uma falta a que teria 
direito, os seus companheiros de equipe reclamam: "se sofreres a falta, 
deves marcá-la". Desta maneira, exercer o papel de árbitro no contexto dos 
Caídos, não é só um direito de todos, mas uma exigência fundamental para 
o desenvolvimento do futebol ali praticado . 

. Mesmo assim, ainda que muitas destas adaptações tenham o 
objetivo de facilitar as soluções relativas às dificuldades de interpretação 
das ações de jogo, elas não são suficientes para resolver todos os problemas 
neste âmbito e alguns conflitos acontecem. Quando eu coloquei 
anteriormente a ressalva em princípio, tentei expressar que, apesar dos 
jogos normalmente acontecerem sem muitos conflitos175

, nem sempre há 
consenso entre as interpretações oferecidas pelos diferentes participantes. 
Há casos em que, iniciada uma discussão, outros jogadores passam a 
participar dos debates, mesmo não estando em posições privilegiadas para 
tal: no caso de faltas reivindicadas, a interrupção do jogo é evitada e -
mesmo que haja discordância - o que acaba por prevalecer é a posição 
daquele que se sentiu lesado; no caso específico do pênalti, a discussão 

174 Como: saber se a bola ultrapassou ou não a linha de gol; determinar em quem a bola tocou por último, 
antes de sair pela linha lateral; decidir se uma falta ocorrida é ou não pênalti (nove metros) . A situação do 
pênalti é a mais comum, havendo muitas discussões sobre o local onde ocorreu a falta. 
175 Em mais de um ano de observações, não foram poucas as vezes em que, em quarenta e cinco minutos 
de jogo, não aconteceram mais de duas ou três faltas; também foram muitos os jogos que ocorreram sem 
que houvesse nenhum conflito. 
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prolonga-se muitas vezes e a penalidade acaba por não ser efetivada176
• Nas 

situações em que a conciliação se mostra difícil, vários fatores pesam para 
a tomada de decisão: a convicção de quem defende as suas idéias; a forma 
usual de comportamento no campo (há situações em que tem um peso 
maior a opinião de um jogador que não costuma participar de discussões, e, 
quando participa, é ouvido); a liderança que alguns demonstram ter noutras 
situações e que se reflete no campo (é o caso de Amaral, que pessoalmente 
tem um peso forte nas discussões) 177

• Mas, de todas as atitudes pelas quais 
as divergências são resolvidas, é a posição de um elemento que arbitra 
contrariamente aos interesses da sua equipe que tem um peso maior. 

Já nas situações nas quais visivelmente o reclamante não 
tem razão (ou, pelo menos, há muitas dúvidas por parte dos demais), 
mantém-se a estratégia de preponderar a sua opinião, mas, muitas vezes - a 
partir daí e apenas para aquele jogo - é gerado um novo critério de 
cobranças de faltas. Foi o que aconteceu num dos jogos em que - a partir 
de uma divergência acerca de uma jogada - alguns jogadores passaram a 
reclamar excessivamente178 de infrações que eventualmente sofriam, 
conduzindo os adversários a fazerem o mesmo e levando o jogo a decorrer 
com um número de interrupções muito maior que o normal; após repetidas 
situações como estas, insatisfeito, Caio expressou a sua isenção179 e 
comentou: "agora vai ser assim até o final do jogo". E foi o que aconteceu. 

O que foi acima relatado não é um exemplo da forma usual 
de ocorrer a arbitragem dos jogos dos Caídos, mas é algo que 
eventualmente se verifica. Mais raro ainda, foi o que aconteceu com a 
continuidade deste mesmo evento: foi um descontrole da arbitragem, 
explicitado pelas constantes interrupções da partida, pelas inúmeras 
reclamações e pelas várias agressões verbais que houve entre alguns dos 
participantes. Tal foi o descontrole, que mais de um dos jogadores ameaçou 
retirar-se do jogo, sendo que um deles chegou a fazê-lo, recebendo 

176 Por ser uma penalidade com conseqüências maiores (o eventual gol), o pênalti é o maior motivo de 
discussões e acaba por ter um tratamento diferenciado. A sua cobrança só acontece quando se trata de 
uma situação que não deixa dúvidas (além da falta ser evidente e consensual, necessita de ser 
indiscutivelmente próxima da baliza). Em caso de dúvida, na maior parte das vezes, é cobrado apenas um 
tiro direto. 
177 Amaral exerce .um poder muito forte no grupo, mesmo nas situações de jogo (talvez pela antigüidade; 
talvez pelo reconhecimento do seu trabalho no grupo; talvez pelo carisma; talvez pelo fato de alguns 
preferirem não prolongar os debates; talvez por todos estes aspectos articulados) . 
178 Na opinião de muitos dos seus próprios companheiros de equipes, às vezes, eram apenas contatos 
corporais não faltosos. 
179 Como em muitas outras situações, naquele dia, não só estávamos em equipes diferentes, como 
jogávamos em posições que se defrontam sistematicamente Também como noutras situações, não 
costumávamos participar das eventuais discussões, assumindo um comportamento cordial (conversando 
bastante durante os jogos) e vinculado à idéia de que o jogo não deve parar. Naquele caso, Caio 
comparti lhava a sua insatisfação com alguém que - apesar de adversário de jogo - ele supunha ter a 
mesma opinião. 
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posteriormente uma suspensão por uma partida180
• Ao que parecia, naquele 

dia tinha sido perdido o critério pelo qual os jogos costumam ser 
conduzidos, levando vários dos presentes (que não discutiam, mas 
tentavam promover a conciliação entre os demais) a mostrar-se muito 
insatisfeitos com o sucedido. No final do jogo, repetiram-se comentários 
semelhantes aoJe Mauro: "sinto-me envergonhado, este é um dia para 
esquecer". 

De fato, as discussões prolongam-se algumas vezes 
(poucas), chegando a algumas situações em que as reclamações e os 
ataques verbais se descontrolam, mas, como é consensual naquele contexto, 
são coisas que ficam na areid 81

• Desta forma, apesar de haver conflitos, as 
partidas de futebol são conduzidas coletivamente e os acordos são 
encontrados sem muita dificuldade. Na maior parte das vezes, isto acontece 
orientado por aquilo que Sousa expressa como o que gostaria que fosse 
sempre o "espírito do grupo", que - como foi acima descrito - nem sempre 
se concretiza: 

O ethos desportivo 

Para mim, o espírito do grupo tem que ser este: 
como não há árbitro não há nada, a gente tem que assumir, tem 
que assumir. Às vezes, um "gajo" vai tentar tirar a bola e é 
natural que eu estique o pé, que até lhe bata, mas tenha a 
sensação que não lhe bati . Mas, se a outra pessoa diz que lhe 
bateu, acabou, é falta. 

No início deste tópico, tentei chamar a atenção para o fato 
de que os Caídos desenvolvem o seu futebol dentro de uma forma peculiar, 
que os identifica como uma realidade cultural e desportiva específica. Além 
do que foi descrito sobre a arbitragem, os jogos que acontecem todos os 
domingos, na Praia do Molhe, são sustentados por determinadas escolhas 
que o grupo fez, que me chamaram a atenção logo nos primeiros contatos 
que tive com eles. Dentre estas, algumas parecem ter sido decididas de 
forma muito consciente e já há muitos anos, repercutindo-se de maneira 
especial no que hoje se tornaram os Caídos na Praia. São estratégias que o 
grupo estabeleceu e que serão descritas a seguir. 

180 Na semana posterior, este participante recebeu uma correspondência da Direção, que tomou esta 
decisão com base no Capítulo 9° dos Estatutos. "Disciplina". 
181 Com algumas exceções, vão além da areia apenas as atitudes que agridem coletivamente o grupo, 
como foi o caso da saída de campo protagonizada por este integrante do grupo. 
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Como já foi exposto anteriormente, as partidas de futebol 
dos Caídos são realizadas sempre no âmbito interno, entre equipes 
formadas pelos primeiros vinte e dois sócios que comparecerem à sede. 
Desta forma, os Caídos nunca competem contra outros grupos, o que -
entre outros aspectos - está relacionado com a intenção de controlar os 
níveis de competitividade do futebol que praticam. Conforme afirmou 
Amaral, isto é feito desta forma "não por não termos jogadores bons para 
fazer uma equipa, mas pelo fato de que, contra outros, cria, ou poderia 
criar, uma carga competitiva que nós não queremos". Este depoimento, dito 
por um dos principais líderes do grupo e responsável por grande parte do 
que foi ali institucionalizado, expressa uma vontade coletiva que foi 
evidenciada nas observações e nos discursos de diversos informantes. 

Apesar de ser um grupo heterogêneo 182
, não é difícil 

concordar com Amaral quando este afirma que - se quisessem - os Caídos 
teriam pessoas com nível um técnico-desportivo bastante satisfatório para 
formar uma equipe e participar em competições contra outros grupos. Além 
da avaliação subjetiva do observador, outros aspectos sustentam esta 
afirmativa, como, por exemplo, as declarações de Felipe, sobre o fato de
há pouco tempo - ter sido assediado para representar uma equipe em 
competição amadora da cidade do Porto. O fato é que Felipe - mesmo 
sendo um dos jogadores que se destacam tecnicamente no grupo 183 

- não é o 
único que apresenta bons níveis de rendimento no futebol; e se ele teria a 
possibilidade (nível técnico) de participar em competições amadoras, 
muitos outros do grupo também poderiam, já que apresentam níveis de 
rendimento desportivo semelhante. É o caso de muitos deles: Gonçalves; 
Rogério; Rui; João; Gomes; Inácio; Coelho; e Ricardo. Além disto, assim 
como Felipe, outros jogadores tiveram também experiências anteriores em 
competições oficiais do futebol amador, como, por exemplo: Gonçalves; 
Mauro; Paulo; António; João; Manuel; Gomes; e Sérgio, este último que -
mesmo estando no grupo - continua a participar de competições amadores 
na cidade. 

Daí pode ser inferido que, assim como Felipe, outros 
companheiros de grupo optaram por praticar o futebol no contexto dos 

182 Refiro-me aqui às possibilidades de rendimento desportivo: a faixa etária é alargada; há indivíduos que 
praticam o futebol já há muito tempo, inclusive com experiências no desporto oficial, enquanto outros são 
iniciantes; há elementos que apresentam boas condições fisico-atléticas e conseguem manter-se todo o 
tempo em movimento, enquanto outros- incluindo obesos- jogam futebol num ritmo bastante lento. 
183 Felipe joga no ataque e é reconhecido como um dos atacantes mais difíceis de marcar e costuma fazer 
muitos golos nos jogos (no jogo do almoço de 1998 fez três golos). Desde jovem, é visto como um bom 
jogador de futebol e conta, com alguma tristeza, que teve várias oportunidades de seguir a carreira de 
jogador profissional de futebol (recebeu vários convites), não tendo conseguido realizar este "sonho" por 
imposição da sua mãe, que não lhe permitia inscrever-se nos clubes que o assediavam. 
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Caídos, quando teriam condições de participar noutros tipos de atividades. 
É ele que afirma que "tirar-me o meu futebolzinho de domingo de manhã é 
arrancar-me uma perna", mas não se dispõe a participar em campeonatos 
amadores de veteranos, decisão que justifica alegando várias razões, dentre 
as quais, o fato de ser um desporto "a sério": 

Não quis ter compromissos destes, porque a minha 
vida profissional não permite, a idade foi avançando, tomei-me 
mais sedentário, mais caseiro, também tenho uma filha com 
quem tenho que ter cuidado, as responsabilidades são mais 
acrescidas- posso me magoar- e, depois, [são] coisas muito a 
sério. 

Além do compromisso com a presença nos jogos184
, quando 

diz "a sério", Felipe está referindo-se também ao compromisso com a 
obtenção de resultados desportivos, o que, nos campeonatos amadores em 
que conhece e participou, 

É diferente: é um nível de futebol mais competitivo, 
são experiências muito mais competitivas: há árbitros, há 
policiamento. São experiências completamente diferentes, quase 
que não há palavras para explicar. Enquanto que aqui é um 
passatempo, lá, não. Lá é um modo competitivo de chegar a 
alguma coisa. Ali havia uma meta a atingir, havia uma divisão a 
subir. 

Na mesma direção vai o depoimento de Joaquim, quando 
comparou o que faz hoje nos Caídos na Praia com o que fazia num outro 
contexto, também de futebol de praia amador. No Maré Baixa, apesar de 
não participarem em campeonatos, jogavam "contra adversários, contra 
equipas", onde 

o ganhar era quase uma obrigação, ou, digamos, era 
o topo dos objetivos. Aqui, julgo que a coisa é diferente; aqui, 
muitas das vezes, apetece mais fazer um bom jogo de futebol, 
em conviver, até, muitas das vezes, que o próprio resultado. 
Tantas vezes acontece isto e a gente ouve, muitas vezes, falar 
(eu e outros): "até não me importo de perder". Terminou o jogo, 
toda a gente deu o seu melhor. 

Questionado sobre como compara estas duas v1vencias e 
também acerca dos motivos que o fazem participar nos Caídos e não em 
algum grupo semelhante ao Maré Baixa, Joaquim afirmou que "é muito 
diferente, é evidente que a vivência aqui é uma relação de amizade muito 
superior. Há outra camaradagem, não há o objetivo de ganhar"; "em termos 

184 O que, em certa medida, também há nos Caídos . 
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saudável este tipo de 

Também Manuel compara os Caídos com a sua prática 
anterior no futebol amador federado, e relaciona os níveis de 
competitividade (maior ou menor disputa) com os aspectos que estão ou 
não em jogo e que são exteriores à prática desportiva em si, no caso, a 
pontuação: 

No amador, quando há uma competição, há uma 
pontuação em jogo, enquanto aqui, é popular, bastante livre, 
portanto, ganhar ou perder, não há pontuação nenhuma em jogo, 
há mais a disputa. Para mim, pessoalmente, é transpirar, suar 
que me interessa, dar umas corridas. Se eu perder, perdi; se 
ganhar, ganhei, não tenho nada, não me afeta. No amador, 
afetava-me. 

Outros depoimentos relacionam a forma de praticar o 
futebol dos Caídos com diferentes níveis de competitividade que os 
informantes identificam em contextos desportivos diversos. Ao 
compararem a sua prática desportiva com outras, por um lado, conseguem 
identificar-se enquanto um grupo que tem uma especificidade, por outro, 
revelam que praticar o futebol entre os Caídos na Praia é uma escolha que 
visa um futebol menos competitivo. Os depoimentos de Sousa e Gomes 
deixam clara a idéia da escolha vinculada ao gosto. Quando relatam as suas 
experiências desportivas do passado, afirmam que se afastaram delas, pelo 
nível de seriedade que encontravam e que não os interessava: "naquela 
altura, havia lá dois ou três sujeitos que levavam aquilo a sério demais. E 
houve uma vez que chegaram até quase a andar às vias de facto. E eu, a 
partir daí, desisti" (Sousa); 

quando eu jogava e era federado, tem-se obrigações, 
tem-se treino, e aqui não. [Aqui] joga-se mais à vontade, pode 
mandar vir uns com os outros. Este aqui é mais livre e, como é 
mais livre, eu gosto de jogar, gosto de liberdade. Não gosto de 
ter ninguém a repreender-me por isto ou por aquilo outro. Há 
mais convívio, a gente se fala, manda vir uns com os outros, até 
se ri, algum diz uma piada, enquanto, num jogo a sério, a gente 
não vai estar com estas coisas. Eu gosto muito mais de jogar este 
futebol assim, à vontade, do que no federado (Gomes). 

Depoimentos como estes, mostram que os participantes dos 
Caídos se identificam como tal, entre outras coisas 185

, por uma maneira 
específica de jogarem o futebol , que é diferente da de outros grupos em que 

185 Já referido: história; forma de organização; etc. 
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participaram. Esta forma de identidade do grupo aparece também quando 
os sócios comparam o desporto que praticam com o futebol oficial. 
Questionados sobre como relacionam o futebol que jogam na praia com 
aquele que vêem na televisão, encontram diferenças que também fazem 
parte da identificação do seu modo de viver o desporto. Comparando o jogo 
dos Caídos com o futebol praticado pelo Futebol Clube do Porto, Paulo 
destaca diferentes tipos de futebol, considerando que o desporto 
profissional é 

totalmente diferente. Eu vejo que o futebol do Porto 
é um futebol de alta competição, porque os jogadores têm que 
estar muito bem preparados para jogar naquele tipo de futebol 186

• 

Comparado com o futebol daqui da praia, acho que há muito 
mais responsabilidade no futebol da equipa do Porto que no jogo 
daqui da praia. As pessoas aqui da praia não têm 
responsabilidades de perder ou ganhar, não têm estas 
preocupações. Enquanto que o futebol de alta competição, acho 
que os jogadores são submetidos a tensões muito grandes, até 
porque o futebol, hoje, envolve muito dinheiro, não é? A pressão 
deve ser muito grande quando entram num campo para jogar, 
não é? Enquanto que aqui, na praia, as pessoas - pelo menos, 
nunca senti nenhuma pressão - nem devem ter pressões, não é? 
Devem jogar o jogo pelo jogo. 

Nestas palavras, o informante chama a atenção para os 
aspectos externos envolvidos num contexto que ele caracteriza como 
"futebol de alta competição" (dinheiro, responsabilidades e pressões que 
ocorrem inclusive antes do jogo); enquanto que, no outro futebol, o jogo é 
realizado com um fim em si mesmo, ou seja, segundo o informante: "o jogo 
pelo jogo". 

A mesma referência ao prazer pela atividade está contida no 
que diz José, destacando que se diverte jogando na praia, sem as 
preocupações com os resultados dos jogos: "jogar futebol na areia, para 
mim, é o melhor divertimento que há. Jogar futebol na praia, para mim, é o 
melhor divertimento que há"; "o nosso jogo de futebol na praia, o objetivo 
ali é pura e simplesmente o gozo de jogar à bola. Não há preocupações 
como: hoje vamos jogar para o empate, ou temos que ganhar e marcar 3 
pontos". Também comparando com o futebol oficial, José vai ainda mais 
longe, ao afirmar que, quando jogam na praia, "não é por dinheiro, somos 
amadores, por dinheiro não é; por prestígio também não é, porque não dá 
prestígio a ninguém dizer que joga futebol nos Caídos na Praia". 

186 Grifo meu. 
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António destaca as "diferenças abismais" entre as duas 
formas de praticar o desporto, sendo que, numa delas, destaca-se o aspecto 
lúdico (brincadeira), enquanto que, na outra, evidencia-se a característica 
seriedade: 

A respeito do espírito brincalhão com que eu jogo na 
praia e a ausência de brincadeiras que tem que existir num jogo 
de futebol profissional. Por isto, enquanto eu jogo na praia por 
brincadeira - e se me rio, até na brincadeira, com um amigo meu 
porque eu o finto, ou se lhe tiro a bola - aquilo não pode existir 
num jogo que eu estou a ver na televisão, porque é um desporto 
profissional, é a sério. 

Analisando os depoimentos acima registrados, é possível 
inferir que os sócios dos Caídos na Praia identificam a sua forma 
específica de praticar o futebol, diferenciando-a de outras, tanto no âmbito 
amador, quanto profissional. Além disto, ao compará-las, encontram 
aspectos que as tomam diferentes, principalmente aqueles relacionados 
com os níveis de competitividade: o maior/menor interesse nos resultados 
dos jogos; o ter ou não ter objetivos a atingir; a maior/menor seriedade; a 
maior/menor liberdade; a existência ou não de responsabilidades; o ter ou 
não coisas em jogo. 

Com o olhar voltado para estas referências, parece que os 
Caídos preferiram desenvolver uma atividade menos competitiva, 
estabelecendo como estratégia jogar entre amigos; isto porque 
consideraram que jogar contra outras equipes seria uma estratégia da qual 
decorreria um futebol mais competitivo: 

Nós, aqui na praia, jogamos uns contra os outros, 
jogamos, os amigos, uns contra os outros. Mas, se calhar, se 
fôssemos jogar, aqui o grupo da praia, contra outra praia 
qualquer, se calhar, sentíamos mais pressão, mais 
responsabilidades em querermos [ênfase] ganhar, porque o 
ganhar é que torna todo este problema do futebol. Do futebol e 
do desporto em geral: é o querer ganhar. Evidentemente que 
aqui na praia, também tem um querer ganhar, mas também, se 
perder, não tem que ficar preocupado, é outro ganhar (Paulo). 

Também na busca do controle sobre os níveis de 
competitividade, o grupo decidiu não manter equipes fixas, e sim modificá
las em cada fim de semana. Ao descrever aspectos da arbitragem, Armando 
relaciona esta mobilidade dos jogadores com a preocupação de "evitar 
problemas", que porventura poderiam ter continuidade de um domingo 
para o outro: 
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Aqui , para evitar problemas e todos se entendem, há 
uma carga mais dura, sem intenção de magoar; mas magoou, é 
falta, marca-se a falta . Às vezes, há assim uns assuntos uns com 
os O!Jtros, mas aquilo fica tudo na areia. Pronto, acabou. E, no 
domingo seguinte, joga-se, e como já não são os mesmos, 
porque optou-se por isto: nunca ser a mesma equipe, aqui faz-se 
sempre sorteio. 

Em conversa informal, Amaral ratificou a mesma idéia, 
afirmando que esta estratégia visa evitar o aumento da competitividade, 
assim como manter o grupo unido: "se calhar, os 'gajos ' ficariam a semana 
toda preocupados em ganhar o jogo de domingo, com táticas e preparações. 
E também nós teríamos não só um grupo, mas dois". Ao que parece, com o 
objetivo de evitar o surgimento de rivalidades, as equipes são sempre 
modificadas, sendo que os participantes nunca sabem quem serão os seus 
companheiros ou adversários em cada dia de jogo; além disto, aqueles que 
num dos jogos são adversários, no próximo poderão ser companheiros de 
eqmpe. 

A concretização desta estratégia começa no momento em 
que um novo elemento é integrado, pois o mesmo recebe dois 
equipamentos completos, necessários para a sua participação ora na equipe 
azul (calção e camiseta azuis), ora na equipe vermelha (calção branco e 
camiseta vermelha) 187

• Desta forma, todos os domingos, as equipes são 
formadas por pessoas diferentes e de acordo com quem estiver presente188

; 

após a determinação das equipes é que os sócios presentes vestem os seus 
equipamentos e passam a saber quem são seus companheiros e adversários 
naquele dia de jogo. Não são raras as vezes, em que os jogadores vão saber 
a composição da sua equipe apenas já dentro do campo, isto porque - sobre 
este aspecto - as únicas perguntas ouvidas no balneário, enquanto todos 
mudam a roupa189

, são: "qual é a minha equipa hoje? 190
"; "qual o 

equipamento que eu visto hoje?"; "já há camisolas?", dizia um dos 
participantes, reclamando da demora na definição das equipes. 

Se a intenção é efetivamente diminuir as rivalidades e 
manter o grupo unido 191

, parece que a estratégia tem sucesso, pois - não 

187 Sempre que vão aos jogos, os sócios devem levar os dois equipamentos. 
188 De acordo com o que foi decidido em Assembléia do grupo, em cada domingo, as equipes serão feitas 
por dois participantes diferentes (duplas pré-estabelecidas e registradas no "Calendário de Escolhas"). 
Tendo em vista as faltas que ocorrem (nem sempre a dupla está completa), outros dois elementos 
(eventualmente apenas um) são escolhidos livremente para determinar a formação das equipes. 
189 Enquanto esperam a definição das equipes, os participantes vão se preparando para o jogo: tirando a 
roupa; vestindo as suas proteções para os pés (já referido). Só vestem o equipamento quando são 
informados da cor que devem utilizar naquele dia. 
190 Referindo-se às equipes: azul ou vermelha. 
191 Digo se, pois dos Caídos fizeram explicitamente esta afirmação. Mesmo assim, ambos são indivíduos 
muito representativos no que se refere às atividades do grupo. 
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fossem os equipamentos diferenciados - um observador só poderia fazer a 
distinção entre as equipes durante o jogo, tendo como referências a posição 
no campo e a movimentação dos jogadores. Nos demais momentos - tanto 
no balneário como no bate-bola de aquecimento - os Caídos comportam-se 
como um só grupo (figura 12), sem distinção de equipe: o aquecimento 
(passes; chutes ao gol) acontece em pequenos grupos misturados e sem 
separação por equipe; as brincadeiras antes e após os jogos são voltadas 
para todos em geral, sem diferenciação entre adversários e companheiros; 
os comentários da bancada (críticas; elogios; gozações) são dirigidos a 
todos, indistintamente, vinculados aos acontecimentos (acertos; erros) e 
não às preferências clubísticas; no único jogo em que usam arbitragem192

, 

vários jogadores reservas (independentemente da equipe que fazem parte) 
revezam-se na função de fiscal de linha. 

Assim como em outras situações, na montagem do campo os Caídos são um só grupo (figura 13). 

Isto não significa que a atividade dos Caídos na Praia não 
seja competitiva: o que está evidente nas suas estratégias é o objetivo de 
alcançar um nível de competitividade que tome os jogos interessantes e de 
acordo com o que é o espírito do grupo. Além de os jogos serem sempre 
entre amigos e da mobilidade dos jogadores, identifica-se, na formação das 
equipes, um esforço no sentido de estabelecer jogos equilibrados. É esta a 
preocupação dos elementos que são responsáveis pela divisão das equipes 
em cada domingo: os capitães de equipes_ não escolhem os jogadores para 
as suas equipes via sorteio, mas buscam, conjuntamente, dividir os 
elementos a partir do critério da igualdade de forças e da equivalência de 
funções nas equipes: "tenta-se fazer mais ou menos equiparando-se as 
pessoas: defesa com defesa, avançado com avançado mais ou menos o 
mesmo nível, só que, às vezes, é difícil" (Manuel); 

192 No jogo do Almoço Anual, quando um conhecido do grupo (árbitro federado e irmão de um dos 
Caídos) dirige a partida. 
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existe sempre num universo de vinte e dois 
indivíduos, uns melhores do que outros. E por isto, o importante 
neste grupo é o equilíbrio de forças. Porque nem toda a gente 
tem a mesma habilidade, porque nós, se compararmos, por 
exemplo, o Amaral comigo: o Amaral dá uma boa apreciação, 
eu também dou uma boa apreciação. Se compararmos o Duarte 
- que dá uma menos boa apreciação - com o Pereira. Nós 
tentamos equiparar as qualidades técnicas uns dos outros para 
que o jogo seja bom tem que haver um equilíbrio de forças 
(António); 

Além do que está evidenciado em vanos depoimentos, o 
"Regulamento da Prática Desportiva" (capítulo 6 dos Estatutos) também 
demonstra esta intenção, ao referir-se à chegada de jogadores em atraso: 

Nos casos em que o jogo principie com menos de 
vinte e dois elementos, a integração dos retardatários no mesmo, 
só será possível mediante acordo entre os capitães da equipa 
(que são os que escolhem), tendo sempre em conta o equilíbrio 
das equipas em confronto (Estatutos: 6). 

Este critério está relacionado com o que apareceu em várias 
entrevistas, quando os · informantes foram questionados sobre o que 
consideram um bom jogo de futebol na praia. Entre vários aspectos com os 
quais os Caídos relacionaram a idéia de um bom jogo, é consensual aquele 
que é equilibrado: "que o jogo seja equilibrado, que a bola role bem, que 
haja golos" (José); 

para mim, aqui na praia, o importante é que a 
escolha seja muito bem feita, de modo a que o jogo possa ser 
bem disputado, porque não tem piada nenhuma nós marcarmos 
muito golos- eu ganhar por 5 ou 6 golos- e a outra equipa não 
marcar nenhum golo (Paulo); 

eu, quando faço as equipas, não tenho aquela 
tendência de querer a equipa melhor. A minha filosofia é de 
procurar jogar com duas equipas equivalentes, que haja o 
equilíbrio. Para mim, é péssimo estar dentro do campo a ver 
uma equipa dominar e outra ser dominada, e com um resultado 
exagerado. A minha perspectiva é esta (João); 

não digo perder ou ganhar, quando são escores 
muito elevados e a equipa que está a perder desanima um pouco. 
Aí é que eu considero jogos menos bons. De resto, lXl 2Xl, 
6X5, este resultados que sejam bastante equilibrados, para mim 
são sempre jogos bons. E desde o momento que não aconteçam 
casos que não costumam acontecer cá. Casos de brigas, que me 
lembro só assisti uma vez, mas brigas passageiras; mas, mesmo 
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assim as pessoa foram suspensas. Só isto é que me leva a 
considerar um jogo mau. Não acontecendo nada e sendo jogos 
equilibrados, para mim, são sempre bons jogos (Mauro); 

se estiver 9XO interessa, porque quem tem zero, tem 
que marcar um golo; e o que está com nove está sempre a 
defender para ver se não sofre um golo 193

• 12X2, não tem 
interesse: "ó pá, 12X2, estamos aqui a fazer o quê?". Já não está 
a zero, o jogo deixa de ter interesse. Para já, um bom jogo tem 
que ser equipas mais ou menos equilibradas: ou estar muito 
igual, ou, se estiver desnivelado, que seja ao menos em zero. 
Para ser emotivo tem que ser assim. Um jogo equilibrado: 3X3, 
4X3, 5X2. Então quando está OXO, aí é que é bom, a gente está 
sempre a ver quem é que marca (Gomes); 

no desporto, é evidente, o que dá gozo, 
fundamentalmente, é passar um bocado, um bom bocado. O 
aspecto competitivo, eu acho que é fundamental, embora as 
pessoas digam que não, mesmo neste tipo de amizade, na conta 
final os resultados não contam, mas quando se vive o desporto, o 
aspecto competitivo acho que é fundamental. Mesmo em 
qualquer desporto tem que haver a competição. Se não tiver este 
"temperozinho", o desporto faz-se por se fazer; então as pessoas 
recreiam-se, podem se recrear. Se não for um jogo deixa de ser 
um jogo, vai-se recrear então, bate-se uma bolinha, mas não há 
aquela motivação, não há exigência com nós próprios de 
respondermos em termos daquelas situações mais rápidas e das 
respostas. E isto descomprime também. Acho que isto é 
fundamental (Joaquim). 

Assim, sendo o objetivo realizar um jogo entre equipes 
homogêneas no que se refere ao rendimento coletivo, a heterogeneidade 
técnica dos participantes é solucionada por uma avaliação do rendimento 
individual dos jogadores e a sua distribuição formando equipes 
equivalentes. Ao utilizar a palavra "temperozinho", talvez Joaquim tenha 
conseguido sintetizar muito daquilo que está presente na forma de viver o 
desporto naquele coletivo. Fazendo uso de uma metáfora relacionada com o 
ato de cozinhar, Rui expressa a forma como se identifica com o desporto, o 
que parece estar presente também na maneira como os Caídos conduzem a 
sua prática desportiva, vinculando-a ao gosto do grupo. Usando o mesmo 
raciocínio, poder-se-ia dizer que, analogamente ao que faz um cozinheiro 
quando escolhe os ingrediente que adiciona à comida, os Caídos na Praia 
desenvolveriam estratégias para manter um nível controlado de 

193 Gomes estava referindo-se à "regueifa", denominação dada naquele contexto ao jogo em que, além do 
resultado desnivelado, uma das equipes não consegue marcar nenhum gol. Neste caso, o interesse 
desloca-se para outros objetivos: quem vence, esforça-se para não sofrer gol; quem perde, luta para não 
perder "de zero". 
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competitividade e, ao mesmo tempo, fazer com que o jogo seja durd 9
\ 

equilibrado, emotivo, bem disputado. Estas expressões acabam por ser um 
valor dentro do grupo, identificáveis nas diversas vezes que vi José 
vangloriar-se de ter conseguido este objetivo, quando, no final da partida, o 
resultado se mostrou bastante aproximado: "quem tu achas que escolheu as 
equipas?" 195

• 

Destes e doutros depoimentos que se seguirão, pode 
também ser inferido que, naquele contexto, outros aspectos são 
mencionados quando se referem-se ao que os sócios esperam daquele 
grupo. Articuladas as respostas onde tentam expressar o que é um bom jogo 
e o que é um bom companheiro de grupo (de equipe e adversário), os 
informantes chamam a atenção para várias características: 

Um bom jogo, as pessoas chegam aqui e, numa sã 
camaradagem, dão o seu melhor e o jogo corre bem, porque há 
aqueles dias que até corre mal: chega aqui, até vêm com muita 
disponibilidade e os pontapés não são tão certeiros, não há um 
colocar de bola tão aprofundado; não há lesões, 
fundamentalmente isto, ninguém se magoou, não houve 
chatices, aquelas queziliazinhas que às vezes até aparecem e que 
ficam todas ali, mas pronto: joga-se o jogo pelo jogo, isto é um 
bom jogo. As pessoas empenharam-se, deram o seu melhor, 
independentemente do resultado; ter perdido ou ganhado, isto 
para mim, é secundário (Joaquim); 

para mim, todos os jogos são bons, embora não 
goste muito de perder. Mas já não é como dantes: antes, se eu 
perdesse um jogo, "entrava duro a torto e direito". Se eu jogasse 
aqui como jogava no amador- que havia alguma coisa em jogo 
- não passava aqui ninguém. Para mim, o que é bom aqui na 
praia é jogar, simplesmente jogar à bola; o resto, perder ou 
ganhar, não me diz nada. Para mim, jogar já é bom, é 
espetacular; não jogar é péssimo (Manuel). 

em relação à praia, sinto-me bem quando corri, 
transpirei e estas coisas todas e também não fiquei muito 
cansado. Cansado, mas com prazer: prazer do cansaço. 
Ganhando fico mais satisfeito; quando o jogo for duro, se 
marcar um gol ainda melhor. Mas [ganhar] não é essencial. Para 
mim, ali no grupo, não é essencial. É como eu disse outro dia, 

194 Esta palavra não está nos depoimentos acima transcritos, mas aparece noutras afirmações. 
195 Presenciei o mesmo tipo de atitude e expressão da parte de Armando, numa situação semelhante, assim 
como comentários favoráveis por parte de alguns jogadores, quando o equilíbrio foi atingido. Ouvi 
também várias críticas quando isto não aconteceu ("quem escolheu as equipas", perguntou Gomes em 
tom de crítica, por considerar que as equipes estavam desequilibradas). 
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preferia que me dissessem assim: "olha, vais jogar todos os 
domingos, vai haver jogo, mas não vais ganhar" (José) 196

; 

tem que ter acontecido eu não ter me chateado com 
ninguém. Às vezes, saio de lá chateado; houve um "gajo" que 
me chateou o ano passado e fui chateado para casa. É verdade, 
preferia estar uma temporada toda sem ganhar um jogo, foi 
muito chato. Independentemente do resultado, não ter tido 
complicações com ninguém, não estar magoado, é ótimo. E 
claro, no meio destas, ao ligar isto tudo, ter ganho. Mas 
principalmente não me ter chateado com ninguém é importante. 
É importante para mim. Depois, ter ganho, ou, pelo menos, não 
ter perdido a zero. O zero é simbólico, é a tal "regueifa" 
(Gonçalves); 

poucas vezes, mesmo que não seja muito bom, me 
tenha apetecido ficar em casa. Tenho tido a felicidade de não me 
aleijar. Portanto, ganhando ou perdendo, o jogo não sendo 
mesmo tão bom como eu quero, nunca me deu que tivesse sido 
melhor ficar em casa. Penso sempre que o jogo deveria se 
prolongar, que acabou muito depressa. (Mauro); 

ter corrido bem o jogo, não ter havido problemas 
comigo (não me magoar, por exemplo); marcar golo, e, se 
possível, ganhar. Se perder, não fico chateado, mas se ganhar e 
marcar golo, venho mais satisfeito comigo mesmo do que de 
outra maneira. Normalmente, quando chego à casa, venho 
sempre bem disposto. É quando não vou é que é pior (Sousa) 197

; 

eu gosto de fazer uma partida de futebol , mas que 
haja um equilíbrio e que seja um resultado às vezes tangencial -
ou um empate, prontos, não faz diferença - mas que haja, pelo 
menos, uma luta dentro do campo, pelo resultado. Agora, 
quando há, assim, um desequilíbrio e um resultado desajustado, 
eu acho que desmotiva a pessoa (João). 

Apesar de ter sido citado por vários informantes como algo 
que tem alguma importância na sua forma de viver o grupo, ao que parece, 
o resultado obtido no jogo não tem um papel essencial, no que se refere aos 
objetivos de cada um e aos interesses dos Caídos em geral. Mesmo para 
quem destacou esta característica para um bom jogo, ganhar ou perder fica 
num plano secundário, se for comparado com outras prioridades como: o 
equilíbrio da disputa; o convívio entre os participantes; um jogo sem 

196 Quando diz que preferiria jogar todos os domingos, José faz alusão àqueles em que não há jogo. 
197 Esta entrevista foi feita na residência de Sousa. A sua esposa, ao ouvir a pergunta, interferiu e 
confirmou a resposta do informante: referindo-se à forma como Sousa retoma da praia aos domingos, diz 
que ele "vem sempre bem disposto; quando não vai, é que é!". 
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desentendimentos; a inexistência de lesões; e fundamentalmente a garantia 
de que haverá jogos todos os domingos. 

O mesmo ethos verifica-se quer na caracterização do bom 
companheiro de grupo, quer quando os informantes expressam o que é 
importante para que um indivíduo seja aceito no grupo. Sem deixar de se 
referir a elas, mas também sem enfatizar as qualidades futebolísticas dos 
companheiros, os informantes apontam para outras, consideradas mais 
importantes, sintetizáveis em expressões como assiduidade, espírito de 
companheirismo, disponibilidade para o convívio e desportividade: 

Na minha opinião, sendo este um grupo de amigos, 
sendo um passatempo derivado do trabalho, do stress do 
trabalho, acho que não está muito a condizer jogar bem ou jogar 
mal; o que interessa é participar; isto, na minha opinião. 
Portanto, participar já é bom para o grupo e para todos nós. Se é 
bom ou não, acho que isto não é necessário, porque aqui há bons 
e há maus e, para mim, são todos iguais. Se alguém é bom, sai 
daqui e vai ser profissional de futebol. Para mim, são todos 
iguais . O que interessa é o convívio do grupo e jogar mais ou 
menos não interessa, nós temos aqui pessoas com cinqüenta, 
sessenta e tal anos, como o "seu" Duarte. O que interessa é estar 
aí a jogar à bola, o que é bom para ele e para todos nós. Acho 
que o principal lema aqui é a assiduidade, o que não está a 
acontecer agora (Manuel); 

para mim, o sócio ideal é aquele que vai todos os 
domingos, não chega mais tarde que as nove e um quarto, 
dinamiza o início do nosso jogo, de forma que comece cedo e 
também de forma a acabar cedo para se poder conviver também 
após o jogo. Um indivíduo que esteja disponível para montar as 
redes, pôr as cordas e que seja um indivíduo participativo e que 
jogue à bola. Não precisa jogar bem. Sim, tem que jogar um 
mínimo; também, se não consegue jogar um mínimo, também 
não se sente atraído para jogar futebol. Uma pessoa que vai ali 
para aquele grupo - tudo bem que a faceta do convívio é muito 
importante -, mas tem que ter alguma vocação para jogar à bola 
(José); 

eu gosto de jogar com um colega da equipa que 
passe a bola rapidamente, que jogue para a frente . Eu fico mais 
satisfeito - mesmo perdendo - se a gente jogar bem. Eu gosto 
que a bola passe por toda a gente; não estar só dois ou três a 
tomar conta do jogo, não. Gosto que a bola passe por toda a 
gente, depois o resultado não interessa (ibid.); 

a pessoa tinha que dar provas de, não era de jogador 
- podia jogar bem, podia jogar mal, só se fosse mesmo que não 
jogasse nada - mas de assiduidade, de se dar bem com os 
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colegas, isto é o essencial. Assiduidade principalmente, 
assiduidade principalmente; concordar com o que está nos 
nossos Estatutos; assumir o compromisso que vai cumprir com 
as cotas; cumprir com a assiduidade aos domingos; e ser um 
bom colega, não ser quezilento, não criar problemas; fazer o que 
os outros fazem, arrumar balizas, marcar campo, encher bolas e 
todas as necessidades que são prioritárias nos jogos. Ninguém 
foi eliminado por jogar mal (Mauro); 

para mim, acho que é importante, mas não é 
primordial jogar bem à bola, para fazer parte daquele grupo. 
Pelo menos, o espírito não é este; acho eu que não será este, 
porque, senão, tinha que haver uma seleção: chegávamos lá e 
dizia-se então "tu não jogas porque este joga melhor que tu". 
Não é este o espírito; o espírito é um convívio. Prefiro jogar no 
meio de quem sabe jogar à bola e ser o pior e os outros jogarem 
melhor que eu, porque acaba por ser mais bonito o jogo. Se 
aquele grupo fosse um grupo que fosse preciso jogar bem à bola 
para fazer parte do grupo, eu não fazia parte. Acho eu que, se 
estiver no meio de quem sabe jogar à bola, o jogo é diferente, 
jogamos melhor, nos divertimos mais. Agora, se for pessoas que 
não jogam nada, passam a vida a "mandar a bola para quinta", 
joga-se menos (Sousa); 

eu, para mim, a característica ideal para jogar 
comigo é uma pessoa que, portanto, jogar o jogo pelo jogo, não 
se quezilento, não ser uma pessoa violenta ao jogar à bola. Claro 
que eu gosto que joguem bem, mas não tenho preferência. Claro 
que gosto de ganhar, mas, se perder, não deixo de comer [risos]. 
O Linhares era um indivíduo que tinha um espírito porreiro: ele 
perdia, ele ganhava e estava sempre tudo bem. E dizia sempre 
assim: "eu jogo à bola há não sei quantos anos, há dezoito anos 
que não perco, chego à casa e digo sempre para minha mulher 
que ganhei" . O espírito dele era este: tanto fazia perder como 
ganhar, o que ele queria era divertir-se, entreter-se e passar o 
tempo. E o meu também é deste gênero (ibid.). 

A valorização do jogar bem futebol como uma forma de 
aumentar a qualidade das partidas aparece em alguns depoimentos e é 
evidente também nas observações de campo, onde são inúmeros os 
comentários e as gozações ("bocas") sobre a atuação e características dos 
companheiros de grupo. Mas, nos mesmos depoimentos e noutros referidos 
anteriormente, fica também evidente uma desvalorização das qualidades 
técnicas dos participantes, se confrontadas com outras características 
consideradas importantes para se ser aceito naquele contexto. Se, por um 
lado, elas são muitas vezes formas de avaliar tecnicamente um colega de 
grupo - "o Alberto só chuta de bico, é mesmo assim"; "é por isso que os 
teus chutes são tortos"; "o Guilherme sabe o que quer"; Felipe pega-se 
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muito à bola"; "a nossa defesa está fraca" -, por outro, esta mesma 
avaliação não é importante no momento do acesso (ou não) de algum novo 
elemento/candidato que queira integrar-se nos Caídos - ela é apenas uma 
referência para a busca do equilíbrio, na formação das equipes. 

Isto fica claro em diversas situações observadas, como no já 
descrito processo de renovação do grupo (último), onde os atributos 
desportivos não foram sequer referidos; também é patente nas visíveis 
diferenças técnicas que são identificáveis entre os sócios, sem que haja 
nenhum privilégio relativamente àqueles que jogam melhor; é ainda 
evidente na grande aceitação e até protagonismo nas ações do grupo, que 
detêm alguns participantes com menor habilidade na prática do futebol 198

• 

Mas outras situações mais objetivas também demonstram o menor valor 
dado a este aspecto, se comparado com outros: o único critério de 
participação nos jogos é o horário de chegada (previsto nos Estatutos); o 
único prêmio instituído anualmente pelo grupo, é oferecido ao participante 
mais assíduo; a assiduidade é considerada independente mente da 

~ 

participação nos jogos199
; em nenhum tópico dos Estatutos e nem nos 

assuntos tratados em Assembléias realizadas aparecem preocupações 
relativas a angariar sócios que joguem bem o futebol; em vários tópicos dos 
Estatutos e em discussões em Assembléias há alusão a outros tipos de 
comportamentos esperados dos sócios (expressões como: assiduidade; 
cordialidade; recreação; prazer; camaradagem; convívio; saúde; amizade; 
bom ambiente; e comprometimento). 

Sobre este aspecto, é também elucidativo o relato de 
Joaquim, ao comparar a sua vivência no clube Maré Baixa com o que faz 
hoje nos Caídos. Na sua exposição, o informante aponta para distintos 
critérios de aceitação de participantes nos diferentes grupos e destaca quais 
são os princípios que estão por detrás do futebol que é praticado entre os 
Caídos na Praia: 

Há diferença. Há, por duas razões: é evidente que 
quando a gente mete aqui alguém - o espírito até à data tem sido 
um bocadinho este - procuramos mais o valor pessoal de quem 
se mete. De facto, vamos ter alguém como uma boa companhia 
e que possa dar um contributo em termos de amizade. Pela 
vivência que tem tido aqui entre nós, já sabe perfeitamente que 
há um espírito também de amizade muito para além do de jogar 
à bola na praia, muitas vezes, até de apoio a determinadas 
pessoas. Lá, é evidente, quando há o aspecto competitivo esta 
situação não era tão cuidada. O que interessava de facto era 

198 São exemplo disto, participantes que, apesar de não serem bons jogadores, são bastante participativos 
naquele contexto: são benquistas; são ouvidas, nas suas opiniões; têm cargos na Diretoria do grupo. 
199 Alberto- sem jogar por muito tempo- sempre compareceu e ficou em 3° lugar na assiduidade del998 . 
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indivíduos que jogassem bem à bola e não íamos muitas das 
vezes aprofundar o seu caráter, a sua personalidade, se era 
indivíduo com valores morais, digamos , tão elevados como aqui 
muitas vezes a gente procura que seja. Havia de facto esta 
diferença, há esta diferença. 

Apesar de serem ambos grupos de praticantes de futebol 
amador e não participarem em campeonatos, segundo Rui há diferenças 
entre os dois: no Maré Baixa, onde "há o aspecto competitivo", os 
participantes eram aceitos de acordo com a sua performance no futebol; nos 
Caídos, é o espírito de amizade que prevalece e é ele que direciona o 
processo de aceitação no grupo. Rui considera que a diferença se 
estabelecer-se-ia pelo fato de que no Maré Baixa os jogos eram contra 
adversários, enquanto nos Caídos na Praia joga-se entre amigos. 

A própria noção de adversário passa a ter um significado 
peculiar no âmbito dos Caídos na Praia, na medida em que representa uma 
forma de relacionamento até certo ponto diferente daquela vivenciada em 
muitos contextos desportivos corriqueiros. A articulação de determinados 
valores que são concretizados em estratégias estabelecidas pelo grupo, 
como o equilíbrio, a assiduidade e a camaradagem, aponta para um aspecto 
interessante daquele contexto desportivo. Além do que foi destacado nos 
depoimentos anteriores, as afirmações sobre o que os Caídos esperam do 
seu oponente no jogo deixam transparecer aquilo que também é observado 
na forma como o futebol é ali praticado, ou seja: os Caídos têm uma 
maneira de pensar e de viver o papel de adversário, o que está também 
inserido na sua forma de praticar o desporto. Vários aspectos são apontados 
acerca do que é um bom adversário: "o adversário que dá luta" (José); 
"gosto duma equipa que esteja equilibrada com a nossa, que dê réplica" 
(Mauro); "gosto de jogar contra o Caio, um gajo que joga limpo" (Gomes); 
"não deve ser fanático, fanático no sentido de ver tudo só para o lado dele: 
tudo o que se passa de errado é contra o adversário, não contra ele. Acho 
que o adversário tem que ser uma pessoa racional a jogar à bola, que saiba 
entrar no adversário sem magoar" (Felipe). 

Ao darem grande valor à continuidade do grupo e ao nível 
de competitividade dentro de um determinado espírito, os participantes dos 
Caídos acabam por não jogar contra, mas sim com os seus adversários, isto 
porque: sem que haja o adversário, os jogos não acontecem (assiduidade); 
sem adversários que joguem "de uma forma racional"200

, os jogos serão 
excessivamente competitivos; e sem adversários que dêem luta, os jogos 
ficam desequilibrados e perdem interesse (equilíbrio). Surge, assim, o 

200 Noutras palavras, com adversários que não se deixem levar excessivamente pela emoção do jogo. 
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companheiro adversário , que representa um oponente com quem se joga, 
de cujo comportamento depende aquilo que é e o que os participantes 
esperam que seja praticar o futebol naquele grupo. 

Além do que é corriqueiro nos jogos da Praia do Molhe, um 
exemplo desta relação com o companheiro/adversário é o que acontece 
entre dois do Caídos, sempre que jogam em equipes diferentes. O fato de 
serem amigos de infância, de terem uma relação íntima fora do contexto do 
grupo, também por serem compadres, e ainda de jogarem em posições 
opostas no futebol (um é goleiro e o outro é atacante, ambos sendo 
reconhecidos como bons jogadores na praia), leva-os a praticar um jogo 
dentro do jogo, uma disputa particular bem humorada, já conhecida por 
todos os participantes: 

Havia já uma guerra de véspera, uma guerra verbal: 
"amanhã, na praia, vou te marcar dois e tal" e ao domingo de 
manhã, era visível e diziam sempre assim: "vais jogar contra o 
teu compadre"; e eu dizia: "se possível, antes quero". 

Foram muitas as vezes que os ouvi caçoando um com o 
outro nestas situações, o que eventualmente ocorria com a participação 
doutros sócios. 

O que tem sido descrito até aqui, representa como 
habitualmente acontecem as partidas de futebol aos domingos pela manhã 
na Praia do Molhe, o que, regra geral, ocorre sem muitos conflitos. Mas 
isto não significa que naquele ambiente tudo ocorra de forma consensual e 
que os conflitos não existam. Efetivamente, além do que já foi relatado 
sobre as diferenças identificáveis no maior/menor comprometimento com a 
assiduidade nos Caídos, há algumas divergências sobre o que deveria ser a 
dinâmica do grupo, e outras relativas à maneira de se comportarem numa 
partida de futebol. 

No que se refere à dinâmica do grupo, há participantes que 
gostariam de vê-la modificada, mas têm encontrado obstáculos na 
resistência de outros. A sua intenção é adotar uma nova estratégia para 
evitar os constantes domingos sem jogo, causados pelos períodos em que 
faltam muitos elementos para praticar o futebol. Dentre estes, Mauro é o 
que se tem destacado, sugerindo que os jogos sejam realizados num campo 
e balizas menores ("eu consigo as balizas emprestadas"), quando estiverem 
presentes menos do que dezoito sócios (número mínimo com que agora 
jogam). A sua opinião reflete o que pensam outros no grupo201

, os quais não 

20 1 Poucos se manifestam explicitamente, mas deixam também a entender que não são contrários às idéias 
de Mauro. 
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vêm problema em diminuir o campo e fazer "uma peladinha" (Mauro). Em 
contraposição a esta idéia, e sempre que ela surge, manifestam-se José e 
Amaral, afirmando que: "isto descaracterizaria a nossa atividade" (José); 
"futebol de salão eu já jogo duas vezes por semana" (Amaral). Mauro 
discorda da idéia de que "se estaria a degradar alguma coisa se jogássemos 
com 7X7"202 e responde que "o pior é chegar aqui e voltar para casa". Ele 
fala sempre em "valorizar os assíduos", que estariam sendo penalizados 
pelos ausentes. Mas, apesar de considerar que os insatisfeitos "deveriam ser 
mais frontais", não vai muito adiante na sua reclamação, pois pensa que 
"correriam o risco de ter problemas". Esta discussão vem sempre à tona 
quando há falta de elementos para jogar e os presentes são obrigados a 
retornarem para suas casas, sem jogar o futebol. Por detrás dela parece 
estar presente um conflito entre aqueles que valorizam fundamentalmente o 
"jogar à bola", independentemente de outros aspectos relacionados com o 
que o grupo tem feito até aqui, e aqueles que preferem correr o risco de não 
jogar e que se sustentam na tradição dos Caídos na Praia. Como já foi 
anteriormente referido, no relato sobre a crise de assiduidade, aqui também 
se tem mantido a tradição. 

Sobre os comportamentos dos jogadores também há 
conflitos. Quando interrogados sobre o que é um bom companheiro, muitos 
dos informantes o caracterizaram pela negativa, ou seja, apresentando 
como contrapontos os comportamentos adotados por alguns componentes 
do grupo, contrários ao que é preconizado no contexto dos Caídos. 
Respondendo sobre como caracterizaria um bom companheiro no jogo, um 
dos participantes f z um longo depoimento, onde conta a sua experiência ' 
nos Caídos e, ao mesmo tempo, interpreta as diferentes maneiras de viver o 
desporto que identifica no grupo. As suas palavras expressam grande parte 
do que foi observado naquele ambiente e ajudam a compreender os 
conflitos que acontecem no cotidiano desportivo ali vivido. Sobre a questão 
da arbitragem, este informante relata um fato ocorrido no grupo de futebol 
de salão, onde também convive com outro dos Caídos. A discussão teria 
ocorrido quando tiveram uma dúvida sobre se a bola batera ou não no braço 
de um deles: 

Tu és mais honesto do que eu? Não se trata disto. 
Para mim, deu-me a sensação que ela bateu-te no braço. Mas se 
tu dizes que ela te bateu aí [não no braço], acabou a conversa 
para mim. Acabou aqui, não há mais discussão. Não é questão 
de honestidade: tu estás a dizer que ela te bateu aqui; eu volto a 
dizer, para mim, ela bateu-te no braço. Se tu dizes que ela te 
bateu aí, acabou a conversa. Para mim, isto acabou, isto já foi 
ontem. Para mim, o espírito do grupo tem que ser este: como 

202 É como ele interpreta os argumentos dos demais. 
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não há árbitro não há nada, a gente tem que assumir, tem que 
assumir. Às vezes um "gajo" vai tentar tirar a bola e é natural 
que eu estique o pé, que até lhe bata, mas tenha a sensação que 
não lhe bati. Mas, se a outra pessoa diz que lhe bateu, acabou, é 
falta. 

Ele continua, referindo-se ao mesmo assunto, mas agora é 
outro dos Caídos quem serve de exemplo: 

É uma pessoa que tem muito gosto pelo grupo ( ... ), 
mas, na minha opinião, muitas vezes não é justo a jogar à bola, a 
jogar à bola não é: ou faltas que são marcadas, que ele é que 
sabe. No futebol de salão é a mesma coisa, é o mesmo espírito: 
joga sempre o melhor que pode, "dá o litro"203 e tudo, mas 
também se a gente lhe toca, por qualquer coisinha, pronto, fica 
logo chateado. E, no entanto, entra duro, entra bem duro 
[ênfase]. Na questão das faltas, quer sempre favorecer a idéia 
dele. 

O mesmo participante conta também como aconteceu a sua 
relação com outro colega, no que se refere a este aspecto. Criticou o fato 
deste falar muito durante o jogo, reclamando e tentando dizer o que os 
outros devem fazer204

• Num dos dias, depois de muitas reclamações que 
escutou, tiveram um diálogo que foi assim relatado: 

Não sei se está a par, mas ele não está calado, está 
sempre a mandar. E ao princípio, quando comecei a jogar à bola 
para lá, ainda jogava pior do que jogo agora, ainda jogava pior. 
E ele vira-se para mim e diz assim: "desculpa lá, mas eu não 
posso jogar calado; eu se não falar, isto para mim não é jogo". E 
eu virei para ele e disse: "ah, é assim, então fala à vontade". E 
acabou; para mim acabou, nunca mais tive problemas com ele, 
nem tenho. Não levo mais a mal, é o jeito dele e não há hipótese. 

O informante continua, agora referindo-se a outro dos 
Caídos, o qual, para ele, "já é outro gênero": 

Como ele joga bem, entende que muitas vezes nós 
também temos que jogar bem, jogar como ele. E a gente faz o 
melhor que sabe e nem sempre sai bem. Eu fiquei chateado e 
tivemos assim uma troca de palavras, mas também ficou por ali 
e nunca mais me chateei. Ele fala e eu viro logo as costas e não 
faço mais nada. [Outros] são a mesma coisa. Também são 
conflituosos. Andamos ali com meia dúzia deles. 

203 Expressão utilizada naquele contexto, que significa esforçar-se muito. 
204 Também observado por mim e comentado por outros participantes do grupo. 
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Estes depoimentos refletem o que, eventualmente, é 
observado e dito por vários dos participantes acerca de alguns dos sócios 
dos Caídos. Estas palavras expressam conflitos que parecem estar 
relacionados com dois aspectos fundamentais, ambos vinculados à idéia de 
que ali alguns praticariam o futebol demasiadamente a sério, no sentido de 
se deixarem levar pela disputa, o que os conduz a dois tipos de conflitos: os 
conflitos com adversários sobre a condução da arbitragem dos jogos; e os 
desentendimentos com os seus companheiros de equipe, por exigirem 
destes um rendimento desportivo de acordo com a sua perspectiva 
particular (que nem sempre coincide com os outros participantes). Não 
cabe aqui tentar julgar quem tem razão acerca destes conflitos; basta que 
eles sejam identificados para que seja possível afirmar que há diferenças 
sobre como alguns dão sentido à sua prática desportiva. Digo alguns, pois 
foi isto que foi identificado na observação de campo e confirmado nas 
palavras anteriormente referidas: poucos fazem parte da "meia dúzia" que 
protagonizam conflitos no grupo, eventualmente tomando atitudes 
diferenciadas das que os Caídos como um todo e eles mesmos, em 
particular, defendem. 

Ainda que os conflitos não sejam muito evidentes e estejam 
relacionados com um pequeno grupo de participantes, as diferenças 
existem e, apesar delas, a maior parte dos sócios freqüenta o grupo já há 
muito tempo, o que indica que, de alguma forma e por algum motivo, 
chegam ao entendimento e conseguem manter-se unidos. Sobre isto, um 
dos participante compara os comportamentos de outros dois, acerca das 
suas formas de estar no grupo. Aponta para atitudes que são valorizadas no 
grupo, que considera capazes de contribuir para gerir os conflitos: 

no grupo atual, há um indivíduo com quem eu não 
gosto de jogar ( ... ). Este indivíduo é um indivíduo conflituoso, 
porque nós temos tido problemas em todos os aspectos de jogo. 
Aquilo, como é uma brincadeira, nós não podemos levar 
demasiadamente a sério uma falta ou um mal passe do 
companheiro. Tem que haver um discernimento para saber 
entender que as coisas não têm o mesmo valor que muitas vezes 
se diz na altura. E ( ... ) é um indivíduo que leva tudo muito a 
sério, é um indivíduo que, tecnicamente, não é perfeito, é um 
indivíduo que não cria bom ambiente para o grupo e eu não 
gosto de jogar do lado dele, por exemplo; 

de outra parte, eu sou muito amigo do Paulo. Eu sou 
capaz de jogar muito contra o Paulo, porque é um tipo leal, é um 
indivíduo com quem eu discuto com ele. Fizeste falta, não 
fizeste falta, chegamos a consensos, discutimos os dois o lance: 
"ó Zé, fizeste falta"; "ô António, não fiz"; "fizeste"; "não, não, 
mas se achas que fiz falta, marca". E vice-versa. Isto são 
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condições que nós muitas vezes apuramos e damos valor no 
grupo. É que somos condescendentes muitas vezes uns com os 
outros: ninguém é dono da verdade e valorizamos isto um 
bocadinho. São condições que nós, no grupo, rotulamos como 
pessoas boas para serem admitidas: aqueles que são 
condescendentes ; aqueles que criam um bom ambiente com os 
outros; colaboram na limpeza do campo; colaboram, não 
importa-se de tirar a corda; não importa-se de ir à baliza; que 
brinca no balneário; que aceita uma molhadela duma água fria, 
sem levar a mal. Isto são condimentos que nós dizemos: 
"pronto, é um tipo impecável" . Se, ao jogar à bola, em vez de 
jogar para a esquerda ele joga para a direita, quando se vai fazer 
as equipas e vai-se fazer o equilíbrio, vamos pôr um dum lado e 
outro do outro. 

Ao fazer esta comparação sobre os comportamentos no 
campo de jogo, este integrante dos Caídos apontou para outros aspectos 
relacionados, e chamou a atenção para o que denominou de uma atitude 
condescendente. Esta expressão parece representar a idéia de que, no 
grupo, é importante a capacidade de ceder em situações de conflito e saber 
conviver com as diferenças , já que "ninguém é dono da verdade". É isto 
que está expresso nos exemplos apresentados anteriormente sobre como 
alguns participantes solucionam as suas divergências de opinião com seus 
colegas. É o que valorizaria Gonçalves se fosse ele quem decidisse a 
aceitação de um candidato a participar no grupo: "se eu decidisse a entrada, 
não era saber muito bem jogar futebol. Era mais o seu aspecto humano e a 
sua personalidade: é um 'gajo ' muito conflituoso? Não é?". 
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Anônimos 

Figura 15 

Não foram poucas as vezes em que identifiquei imagens 
como estas (figuras 14 e 15), com as quais inicio este tópico. São pequenos 
grupos, ou mesmo indivíduos isolados, que chegam anonimamente ao 
Parque da Cidade, na expectativa de conseguirem pessoas com quem jogar 
uma partida de futebol. Muitas vezes carregando uma bola debaixo do 
braço (o que aumenta as possibilidades de angariar parceiros), foram por 
mim denominados de Anônimos, por serem pessoas que - com alguma 
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regularidade - saem das suas casas para freqüentarem aquele local , 
fazendo-o sem saber exatamente quem serão os seus parceiros e mesmo se 
terão com quem jogar o futebol. Sendo que praticam o desporto num lugar 
público cujo o espaço é, às vezes, duramente disputado, encontram-se e 
acabam por compartilhar o mesmo local sem que se conheçam, 
desenvolvendo assim um interessante tipo de sociabilidade vinculado ao 
desporto, que será retratado nas próximas páginas. 

Contrariamente aos grupos anteriormente descritos, os 
Anônimos não têm uma história, no sentido de terem - enquanto grupo -
uma origem e um desenvolvimento localizáveis e capazes de ser descritos 
no tempo. É por este motivo que a seguinte exposição estará relacionada 
fundamentalmente com a sua lógica de funcionamento , identificada apenas 
durante o período de observação. 

Além disto, apesar de ter concentrado a minha atenção num 
grupo de indivíduos que freqüentam o local, a análise da sua dinâmica 
estará vinculada aos acontecimentos que ocorrem naquele espaço como um 
todo. Isto porque, mesmo sendo um grupo que inicialmente parecia ter 
alguma unidade, o período de observação mostrou que esta, efetivamente, 
não existia e que eles acabavam por estar - como os demais freqüentadores 
- ligados à mesma lógica do anonimato; por este motivo, denominei este 
grupo de os Anônimos205

• 

Uma visão geral 

Localizado no limite norte da Cidade do Porto, e próximo 
ao litoral, entre a Estrada da Circunvalação e a Avenida da Boavista, o 
Parque da Cidade é constituído por um a área de cerca de 500.000 metros 
quadrados206

, que tem uma das suas partes na Freguesia de Nevogilde, e a 
outra na Freguesia de Aldoar. 

Sendo hoje talvez o mais importante espaço público de área 
verde do município, o Parque da Cidade é bastante procurado pela 

205 Sempre que a palavra Anônimos aparecer com letra maiúscula, estarei referindo-me ao grupo que foi 
~or mim observado de forma mais sistemática. 
06 De acordo com informações retiradas de impresso do Pelouro do Ambiente da Câmara Municipal do 

Porto, a primeira fase do Parque da Cidade, tem 500.000 metros quadrados de área; conforme previsões 
referidas no mesmo documento, a segunda fase abrangerá um acréscimo de 400.000 metros quadrados. 
Durante a maior parte do período de investigação, esteve apenas em funcionamento a primeira fase (ver 
croqui a seguir); atualmente, parte da segunda fase já está aberta ao público. 
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população, que o identifica como um espaço de lazer, principalmente nos 
fins-de-semana. Nestes dias, em especial aos sábados e domingos à tarde e 
quando o clima agradável, não é difícil identificar o grande afluxo de 
pessoas que se dirige para aquele local. 

Apesar de ter uma denominação que - em certa medida - lhe 
faz justiça por ser hoje um espaço público de toda a Cidade do Porto , os 
resultados de um breve questionário aplicado aos seus freqüentadores , 
mostrou que, atualmente, o Parque da Cidade é também uma referência de 
lazer para moradores dos municípios dos seus arredores. Nas respostas de 
pessoas que ali estiveram presentes em fins-de-semana, foram - além dos 
que vivem na redondeza- tanto identificados indivíduos de outras zonas da 
cidade (Boavista; Bonfim; Antas; Campo Alegre; Campanhã; Foz; Ribeira; 
Centro; Batalha; Cedofeita; Paranhos; Areosa; Aldoar; Viso; Marquês; São 
Roque; Pasteleira; Ramalde; Carvalhido; Alegria), como de municípios 
próximos (Vila Nova de Gaia; Maia; Matosinhos; Valongo; Santo Tirso; 
Gondomar; Trofa; Vila do Conde; Espinho; Póvoa do Varzim; São Pedro 
da Madeira; Carvalhos; Ovar), e ainda de cidades bastante distantes 
(Lisboa; Coimbra; Oeiras; Amarante; Barcelos)207

• 

MASCULINO FEMININO TOTAL 

CRIANÇAS/JOVENS 409 375 784 (33,9 %) 

ADULTOS JOVENS/ 656 669 1325 (57,4 %) 
ADULTOS 

VELHOS 78 120 198 (8,5 %) 

TOTAL 1143 1164 2307 

Quadro 2 

Em termos numencos, a quantidade de freqüentadores 
também chama a atenção, o que demonstra o resultado de um levantamento 
realizado num dos dias de maior afluxo de pessoas (um domingo à tarde) , 
quando foram registrados os 2307 indivíduos de várias idades e de ambos 

207 O questionário foi aplicado a 275 pessoas, as quais foram argüidas por estudantes da Faculdade de 
Ciências do Desporto e Educação Física da Universidade do Porto (FCDEF!UP), em dias diferentes, mas 
sempre aos fins-de-semana; os estudantes cursavam a disciplina de Sociologia do Desporto. 
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os sexos, que entraram no Parque no período de uma hora (quadro 2)2°8
• 

Todas estas pessoas costumam estar naquele local desenvolvendo uma 
variada gama de atividades, que vão desde piqueniques, passeios com cães, 
e namoros, até práticas desportivas, tanto de lazer, como visando o 
treinamento de atletas209

• 

De toda a sua área, dois espaços são especificamente 
destinados à pratica desportiva. Um deles é o campo relvado, e o outro é o 
que, no impresso do Pelouro do Ambiente da Câmara Municipal da Cidade 
do Porto, é denominado de Clareira. 

Quem entra no Parque da Cidade pelo portão da 
Circunvalação e sobe o primeiro lance de escadas que encontrar à sua 
esquerda, encontrará um pequeno bosque. Após atravessá-lo, deparar-se-á 
com um amplo espaço cercado por árvores, onde está localizada esta 
segunda área destinada à prática do desporto, a Clareira (figura 16). 

Parque da Cidade (1 • Fase): 1) entradas; 2) clareira; 3) campo de futebol relvado; 4) sanitários; 5) 
gabinete do Parque; 6) lagos; 7) parque de estacionamento210 (figura 16). 

208 O levantamento foi realizado num domingo entre as 15:00 e 16:00 horas (dia de maior freqüência), 
com a participação de sete pessoas, seis dos quais, estudantes da Faculdade de Ciências do Desporto e 
Educação Física da Universidade do Porto (FCDEFIUP), todos alunos da disciplina de Sociologia do 
Desporto. Método: os participantes foram distribuídos nos quatro portões do Parque, e registraram todas 
as pessoas que adentraram no período de urna hora. Os critérios adotados para a divisão etária, não foram 
rí?idos, mas permitem dar uma idéia das características da população freqüentadora do local. 
20 Além dos freqüêntes atletas de atletismo que desenvolvem trinos naquele local (corredores), também 
e~uipes profissionais de futebol, eventualmente realizam treinamentos no campo relvado do Parque. 
2 1 Adaptado de impresso do Pelouro do Ambiente/Câmara Municipal do Porto. 
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Nela estão localizados dois campos "pelados"211 de futebol e 
duas quadras de voleiboF12 com piso de areia. Os espaços onde o futebol é 
praticado, na realidade, não são efetivamente campos desportivos, mas 
duas áreas paralelas, que oferecem espaço suficientes para a prática 
simultânea de duas peladas de futebol. São espaços em que não há relva, 
mas piso em terra batida, demarcados por quatro balizas móveis, feitas em 
ferro, com medidas semelhantes às de futebol de salão, as quais costumam 
ter redes instaladas213

• Denominarei estes espaços de Campo I e Campo TI, 
respectivamente: o campo que os freqüentadores consideravam o melhor, 
tendo em vista a sua maior dimensão e o piso mais regular; e o campo 
menos procurado pelos jogadores, principalmente por ter um piso bastante 
irregular (figuras 17, e 18). 

Vista panorâmica: Campo I em primeiro plano; Campo II em segundo plano; quadras de voleibol ao 
fi.mdo (Figura 17). 

Apesar desta organização espacial preestabelecida, o espaço 
é utilizado indiscriminadamente e, mesmo nas quadras de voleibol, é a 
prática do futebol que prevalece. Além dos espaços preparados para o 
desporto - que também são modificados de acordo com os interesses dos 
freqüentadores21 4 

- , outros são também utilizados com o mesmo objetivo: 
atrás de uma das balizas há uma área triangular onde regularmente são 
praticadas peladas de futebol (figura 19)215 com balizas improvisadas, feitas 
em pedras e outros objetos; e entre as árvores do bosque que circunda o 

2 11 É a palavra utilizada pelos informantes, para expressar este tipo de campo de futebol, o qual não tem 
relva. 
212 Postes de voleibol fixados ao solo, quase sempre (pelo menos num dos campos) com as redes 
instaladas. 
2 13 Mesmo que, por um período, estivessem em más condições, quase sempre havia redes nas balizas, 
tendo sido substituídas por novas, pelo menos uma vez. 
214 Sendo as balizas móveis, são eventualmente deslocadas. 
21 5 Espaço normalmente utilizado para jogos de quatro contra quatro ou cinco contra cinco jogadores. 
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local, vários grupos também praticam o futebol, utilizando as árvores como 
balizas. 

Vista das quadras de voleibol para - nesta ordem - o Campo li e Campo I (figura 18). 

Pelada na área atrás da baliza do Campo I (figura 19). 

Este espaço desportivo tem uma freqüência incerta, estando 
alguns dias bastante povoado, enquanto noutros se apresenta relativamente 
vazio de pessoas. Mas, num dia em que a freqüência esteja alta, é possível 
identificar vários grupos ocupando e improvisando todos os espaços ali 
disponíveis, procurando praticar o desporto de que gostam e conviver com 
outras pessoas. A presença masculina é praticamente a única e o desporto lá 
praticado é fundamentalmente o futebol. Apesar de haver duas quadras de 
voleibol no local, o que ofereceria uma oportunidade para o público 
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feminino 216
, foram esporádicas as vezes em que pude observar mulheres 

desenvolvendo qualquer atividade desportiva naquele lugar. 

Os meus primeiros contatos com os freqüentadores daquele 
espaço aconteceram à distância, quando identifiquei um grupo que 
costumava encontrar-se, aos sábados à tarde217

, para realizar partidas de 
futebol no Campo I. Logo nos primeiros fins de semana de observação, 
pude ver que não se tratava exatamente de um grupo, tal era a rotatividade 
de elementos que participavam no jogo de futebol que ali acontecia; mesmo 
assim, dali em diante, passei a freqüentar o local naquele mesmo horário, 
tendo seguido mais diretamente as atividades destas pessoas. Paralelamente 
a isto, acompanhei a dinâmica do espaço como um todo, pois esta acontece 
relacionada com a mobilidade constante de freqüentadores, estes que -
dependendo das condições de cada fim de semana- participam nos diversos 
grupos que ali praticam o desporto simultaneamente. 

Tanto o grupo formado por aqueles que comparecem mais 
assiduamente naquele horário, como os indivíduos que freqüentam o 
espaço como um todo, fazem daquele contexto um universo heterogêneo. 
Isto porque os participantes possuem diversas características, relativas às 
idades, estratos sociais, graus de escolaridade, profissões, local de moradia 
e outros aspectos. 

Dentre aqueles observados mais sistematicamente (os 
Anônimos), as idades variam entre os 17 e os 35 anos, havendo um 
participante que é um pouco mais velho que os demais (42 anos). Apesar 
de esta ser a faixa de idade dos mais assíduos que, de certa forma, se 
mantinham como um grupo, também compareceram e participaram com 
alguma regularidade, nos jogos ali realizados, homens mais velhos 
(Velho218

, 44 anos; Osório e Francisco, ambos reformados) e adolescentes 
(12, 13 anos)219

• 

De uma maneira geral, os Anônimos são indivíduos de 
diferentes estratos sociais, com uma formação cultural e profissional 
diferenciada, dividindo-se basicamente entre estudantes (2° ciclo e 
universitários) e trabalhadores de diversas profissões de nível técnico, não 

216 Digo isto, não por considerar o voleibol um desporto feminino e o futebol um desporto masculino, mas 
por reconhecer que, contrariamente do futebol que é um desporto praticado principalmente pelos homens, 
o voleibol é também normalmente procurado por mulheres. 
217 Entre as 14:00 horas e as 17:00 horas, aproximadamente. 
218 É com esta denominação que os parceiros de futebol se referem a José, já que a maior parte deles não 
sabe o seu nome verdadeiro. 
219 Não é possível precisar a idade, pois- apesar de eventualmente participarem nos jogos - estes contatos 
foram menos regulares e apenas quando lá estiveram para completar as equipes, na ausência dos mais 
velhos. 
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necessariamente especializado (vendedor; conferente de amostras de peles 
sintéticas; padeiro; empregado de escritório; segurança; serralheiro; 
empregado da área comercial). 

Na sua maioria são moradores da região, que se deslocam 
em poucos minutos das suas residências até ao Parque. Mas há muitos que 
são originários de locais distantes dali, como por exemplo, Amaral 
(Gondomar), Jorge (Centro do Porto) e António (Nossa Stt. da Hora). 

Além destas informações, outras características permitem 
identificar a heterogeneidade do grupo, que é composto por elementos tais 
como: um, que tem 42 anos, é vendedor Uá exerceu outras profissões: 
sapateiro; serviços de artes gráficas; empregado num matadouro; serviço de 
restaurante; proprietário de café), é casado e trabalhou na Suíça durante um 
certo tempo; outro, que tem 21 anos, é solteiro, e quando foi entrevistado, 
estava concluindo o curso universitário de Microbiologia e preparava-se 
para fazer um doutoramento na Bélgica; ainda outro, tem 15 anos, faz parte 
da comunidade cigana, deixou de estudar no 4° ano de escolaridade, é 
casado, esteve muito tempo desempregado e vivendo à custa dos pais. 

Face à heterogeneidade acima apresentada, no que se refere 
aos hábitos de lazer (especificamente à presença no futebol do Parque da 
Cidade), os Anônimos têm também características diferenciadas: há 
elementos que têm grande disponibilidade de tempo e freqüentam o local 
em diversos dias e horários, além do sábado à tarde (estudantes escolares; 
desempregados); alguns têm um tempo de lazer previamente estabelecido, 
conseguindo disponibilizar determinados dias e horários para praticar 
atividades à sua escolha, em especial os sábados à tarde (trabalhadores 
autônomos; estudantes universitários; trabalhadores assalariados); e há 
ainda aqueles que- por diversas razões, dentre elas a atividade profissional 
- nunca sabem exatamente quando poderão comparecer no Parque da 
Cidade (Jorge é um exemplo: como é serralheiro e trabalha por conta 
própria, muitas vezes é solicitado para realizar serviços nos fins-de
semana; assim, só sabe se poderá comparecer ao futebol de sábado, quando 
já é sexta-feira). 

Apesar de todas estas diferenças, encontram-se com certa 
regularidade aos sábados à tarde, tendo em comum o valor que dão à 
atividade que desenvolvem, onde encontram a possibilidade de conviver 
com outras pessoas, o prazer de jogar o futebol, a possibilidade de 
manutenção da saúde, e, fundamentalmente, o sair da rotina e uma 
compensação para a dura semana de trabalho: "uma pessoa não pode só 
trabalhar, comer e dormir; eu preciso ter um tempo livre: é fundamental" 
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(Moreira); "alivia as idéias, relaxo muito" (Jorge); "aproveitar o tempo 
livre para espairecer e descansar da semana de trabalho que exige bastante 
de nós ao nível psicológico e aproveitar para fazer outras coisas; fazer 
aquilo que se gosta (Mauro); 

aliviar o stress psicológico de uma semana de 
sempre fazer a mesma coisa e, ao fim ao cabo, a gente chega ali 
e está com os amigos, duas letras, joga-se um bocadinho de 
futebol, esquece-se um bocado dos problemas (Afonso); 

é a necessidade de brincar e a necessidade também 
de fazer qualquer coisa porque quero envelhecer, mas quero 
envelhecer bem. Eu julgo que, praticando sempre qualquer 
coisa, envelheço melhor do que estando parado. Tenho a certeza 
que me ajuda muito praticar desporto nesta idade (Amaral); 

para fugir do stress do trabalho e do próprio 
ambiente familiar. Um casal, há sempre aquela rotina, e eu, uma 
das coisa que eu adoro vir para aqui: as energias que estão 
acumuladas, stress do dia a dia, durante a semana. Eu aqui 
esqueço-me de tudo, ao correr, ao transpirar, ao cansar-me 
fisicamente . Uma pessoa, durante a semana, cansa-se mais 
mentalmente e aqui é uma forma de cansar-me fisicamente: 
chegar à casa totalmente exausto, tomar o banhinho, refrescar
me e tudo novo: é mais uma semana (António); 

representa um escape, uma fuga, um atirar para trás; 
naquele momento, não pensar em mais nada, estar só naquilo ali. 
Gosto de jogar à bola e, agora, os meus miúdos estão naquela 
fase de começarem a querer jogar à bola também e eu estou a 
sentir aquela coisa que tinha na idade deles. Descarregar a carga 
de uma semana de trabalho. São poucas as vezes que eu não vou 
aos sábados à tarde, mas quando não vou, não me sinto bem 
(Velho). 

Assim, aos sábados, mictam a sua atividade, que começa 
quando tentam chegar cedo e ocupar o espaço onde pretendem jogar. Uma 
vez garantido o espaço de jogo, ficam à espera de completar o número 
mínimo de jogadores para iniciar a partida, o que costuma acontecer por 
volta das 14:00 horas. Dali em diante, desenvolvem uma partida de futebol, 
que vai até aproximadamente às 17:00 horas, horário em que a maior parte 
dos elementos se retiram e retomam para as suas residências220

• Com raras 
exceções221

, as relações que são estabelecidas entre eles não passam de 
algumas horas semanais em que praticam futebol, acrescidas dos poucos 

22° Fazem um intervalo por volta das 16.00 horas, no qual quase todos - exceto alguns, que trazem das 
suas casas - aproveitam para beber água num bebedouro público próximo ao campo. 
221 Alguns têm relações fora daquele contexto: irmãos; sobrinho e tio; universitários, que eventualmente 
se encontram na faculdade . 
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minutos anteriores ao jogo, quando compartilham a espera por alguns dos 
seus companheiros de fim de semana: "sei que moram aqui nos bairros 
perto, não tenho qualquer relacionamento 'extraparque"' (Amaral); 
"acabando aqui o futebol, nunca mais os vejo, só no sábado seguinte" 
(Jorge); "não temos mais contatos. Nem durante a semana. Só temos 
contatos com estas pessoas é, mesmo aqui, no sábado ao Parque da Cidade. 
Já estamos habituados e contamos que eles venham" (António). 

Questionados sobre o que leva a manter-se jogando aos 
sábados com uma certa regularidade, responderam que o que os une é o 
"gostar de jogar futebol" (Jorge): 

Há uma coisa comum a todos nós que é o gostar do 
jogo em si, o futebol; do jogo chamado futebol. Penso que é 
isto: é o gosto pelo jogo. Nunca combinamos nada, mas 
sabemos que, naquele dia e naquela hora, que aquelas pessoas 
vão estar lá para jogar futebol e fazer aquilo que gostam 
(Mauro). 

Referindo-se à diversidade de estratos sociaiS evidentes 
entre os Anônimos, Moreira foi mais longe na sua resposta e mostrou como 
as diferenças são ali reelaboradas, a partir de um interesse comum: "nós 
não temos os mesmos gostos nos outros aspectos. Nós gostamos de jogar 
futebol". 

Anonimato, dinâmica de grupos em aberto e de ocupação do espaço 

Segundo António, o grupo que hoje existe é bastante 
diferente do que foi há vários anos atrás, quando ele e o seu irmão (Filipe), 
começaram a freqüentar o local. Citado pelos demais como aquele que é o 
mais antigo e mais assíduo, relata que a atividade que desenvolvem hoje, 
naquele horário, surgiu a partir de seis amigos de infância, os quais 
começaram a comparecer ao parque, tentando encontrar parceiros para 
jogar futebol: 

Isto começou, eu, meu irmão e mais uma série de 
pessoas. Já vínhamos para cá há bastante tempo, éramos seis 
pessoas. Destas seis pessoas, atualmente, só estão cá duas, e 
depois apareceu o Mauro e o Amaral. Apareceram cá para jogar 
e formou a nossa equipa. A nossa equipa é formada por pessoas 
que começaram por ser amigos de infância e, depois destes seis, 
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mais dois ou três , como estavam cá, se mantiveram sempre na 
nossa eqmpa; 

nunca foi programado. A única coisa que nós 
tínhamos programado era tentar chegar o mais cedo possível 
para arranjarmos um campo e jogarmos à bola. Com quem ou 
contra quem, não sabíamos. Éramos cinco, éramos seis (ibid.). 

A intenção inicial era constituírem-se como uma equipe e, 
todos os sábados, procurarem adversários para jogar, o que- conforme se 
observa hoje - não aconteceu da forma esperada. Nas suas palavras, 
destaca-se a idéia de que -já naquele momento - a atividade era bastante 
imprevisível e acontecia sem que houvesse nenhuma programação. 

Quando tenta definir o que é aquele grupo atualmente, 
António diz que a atividade funciona "mais ou menos" como um grupo, o 
que se justificaria pelo fato de que, atualmente, há alguma previsibilidade 
acerca do comparecimento dos seus componentes: "agora o grupo se 
formou mais ou menos. Este grupo está formado; há pessoas que, quando 
não vêm, dizem: 'olha, no próximo sábado não vou'. Já não são os mesmos 
seis, já são totalmente diferentes" (António). 

Mesmo assim, as palavras mais ou menos refletem muito do 
que é aquela realidade de hoje, já que as características daquele conjunto de 
pessoas, que pode ser visto todos os sábados naquele local, tomam difícil a 
denominação de grupo. Mesmo que alguns dos participantes digam quando 
irão comparecer, o que prevalece é a imprevisibilidade do comparecimento 
dos seus eventuais componentes e a conseqüente integração sistemática de 
novos elementos, muitas vezes desconhecidos. É este tipo de integração 
que os caracteriza, dando-lhes uma rotatividade constante, sem a qual os 
jogos não aconteceriam. 

Atualmente, o que existe é um conjunto de indivíduos que 
mantêm alguma assiduidade e que são reconhecidos pela presença naquele 
local, oferecendo alguma garantia de que, todos os sábados, naquele 
horário, haverá lá um jogo de futebol. São pessoas que se foram integrando 
umas às outras, constituindo uma dinâmica onde a sociabilidade acontece, 
apesar do anonimato. Quando digo anonimato, refiro-me ao fato de que -
apesar de já jogarem há vários anos no mesmo local - os participantes dos 
jogos de futebol, na sua maior parte: não se conhecem de outro lugar; não 
sabem as profissões dos parceiros; desconhecem o local de moradia dos 
demais; e têm conhecimento apenas do primeiro nome uns dos outros. Tal é 
a situação de anonimato que, de várias pessoas não é conhecido nem o 
primeiro nome: Moreira chama-se, na verdade, Pedro, mas, no Parque, foi 
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assim denominado pelos demais, sem saber explicar a razão; Guarda-redes 
é a única forma de se referirem a outro jogador, já que este pratica sempre 
o futebol nesta posição; Caio é conhecido, no parque, apenas por 
Secretário, já que usa freqüentemente uma camisola do Futebol Clube do 
Porto, com este nome nas costas; José, é chamado de "O Velho"; Fernando 
não é o verdadeiro nome de um outro participante, mas é assim chamado 
por se parecer com um personagem de novela de televisão (Maciel: "eu já 
ouvi chamarem Fernando, mas eu sempre o conheci por Rui e é por Rui 
que eu o trato. Não sei se ele é Rui ou Fernando: eu ouço toda a gente a 
chamá-lo por Rui e eu o trato por Rui) 222

• 

Assim, de uma forma geral, o conhecimento que as pessoas 
têm umas das outras, naquele local, é bastante superficial. Sobre isto, deve 
ser esclarecido que foram identificadas diferentes formas de estar naquele 
espaço e de praticar o futebol com outros indivíduos, todas, de alguma 
forma, vinculadas à idéia de anonimato. 

Naquele contexto, há indivíduos que comparecem em 
pequenos grupos oriundos doutros locais e lá integram-se com outros, estes 
desconhecidos. Este é o caso de um dos vários grupos de pessoas que são 
facilmente identificáveis ao chegarem juntas ao Parque, normalmente 
trazendo consigo uma bola de futebol e procurando parceiros para jogar: 

Uma pessoa nunca veio para aqui já com o objetivo: 
vamos chegar lá, estão lá duas equipas, vamos jogar. Não. 
Chegamos lá, fazemos as nossas brincadeiras, sei lá, várias 
coisas com a bola, ocupamos o espaço. À medida que vai 
chegando o pessoal, quando vemos que há pessoal 
suficientemente para as duas equipas, enfim: "vamos jogar, 
viemos jogar, vamos jogar" (António)223

. 

Diferentemente dos anteriormente citados, alguns 
freqüentam o local de forma sistemática, mas isoladamente. Estes 
integram-se em diferentes jogos e grupos já em atividade ou em formação, 
passando assim a conhecer-se uns aos outros, apenas pelo contato eventual 
naquele local: 

Como não tenho o grupo, normalmente tenho que 
ver se posso jogar ou não: chego aqui, falo com as pessoas. 
Normalmente tenho conseguido entrar, mesmo que não conheça 
as pessoas, foi assim que comecei aqui. Quando eu vinha nas 
férias e não tinha a questão da hora, é mais a oportunidade: o 

222 Daqueles que citei o nome verdadeiro, tive conhecimento dele por tê-los entrevistado e/ou por contato 
em conversa informal ; na sua maioria, os demais não conhecem efetivamente os seus nomes. 
223 Referindo-se ao início da sua freqüência no Parque da Cidade, quando comparecia com o grupo de seis 
amigos. 



207 

jogo está para começar, eles estão a formar as equipas e uma 
pessoa: "dá para jogar mais um?" (Mauro f 24

• 

Há outros que freqüentam sistematicamente o mesmo 
espaço desportivo (campo) e horário, mantendo o hábito de jogar o futebol 
com as mesmas pessoas, as quais passam a conhecer-se de uma forma 
superficial e apenas através do contato que é ali estabelecido, mas, neste 
caso, com alguma regularidade225

: 

Há um fator que é uma pessoa tornar-se conhecida: 
vem duas, três vezes seguidas, começa a tornar-se conhecida, 
começa a fazer parte do grupo. Numa situação em que começa a 
aparecer muitos jogadores, dá-se vantagem àqueles que 
aparecem aqui mais vezes e que já são mais velhos226

• E põe-se 
de lado aqueles que normalmente falham muito (Amaral); 

não está nada combinado, mas é como se estivesse, 
porque já sabemos que, por volta das sete horas, já está aqui 
aquele pessoal, aquela gente habitual. Não é nada combinado, 
mas, de uma maneira geral, são os mesmos. De quinze ou vinte 
que podem aparecer, há sempre uns dez, doze, que estão sempre. 
De vez em quando há dois ou três que não vêm, não vêm hoje, 
mas vêm amanhã, mas entretanto, vêm uns novos, pessoas que a 
gente não conhecia, mas apareceram e pediram para jogar, tal 
como a gente também faz. E, no fim, a gente vai ficando, não 
está nada combinado, mas toda a gente sabe que, à partida, 
àquela hora, está ali gente. Normalmente a gente já sabe quem é 
que vai estar lá (Maciel) . 

E há ainda os efetivamente desconhecidos, os quais, da 
mesma forma como surgem e participam em jogos num ou dois fins de 
semana, desaparecem e nunca mais são vistos no local: "aparece sempre 
muita gente nova, que a gente não conhece, não é? Passam as vezes 
semanas ou dias que se está aí e aparecem sempre uma pessoa ou duas ou 
três novas. É freqüente" (Maciel). Este é o caso de um indivíduo francês 
que participou nos jogos de dois fins de semana seguidos, mas, depois 
disto, não compareceu novamente: o "Francês"227 disse-me que é estudante 
de mestrado na Universidade do Porto e parecia que iria integrar-se nos 
Anônimos, mas, depois do segundo fim-de-semana em que compareceu e 
inclusive levou consigo um colega de mestrado (colombiano), nunca mais 
esteve presente nos jogos daquele horário. 

224 Referindo-se aos dias em que vai ao Parque durante a semana, quando está em férias . Aos sábados 
gartjcipa de forma diferente, ou seja, vinculado ao horário em que o grupo observado costuma jogar. 

25 E a situação dos elementos do grupo que foi observado de forma mais sistemática. 
226 Velhos, aqui, é no sentido dos mais antigos, os que freqüentam a mais tempo o grupo. 
227 Foi logo assim denominado por todos. 
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Além dos participantes que se enquadrariam numa noutra 
destas diferentes formas de conviver naquele contexto, há outros, que ali 
comparecem não só numa destas situações, mas em diversas, de acordo 
com o seu interesse e disponibilidade. É o caso de Rocha, que participa nos 
Anônimos, mas, quando pode e tem vontade, comparece no parque durante 
a semana; é o que fazem Celso e Vitor que, mesmo estando no grupo, 
também jogam com outras pessoas, noutros dias e horários228

• Sobre este 
aspecto, Maciel chama a atenção por ser conhecido por muitos dos 
freqüentadores do local, pois, sendo morador daquelas redondezas, foi por 
mim identificada muitas vezes a sua presença, em diversos dias e horários, 
e ainda praticando o futebol com vários grupos diferenciados: 

Trabalho das nove até às seis e meia e depois, 
normalmente, venho até aqui . Mesmo à semana, mesmo no 
Inverno, venho até aqui , correr. Não é todos os dias, é duas ou 
três vezes: é conforme a disposição. No Verão, venho também 
jogar, porque o pessoal aparece e está muita gente, mas, agora 
no Inverno, não vem ninguém e eu venho só para correr e 
manter a forma. O fim de semana é para jogar. Nem sempre aos 
sábados, pois eu estava a jogar numa equipa de amadores e 
deixei de vir por uns tempos, mas agora tenho vindo outra vez. 
Mas venho aos sábados à tarde; às vezes, venho aos domingos 
de manhã. Não é assim uma coisa muito certa, percebes? Há 
alturas em que venho mais certo, há alturas que já não venho. É 
conforme (Maciel) . 

Assim, apesar de tentar manter um tipo de freqüência 
regular dos seu integrantes, os Anônimos não têm conseguido afastar-se 
muito da lógica do anonimato, já que as suas atividades também acontecem 
de forma bastante imprevisível e com a presença de pessoas que pouco se 
conhecem até são desconhecidas. Mesmo tentando desenvolver a sua 
atividade a partir de um grupo dividido em duas equipes fixas229

, que 
confrontar-se-iam todos os sábados, eles não conseguem fazê-lo desta 
forma, já que a constante falta de elementos e a necessária substituição por 
outros os impede: "começamos a formar aquela equipa e foi ficando. 
Quando falta gente, adapta-se uma pessoa que está por ali" (Moreira) . 

Na realidade, a observação de campo mostrou que afalta de 
gente é uma constante e é sempre difícil prever quem comparecerá em cada 

228 Num sábado, Celso mostrava-se cansado já no início do jogo, o que explicou di zendo que tinha jogado 
pela manhã. Questionado por mim sobre os moti vos que o levaram a jogar, mesmo sabendo que j ogaria 
também à tarde, respondeu: "porque me apeteceu" . 
229 A equipe de António, formada anteriormente a partir de António, Filipe e os seus amigos, mas que foi 
depois alterada com a entrada de Amaral , Mauro e outros; e a equipe de Hugo, que se constituiu num 
segundo momento, formada por Hugo e os seus amigos Luís e Tiago , assim como por outras pessoas que 
passaram a integrá-la. 



209 

fim-de-semana. É por este motivo que, quase todos os sábados, são vistos 
novos elementos participando nos jogos, muitas vezes num número de 
pessoas superior ao dos efetivos230

• Assim, também são feitos 
reajustamentos nas duas equipes originais, situação em que uma empresta 
jogadores à outra, suprindo com os seus elementos a falta de jogadores da 
equipe adversária: Moreira, inicialmente, era da equipe de Antônio, mas 
passou a integrar a equipe de Hugo num dia em que faltaram elementos 
("eu comecei a jogar com esta equipa, porque, um dia, na outra tinha muita 
gente e eles tinham pouca - e eu até costumava jogar na equipa do Antônio 
- fui para a outra equipa e passei a jogar sempre com os outros"); Jorge, 
hoje faz parte da equipe de Antônio, mas, anteriormente, costumava ser seu 
adversário ("eu dantes não jogava pelo Antônio, jogava contra a equipa do 
Antônio, sempre; depois, como comecei a vir regularmente, aí comecei a 
jogar sempre na equipa do Antônio); Mauro, mais de uma vez, trocou de 
equipe; eu, tendo em vista a minha baixa regularidade nos jogos23 1

, acabei 
por não ter uma equipe fixa e participava no grupo jogando em ambas, de 
acordo com a necessidade de cada sábado. Desta forma, "há uma certa 
divisão nas equipas que também fica um bocadinho aleatório" (Moreira), já 
que "não é uma equipa: uma equipa, para ser uma equipa, tem que ter 
organização que aqui não tem; aqui, normalmente jogamos sempre os 
mesmos, que é o que faz chamar de equipa, mas não é uma equipa" (Jorge). 

Através dos depoimentos de vários informantes e das 
observações do trabalho de campo pode ser inferido que a grande 
rotatividade de participantes é o que tem garantido a sobrevivência da 
atividade naquele horário, onde a ausência das pessoas é compensada pelo 
grande número de candidatos a jogadores que estão sempre presentes no 
local. 

Desta forma, os jogos de futebol que ali acontecem estão 
quase sempre abertos à participação de novos elementos, bastando estarem 
perto do campo para serem considerados candidatos em potencial. Estes, ao 
identificarem que faltam pessoas para ser realizado um jogo, inserem-se no 
bate-bola que antecede as partidas e, assim que começam a ser formadas as 
equipes, são incluídos sem nenhuma formalidade; se, daquele dia em 
diante, passarem a freqüentar com alguma assiduidade, terão prioridade 
sobre os efetivamente desconhecidos. O relato de Amaral, sobre como se 
inseriu nos Anônimos, é esclarecedor: 

230 Não foram raras as vezes em que isto aconteceu. 
23 1 Como no período de observação eu sofria de uma lesão nos tornozelos, apesar de ser assíduo no local , 
participava pouco nos jogos. 
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Eu comecei a parar aqui ao sábado de tarde. I to é 
assim, funciona assim: chegamos, vemos um grupo de pessoas a 
jogar à bola e aproximamos, abordamos a pessoa, normalmente, 
que vemos que é a mais . . . mais velha. Há sempre um 
responsável pelo grupo, há sempre um ou outro que dá-nos a 
impressão ser o que manda. Perguntamos se podemos entrar, 
vemos se há lugar para nós e, daí, todas as semanas, aparecemos 
e começamos a fazer parte do grupo sem qualquer inscrição. É o 
conhecimento da cara: a cara começa a ser conhecida e pronto, 
já contam conosco. 

Neste grupo, a participação de novos elementos depende da 
ausência dos mais assíduos, que têm prioridade na participação dos jogos; 
quando estes se atrasam, são eventualmente esperados pelos demais, sendo, 
algumas vezes, o início da partida retardado por alguns minutos: "dá-se 
assim uma prioridade, espera-se um bocadinho para que as pessoas que 
jogam regularmente cheguem" (Moreira). Mas este privilégio existe apenas 
até momentos antes do início das partidas, pois, uma vez que um 
desconhecido tenha sido incluído num jogo e este já tenha começado, o 
elemento atrasado perde a sua vaga: "se eu chegar aqui às duas horas a 
tiverem cá trinta, eu jogo. Mas se chegar às duas e meia e já estiverem a 
jogar, aí não, tenho que esperar pela minha vez; quem chega primeiro tem 
lugar" (Jorge). Foi o que aconteceu quando eu me inseri nos Anônimos e 
fui mantido no jogo, apesar de ter chegado o Secretário assim que iniciou a 
partida: "se quiseres jogar, jogas" diziam António e Filipe, em resposta à 
minha atitude de indecisão sobre se deveria ou não dar o lugar ao elemento 
mais antigo que chegara. Depois de um período maior de convivência no 
grupo, pude perceber que o que tinha ocorrido era o cumprimento de uma 
das únicas regras ali existentes: "chegar a horas. Se chegar depois da hora, 
já é um bocado difícil. É o único regulamento."(Jorge). 

Daí pode ser inferido que, mesmo com este norma, o que 
prevalece naquele local é a lógica dos grupos em aberto e no anonimato, o 
que está ainda mais evidente noutras situações daquele espaço desportivo. 
Esta forma de sociabilidade foi identificada quando eu conversava com o 
Velho à beira de um pequeno espaço onde ocorria um jogo de quatro contra 
quatro elementos e - sem que soubéssemos e mesmo quiséssemos232 

-

estávamos incluídos na equipe que jogaria a partida seguinte, contra os 
vencedores do jogo em andamento 233

• 

232 Já era final de tarde, eu estava encerrando as observações daquele dia e não pretendia jogar; mesmo 
assim, participei no jogo, pois percebi que contavam comigo. 
233 Durante o período de observação, foram identificados apenas dois grupos que freqüentavam 
sistematicamente o local e tinham características de grupos fechados, por não aceitarem elementos de 
f ora: um grupo de homens de idade já avançada (40, 50 anos), que jogam no Campo I, todos os 
domingos, das 9:30 horas até às li :30 horas (trazem balizas próprias e não abdicam do campo no seu 
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Isto pode também ser exemplificado pela sequencia de 
fotografias abaixo (figuras 20, 21 e 22): na primeira imagem, tendo em 
primeiro plano um jogo no Campo I, os indivíduos - anonimamente -
esperam a sua vez de jogar; na segunda imagem (esquerda), organizam uma 
pelada atrás da baliza do Campo I (improvisam a sua baliza); na terceira 
imagem (direita), sua pelada já está em andamento, tendo ao fundo a 
atividade do Campo I. 

. . 

' 

horário) ; e um grupo de jovens (18, 20 anos) oriundos do bairro de Aldoar, que freqüentam o espaço com 
alguma regularidade, aos sábados à tarde (chegam juntos e ocupam um dos campos disponíveis). 



A rotatividade e a lógica dos grupos em aberto também se 
evidencia no fato de não haver uma exigência de compromisso de um 
participante em relação aos demais, no que se refere à sua presença e 
continuidade nas atividades ali desenvolvidas. Sobre este aspecto, naquele 
local , existe uma grande flexibilidade na forma de participar, o que faz com 
que os atrasados e mesmo os desconhecidos não tenham grande dificuldade 
em entrar nos jogos, se esperarem pela saída de algum jogador que esteja 
em campo. Isto porque também não há regras rígidas sobre o abandono de 
uma partida, no momento em que um jogador decidir fazê-lo, fato que, 
sistematicamente, abre espaços aos que estão à espera de um lugar para 
jogar. Não foram raras as vezes que testemunhei pessoas retirando-se dos 
jogos e - sem que fossem apresentadas quaisquer justificativas aos demais 
jogadores - foram substituídas pelo primeiro elemento de fora que percebeu 
que uma vaga estava sendo aberta. Um exemplo desta lógica foi a reação 
de Amaral, quando eu tentava justificar que pretendia sair do jogo antes do 
seu encerramento: "não há problema, vá à sua vida; eu também vou jogar 
mais meia horita e me vou", disse este participante mais antigo, 
tranqüilizando-me. Meia hora depois, Amaral cumpriu o que havia dito, 
retirando-se sem apresentar nenhuma justificativa aos demais jogadores e 
apenas dizendo: "por hoje chega". 

Da mesma forma, aqueles que passam vanos fins-de
semana seguidos sem comparecer no local não terão dificuldade em inserir
se em jogos, quando estiverem presentes. De fato , foram raras as vezes em 
que identifiquei pessoas que compareceram ao local e se retiraram sem 
terem conseguido inserir-se em algum jogo de futebol. Assim, desde que 
um indivíduo não tenha preferência de grupo e horário para jogar, naquele 
espaço não terá muita dificuldade em participar numa partida de futebol , já 
que a idéia de liberdade de participação é a que prevalece: 

Só jogamos quando estamos disponíveis. No último 
sábado, eu disse que só daqui a um mês eu voltava lá a pôr os 
pés. Geralmente não digo, porque geralmente não sei quanto 
tempo vou estar fora, mas, neste caso, sei mais ou menos que vai 
ser um mês. (Afonso). 

Sobre o mesmo aspecto, Rocha compara a forma como os 
jogos são ali realizados, diferenciando de outros grupos desportivos que 
conhece. Assim como Afonso, ele também evidencia a autonomia que cada 
um tem para decidir a respeito da sua forma de participar naquelas 
atividades: 



A gente não se preocupa em faltar. A gente falta , 
mas não está com aquilo de pagar multa. Talvez, às vezes, 
acontece da pessoa não poder vir porque aconteceu um 
imprevisto. Aí, é chato a gente chegar aí e uma pessoa vem fazer 
uma queixa. Não temos compromissos. Nós temos 
compromissos é com nós mesmos. Nós vimos jogar à bola mas 
não temos aquele compromisso: se eu não quiser vir, não venho. 

Além da liberdade que os indivíduos têm na escolha da sua 
forma de freqüentar o local e da idéia dos grupo em aberto, outro aspecto 
também faz parte da forma de ali viver o desporto: naquele contexto, o 
direito de participação é, em grande medida, garantido, na medida em que 
- desde que haja vagas - ninguém é impedido de entrar nos jogos. Em 
situações de entrada de um novo jogador no decorrer do jogo, em princípio, 
ninguém tem prioridade para ocupar as vagas deixadas por aqueles que se 
retiram: como já foi acima referido, foram inúmeras as vezes em que 
presenciei uma vaga ser ocupada pelo primeiro indivíduo que aproveitou a 
oportunidade surgida; e, por outro lado, nunca vi alguém que tentasse 
aproveitar uma destas situações e que fosse preterido a favor de um outro 
jogador. Sobre este mesmo aspecto, Maciel relata o que acontece, muitas 
vezes, naquele contexto, aos domingos pela manhã: 

Há sempre alguém que falta e encaixa-se. 
Normalmente tenta-se meter toda a gente, só que, às vezes, 
torna-se exagerado. Eu chego a jogar com quinze para cada 
lado, aos domingos de manhã; quinze para cada lado, num 
campinho destes que é muito pequenino. E há sempre algum, há 
sempre uma voz que se levanta e "não pode ser, a gente não 
consegue jogar assim", mas o que é que se vai fazer? A mim 
também me custa jogar com muita gente, mas eu acho que é 
chato, porque toda a gente veio para aqui para se divertir um 
bocado e é chato deixar alguém de fora. 

No caso dos Anônimos, esta mesma lógica também se 
evidencia, mas com algumas ressalvas: o grupo não faz restrição à entrada 
de novos elementos no decorrer do jogo (em substituição dos que saem), 
mas tem a preocupação de manter um número limitado de participantes em 
cada partida, o que é · decidido no início do jogo e depende do espaço 
disponível para jogar234

• 

Assim, este grupo mantém alguma unidade, vinculada à 
presença efetivamente sistemática de alguns dos seus elementos. Estes 
indivíduos não são identificados pelos outros como seus líderes, mas sim 

234 Este aspecto será tratado em detalhe posteriormente. 
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O António e o Filipe são pessoas que a gente gosta 
de encontrar aqui e dão uma certa unidade ao grupo. Há uma 
coisa comum a todos nós que é o gostar do jogo em si, o futebol, 
do jogo chamado futebol. Penso que é isto: é o gosto pelo jogo. 
Nunca combinamos nada, mas sabemos que, naquele dia e 
naquela hora, que aquelas pessoas vão estar lá para jogar futebol 
e fazer aquilo que gostam (Mauro); 

há sempre um tipo de liderança das pessoas que 
param cá há mais tempo, as mais velhas, mas isto quase não se 
nota - nota-se só quando é para formar as equipas, quando é 
para incentivar. Mas não se notam muito aqui lideranças 
(Amaral). 

Mas mesmo que estes e outros participantes sejam 
reconhecidos como referências naquele local e horário e que possam ainda, 
eventualmente, ter algum poder de decisão diferenciado dos demais235

, a 
atividade não depende deles e acontece mesmo na sua ausência, como 
Jorge deixa claro no seu depoimento: 

Lideranças, lideranças, não há. A gente fala muito da 
equipa do António, fala muito no Amaral. O António é o que 
está aqui já há mais tempo, o António e o Irmão. A equipa não é 
do António, a gente fala do António, porque foi dos primeiros a 
aqui chegarem, é dos mais velhos. Já joguei aqui muitos fins de 
semana sem o António, e sem o Amaral, e sem o Mauro. Assim 
como eles jogam sem mim [ênfase]. Eu, quando venho para cá, 
não sei se eles vêm ou não. Hoje, por exemplo, pode não 
aparecer ninguém. Eu não tenho contato com ninguém, não falo 
com ninguém durante a semana, não sei se vêm ou se não vêm, 
podem vir, podem não vir. 

Questionados sobre se não dependeriam das lideranças nem 
para que fossem supridas necessidades como, por exemplo, trazer a bola, 
ficou evidente que esta tarefa não é da responsabilidade específica de 
ninguém, mas de todos, de uma forma geral: "geralmente o António 
costuma trazer uma bola, na equipa adversária também há um ou dois que 
trazem, o Mauro também costuma trazer a bola dele" (Jorge). A observação 
confirmou esta interpretação, na medida em que eram sempre identificadas 
mais bolas no local do que grupos praticando o futebol: além dos citados 
por Jorge, Amaral costuma comparecer com uma bola; num sábado, contei 
cinco grupos jogando futebol simultaneamente, e também quatorze bolas 

235 Sendo uma referência no local , António é, muitas vezes, consultado sobre a entrada de 
pessoas no jogo e a sua opinião tem bastante influência. 
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no local (nove não eram utilizadas ou eram apenas usadas em bate bola por 
aqueles que esperavam uma vaga para jogar). 

Mais do que a existência de lideranças que sustentassem as 
atividades, um dos aspectos que se mostrou importante e fundamental para 
a prática do futebol naquele local, foi a forma como são geridos os espaços 
desportivos, comuns a todos e inseridos dentro de uma área pública. Face à 
imprevisibilidade da presença dos jogadores no local e à conseqüente 
lógica dos grupos em aberto, o que lá acontece, de uma forma muito 
evidente, é o compartilhar de espaços que acabam por ser comuns a todos; 
isto porque - apesar do anonimato - os freqüentadores dependem da 
presença uns dos outros, sem a qual os jogos não aconteceriam. Como já 
foi evidenciado em depoimentos anteriores, mesmo que alguém ocupe uma 
área antes dos demais, necessitará compartilhá-la com outros, única forma 
de tomar possível a sua prática desportiva. Na realidade, chegar antes e 
ocupar um determinado espaço desportivo, apenas garante a participação 
num JOgo de futebol, se comparecerem outros interessados e se o jogo 
acontecer. 

Mas no que se refere à existência dos Anônimos, a dinâmica 
da ocupação do espaço mostra-se importante (figura 23). Ela ocorre porque 
- apesar de não se afastar muito do anonimato que caracteriza aquele local 
- na sua forma de organização, o grupo tenta manter alguma unidade. 
Sendo assim, a rotina da marcação do campo mostrou-se uma parte 
fundamental da sua atividade desportiva, visto que consiste em chegar o 
mais cedo possível e ocupar o espaço que estiver disponível. Naquele 
contexto, outra das poucas regras adotadas por todos é que "quem chegar 
primeiro ao campo é dono do campo" (Moreira), o que é obedecido sem 
que haja conflitos. Digo sem conflitos, pelo fato de que, em mais de um ano 
de observação, nunca presenciei, nem nunca me foi relatado algum conflito 
relativo a este aspecto236

• Ao contrário, testemunhei, inúmeras vezes, 
atitudes de reconhecimento da prioridade de quem chegou antes, mesmo 
que este(s) estivesse(m) sozinho(s) ou em menor número de pessoas. A 
única vez em que eu soube que o critério não foi obedecido, foi quando um 
grupo tentou apossar-se do Campo I, enviando antecipadamente alguns 
meninos para cumprirem este papel por eles. Neste caso, a estratégia não 
foi aceita, com a justificativa de que "estava aí um miúdo a marcar o 

236 A única exceção relativa a este aspecto é um grupo de homens de idade avançada (já referido), que 
pratica o futebol no Campo I, aos domingos pela manhã, já há muitos anos (um deles afirmou que são 
mais de 30 anos, mas não me informou se sempre jogaram naquele local). Conforme me relatou Afonso, 
eles não abdicam do campo e, inclusive, criam alguns conflitos: "mesmo que não tivesse ninguém, 
tínhamos que jogar no campo de baixo. Eles chegavam lá e o campo é deles e acabou: este é um grupo 
restrito, não vale a pena nem sequer tentar travar conhecimentos". Sobre este grupo não tenho mais 
informações, pois a observação foi desenvolvida principalmente aos sábados à tarde. 
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campo; e o miúdo não tinha bola, não tinha nada, andava por lá. Há assim 
umas situações duvidosas e, neste caso, a gente ficou com o campo na 
mesma" (Moreira). 

Anônimos: o bate-bola faz parte da dinâmica de ocupação do espaço (figura 23). 

Apesar de a posse de uma bola não ser um atributo 
imprescindível para alguém que queira adquirir o direito de apoderar-se do 
campo, a sua presença funciona como um reforço que dá autenticidade 
àquele que está cumprindo esta tarefa. Por mais de uma vez, identifiquei 
um participante isolado com a preocupaÇão em demarcar o campo, 
utilizando a bola como um elemento simbólico que representaria a presença 
do seu grupo local. Uma delas foi, por mim, assim registrada, no dia em 
que entrevistei António, tendo ele chegado antes do seu horário habitual e 
num período em que o grupo não conseguia, já há muitos fins-de-semana, 
apossar-se do campo: 

237 Estacionamento. 

António chegou às 13:30 horas, correndo, o que me chamou a 
atenção. Comentei o fato de o Campo I estar livre e ele disse: 
"olhei lá do parqut!-31

, nem acreditei ". Fomos conversando e 
dirigindo-nos para o Campo L para fazermos lá a entrevista e, 
ao mesmo tempo, nos apossarmos do campo. Perguntei se uma 
só pessoa era suficiente para isto e ele disse que "o primeiro 
que chegar pega o campo ". Ele deixou a bola no meio do 
campo (demarcação simbólica) e fomos sentar-nos numa das 
mesas que existem ao lado do campo, para fazer a entrevista. 
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Esta tarefa é habitualmente cumprida por alguém que tenha 
maior possibilidade para tal, o que está relacionado com a sua 
disponibilidade de tempo para chegar cedo ao campo, assim como com o 
fato de residir próximo do parque. No período de observação do grupo, 
Celso e Vitor (moradores próximos) eram quase sempre os primeiros a 
chegar, sendo eventualmente substituídos por Mauro, este também morador 
próximo e que ainda não trabalha aos sábados pela manhã. Eles tentavam 
comparecer no campo poucos minutos após as 13:00 horas, horário em que 
um outro grupo deixava o espaço livre, ao encerrar a sua atividade. 
Daquele momento em diante, o(s) primeiro(s) a chegar tomava(m) posse do 
campo e ficava(m) à espera dos demais. Velho, que costuma chegar num 
horário posterior ao início das atividades deste grupo, vê nesta estratégia 
um tipo de organização que caracteriza o grupo dos Anônimos: "há lá um 
grupo que é mais ou menos organizado. Não têm um tipo de organização 
rígida, mas há, porque eles têm dois ou três ou quatro rapazes, que vêm 
cedo para marcar campo e eles, quando vêm, já vêm com o grupo deles". 

Na maior parte da vezes, os conflitos não acontecem pelo 
fato de também existirem vários grupos e pessoas que, em certa medida, já 
conhecem a dinâmica do local. Como vários dos jogadores freqüentam o 
local com alguma regularidade, alguns grupos, com os seus respectivos 
locais e horários, são, até certo ponto, reconhecidos. Foi isto que permitiu a 
Velho afirmar, com alguma certeza, que pratica o futebol naquele local num 
horário determinado: "nós jogamos lá às 5:00 horas, porque o grupo sai de 
lá às 5:00 horas"238

• 

Há ainda situações em que, havendo um número excessivo 
de pessoas à busca de um espaço para jogar (mais de duas equipes para um 
só campo), os participantes decidem praticar o futebol dentro da dinâmica 
do bota fora: são então formadas equipes que jogam entre si dentro de um 
tempo estabelecido, sendo que aquela que for a vencedora em cada jogo, 
tem o direito de manter-se no campo e jogar contra os outros adversários. 

Mas, mesmo com a sua relativa organização e com o 
conhecimento da dinâmica do local, houve um período em que 
relativamente a este aspecto - os Anônimos passaram por dificuldades. 
Apesar de serem freqüentadores assíduos, num mesmo horário, já há alguns 
anos239

, isto não impediu que um grupo de amigos originários da Freguesia 
de Aldoar240 passasse a comparecer no mesmo horário e a disputar o uso do 

238 Quando fala do grupo que sai do campo, refere-se aos Anônimos. 
239 Amaral afirma que joga no mesmo local e horário há aproximadamente três anos; António há quatro. 
240 A Freguesia de Aldoar é contígua ao Parque. No contato que tive com este grupo, informaram-me que 
são todos moradores da mesma freguesia e que são amigos de infância. 
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Campo I. Ao que parece, os elementos deste grupo tinham contatos entre si 
noutros contextos, o que lhes permitia uma presença evidentemente 
programada, já que compareciam sempre ao mesmo tempo, com um grupo 
completo e com as duas equipes previamente constituídas; além disto, 
como todos residem muito próximos do parque, costumavam chegar cedo 
ao local, o que fazia com que os Anônimos ficassem em desvantagem em 
relação à ocupação do espaço de jogo. 

Desta maneira, o Grupo de Aldoar desestabilizou uma 
dinâmica já conhecida por todos, fazendo com que - neste período - os 
Anônimos passassem, muitas vezes, a praticar o futebol no Campo 11 e 
também noutros espaços que se encontravam disponíveis; isto porque -
coincidentemente - este segundo campo na sua ordem de preferência, 
também esteve indisponível devido a obras realizadas no local e por falta 
de uma das balizas. Desta forma, a sua prática desportiva esteve quase 
sempre vinculada ao que o espaço permitia: além do Campo 11, os jogos 
eram realizados também na área destinada ao voleibol e noutro espaço 
amplo e relvado, já fora da clareira. Nestes dias, a distribuição do espaço 
foi difícil para todos os que ali costumam jogar o futebol, criando situações 
em que mais de um grupo esteve envolvido: 

Em determinado momento, o "Grupo de A/doar" 
parecia que iria encerrar o jogo que realizava no Campo I, o 
que estimulou os "Anônimos" (estavam no Campo li) a trocar 
de campo. Estes interromperam o jogo e, enquanto se 
preparavam para ir para o Campo I, um grupo que estava 
jogando futebol na área do voleibol, também interrompeu o seu 
jogo e preparou-se para trocar de campo e utilizar o Campo li. 
Vendo o que acontecia, um dos elementos do "Grupo de 
A/doar" gritou que era "só intervalo", o que fez com que tudo o 
que estava sendo mudado voltasse à situação anterior. 
Fernando (estava no espaço do voleibol) reclamou daquela 
indecisão. 

Apesar de insatisfeitos com a situação, os Anônimos nunca 
expressaram alguma posição no sentido de considerarem que deveriam ter 
prioridade naquele local. Tanto nos seus depoimentos sobre este assunto, 
como nas atitudes que tomaram nas situações de disputa do espaço, 
revelaram um sentido de respeito pelo direito de ocupação do campo de 
jogo pelos demais freqüentadores. Testemunhei também muitos 
comentários e brincadeiras bem humoradas, entre os participantes dos 
Anônimos e os do Grupo de Aldoar, relativas a este assunto. Um exemplo 
foi o que registrei num dos dias de observação, em que eu e o Vitor fomos 
os primeiros a chegar ao Campo 1: 
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Eu e o Vitor estávamos conversando e, pouco tempo 
antes tínhamos falado sobre o fato de o "Grupo de A/doar" não 
ter chegado. De repente, um deles passou por nós. Eles eram 
uns cinco e vinha um na frente, com uma bola, já entrando no 
campo. Vinha também um (por detrás de nós) que parece ter 
liderança no grupo. Vitor logo se apressou em dizer (rindo) que 
"hoje o campo é nosso, está ocupado ". Aquele que estava com a 
bola testou a convicção de Vitor, já que nós éramos apenas dois 
e não tínhamos uma bola em nosso poder: mesmo brincando, 
dizia que o campo seria deles, pois ele havia chegado já às 7:00 
horas e não encontrara ninguém. Vitor respondeu que estava ali 
desde às 13:00 horas e que o jogador do "Grupo de A/doar" 
deveria chegar cedo, também à tarde. Vitor (numa atitude em 
que parecia tentar Jazer uma política de boa vizinhança e ainda 
dar mais autenticidade à sua presença ali), também levantou e 
foi para a baliza, desafiando-o a fazer um gol (Vitor é guarda
redes): "vamos lá, chuta". O seu interlocutor não deu 
continuidade à conversa e foi para o Campo li. Enquanto isto, 
aquele que parece ter liderança no grupo passava por detrás de 
nós e dizia: "hoje não tem problema, o campo é de vocês, nós 
não vamos incomodar". 

Assim como o que foi acima relatado, em geral, a situação 
de disputa do espaço é resolvida através da negociação, como neste outro 
exemplo que também foi por mim registrado no diário de campo: 

Havia poucas pessoas no parque (mau tempo) e 
chegavam apenas alguns do "Anônimos" isoladamente. 
Começaram a chegar outros, que pareciam ser de um mesmo 
grupo, pois juntavam-se aos outros assim que chegavam. Eram 
estudantes universitários que estavam ali - ao que parecia -
para preparar uma equipe para alguma atividade (contavam 
com a presença de uma pessoa que exercia a função semelhante 
à de treinador). Às 2:50 horas havia ali apenas dois grupos: os 
"Anônimos " e os "Universitários ". Cada pessoa que ia 
chegando e era vista de longe, era esperada na expectativa de 
que fosse dos "Anônimos". A preocupação era no sentido de 
saber se haveria ou não o jogo: "lá vêm mais 3, não sei quem 
são, mas o que importa é que venham jogar" (Amaral). 
Enquanto esperavam comentavam que "logo chegam os do 
turno das 3 [horas] ou do turno das 5 [horas]", contando com 
estes para completar o grupo. Criou-se assim um impasse: os 
"Anônimos" tinham chegado antes e tinham o domínio do único 
campo em condições, o Campo I, já que no Campo 11 havia 
apenas uma baliza; apesar disto, tinham apenas seis jogadores, 
enquanto os "Universitários " eram em torno de vinte 
elementos. Os "Anônimos" tinham o campo, mas não tinham 
grupo para jogar; os "Universitários" tinham o grupo, mas não 
tinham campo. Após terem negociado (António e o treinador 
dos "Universitários"), decidiram que os "Universitários" 
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jogariam trinta minutos de jogo só entre eles e, depois, 
revezariam os seus j ogadores num jogo contra os "Anônimos". 

Há ainda situações inusitadas e até cômicas, que merecem 
ser registradas, como a que me foi relatada por Amaral (rindo muito), 
acerca de um acontecimento envolvendo Vitor e Celso. Segundo este 
informante, os seus parceiros "vieram sorrateiros pegar o campo", após 
terem ouvido uma conversa entre dois elementos do Grupo de Aldoar, que 
estavam num café próximo preparando-se para vir ao parque e ocupar o 
mesmo espaço. 

O desporto 

Nas páginas anteriores, foi descrito um contexto desportivo 
onde a imprevisibilidade dos acontecimentos parece ser uma constante. O 
caráter anônimo das relações, o fato de os grupos desportivos estarem 
sempre em aberto e a constante disputa e/ou o compartilhar do espaço, 
fazem daquele contexto um universo desportivo bastante singular. 

Tendo em vista a forma como as atividades lá acontecem, 
quando um freqüentador sai de sua casa num sábado à tarde com o objetivo 
de jogar futebol , nunca tem certeza do que encontrará: ele não sabe se os 
seus parceiros comparecerão241

; não tem certeza se conseguirá uma vaga 
nos jogos que, porventura, acontecerem; e não tem garantias de que haverá 
espaços disponíveis onde - com algum grupo, mesmo que eventual - possa 
praticar o desporto. 

Por outro lado, apesar de toda esta incerteza expressa no 
plano teórico, na realidade, este participante não terá dificuldades para 
praticar o desporto. O fundamento empírico que oferece esta certeza 
sustenta-se numa outra característica, bastante evidente naquele universo, 
que é a diversidade de formas de praticar o futebol ali encontradas, às quais 
todos os freqüentadores se adaptam com facilidade . 

Quando, em páginas anteriores, afirmei que, no espaço 
desportivo do Parque da Cidade (clareira) , acontecem simultaneamente 
várias partidas de futebol , eu não estava me referindo ao futebol na forma 

24 1 Várias vezes aconteceu não haver pessoas suficientes para que houvesse jogos, o que ocorreu, até certo 
ponto, independentemente das condições climáticas: apesar de, nos dias de chuva, a freqüência de 
participantes costumar ser menor, isto também ocorreu em dias em que o clima era favorável à prática do 
futebol em locais abertos. 
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como habitualmente é visto nos meios de comunicação de massa. As 
atividades desportivas ali desenvolvidas são, na realidade, adaptações do 
futebol oficial , representadas por diversas formas de realizá-lo, vinculado 
às condições que o espaço oferece e ao número de participantes presentes. 
Assim, a · observação sistemática permitiu identificar desde as práticas 
realizadas nos Campos I e II - onde há balizas, joga-se com guarda-redes e 
o número de jogadores é mais próximo das regras oficiais (nove contra 
nove jogadores; oito contra oito jogadores) -, até às mais descaracterizadas 
formas de praticar este mesmo desporto (jogos entre equipes de três, quatro 
ou cinco elementos, com balizas pequenas, demarcadas com pedras no solo 
e sem guarda-redes). 

Apesar disto, ao que parece, os partiCipantes não têm 
dificuldades para circular de um campo e/ou grupo para outro, pois todas 
estas práticas são sustentadas nas mesmas referências - a dinâmica e as 
regras do futebol oficial - que são conhecidas por todos. 

Regras e arbitragem 

Assim, pautados num universo compartilhado de 
referências, os jogos são realizados sem que haja a figura do árbitro, pois 
todos e cada um têm participação na sua condução. Isto tanto é feito em 
relação à construção de novas regras, nas constantes adaptações que são 
feitas, como nas interpretação das regras já conhecidas por todos. Sobre a 
primeira situação, vários exemplos poderiam ser citados, como: nos jogos 
com balizas pequenas e sem guarda-redes, podem não ser válidos os golos 
obtidos por chutes de longa distância; nos jogos em que há guarda-redes, 
esta função pode ser revezada entre todos os jogadores de cada equipe; os 
tiros de lateral e escanteios - dependendo do tamanho do campo - poderão 
ser realizados com os pés ou com as mãos; o número rrúnimo/máximo de 
jogadores poderá ser alterado; as dimensões e delimitações do campo são 
alteradas de acordo com o número de jogadores. 

Outras adaptações são feitas a partir das regras oficiais do 
futebol, dependendo de vários aspectos, todos vinculados aos acordos feitos 
entre os participantes, antes do jogo e mesmo durante a partida. Face ao 
grande número de desconhecidos que comparecem no local e à mobilidade 
dos jogadores por todos os grupos e campos, não raras vezes as regras são 
adaptadas e acertadas já durante o jogo, à medida que as dúvidas 
acontecem: numa partida de que fiz parte (entre duas equipes de quatro 
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elementos, sem guarda-redes e com balizas pequenas demarcadas com 
pedras) tive um gol não validado, pelo fato de um adversário ter reclamado 
que eu teria chutado de longa distância (do campo da minha equipe), o que 
não deveria ser válido, conforme a opinião deste participante; até então, 
isto não estava acordado, mas, dali em diante, todos concordaram e esta 
passou a ser a regra vigente. 

No que se refere às interpretações de regras já conhecidas, 
as decisões acontecem de forma espontânea, podendo todos pronunciarem
se sempre que considerarem necessário. Nestas condições, a não existência 
do árbitro cria algumas dificuldades, vinculadas às divergências de 
interpretações que cada jogador/árbitro faz de cada situação de jogo. 
Mesmo que não haja estratégias previamente definidas pelos participantes, 
algumas formas de resolver os eventuais impasses parecem ser consensuais 
naquele contexto: nas situações em que a interpretação está vinculada a 
uma avaliação objetiva242

, a opinião que costuma prevalecer é a do(s) que 
estiver(em) mais perto da jogada; naquelas em que a decisão depende de 
uma interpretação relacionada com maiores níveis de subjetividade 
(principalmente opiniões relativas aos contatos corporais), em princípio, 
apenas o jogador que tenha sido vítima da transgressão à regra deve exigir 
a cobrança de uma falta a seu favor; numa clara intenção de tentar evitar 
que o jogo seja interrompido, muitas faltas reivindicadas são 
desconsideradas243 por serem pouco evidentes, por não terem muita 
importância no desenvolvimento 'do jogo, ou pelo fato de que o elemento 
que as reclama não demonstra convicção; no caso de faltas reivindicadas, 
em que a interrupção do jogo é inevitável (um jogador cai e machuca-se, 
por exemplo), costuma prevalecer a posição daquele que se sentiu 
prejudicado, mesmo que haja discordância. 

Apesar destas linhas gerais serem, até certo ponto, 
respeitadas, acontecem eventualmente dúvidas e mesmo discussões sobre a 
arbitragem. Assim, quando utilizei as expressões costuma e em princípio, 
procurei ressalvar o fato de que nem sempre todos os participantes 
concordam e se comportam da mesma forma, o que encaminha para alguns 
conflitos. Quando isso acontece, as decisões são negociadas e os jogadores 
acabam por chegar facilmente a acordos, o que também acontece 
relacionado com o interesse em que o jogo não seja interrompido: é 
evidente o interesse em que o jogo fique o menor tempo possível parado e, 
quando as divergências existem, rapidamente aparecem opm10es 
conciliadoras. Nestas discussões, são também freqüentes os argumentos em 

242 Por exemplo, decisões sobre se a bola saiu ou não do campo e jogo, ou se entrou ou não na baliza. 
24 3 O jogador reclama e o jogo continua, como se ele não tivesse reclamado; nestes casos, a partida só será 
interrompida se ele efetivamente insistir. 



que os jogadores exigem uns dos outros atitudes de isenção no julgamento 
de uma ocorrência; destas atitudes, a que, de forma mais rápida, resolve as 
divergências, é a posição de um participante que arbitra contrariamente aos 
interesses da sua própria equipe. O seguinte relato, registrado no diário de 
campo, ilustra bem estas situações: 

Rocha disputara a bola com um jogador defensor adversário e 
- numa atitude em que se protegia - virou-se de costas para a 
jogada. Mesmo assim, reclamou de uma pretensa infração do 
seu adversário (dizia que a bola lhe tinha batido na mão). 
Poucos deram atenção à reclamação e o jogo continuou, 
enquanto Rocha reclamava insistentemente. Reconhecendo que 
não teria a certeza de que a infração ocorrera, dizia que tinha a 
impressão de que ela tinha acontecido e argumentava, apelando 
para que o outro se acusasse: "eu não tenho certeza, só quem 
pode afirmar isto é ele mesmo, mas se ele for mesmo honesto, 
vai dizer". Enquanto o outro não respondia (parecia fugir da 
resposta), o debate acontecia entre uns três ou quatro jogadores 
e o jogo continuava. Até que chegou ao ponto em que Rocha 
repetiu ("se ele for honesto ... ") frontalmente em relação ao 
outro, que acabou por acusar-se. Um dos companheiros de 
equipe do jogador faltoso reclamou (discordava da decisão) e 
foi rebatido por outro da mesma equipe: "quando toca na mão, 
não é mão? Ele não está a dizer que tocou ? Então não há nada 
a discutir". 

Neste caso, inicialmente, o jogo teve continuidade, pois, 
além de Rocha não ter demonstrado convicção sobre a infração (estava de 
costas), a jogada não teve importância no desenvolvimento do jogo (não 
era uma situação de chance clara de gol que teria sido impedida através da 
infração). Mesmo assim, Rocha insistiu e conseguiu cobrar a falta em seu 
favor, o que obteve utilizando como argumento a exigência da honestidade 
do seu adversário. 

O que foi relatado acima é o que, de uma forma geral, 
acontece de mais conflituoso naquele contexto, onde, mesmo que algumas 
vezes as discussões se prolonguem, elas não são habituais na forma como o 
futebol é ali praticado. Por exemplo, nas situações em que há choques 
físicos entre jogadores e um deles eventualmente se machuca, mesmo que 
haja algumas reclamações, normalmente estas são contornadas com um 
pedido de desculpas daquele que causou o acontecimento. Ainda que, de 
fora, o constante palavrear em alto tom transmita a idéia que o ambiente é 
conflituoso, a observação sistemática e mais aproximada deixa evidente 
que isto não acontece e que todas aquelas palavras acabam por ter pouco 
valor: "tem bom ambiente aqui. Apesar de muita coisa, a gente dá-se todos 
bem. A gente fala, discute e tal, mas é diferent.e, é um grupo mais alegre, 



224 

uma pessoa ri-se e tal"(Rocha)244
• Em todo o período de observações, 

testemunhei apenas uma ocasião em que um dos jogadores se dirigiu a 
outro numa discussão acalorada e efetivamente agressiva24

\ sendo 
censurado por todos os demais, estes que - procurando a conciliação -
argumentavam que a jogada fora perigosa, mas não intencional. É 
importante ressaltar que, no que se refere a faltas relativas ao contato 
corporal , o número de ocorrências é muito pequeno, chegando, por vezes, a 
serem jogados cerca de quarenta, cinqüenta minutos, sem que nenhuma 
delas aconteça246

• 

A organização das partidas e o ethos desportivo 

Assim, em cada grupo e/ou campo, as equipes são divididas 
de acordo com o número de participantes que comparece e também 
vinculadas às dimensões do espaço que tiverem disponível. Mesmo 
tentando manter a unidade do seu grupo, no caso dos Anônimos isto 
também acontece, tendo em vista (como já foi referido) a intensa 
mobilidade que ocorre entre os seus jogadores. 

Se, por um lado, sob o ponto de vista sociocultural , aquele 
ambiente é utilizado por vários tipos de freqüentadores , por outro, são lá 
encontrados muitos indivíduos com características semelhantes no que se 
refere à prática do futebol. Mesmo havendo diferenças, por vezes bastante 
evidentes247

, de uma forma geral , há uma certa aproximação quanto à 
capacidade de cada um produzir algo numa partida de futebol (Amaral: 
"somos equivalentes em valor em jogar à bola"), já que as suas idades, 
condição física e experiências desportivas anteriores são semelhantes. 

244 Comparando com um grupo que conhece, onde "há muita pressão", vinculada ao compromisso do 
comparecimento e ao resultado dos j ogos. 
245 Era um j ogador que eu vi naquele local apenas uma vez. Naquele dia, ele reclamou de várias jogadas 
semelhantes e, numa delas, chegou a empurrar um outro parti cipante, pelo fa to deste ter agido de uma 
forma pretensamente violenta. 
246 Sobre isso, não fi z nenhum controle efetivamente sistemático, mas, quando ti ve a preocupação de 
observar, foi desta forma que aconteceu. 
247 Osório e Francisco são homens j á reformados que se inserem eventualmente nas partidas de futebol , 
onde os participantes são, na maiori a:, adultos jovens (até cerca de trinta, trinta e ci nco anos). Vi também, 
várias vezes, participar nos jogos dos Anônimos um rapaz que parec ia apresentar alguma defici ência 
mental e efeti vamente não sabia j ogar o futebol ; numa das vezes, Amaral e Afonso comentaram se 
deveriam deixá-lo jogar ou não, sendo que ele acabou por jogar, apesar de Amaral sugerir que não deveria 
("ele tem uma disquete torta") ; Afo nso disse que j á tinha j ogado com ele e que ele "é muito duro, é 
preciso ter cuidado" (referia-se ao perigo de choques físicos não intencionais) . Houve situações em que 
j ogaram meninos de treze, quatorze anos . 
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Desta forma, apesar de o ambiente se caracterizar pelo 
anonimato e, neste sentido, os coletivos que são virtualmente formados, 
não apresentarem uma identidade vinculada ao grupo, os Anônimos 
conseguem identificar o futebol que praticam, ao compará-lo com as suas 
experiências anteriores e com outras atividades desportivas que conhecem. 
É o que fica evidente no depoimento de Amaral, quando confronta o que 
faz no Parque da Cidade com as práticas desportivas federadas de que já 
participou248

: 

Como atividade lúdica, aqui é melhor: sentimo-nos 
livres, não temos responsabilidades de perder, de resultados. 
Vimos para aqui para divertimento. Quando pertencemos a uma 
organização, já há uma pequena diferença: temos de equipar-nos 
todos igual, assumimos responsabilidades de grupo, de 
competição, e isso retira um pouco o prazer que o desporto dá. 
Portanto, enquanto pratiquei desporto competitivo, é uma coisa; 
o único gozo que dá é quando se ganha não é? Portanto, treina
se, luta-se para ganhar. Aqui, embora goste sempre de ganhar, 
aqui isto já não é importante: o importante é estar aqui e fazer as 
coisas bem, como gostamos, e não termos ninguém a comandar
nos e cada cabeça faz por si. Embora, isto, pronto, joguemos 
todos em grupo e depois de começarmos a conhecermos e 
sabermos o que cada um vale, mas sempre numa perspectiva 
livre. É esta a diferença que há entre clubes organizados, e 
clubes desorganizados que é o caso aqui. Aqui não é 
praticamente um clube: aqui são grupos em que as pessoas se 
unem com um ideal, que é o ideal de se divertirem a jogar à 
bola. 

Amaral faz o mesmo tipo de comparação, ao referir-se ao 
que denomina de "Clube de Café", outra prática futebolística de que fez 
parte. Segundo ele, esta atividade não era federada, mas - em diversos 
aspectos - seguia uma lógica semelhante à das competições oficiais, dentre 
elas o fato de ser um grupo fechado que competia contra outros: 

Isto é assim, o [futebol de] café junta-se meia dúzia 
de carolas que são pessoas que estão interessadas em montar um 
grupo. Arranja-se dinheiro de várias maneiras: uns dão, passam
se rifas, depois consegue-se o equipamento. Eu, por acaso, tenho 
experiência; no grupo de café fui diretor, fui treinador, fui atleta, 
fazia as três coisas ao mesmo tempo. Era eu que organizava 
jogos, o campo aluga-se, há uma despesa, a despesa é a dividir 
por todos. Depois existem aqueles pequenos problemas que é ter 
de substituir jogadores: estamos ali um grupo de amigos e 
ninguém gosta de ser substituído e todos pagam e todos se 
sentem no direito de jogar. Portanto, são quinze jogadores e só 

248 Praticou pugilismo em Portugal e futebol amador na Suíça, ambos com participação em campeonatos 
federados. 
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podem jogar onze, depois têm que se fazer as substituições e o 
pessoal fica chateado, pronto, este é um dos problemas que tem. 
Aqui é diferente, aqui junta-se sete ou oito de cada lado, 
conforme as dimensões do campo, e joga-se até o fim. 

Vários aspectos são destacados nestes depoimentos, nos 
quais o informante coloca em oposição várias características que encontra, 
ora no desporto que pratica no Parque da Cidade, ora nas suas experiências 
desportivas anteriores: enquanto, para Amaral, os Anônimos são 
caracterizados pelas palavras e expressões lúdico, livre, prazer, o que 
gostamos, divertimento, as quais estão vinculadas à idéia de informalidade 
e de participação de todos, as outras atividades são por ele descritas, 
destacando-se a competitividade, a responsabilidade com o resultado, o 
objetivo de vencer os jogos, a organização e o caráter seletivo encontrado. 

António também faz comparações com a experiência que 
teve no futebol federado de âmbito amador e aponta várias diferenças em 
relação aos Anônimos: 

A nível distrital, já se ganha dinheiro. A ganhar 
dinheiro já há uma coisa mais cuidada, já há muitos interesses. 
A distrital é quase a vida de um profissional, de um Porto, 
Benfica, Boavista. Não tem as mesmas condições, mas é o 
estado de espírito tanto das direções, quanto dos atletas, que tem 
que ser igual a um estado de espírito de um Porto, Benfica ou do 
Sporting. Há dinheiro em jogo, há responsabilidades e há 
obrigações; 

o estado de espírito é este. Para mim, quando se 
mete numa coisa, tem obrigação de uma coisa, tem que dar o 
máximo em prol do clube com o objetivo, no caso, o desporto. 
Dar o máximo com um objetivo: ser campeão nacional. Na 
distrital é rigorosamente igual. O estado de espírito que os 
jogadores têm que ir para lá: sabe que têm um treino às 7:00 
horas, têm que estar lá às 7:00 horas. É um compromisso (ibid.) ; 

em relação ao Parque da Cidade, já não pode ser 
assim. O compromisso que tenho, ao vir para o Parque, não é 
com ninguém, não é com ninguém, é comigo mesmo. Agora, se 
tiver que faltar, falto. Na distrital é diferente. Totalmente 
diferente daquilo que se passa aqui no Parque da Cidade. São 
amigos que, se perder por três, por quatro ou por cinco, ou por 
seis, é igual, vai para casa na mesma (ibid.). 

Este informante também caracteriza de forma distintiva as 
duas atividades, destacando, no desporto federado, um espírito que aponta 
para a busca de resultados, o que - segundo ele - tem interesses além do 
jogo (outros interesses) e conduz à existência de responsabilidades, 
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obrigações e compromissos. Pelo contrário, no Parque da Cidade, as 
atividades estão vinculadas à idéia de não haver compromissos e a um 
desporto em que não há objetivos a atingir. 

De forma semelhante ao que aponta António sobre a sua 
experiência no desporto federado, Amaral analisa o desporto profissional e 
destaca diferenças que permitem também identificar a atividade dos 
Anônimos, como um universo desportivo particular: 

O futebol que eu vejo na televisão é o futebol feito 
por profissionais que vivem daquilo que estão a fazer e, como 
qualquer emprego, obedecem a regras, são mandados, têm que 
fazer aquilo que lhes mandam. O futebolista tem que fazer 
aquilo que lhes mandam( ... ) aquilo é a profissão dele. Noto que, 
muitas vezes, o futebolista não se diverte a jogar à bola, são 
obrigados a fazer apenas aquilo que lhes mandam e não podem 
sair muito daí. O futebol profissional, como divertimento, creio 
que não atinge níveis altos. Futebol, para dar gozo, tem que ser 
praticado de maneira livre de qualquer pressão de ter de ganhar. 

Referindo-se também ao futebol federado, Maciel encontra 
outros aspectos, através dos quais consegue diferenciá-lo da atividade que 
desenvolve no Parque da Cidade todos os sábados: 

Isto aqui é mais amizade e, ·no federado, é mais ·a 
sério: há competição e ninguém gosta de perder. Aqui também 
há competição, mas é uma competição diferente, porque, eu 
olho para isto e eu não gosto de perder e acho que ninguém 
gosta de perder, mas, se perder, vou embora na mesma, 
satisfeito, o que me interessa é jogar. Agora, quando jogo 
federado, quando digo que é mais a sério éjustamente por isto: a 
gente joga com alguém que não conhece, com uma equipa do 
outro lado qualquer; e a gente gosta de ganhar porque temos os 
amigos todos fora, a ver, temos os diretores, os presidentes, os 
treinadores e a gente gosta de mostrar que está ali. para se 
esforçar para ganhar. 

Neste depoimento, Maciel aponta para o maior nível de 
competitividade e seriedade que caracteriza as competições federadas, 
relacionando-o com os aspectos de identidade e prestígio, na medida em 
que - para ele - os atletas representam um determinado clube e esperam o 
reconhecimento das demais pessoas vinculadas a esta agremiação. 

A mesma relação entre competitividade, seriedade e 
identidade é evidenciada noutro depoimento de Maciel, quando relata a sua 
experiência num grupo no qual pratica o futebol, no mesmo local, mas aos 
domingos pela manhã. Neste caso, Maciel joga com pessoas que, tendo 
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vindo a encontrar-se há já algum tempo no parque, decidiram formar uma 
equipe, o que lhes dá alguma unidade e tem reflexos noutros aspectos 
relativos à prática futebolística que desenvolvem: 

Nós já temos a nossa equipa certa. A outra equipa é 
indiferente quem é. A nossa equipa são sempre sete, ou oito, ou 
nove certinhos e, do outro lado, não interessa quem é. Parece 
mais uma equipa ali. Muda o espírito. Algumas equipas 
profissionais costumam dizer que é a alma, o amor à camisola. 
Têm amor pela camisola e esforçam-se mais. É mais ou menos o 
que acontece ao domingo, mesmo na brincadeira; mas quando a 
gente está a perder a gente esforça-se mais; 

eu aquF49
, jogo, se perder, perdi, não há problema; as 

pessoas estão contentes, alegres, não interessa se estão a perder 
ou a ganhar, embora a gente esforce-se para ganhar, mas, se 
perdeu, perdeu, não há problema: se entra um golo, ninguém 
reclama nem nada, não é? Mas, ao domingo, a gente joga é mais 
aquela coisa: se o guarda-redes falhou uma bola ou qualquer 
coisa, toda a gente manda vir com ele; há mais uma exigência 
(ibid.); 

é mais a sério, não há um campeonato, não há uma 
classificação em que, se ganharmos, vamos ganhar três pontos, 
mas há aquele espírito em que, no fim, a gente diz assim: "já não 
perdemos não sei há quanto tempo". E a gente, na semana a 
seguir, se estiver a perder, a gente quer manter aquele recorde a 
gente diz: "ainda não foi hoje que perdemos" (ibid.). 

Conforme afirma o informante, à medida que se 
identificaram como uma equipe, a sua forma de jogar o futebol alterou-se, 
mudando o espírito: ela passou a ser mais séria; os participantes 
aumentaram os níveis de exigência de rendimento desportivo; os membros 
da equipe passaram a preocupar-se com os resultados do grupo e, inclusive, 
com a manutenção destes resultados no decorrer do tempo. 

De forma semelhante, a aquisição de um tipo de identidade 
interferiu no comportamento dos Anônimos, num sábado em que jogaram 
contra uma equipe universitária que compareceu no locaP0

• Contrariamente 
a outros dias e ao que se poderia esperar de um grupo de indivíduos 
anônimos, neste dia constituiu-se um tipo de identidade momentânea, na 
medida em que - durante o período em que disputaram a partida de futebol 
- comportaram-se efetivamente como um coletivo, que tentava demarcar-se 
na relação com o seu oponente: "a nossa universidade é a da vida", disse 
António, estabelecendo uma distinção entre o seu e o outro grupo. Também 

249 Refere-se aos jogos dos sábados à tarde. 
250 Situação já referida. 
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dentro do campo de jogo os comportamentos se modificaram, tanto pelo 
maior valor aparentemente dado ao resultado, como pelo aumento do nível 
de seriedade que era verificado na forma de jogar futebol: Amaral orientava 
muito os seus companheiros; Celso comentava (em tom de reclamação) que 
os adversários revezavam os seus jogadores ("também assim, entra um e 
sai outro e nós ficamos cansados"); todos obedeciam a uma estrutura tática 
que foi definida numa conversa anterior ao jogo. Isto chamou-me a 
atenção, pois este tipo de comportamento é muito diferente do que 
normalmente acontece nos jogos entre os Anônimos: Amaral não costuma 
falar durante os jogos; como já relatado, a rotatividade dos jogadores faz 
parte da lógica que acontece naquele espaço; e não costuma haver rigidez 
quanto a guardar posições táticas nos jogos. 

Apesar destes dois exemplos acima referidos, outros 
depoimentos vinculam a forma de praticar o futebol entre os Anônimos, 
com diferenças relativas ao que os informantes encontram noutros 
universos desportivos. Paradoxalmente, ao identificarem-se também por 
não terem efetivamente uma identidade própria, eles apontam para uma 
maneira específica de praticar o desporto, que é diferente de outras e, em 
grande medida, está relacionada com a idéia de uma prática do desporto 
com um fim em si mesmo: "nós, aqui, é praticamente chegar cá, jogar à 
bola e mais nada" (Jorge); "[gosto de ] dar uns pontapés na bola, para 
passar uma boa tarde de futebol, para conviver, para conversarmos, para 
nos rirmos (Velho); "ali não está nada em jogo, é só pelo prazer de jogar 
futebol" (Afonso); "se calhar, hoje, eu tenho um enorme prazer de brincar, 
neste caso é jogar à bola" (Amaral). 

As mesmas características com as quais os partiCipantes 
identificam o futebol dos Anônimos, são também evidenciadas quando 
respondem sobre o que é para eles um bom jogo de futebol no Parque da 
Cidade: 

Às vezes, saio daqui perdendo, outras vezes, saio 
daqui insatisfeito ganhando: tudo depende do jogo, como correu. 
Para mim, o importante é chegar ao fim e tirar gozo daquilo que 
fiz, ou seja, desempenhar bem aquilo a que eu proponho-me: a 
fazer as coisas certas, a fazer bons passes, a desarmar. Se não fiz 
tudo isto, mesmo ganhando - que, para mim, é secundário - para 
mim já não teve o mesmo prazer. A mim, dá-me prazer o jogo 
ser renhido, ser um jogo disputado ao mesmo valor, ao valor 
equiparado das duas equipas (Amaral); 

quando há luta mesmo, quando é um jogo bem 
disputado. Eu posso perder até, que já aconteceu aí: perdemos já 
por uma diferença de golos muito grande, mas foi um jogo bem 
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disputado. Porque, às vezes, o jogo é rigorosamente igual, só 
que a diferença está numa pessoa, está no guarda-redes, 
suponhamos: o nosso guarda-redes, toda a bola que vai à baliza 
é golo, enquanto o guarda-redes adversário, toda a bola que é de 
golo, vai lá buscá-las, vai defendê-las. Para mim, a competição, 
um jogo bem jogado, às vezes -eu não gosto de perder-, mas 
também não se traduz nos golos. Traduz-se naquilo que uma 
pessoa faz lá dentro: correr; um jogo bem equilibrado; a outra 
equipa joga bem; nós jogamos bem. Depois, os golos, é relativo 
(António); 

para ser muito bom, tem que ser uma tarde que eu 
sinta que joguei, que eu dei uns pontapés bons na bola. Não 
propriamente ter ganho, há [vontade de vencer] na hora do jogo, 
mas depois esqueci: não me interessa se ganhei, se perdi, isto 
não interessa. Interessa que eu tenho a bola e procuro passar, 
procuro jogar e, se me calha bem, ao fim considero-me 
satisfeito. Quando não calha, já não me considero tão satisfeito 
assim. E sobretudo se não aleijar ninguém (Velho); 

se não tiver boa luta, é só uma equipa que está a 
jogar praticamente. [Se eu perco o jogo] não faz mal, não é 
propriamente o que me interessa, se ganho ou perco o jogo. O 
que me interessa é que hajam golos, interessa é que eu jogue, 
interessa que eu tenha a bola nos pés e passe a bola ao meu 
colega e a coisa saia certa. Pronto, defendo, ataco, sofro golos, 
mas também marco, também vou lá marcá-los e é isto que me 
interessa. Quando uma equipa está com uma grande goleada, há 
uma desigualdade qualquer e, portanto, o jogo não está a ser 
bom: não há luta, não está havendo luta. Ou, se está a haver luta, 
é uma luta muito desigual; portanto, isto não motiva (ibid.); 

a gente, quando vai jogar, tenta fazer o melhor, não é 
ser nenhum Maradona. Então, quando a gente vai jogar futebol, 
a gente tenta fazer os bons passes, as boas coisas, fazer tudo 
direitinho. É isto que a gente tenta, mesmo perdendo. Pode 
acontecer de acabar um jogo, perder e dizer: "jogamos bem, pá, 
perdemos, mas jogamos bem, pá!" (Afonso); 

quando eu chego à casa e dói-me as pernas todas: aí 
é que eu joguei mesmo. E depois, quando eu sinto que fiz alguns 
detalhes melhor que outros jogos, que mudou alguma coisa, que 
melhorei. Outra situação para além desta é o facto de jogar bem, 
quer dizer, não falhar tanto, o número de passes errados e tal. 
Fazer coisas boas, bonitas e tal. O contrário é quando não joguei 
nada, só fiz asneiras, deitei a bola para fora, passei a bola 
sempre para o adversário; para mim é assim. Para mim, perder 
ou ganhar, não é o que me interessa. O que não dá graça é o 
desequilíbrio dos números. Muitas vezes, avoluma-se no final 
pelo cansaço, mas, se no início começar a ser assim tão 
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demarcadamente desequilibrado, aí não tem interesse. O 
resultado em si não importa desde que o jogo tenha demonstrado 
ser uma coisa que valeu a pena estar lá a jogar (ibid.); 

emocionante, equilibrado. Acho que o mais 
importante é isto, ser um jogo equilibrado. Conseguir construir 
algumas jogadas em condições. Eu gosto de acabar o jogo e a 
gente ganhar; agora, eu prefiro um jogo em que nós percamos, 
como há quinze dias, que perdemos, acho que foi 10X9: prefiro 
perder 10X9 do que ganhar 15Xl. Pronto, são jogos mais 
emocionantes. Jogar ali com uns tipos que não joguem nada, não 
tem graça nenhuma. Não é, assim, emocionante (Moreira); 

para já, eu acabar o jogo e sentir que joguei bem e, 
pronto, estive bem. É eu correr. Eu, normalmente, quando jogo, 
marco golos; eu, marcar golos, é eu não me sentir muito 
cansado. E outra: eu sentir que a equipa jogou bem. A gente já 
teve jogos aqui a perder a 5X4, 6X4 e, ao fim, eu dizer, pronto, 
valeu a pena, a gente jogou bem, foi taco a taco. No entanto já 
teve aqui jogos a ganhar lOXl, llXl, já não prestam. Quando a 
gente sai daqui a ganhar ou perder por um golo ou dois, aí, acho 
que é um bom jogo. E se não houver conflitos entre o pessoal 
(Jorge); 

foi disputado, senti que o adversário deu luta, exigiu 
de mim. Já houve vários jogos, aqui, em que estive na equipa 
mais fraca e estivemos mais de uma hora sem sofrer golos 
(OXO). E, a partir de que eles marcaram um, vieram sete ou oito 
golos a seguir e acabamos por perder por 8XO e eu considerei 
um jogo que me encheu as medidas. Até eles meterem o golo, 
aquilo foi bom. O importante é a luta, é a luta, o jogo disputado, 
isto está claro. Posso perder um jogo e ele ser bom, como ganhar 
um jogo e ele ser ruim, o que importa é ter dado luta. Mas claro 
que, entre dois jogos disputados e com luta, prefiro dez mil vezes 
ganhar do que perder (Mauro); 

ter ganho. Acho que ninguém gosta de perder. [Se 
perder] valeu, porque sei que corri. Mas uma pessoa tentar fazer 
o melhor, quanto mais não seja, só por jogar. Perder, uma pessoa 
fica na mesma satisfeito: vim aqui, fiz uma ginasticazita, chego 
à casa, tomo um banho e vou brincar com as cachopas. Gosto de 
ganhar, como toda a gente gosta de ganhar, mas aqui não é coisa 
que eu levo muito a sério. Gosto mais é de conviver (Rocha). 

De uma forma unânime, estes depoimentos apontaram para, 
pelo menos, três aspectos a destacar, os quais fazem parte daquele universo 
desportivo. Por um lado, todos reconhecem que dão algum valor ao 
resultado do jogo, embora seja apenas durante o período em que ele 
acontece. Por outro, este mesmo interesse pelo resultado é colocado num 
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nível secundário, quando confrontado com um jogo equilibrado e um jogo 
jogado: o primeiro, visto no sentido de que seja urna partida de futebol 
emocionante, face a um nível de disputa que é proporcionado por um 
embate entre equipes equivalentes; e o segundo, na perspectiva de um jogo 
em que aconteçam ações coletivas e/ou individuais, de acordo com as 
intenções e objetivos técnico-táticos dos participantes. 

Questionados sobre o que consideram um bom 
companheiro de jogo (de equipe e adversário) e ainda sobre as 
características esperadas de um candidato que pretenda ser aceito naquele 
local, confirmou-se o menor interesse dado aos resultados das partidas, 
comparados com outros fatores constitutivos daquele ethos desportivo: 
"gostamos do adversário que nos faça a vida difícil para ganharmos. 
Gostamos do adversário que nos dê luta e que seja correto; temos sempre 
que evitarmos jogos violentos (Amaral); 

é um parceiro que saiba ler mais ou menos o jogo e 
que se integra na equipe: joga bola num coletivo, que tenha 
noção do que é um coletivo. O jogador pode ser muito jeitoso, 
mas se é muito individualista, começa a não ter um grande valor 
para nós, porque começamos a vê-lo jogar e não jogamos nós. 
[Mesmo se ele fizer a minha equipa ganhar], o divertimento já 
não é o mesmo se eu ganhar e se não jogar à bola. Gostamos 
sempre que seja uma pessoa que jogue bem à bola, entre aspas, 
jogue bem como nós, e que tenha noção do grupo, que ajude a 
jogar o grupo (ibid.); 

aquele indivíduo que se esforça independentemente 
de fazer boas ou más jogadas e faz com que o meu esforço não 
seja inglória: é inglória jogar à bola com ele, a gente corre, 
corre, corre, sua a camisola e ele agarra-se à bola e nós 
acabamos a correr, a remendar o que ele faz. Este tipo de 
parceiro para jogar à bola, eu não gosto. Gosto quando se 
esforça, se não sabe mais, paciência. Eu gosto de jogar com um 
adversário que dê luta, senão não tem grande interesse. Gosto de 
jogar à bola, que sejam humildes, que estão ali como eu, para 
dar uns pontapés na bola, para passar uma boa tarde de futebol, 
para conviver, para conversarmos, para nos rirmos (Velho); 

aquelas que gostam mais de brincar. Porque, ao fim 
ao cabo, o que é passar uma tarde lá para mim? É brincar, é 
descontrair. Então, aquele que vai para lá e em vez de ser só 
para ganhar, porque quer ganhar todos os jogos, demonstrar que 
sabe jogar- dar ordens, dizer "bocas"- este, para mim, é só dar 
o cumprimento e dizer "chau" depois do jogo. É este o jogo que 
a gente quer: quer dizer, joga, fala, e vai pondo a conversa em 
dia (Afonso); 

• 
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olha, sinceramente, eu não considero que, para jogar 
ao sábado, o nível de habilidade para jogar o futebol seja 
importante. Para mim, o que me interessa é estar ali a jogar, seja 
qual for o tipo de jogador. Geralmente a gente tenta equilibrar a 
equipa porque a gente já nos conhecemos (ibid.); 

em termos futebolísticos, tem que ser um pessoa que 
se esforce, que não crie problemas; por exemplo, o Pinto cria um 
bocadinho de problemas. Gosto de pessoas que não criem tantos 
problemas. Jogar bem contra mim também, também interessa. 
Eu não gosto de estar a jogar, já tive jogos assim, contra tipos 
que não jogam nada, para ganhar de 15XO, 15X2 - não tem 
graça nenhuma. Uma pessoa gosta de jogar contra adversários 
bons. Até se forem muito melhores que nós, estimula uma 
pessoa. [Companheiros que joguem bem] também é importante. 
É mais engraçado. Se uma pessoa - sei lá - tem um guarda
redes muito fraco (no guarda-redes nota-se muito) e o adversário 
só tem que fazer é chutar do meio campq, um tipo anda ali a 
correr para sofrer sempre um gol do meio campo, é um bocado 
chatice (Moreira); 

tem aqui duas pessoas, como companheiros, 
exemplares: o Amaral é um pessoa calma e pacífica; o António 
praticamente é uma pessoa calma, evita sempre os conflitos. 
Pela calma que eles tentam transmitir e tentam evitar confusões, 
conflitos. Mau companheiro é um tipo que vem aqui para 
arranjar confusões, para arranjar problemas; aí é um mau 
companheiro: aí não é mau, é péssimo (Jorge), 

ninguém tem culpa, uns sabem, outros não sabem, 
uns melhores, outros piores, ninguém tem culpa disto. Eu venho 
para cá, essencialmente é para me divertir, nunca para me 
chatear, nunca. Gosto de jogar futebol e acho que toda a gente 
que pratica um desporto, faz um jogo, não gosta de perder. Se eu 
sei que aquele joga mal, meto-o na defesa, ele ao menos faz 
número; mas aquele outro, tremendo craque, mas passados 
cinco, dez minutos, está aí a armar barulhos, não: prefiro o 
"perna de pau". Sem dúvida, eu venho aqui não é para me 
chatear (ibid.), 

que não se ponha a passar o jogo só a criticar. Aqui 
o fundamental é que uma pessoa goste do que está a fazer. 
[Adversário] que jogue, que dê luta. Uma pessoa que hoje perde, 
mas que, para a outra semana "podemos ganhar" (Rocha). 

Todos estes depoimentos reforçam a idéia de que, naquele 
universo, o que prevalece é o interesse por um tipo de prática desportiva 
que se concretiza numa relação equilibrada entre um jogo que - apesar de 
disputado- se aproxima muito da brincadeira. Isto é evidente, na medida 
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em que as categorias divertimento e jogo equilibrado se repetem nos 
depoimentos, onde se minimiza a importância dada ao vencer ou não os 
jogos, ao mesmo tempo que se valoriza e inclusive se espera um adversário 
que dê luta. 

Esta perspectiva reflete-se noutros aspectos, que dizem 
respeito à possibilidade de acesso de pessoas, independentemente das suas 
qualidades técnico-desportivas, ou seja, da sua capacidade de produzir algo 
num jogo de futebol. Assim, mesmo que um bom jogador seja valorizado 
pela sua capacidade de rendimento no desporto (competência para 
proporcionar um jogo jogado), os que não apresentam os mesmos atributos 
não são vetados. Isto porque, acima destas qualidades, são valorizadas as 
atitudes relativas à boa convivência naquele local, aspectos presentes no 
seguinte depoimento: 

Primeiro, que saiba jogar mais ou menos ao nível 
que nós jogamos. Jogar bem ou jogar mal é um bocado 
suscetível, portanto, que jogue mais ou menos; que tenha o 
mesmo valor do resto do grupo. É claro que, se aparecer uma 
pessoa aí que não saiba dar um chute numa bola, para nós já não 
tem o mesmo valor. Temos noção do valor do grupo e temos 
noção de que integramos bem porque jogamos mais ou menos: 
somos equivalentes em valor em jogar à bola. Depois, há o fator 
humano, que é se a pessoa não é desordeira, porque isto aqui 
não há árbitro e, mesmo assim, há uma certa confusão, porque, 
não havendo árbitro, é muito difícil, muitas vezes, marcar-se 
faltas. Uma equipa diz que é falta, outra diz que não, e, se as 
pessoas não estão preparadas para acatar, mesmo que às vezes 
contra a vontade delas, uma decisão de grupo - se reagem mal -
começa a existir mal estar no grupo que joga dum lado e no 
grupo que joga do outro. Aqui, o fator humano conta muito para 
uma certa estabilidade no grupo. Portanto, primeiro é jogar mais 
ou menos, ter mais ou menos o valor que o resto do grupo tem. 
Se chegar aqui uma pessoa que não sabe dar um chute numa 
bola, só numa fase em que falte jogadores (Amaral). 

Apesar de Amaral ter destacado a exigência de atributos 
desportivos para que alguém seja aceito nos jogos do Parque da Cidade, 
mesmo entre os Anônimos (que tentam manter uma certa unidade), o que 
prevalece é que "normalmente todas as pessoas são aceitas" (António ). 
Ainda que por vezes possa haver alguns tipos de constrangimentos 
dirigidos aos menos habilitados tecnicamente251

, a afirmativa de António 
confirma-se na observação sistemática, pois nunca presenciei alguém sendo 

251 Há alguns que costumam (poucos) que costumam reclamar dos seus companheiros de equipe, quando 
estes não produzem o que ele esperaria: "assim não vale a pena" (dito logo depois de uma jogada errada); 
"o piorzinho vem para o nosso lado"; "não faz uma coisa certa" (um informante). 
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preterido no seu direito de jogar, em favor de outro pretensamente mais 
habilitado; todas as vezes em que presenciei situações de favorecimento, 
estas foram relacionadas com o fato de ser um elemento que mantém 
alguma assiduidade no grupo/horário e/ou por ser alguém que tenha 
chegado mais cedo ao campo de jogo. Vale a pena lembrar que - face ao 
aspecto anonimato e à constante falta de elementos para jogar - é muito 
difícil acontecerem situações em que haja a possibilidade de escolha entre 
candidatos, já que, ora faltam elementos e todos são aceitos, ora os 
presentes são desconhecidos e não é possível fazer qualquer tipo de 
escolha. É o próprio Amaral quem - num não raro dia em que faltavam 
pessoas para jogar - olhava de dentro do campo para a entrada do parque e 
dizia, esperançoso: "lá vêm mais três; não sei quem são, mas o que importa 
é que venham jogar". 

Esta característica anônima e descomprometida da forma de 
o desporto ser ali vivido, também s~_reflete-~no que §_~_refere ao interesse 
pelo equilíbrio: mesmo que seja a vontade de todos que ele aconteça, no 
contexto geral dos jogos, e mesmo entre os Anônimos, não há nenhum tipo 

') 

de estratégia para garantir que as partidas sejam bem disputad~l.S'.--sen!lo 
assim, o que ocorre, na realidade, é uma prática desportiva onde o\~leatóri(L,:\- -· 
é a regra geral, inclusive nos resultados dos jogos. Assim, durallté âs 
partidas, é freqüente os resultados sofrerem alterações bastante 
significativas, ocasionadas pelas constantes modificações das equipes em 
confronto, situações em que: saem elementos, mesmo durante o jogo e 
independentemente do resultado do momento; entram outros em 
substituição, sem necessitar da autorização de ninguém e, sendo, muitas 
vezes, os primeiros a aproveitarem a oportunidade de surgimento de uma 
vaga; os jogadores não obedecem posições táticas, trocando de posições no 
jogo, o que, eventualmente, desestrutura taticamente a sua equipe. Sobre 
isto, um exemplo é o que foi por mim relatado, testemunhado num dos dias 
de observação: 

Conversamos sobre o último sábado. Quando saí, 
estava 4XO para nós, mas terminou 9X5 para eles. Falamos os 
motivos da mudança: Amaral disse que a equipe se 
desestruturou com a minha saída e a do Fernando: "eu gosto de 
jogar com ele", disse Amaral, referindo-se ao fato de que pode 
contar que "ele está sempre lá". na defesa, o que dá liberdade 
para o ataque; criticava quem sobe de repente e abandona a 
defesa. Disse ainda que o Mauro "começou com o 
individualismo" e que trocaram o guarda-redes, mas que este 
não sabia o que jazer com a bola. Amaral gozava do Mauro, 
que saiu "à francesa" quando estava perdendo: não disse nada 
a ninguém e pegou na bicicleta e foi embora. Mauro disse que 
nunca tinha ido embora antes de o jogo terminar. Moreira 
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brincava dizendo que eu tinha saído da defesa e que era eu que 
dava segurança. Quando o Amaral falava das falhas da nossa 
equipe, ele dizia que a dele tinha méritos ("nós temos os nossos 
méritos"). O Amaral dizia que lá "é mesmo assim", referindo
se ao fato de que os jogos são imprevisíveis e, muitas vezes, 
mudam completamente. 

Apesar de Amaral ter feito algumas críticas sobre quem saiu 
do jogo e/ou não manteve a sua posição tática na equipe, o fato é que, como 
ele mesmo disse, lá "é mesmo assim", afirmação que expressa a 
característica de imprevisibilidade, liberdade e descompromisso daquele 
universo desportivo. 

Sintetizando: os grupos vistos pelos seus integrantes 

Nas descrições apresentadas nas páginas anteriores, acredito 
que os três grupos investigados apareceram ao leitor como universos 
desportivos bastante peculiares. Mobilizados pelo gosto pelo desporto em 
geral e pelas suas respectivas modalidades em particular, aqueles homens 
vivem aquelas atividades de uma forma muito peculiar. 

Numa breve síntese, o Grupo do Castelo foi identificado 
como um contexto desportivo que, apesar de conseguir sobreviver já há 
muitos anos, é constituído por um conjunto de subjetividades, muitas vezes 
conflitantes. Ao que parece, mesmo sendo formado por indivíduos que 
encontram diferentes sentidos para a sua atividade, o tempo em que estão 
juntos tem-lhes ensinado a conviver com as suas diferenças, e desta forma 
permitido adquirirem o que poderia ser chamado de uma identidade 
coletiva. Assim, se, por um lado, o grupo constituem um universo bastante 
heterogêneo, por outro - quando seus integrantes compararam suas 
atividades com as de outros grupos desportivos que conhecem-, oferecem 
uma idéia de homogeneidade na sua relação com o exterior. Um fato que 
chama a atenção sobre esta relação entre heterogeneidade e homogeneidade 
no Grupo do Castelo, é que, nos seus discursos, há momentos em que os 
informantes expressam a sua participação naquele contexto, fazendo uso do 
singular, de uma forma muito forte; desta maneira então, expressam as suas 
individualidades (eu; ele; etc.). Porém, há outras situações em que fazem 
questão de se identificarem enquanto um grupo que tem uma identidade 
coletiva própria, sendo que, nestes momentos, se referem a si próprios e aos 
outros no plural (nós; o grupo; eles; etc.). 
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Já os Caídos na Praia apresentam-se de forma diferenciada, 
pois a idéia de identidade é facilmente identificável. De acordo como os 
Caídos foram descritos, é possível afirmar que não é por acaso que este 
grupo desportivo existe já há aproximados setenta e cinco anos. Ao que 
parece, estes homens têm conseguido conservar viva uma atividade, que os 
mantém juntos pelo gosto de praticar o futebol na praia, assim como pelas 
amizades que ali são desenvolvidas e muito valorizadas. É com base nisto 
que estes homens vêm alimentando uma maneira muito específica de 
praticar o desporto, inserindo-o nas suas vidas através de um dinâmica que 
escolheram, e que é traduzível em diversos valores e estratégias bastante 
sedimentadas. Todas estas especificidades, que estão, inclusive, 
institucionalizadas na forma escrita, fazem parte de um conjunto cultural 
desportivo bastante original, que se sustenta fundamentalmente na tradição 
por eles construída e preservada. 

Muito diferenciados dos demais, os Anônimos mostram-se 
difíceis de ser tratados como um grupo. A ausência de aspectos que os 
identifiquem como um conjunto, a liberdade, a imprevisibilidade e o 
descompromisso que caracterizam as suas atividades desportivas, são 
algumas das suas particularidades (além da idéia de anonimato), que 
tomam aquele universo desportivo, um contexto efetivamente original. 
Apesar disso e apresentando uma dinâmica de participação desportiva que, 
a primeira vista, parece pouco coerente, evidenciaram uma maneira de 
viver o desporto no tempo livre, que, na realidade, se mostra bastante 
conseqüente. 

· Desta forma, expressando-se por afirmações e atitudes, 
algumas vezes muito próximas, outras vezes bastante distanciadas e até 
contraditórias, os participantes dos três grupos enumeraram e diferenciaram 
aspectos presentes nas suas específicas maneiras de viver o desporto. 
Palavras e expressões como carola, competitividade, formalidade, núcleo 
duro, liberdade, rendimento, seriedade, beleza, agressividade, convívio, 
saúde, prazer, ganhar, brincar, foram algumas, entre muitas, que precisaram 
de utilizar para caracterizar aquilo que· fazem todos os fins-de-semana. 

Todas estas formas de se expressarem foram também 
utilizadas, ao compararem as suas atividades desportivas com outras que 
conhecem, dentre elas o desporto oficial. Ao confrontá-las com a sua forma 
específica de praticar e de falar sobre o desporto, os intervenientes dos 
grupos em estudo encontraram outras maneiras de se identificarem 
enquanto coletivos que vivem as suas atividades de maneiras que, para eles, 
são diferentes de outras. 
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Assim, todos estes modos que os informantes utilizaram 
para expressarem as suas identidades fazem parte daqueles ambientes e são 
elementos constitutivos dos sentidos que representam para cada um dos 
grupos enquanto coletivo, assim como para cada participante em particular. 
Em alguma medida, todas as atitudes e expressões encontradas nos 
contextos investigados contribuem para a construção dos seus modos de 
vida no mundo do desporto. Ao que parece, estes modos particulares de 
inserirem o desporto nas suas vidas vão sendo construídos no dia-a-dia, 
numa relação de interação e conflitos entre os diversos intervenientes dos 
respectivos contextos. 

Ao serem captadas no processo investigativo e inseridas 
num conjunto inteligível e coerente de significados, foram estas expressões 
e atitudes que ofereceram os elementos que permitiram a compreensão dos 
seus específicos universos desportivos. Foram elas também que facultaram 
as categorias que serão discutidas no próximo capítulo, no qual elas serão 
articuladas com outras contribuições acadêmicas disponíveis na área. 

l 
I 
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CAPITULO V 

Desporto ou desportos? 
Apropriações culturais do fenômeno desportivo 

Será preciso acabar por admitir que, se para alguns, o lema é "mais alto, mais rápido, 
mais forte!" para os mais numerosos "o essencial é participar". 

Alain Loret 

No capítulo anterior, apresentei as descrições etnográficas 
de três grupos desportivos por mim investigados, constituídos por 
indivíduos, que, no seu tempo livre, praticam o desporto em espaços 
públicos da Cidade do Porto. A minha intenção foi introduzir o leitor no 
universo investigado, proporcionando a compreensão daqueles contextos 
desportivos particulares e oferecendo uma quantidade de dados já 
analisados e interpretados, capazes de permitir confrontações com outras 
produções acadêmicas contemporâneas sobre a temática do desporto. 

Nas descrições anteriores, optei por não relacionar as 
interpretações obtidas com a literatura sobre a temática. Procedi 
deliberadamente desta forma, por considerar que, pelo fato de ter 
investigado três contextos desportivos diferentes e a partir de um mesmo 
universo de produções teóricas disponíveis da área, por um lado muitas das 
análises e articulações poderiam repetir-se nos três grupos, por outro, eu 
estaria analisando-os separadamente e, assim, correndo o risco de não criar 
condições para desenvolver comparações entre eles, aspecto que é um fator 
fundamental nas investigações de cariz antropológico1

• 

Sendo assim, optei por deixar esta tarefa para o capítulo que 
agora se inicia, onde compararei os referidos grupos, articulando as 
análises e interpretações obtidas, com outras produções da área. Nesta 
perspectiva, tendo as descrições expostas mostrado semelhanças e 
diferenças entre os grupos estudados, desenvolverei neste tópico uma 
síntese comparativa entre eles, focando os aspectos por mim considerados 
mais relevantes, tendo em vista as suas potencialidades no sentido de 
oferecerem respostas às perguntas feitas na problematização deste trabalho. 
Vale ainda destacar que - sendo os estudos de inspiração antropológica, em 
grande medida, análises das diferenças entre universos culturais2 

- darei 

1 Já referido no Capítulo III. 
2 Já referido no Capítulo III. 
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aqui uma atenção especial à diversidade encontrada entre os contextos 
investigados. 

Assim, caso os grupos fossem analisados por um olhar que 
os focalizasse unicamente pelo que têm em comum, poderia ser dito que 
apenas praticam o desporto. Poderia ser também dito que, assim como 
inúmeras outras formas de praticar o desporto, estes grupos desenvolvem 
uma atividade competitiva, onde equipes se confrontam em busca do 
resultado desportivo. Seria ainda possível afirmar que, de modo semelhante 
ao que acontece no desporto oficiaP, os participantes realizam esta prática 
subordinados a determinadas regras conhecidas por todos. Seria, 
igualmente, bastante fácil defender a idéia de que estas equipes 
desenvolvem estratégias táticas na busca da vitória de umas sobre as 
outras, tentando superar-se e alcançar melhores rendimentos desportivos. 
Do mesmo modo, e de forma semelhante ao que acontece noutros 
contextos no âmbito do desporto, seria possível dizer que estes três grupos 
utilizam as avaliações técnico-desportivas dos seus participantes como 
referências para o funcionamento das suas atividades. 

Estas e outras características que poderiam ter sido citadas, 
são facilmente encontradas na literatura sociológica sobre o desporto, assim 
como foram identificadas no contexto em estudo. Consideradas como 
categorias de análise e identificadas de forma absolutizada\ elas oferecem 

3 Utilizarei, neste texto, diversas maneiras de expressar o desporto desenvolvido na sua forma 
institucionalizada e realizada no âmbito das federações desportivas, ou seja, o desporto hegemonicamente 
praticado e aquele que tem sua expressão em grandes eventos de caráter oficial, os quais têm grande 
visibilidade social: desporto oficial; desporto de alta competição; desporto de rendimento; desporto 
espetáculo; desporto de competição; desporto formal. Estas expressões e ainda outras são habitualmente 
encontradas na literatura sociológica sobre o desporto e, neste caso, tornam-se importantes, na medida em 
que um dos objetivos do trabalho é estabelecer relações entre este tipo de prática desportiva e aquela 
desenvolvida pelos grupos investigados. Assim, não raras vezes, farei comparações entre uma e outra 
forma de prática desportiva, utilizando aspectos que considero (e encontro na bibliografia) como 
característicos deste tipo de desporto. A minha intenção, ao aproximar-me do "tipo ideal" na perspectiva 
de Weber (1993), é identificar elementos considerados evidentes para alguns autores e, posteriormente, 
utilizá-los como referências na análise do desporto praticado nos espaços públicos investigados; 
juntamente com outras teorizações sobre a temática, estas características serão utilizadas na articulação 
com as categorias encontradas na realidade empírica. O tipo ideal, enquanto estratégia metodológica, está 
bastante vinculado ao nome de Max Weber, que o apresenta como uma elaboração mental (uma 
abstração) construída pelo pesquisador com o objetivo de evidenciar e articular os elementos de um 
determinado fenômeno social. O tipo ideal tem um sentido puramente lógico, não devendo ser confundido 
com a realidade. Afirma Weber (1993: 140): "Trata-se de um quadro de pensamento, não da realidade 
histórica, e muito menos da 'realidade autêntica'; não serve como esquema em que se possa incluir a 
realidade à maneira exemplar. Tem, antes, o significado de um conceito-limite, puramente ideal, em 
relação ao qual se mede a realidade a fim de esclarecer o conteúdo empírico de alguns de seus elementos 
importantes, e com o qual esta é comparada. ( ... ) Portanto, a construção de tipos ideais abstratos não 
interessa como fim, mas única e exclusivamente como meio de conhecimento". 
4 O absoluto aqui tem um sentido contrário ao relativo. O primeiro significaria tratar as categorias como 
se subsistissem por si próprias, sem limites nem restrições, enunciando um sentido completo e suficiente 
para compreender a realidade. O segundo significa analisá-las de forma a tentar saber em que proporção 
cada uma delas se insere no contexto em estudo, na sua relação com as demais. 
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poucos elementos para a compreensão dos grupos observados. Isto porque, 
sem que sejam f~calizadas as suas variabilidades internas, pouco auxiliam 
na identificação -uma possível diversidade cultural no interior do universo._\ 
desportivo. ~~~:-=~ 

Ao contrário deste procedimento, que mais obscureceria do 
que emprestaria visibilidade àqueles universos desportivos particulares, se 
estas categorias forem analisadas a partir das suas diferenças quanto ao 
significado que têm para cada um dos grupos, e mesmo para cada 
participante em particular, poderão ser identificadas outras variáveis, 
capazes de enriquecer a compreensão acerca deste fenômeno que parece ter 
muitas dimensões. 

Face a estes argumentos, nas páginas que se seguem, 
desenvolverei uma nova interpretação dos grupos em estudo, desta feita \ 
comparativa e a partir de categorias de análise, identificadas tanto na 
literatura específica, como nos universos investigados. Tentarei assim 
alargar a análise desenvolvida até aqui, procurando quer a compreensão 
mais qualificada sobre cada grupo em particular, quer também a ampliação 
do conhecimento sobre o panorama desportivo, este agora visto de forma 
geral. 

Regras e arbitragem 

Para vanos autores da sociologia do desporto, um dos 
aspectos que diferencia o desporto moderno das atividades tipo desporto 
realizadas anteriormente ao seu surgimento, é o da criação de regras 
padronizadas e adotadas em diferentes contextos geográficos, inclusive em 
escala planetária (Bouet, 1968; Brohm, 1976; Mandell, 1986; 
Elias&Dunning, 1992). Entre outros fatores que proporcionaram o 
desenvolvimento do desporto como ele acontece atualmente em todo o 
mundo, foram as suas regras que, uma vez tomadas universais, passaram a 
possibilitar os encontros desportivos, tão habituais nos dias de hoje, entre 
grupos de diferentes localidades, mas que eram impossíveis de acontecer 
em épocas anteriores, tomando-se o que Guay (1993: 58) considera ser 
uma "linguagem internacional". No caso dos grupos em estudo, foram estas 
regras que tomaram possível que eu - apesar de ser brasileiro e estar entre 
portugueses - pudesse circular entre três grupos diferentes e, com eles, 
praticar duas modalidades desportivas. A mesma padronização possibilita a 
diversas pessoas passarem longos períodos no Parque da Cidade do Porto, 
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desenvolvendo uma atividade em comum, apesar de serem desconhecidas 
entre si. Foi ainda esta linguagem, expressa nas regras do futebol, que 
possibilitou que, num dia de jogo entre os Anônimos, não houvesse nenhum 
impedimento para que estivessem presentes e participando numa mesma 
atividade, indivíduos de quatro nacionalidades: vários portugueses; um 
francês, um colombiano; e um brasileiro. 

Desta forma, nos contextos estudados, os jogos acontecem a 
partir de regras conhecidas e compartilhadas por todos, e inspiradas no 
desporto desenvolvido na sua forma oficial. Vistas de fora, e ainda que 
modifiquem substancialmente a maneira como aqueles desportos são 
praticados na sua versão institucionalizada, inicialmente, estas adaptações 
mostram-se não muito distantes das práticas realizadas na sua constituição 
formal, na medida em que - no que se refere à sua lógica mais geral -
parecem assemelhar-se. Por outro lado, um olhar de dentro permite 
identificar vários aspectos que - sendo adaptações vinculadas aos interesses 
e possibilidades de cada grupo em particular - diferenciam os universos 
estudados entre si, mostrando diferenças na sua relação com o desporto, 
como ele é hegemonicamente praticado e difundido nas competições 
desportivas oficias. 

Um dos aspectos que desperta a atenção no Grupo do 
Castelo e também entre os Anônimos é a flexibilidade da constituição do 
campo de jogo, quanto às suas dimensões. Conforme já relatado, nestes 
dois contextos desportivos, o espaço onde praticam o desporto é adaptado 
às circunstâncias de cada dia em que lá se encontram, sendo muitas vezes 
aumentado ou diminuído, de acordo com o número de participantes que 
estiverem presentes. Conforme explicitado na descrição etnográfica, esta 
escolha dos dois grupos está relacionada com o interesse em desenvolver 
um jogo interessante no que se refere às emoções e ao prazer encontrados 
naquela prática. 

No Grupo do Castelo esta interpretação sustenta-se nas 
estratégias dos seus integrantes, para quem é necessário que haja uma 
proporção adequada entre o tamanho da quadra de voleibol e o número de 
participantes de uma partida, já que: um jogo de voleibol realizado com um 
número excessivo de pessoas para o tamanho da quadra, favoreceria os 
defensores de ambas as equipes, estes que veriam muito facilitadas as suas 
ações no sentido de impedir a queda da bola na sua quadra; e uma partida 
disputada com uma quantidade de jogadores inferior ao espaço 
proporcionalmente disponível, favoreceria os atacantes, que, sem muito 
esforço, conseguiriam concluir com êxito tudo aquilo a que se propusessem 
realizar. Em ambas as situações, o desporto perderia o interesse, visto que 
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seria menos emocionante, devido a existência de um desequilíbrio em 
relação às possibilidades de sucesso entre as ações ofensivas e as 
defensivas de ambas as equipes. 

Entre os Anônimos, ocorreria de forma semelhante, mas, 
neste caso, também vinculado ao prazer relacionado com o interesse em 
praticar um jogo jogado no futebol que desenvolvem; isto porque uma 
partida com um número excessivo de pessoas impediria a realização de 
jogadas conscientes por parte dos atacantes, aspecto que está presente na 
forma como todos afirmam que gostam de jogar o futebol. 

Também outras adaptações que o Grupo do Castelo fez, 
acerca das regras do voleibol oficial, demonstram uma intenção em 
produzir um jogo interessante. Este propósito é identificado na decisão do 
grupo no sentido de flexibilizar várias regras relativas ao controle da bola 
na prática do voleibol, tendo em vista o reconhecimento das dificuldades 
que alguns participantes têm em realizar gestos desportivos de acordo com 
a regulamentação oficial da modalidade. Conforme afirmam os informantes 
e se observa nos seus comportamentos, se assim não fosse feito, os jogos 
seriam sistematicamente interrompidos, além de deixarem de ter interesse. 

Estas adaptações e a sua vinculação a aspectos relativos à 
tensão e emoção que o desporto pode proporcionar, podem ser explicadas 
pelas idéias oferecidas por Elias na sua teoria multidisciplinar das 
emoções. Para este autor, mais do que ser uma prática que proporciona a 
libertação de tensões, o desporto é uma atividade que produz um tipo 
particular de tensão-excitação agradável. No caso dos grupos anteriormente 
referidos, a teoria parece conciliar-se com a realidade empírica, na medida 
em que, ao procederem desta forma, os grupos adotaram estratégias 
específicas, na perspectiva de alcançar um nível de tensão que consideram 
ótimo, vinculado ao seu interesse particular. 

Estas mesmas observações evidenciam que, entre os 
participantes dos grupos do Castelo e dos Anônimos, há também uma maior 
flexibilidade no que se refere ao número de jogadores de cada equipe, se 
comparados com os Caídos. Diferente destes últimos, que decidiram não 
jogar com menos de nove jogadores em cada equipe nem permitir a 
participação dos que excederem os onze de cada time, os outros dois 
grupos não encontram nenhum impedimento para se adaptarem ao número 
de pessoas que comparecerem em cada fim de semana. Assim, se por um 
lado, nestes mesmos dois grupos, há. uma adaptação do espaço de jogo na 
busca de um desporto emocionante, por outro, ocorrem eventualmente 
situações em que este interesse é colocado em segundo plano, na relação 

-- ----------------------------------------------------
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com o valor do direito à participação nos jogos. Entre os elementos do 
Grupo do Castelo, isto poderia ser exemplificado pelo fato de que- apesar 
de evidenciarem que consideram que o espaço disponível é pequeno para 
jogarem duas equipes de seis jogadores - todas as vezes em que 
compareceram doze pessoas, os jogos foram realizados sem que ninguém 
fosse excluído. No caso dos Anônimos isto aconteceu algumas vezes, nas 
quais - ainda que alguns reclamassem por o campo estar excessivamente 
povoado - prevalecia a idéia de que deveriam possibilitar a participação do 
máximo possível de pessoas, dentro de alguns limites coletivamente 
aceitos. Em situações em que o número de presentes excedia estes limites, 
os jogos realizavam-se, por vezes, seguindo a dinâmica do bota fora. 

Interpretações semelhantes a estas foram produzidas por 
Chantelat, Fodimbi e Camy (1996), ao desenvolverem um estudo 
antropológico sobre práticas desportivas realizadas entre jovens, em 
espaços públicos da cidade de Lyon, na França. Conforme identificaram, 
tanto "a excitação e a tensão do jogo são procuradas permanentemente" 
pelos jovens, como "o direito de participar" (: 79) é um dos princípios que 
regem aqueles espaços. Assim como o que encontrei nos grupos 
desportivos portugueses acima referidos, entre outras estratégias, nos 
grupos franceses estes objetivos também são alcançados através das 
adaptações que fazem às regras das modalidades desportivas que praticam. 

Quando anteriormente destaquei a palavra escolha, foi com 
a intenção de chamar a atenção para uma evidente intencionalidade destes 
grupos, na medida em que se afastaram das normas oficiais dos desportos 
que praticam e, a partir de uma lógica utilitária, adequaram as atividades a 
outros critérios, dentre os quais o seu gosto5

• A idéia de escolha fica mais 
evidente, quando comparados com os Caídos na Praia, estes que inúmeras 
vezes deixam de praticar o futebol aos domingos, pelo fato de não 
quererem diminuir o campo de jogo, nem alterar o número de jogadores 
estipulado para que os jogos aconteçam. Ao afirmarem que não querem 
descaracterizar a sua atividade, mostram-se submetidos, se não às normas 
do futebol oficial, à norma relativa à tradição que o grupo vem mantendo 
há muitos anos. 

Uma vez estabelecidas e reconhecidas por todos os 
participantes, estas adaptações às regras passaram a ser adotadas como 
orientadoras das atividades desenvolvidas pelos grupos estudados, embora 
de maneira diferente dos desportos oficiais de onde são originárias, já que, 
nos contextos em estudo, o desporto é praticado sem que haja árbitros 

5 No trabalho intitulado "Desporto: normas utilidades e gostos", Lovisolo (1997) discute estes aspectos, 
no que se refere ao sentido das ações dos indivíduos ao praticar o desporto. 
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externos. Conforme já foi referido na descrição etnográfica, nos três grupos 
investigados, todos os participantes, e cada um em particular, são 
responsáveis pela condução das partidas. 

Neste sentido, a idéia de participação - anteriormente 
relacionada com o acesso à prática desportiva, facilitado pela flexibilização 
das regras - amplia-se agora ao ser identificado que, nos contextos dos três 
grupos estudados, também o poder de decisão é distribuído entre todos os 
jogadores/árbitros na condução das partidas. Na mesma perspectiva do que 
acontece dentro do campo, a lógica participativa regula a atividade fora 
deste, o que é evidenciado pelo fato de que cada elemento dos três grupos, 
além de ser parte dos seus respectivos coletivos, toma parte6 noutros 
aspectos relativos à organização e funcionamento da atividade que 
desenvolvem. 

É importante lembrar que, no caso dos Caídos na Praia, 
exercer a função de árbitro é mais do que um direito, tornando-se - em 
algumas situações - uma obrigação, sem o cumprimento da qual, o 
desenvolvimento do jogo fica bastante prejudicado; no mesmo grupo, os 
participantes exercem também a função de disciplinar a atividade, 
estabelecendo sanções para aqueles que venham a ter comportamentos 
condenados pelos demais. Esta estratégia diferencia-se de um grupo de 
praticantes de futebol por mim investigado na cidade de Porto Alegre 
(Brasil), o qual, neste aspecto, se distinguia dos Caídos, pois adotava outra 
forma de estabelecer as suas decisões, tanto dentro, como fora do campo: 
para cada jogo, um participante que estivesse de fora, assumia a função de 
árbitro; e, em caso de sanções extracampo, o poder de decisão era delegado 
à diretoria eleita pelo grupo7

• Comparando os Caídos na Praia com o 
Grupo da Redenção, ao que parece, o primeiro desenvolve um tipo de 
democracia direta, enquanto o segundo realiza uma forma de democracia 
representa ti v a. 

Assim, é possível considerar que, no que se refere às regras 
adaptadas e adotadas pelos três grupos estudados, configuram-se 
concretamente práticas desportivas participativas, na perspectiva do que 
apresentei noutro texto, sobre a temática das políticas sociais em lazer e 
desportos (Stigger, 1998b). Naquele contexto - sustentado em idéias de 
Bordenave (1987) e Demo (1986), acerca do conceito de participação -
desenvolvi algumas considerações sobre a idéia de que um desporto, 

6 A temática acerca de "o que é participação", é desenvolvida por Bordenave (1987), onde apresenta 
conceitos por mim utilizados na publicação referida a seguir (Stigger, 1998b), sobre a participação nos 
desportos. 
7 Ver "Grupo da Redenção" em Stigger (1997). 
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efetivamente participativo, deveria estar relacionado tanto com as questões 
relativas ao acesso à sua prática, quanto com o poder de decisão dos 
participantes na sua realização. 

Esta forma de pensar e praticar o desporto diferencia-se 
bastante da descrição que Brohm (1976) faz do desporto moderno e, que 
em grande medida, generaliza para todo o sistema desportivo. Para este 
autor, as regras desportivas oficiais seriam partes do "sistema de 
hierarquização" (: 47) e do "princípio da organização burocrática" (: 52) 
que sustentam o desporto oficial, assim como aspectos do processo 
ideológico que fortalece a lógica da sociedade capitalista industrial em 
geral e o sistema desportivo em particular. Quando se refere ao sistema 
desportivo, Brohm encaminha-se para aceitar a idéia de que existe uma 
heterogeneidade no contexto das práticas desportivas: "as práticas de alta 
competição, as práticas mais ou menos 'lúdicas' e as práticas mistas"(: 41). 
Porém, quando estabelece relações entre os elementos deste sistema, acaba 
por contrapor-se a este mesmo pensamento, advogando que "a relação 
competitiva determina fundamentalmente todas as outras relações do 
sistema desportivo" (ibid.); no caso específico das regras, considera que -
juntamente com a organização do desporto de alta competição - elas se 
reproduzem nestas relações, de forma uma profundamente hierarquizada e 
especializada. Assim, mesmo que seja . possível concordar com a 
interpretação do autor relativamente ao desporto praticado na sua versão 
oficial, as análises e interpretações acerca do três grupos estudados, vêm 
dificultar a aceitação das mesmas conclusões em relação à realidade 
investigada. 

No que se refere à especialização, outra característica que, 
aos olhos de Guttmann (1978)9

, diferenciaria o desporto moderno de outras 
práticas anteriores ao seu surgimento, os dados obtidos deixam dúvidas 
quanto à sua generalização a todas as formas de praticar o desporto nos dias 
de hoje. Isto porque, como demonstram a descrição etnográfica e as 
análises acima referidas, nos três grupos estudados, os mesmos indivíduos 
que são os jogadores, exercem várias outras tarefas necessárias para a 
existência das suas respectivas atividades. Ao que parece, ao invés de a 
especialização ser uma característica do desporto moderno, ela é apenas 
parte constitutiva de algumas formas específicas de praticar o desporto, 
dentre as quais, o desporto profissional, onde há efetivamente várias 
funções especializadas e, inclusive, uma divisão do trabalho social: atletas, 

8 Esta análise tem como base o pensamento de Bourdieu e Passeron sobre a Reprodução Social, obra 
clássica destes autores, publicada em Portugal pela Editorial Vega (s.d.). 
9 Esta característica é apontada por vários autores que interpretam o desporto moderno, dentre eles, 
destaca-se Guttmann, o qual dedicou um tópico da sua obra ao tema. 
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treinadores, dirigentes, árbitros, espectadores; e outras. No caso dos grupos 
investigados, o que acontece é uma superposição de funções para todos os 
elementos, onde todos são efetivamente amadores, já que não há esta 
divisão e ninguém é compensado financeiramente pelo tempo dedicado 
quer à melhoria da performance desportiva, quer a outras tarefas 
relacionadas com a atividade. 

Esta forma de pensar as diferenças entre amadorismo e 
profissionalismo diferencia-se daquelas que se sustentam em argumentos 
éticos e morais e que defendem o amadorismo como a essência do 
desporto, ou de "puro desporto", como advoga Sewart (1985: 77). Aqui, a 
separação é vista no sentido de que - contrariamente ao profissional - o 
amador é aquele que se dedica ao desporto sem ter nenhuma compensação 
pelo tempo que dispõe para isso, caminho pelo qual Dunning e Sheard 
(1989), e mesmo Guttmann (1978), desenvolvem suas análises sobre a 
temática. Na realidade, o que ocorre é uma diferença, na qual, o argumento 
moral, contrário ao profissionalismo, se expressa ideologicamente nos 
conflitos que ocorrem na realidade social concreta, entre estes dois 
segmentos de desportistas. Quando considerei que estes grupos 
investigados são efetivamente amadores, foi no sentido de que eles se 
diferenciam de outros grupos identificáveis na realidade social e mesmo 
nos depoimentos de alguns informantes, os quais também são considerados 
não profissionais, apesar de serem desenvolvidos- de certa forma- com a 
referida divisão de funções e com parte dos seus integrantes recebendo 
pagamentos pelas atividades que realizam. 

Mesmo assim, enquanto aspecto ideológico, o mesmo 
espírito do amadorismo - orientador do desporto no seu surgimento no 
contexto aristocrático inglês e identificável na expressão Jair play - aparece 
incorporado na aplicação das regras que são praticadas nos jogos dos 
grupos estudados. Isto identifica-se na expectativa que têm todos os 
participantes, no sentido de que cada jogador/árbitro arbitre guardando 
uma ética cavalheiresca, em que a vontade de vencer não deva sobrepor-se 
à obediência das regras compartilhadas por todos. Neste sentido, os 
integrantes dos três grupos esperam que cada um aplique as regras do jogo, 
mas que, ao cumprir o seu papel de árbitro, consiga distanciar-se do seu 
outro papel, que é o de um jogador que quer vencer a partida10

• 

10 Este conceito de distância em relação ao papel é utilizado por Bourdieu (1983b) para expressar a idéia 
do Jair play. O autor apoia-se na obra de Erving Goffman, A apresentação do eu na vida de todos os dias, 
a qual está publicada na língua portuguesa por Edições Relógio D'Água (1993). Nesta obra, Goffman 
recorre a metáforas teatrais para compreender o comportamento humano em situações sociais. 

l 
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Sintetizando as análises acima dsenvolvidas, poderia ser 
dito que, por um lado, elas confirmam interpretações que são correntes no 
contexto da sociologia do desporto, por outro, elas contrapõem-se a estas 
mesmas interpretações. Esta afirmação deve-se ao fato de que - tanto nos 
grupos estudados, como em interpretações correntes na sociologia do 
desporto sobre o desporto moderno - elas funcionam como artefatos 
culturais ligados a uma racionalidade específica da modernidade, vinculada 
ao interesse de adequar meios aos fins, na perspectiva de que seja 
assegurada a previsibilidade e calculabilidade no decorrer das competições 
desportivas (Guttmann, 1978; Bourdieu, 1983b; Guay, 1993). O que chama 
a atenção é o fato de a referida racionalidade aparecer, na maior parte 
destas análises, como elementos que têm uma função fundamentalmente 
constrangedora11

, seletiva12 e autocrática13
, enquanto que, no caso do Grupo 

do Castelo, dos Anônimos e dos Caídos na Praia, apareceram outros 
aspectos ligados ao mesmo papel. Assim, modificando as regras do 
desporto oficial, os participantes alteraram-nas para - além de serem 
normativas e evidentemente constrangedoras - vinculá-las também, e em 
grande medida, a uma lógica hedonista1

\ participativa15 e democrática16
• 

Acontecem então, nestes casos, variações dentro das 
tradições desportivas do voleibol e do futebol, as quais levam a concordar 
com Lovisolo (1995), quando critica "o preconceito que considera a 
tradição esportiva como rígida e como meramente impositiva" (: 100)17

• 

Dinâmica dos jogos: equilíbrio e igualdade 

De acordo com o que foi descrito no capítulo anterior, os 
três grupos estudados praticam o desporto fundamentalmente entre si, ou 
seja, não costumam desenvolver os seus jogos contra equipes adversárias18

• 

A partir desta especificidade, que é comum a todos os grupos, realizam as 

11 Diminuindo a liberdade, pela modelação dos comportamentos, dentre os quais, o controle da violência. 
12 Limitando a participação, tanto pelo número de pessoas que pode participar na atividade, como pelas 
exigências de execução técnica de determinados gestos desportivos. 
13 Pela característica hierárquica do sistema, no qual cada participante tem o seu lugar definido. 
14 Porque visam a liberdade na sua relação com as regras oficiais, assim como o prazer pela atividade. 
15 Porque, ao invés de limitar o número de pessoas, visam favorecer a participação de mais indivíduos. 
16 Porque descentralizam o poder de decisão em todas as instâncias daqueles grupos, especialmente no 
~ue se refere à aplicação das regras do desporto. 
1 O autor faz esta afirmação com base em um levantamento de adaptações feitas por crianças, 
relativamente às regras do futebol. 
18 No caso dos Anônimos, a descrição mostra duas situações em que isto não acontece. 
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suas partidas confrontando duas equipes formadas de acordo com as 
pessoas que estiverem presentes em cada dia de jogo. 

Além desta característica em comum, outro aspecto . que os 
aproxima é o fato de - unanimemente - os informantes afirma,íÍlatem que _ 
gostam de praticar o desporto entre equipes equilibradas, o que 'explicitam 
ao declarar que consideram que um jogo é bom e tem interesse, quando é 
duro, renhido, disputado. 

É por esse motivo que os Caídos na Praia desenvolvem 
estratégias específicas, no sentido de garantir o equilíbrio entre as equipes 
que se confrontam em cada fim de semana. Como demonstra a descrição 
desenvolvida no capítulo anterior, este grupo é bastante explícito neste 
sentido, pois, além de realizar procedimentos rotineiros que visam tomar o 
jogos interessantes, formalizaram esta intenção, inserindo, nos seus 
estatutos, normas que sustentam este propósito. A mesma intenção está 
também presente entre os elementos do Grupo do Castelo, os quais, ainda 
que de modo informal, desenvolvem estratégias no sentido de atingir o 
mesmo objetivo. 

Apesar das diferenças relativas à formalidade com que os 
procedimentos são adotados nestes dois grupos desportivos, ambos 
procuram basicamente obter o equilíbrio da mesma forma. Tendo em vista 
reconhecerem a heterogeneidade técnica dos seus integrantes, tentam 
igualar as forças das equipes em confronto, distribuindo eqüitativamente 
entre os oponentes, jogadores com qualidades desportivas equivalentes. 
Esta forma de proceder pode ser explicada a partir das elaborações teóricas 
de Elias e Dunning, já referidas. Ao que parece, os integrantes de ambos os 
grupos visam obter um nível ótimo de tensão-excitação, o que faz com que 
os jogos aconteçam dentro de uma tensão agradável. Quando Joaquim (dos 
Caídos) afirma que é importante haver um temperozinho nos jogos, 
explícita uma forma positiva de pensar a tensão, diferente do sentido 
negativo, que é criticado pelos mesmos autores. 

Associada a estas idéias, está também a análise 
configuracional de Elias e Dunning, e a sua aplicação para a compreensão 
do desporto. Pensar os jogos dos grupos estudados sob esta perspectiva - ao 
invés de observá-los como equipes em separado, que teriam características 
particulares - significa não só analisá-los como um só grupo, como 
também identificá-los como dois subgrupos interdependentes em tensão. É 
isto que pode explicar os procedimentos dos participantes nos grupos 
investigados, os quais buscam desenvolver o desporto conforme gostam, 
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criando as condições para que as equipes em confronto realizem juntas um 
padrão de jogo em que há um equilíbrio de tensão entre ambas. 

Isto permite identificar que o que leva os participantes do 
Grupo do Castelo e dos Caídos na Praia a dividirem as equipes de forma 
eqüitativa, não está vinculado à 

aplicação do princípio da eqüidade19 [que] realiza 
um dos objetivos dominantes das sociedades ocidentais 
contemporâneas [e] que consiste em assegurar a cada um 'uma 
igualdade no ponto de partida'" (Guay, 1993: 65). 

Esta é uma interpretação sobre as características do desporto 
moderno, que - orientada por conceitos filosóficos e ideológicos - está 
também expressa nas obras de Mandell (1986) e Guttmann (1978), aqui 
relacionada com a idéia de igualdade de condições para competir. 
Diferente disto e tendo em vista estes valores quase nunca terem sido 
mencionados pelos informantes20

, é possível formular uma outra 
interpretação, adequada aos contextos em estudo: o que está por detrás da 
ação dos jogadores, ao formarem equipes eqüitativas, é a intenção de 
encontrar uma satisfação emocional, obtida pelo desenvolvimento de uma 
configuração de jogo que conduz a um nível de tensão que consideram 
agradável. 

Esta maneira de formar as equipes é diferente daquela que 
Villela ( 1997) encontrou na pelada que investigou, na qual o que ocorre é 
uma escolha de times, feita alternadamente por dois dos participantes, após 
uma disputa de par ou ímpafl1

• Realizada desta forma, a divisão inicial do 
grupo não obedece à lógica do equilíbrio entre oponentes equivalentes, mas 
sim à da igualdade de condições para competir (par ou ímpar; escolha 
alternada) e à do resultado desportivo, que pode ser ilustrado no esforço 
que cada um dos participantes faz no sentido de escolher os melhores 
jogadores para a sua equipe. Este segundo aspecto torna-se evidente na 
descrição oferecida por Villela, quando relata as sistemáticas tentativas de 
transgredir as normas do grupo, as quais privilegiam a participação dos 
primeiros jogadores a chegar ao campo. Conforme o relato, além de 
procurarem selecionar os melhores jogadores para a sua equipe, os 
responsáveis pela tarefa da escolha, fazem-no, muitas vezes, tentando 

19 Grifo meu. 
20 Digo quase, pois, apesar de não ser o que prevalece nos contextos estudados, no Grupo do Castelo 
houve alguns depoimentos em que os informantes invocavam este valor, ao contrapor-se às posições de 
outros, os quais tentariam favorecer-se no momento da divisão das equipes. Isto foi identificado apenas 
neste grupo e em poucos depoimentos. Contrariamente a isto, todos os informantes declararam, inúmeras 
vezes, as suas intenções de participarem em jogos emocionantes. 
21 Isto ocorre apenas no primeiro jogo do dia, pois os demais são realizados na lógica do bota fora. 
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inserir aqueles que são considerados bons jogadores, mas que não estavam 
na sua vez de jogar. As tentativas de transgressão são combatidas com 
argumentos relacionados com o direito de participar (utilizados pelos 
jogadores da vez) e com a lógica da igualdade (usados pelos participantes 
da equipe adversária que está sendo formada). 

No caso dos Anônimos, sucede de maneira diversa, pois, 
apesar de declararem que gostam dos jogos equilibrados, não desenvolvem 
qualquer tipo de ação, nem no sentido do equilíbrio, nem da igualdade. Isto 
ocorre pelo fato de haver outras características daquele universo desportivo 
que impedem que aconteça: o desconhecimento das habilidades desportivas 
de cada um, devido ao anonimato; a liberdade que têm os jogadores, quanto 
à sua entrada e saída das partidas, mesmo estando elas em andamento; a 
falta de compromisso dos freqüentadores do local, no que se refere à 
presença e assiduidade nos dias de jogos; e a imprevisibilidade evidente 
naquele contexto, vinculada às características anteriores referidas. 

Comparados com os Anônimos, os três grupos citados 
anteriormente (Grupo do Castelo; Caídos na Praia; grupo investigado por 
Villela) mostram-se agora semelhantes, o que pode ser identificado através 
de duas categorias que Caillois (1990) oferece ao estudar Os Jogos e os 
Homens: "agôn" e "alea". Para este autor, o agôn está relacionado com 
uma característica dos jogos desportivos, a qual faz com que sejam 
realizados dentro de uma lógica que procura alguma previsibilidade, 
visando que os adversários se defrontem em condições de igualdade de 
oportunidades à partida22

; o agôn ainda se apresenta ligado ao mérito 
pessoal, capaz de ser desenvolvido através da disciplina e da perseverança. 
Esta característica situa-se em oposição à alea, que se relaciona com o 
acaso, um elemento que Caillois considera presente em todos os tipos de 
jogos, incluindo os jogos tipo desporto23

• Contrariamente ao agôn, que 
revela a idéia da previsibilidade das situações desportivas, a alea encontra
se vinculada à sorte, àquilo que não é controlável. Neste sentido, apesar de 
todos os grupos serem praticantes de atividades reconhecidamente 
desportivas, enquanto os três primeiros realizam as suas atividades em 
grande medida vinculados ao agôn, os Anônimos desenvolvem os seus 
jogos de futebol de uma forma em que a alea prevalece. Esta conclusão 
contrapõe-se à classificação de Caillois, que - ao fazer uma divisão dos 

22 Caillois não vincula esta característica de igualdade relacionada com o agôn, a aspectos ideológicos da 
sociedade moderna, como o fazem Guay, Guttmann e Mandell. Na sua análise, o agôn é referido como 
uma categoria de análise arbitrária, vista como oposição à categoria alea. Neste sentido, mesmo que os 
grupos estudados conduzam as suas ações no sentido do equilíbrio, acabam também por proporcionar 
uma situação de igualdade. 
23 Caillois insere os desportos no contexto dos jogos em geral, nos quais são feitos esforços no sentido de 
impedir que ocorram desigualdades e incertezas. 
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jogos - insere todos os desportos numa mesma categoria, ou seja, naquela 
relacionada com o agôn. Onde ficaria então classificado o futebol praticado 
pelos Anônimos? 

De qualquer forma, mesmo que nem todos os grupos 
estudados desenvolvam estratégias no sentido de realizar jogos com 
equipes equivalentes, todos atribuem um grande valor à componente · 
emocional das atividades que desenvolvem, o que se concretiza quando o 
equilíbrio é atingido. Esta identificação trouxe à tona um outro elemento 
dos três universos desportivos investigados, o qual tanto confirma as 
interpretações anteriores, como contribui para compreender as suas lógicas 
de funcionamento. 

Inicialmente identificado por mim como um elemento até 
certo ponto paradoxal, ao associá-lo à análise anterior, a figura do 
companheiro adversário apareceu como constituinte do sentido que os 
praticantes atribuem ao desporto e à forma com o inserem nas suas vidas. 
Isto porque, quando o adversário é um elemento que dá luta, ele representa 
a garantia de que cada equipe e cada elemento em particular terá como seu 
opositor alguém que o ajudará a desenvolver o desporto de uma forma 
emocionante, como todos almejam. 

A expressão companheiro adversário, formulada a partir 
dos dados obtidos na investigação, vai ao encontro do pensamento de 
Michel Bouet (1968), posteriormente revisitado por Guay (1993), acerca do 
conceito de "com-contra". Para Bouet, esta inter-relação é parte 
constitutiva do desporto, pois "a tensão em direção ao objetivo e a tensão 
em direção ao outro são recíprocas e fundadas uma sobre a outra, 
formando uma estrutura paradoxal que, mal compreendida na sua 
significação, pode mesmo parecer absurda" (:57). 

É neste sentido que no desporto praticado pelos grupos 
estudados, os indivíduos estão em oposição na competição desportiva, mas 
não são adversários que estão numa situação de isolamento e/ou numa 
forma de conflito negativo: eles estão na condição de companheiros 
adversários, já que, complementando-se, formam um tipo de sociabilidade 
fundada numa relação de cooperação pela oposição. 
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"Eu quero ganhar" ... "e eu quero brincar": 
resultados, competitividade e divertimento nos desportos 

Desta maneira realizadas, as competições desenvolvidas nos 
universos investigados, acontecem de forma que o resultado desportivo 
recebe um valor secundário entre os participantes. Conforme demonstra a 
descrição anteriormente apresentada, esta afirmação sustenta-se tanto nas 
declarações e atitudes da maioria dos elementos de todos os grupos, como 
nas estratégias adotadas no desenrolar das suas atividades. Quando digo 
maioria, é pelo fato de que, em todos os grupos, foram identificados 
elementos que - mais do que outros - atribuíam um valor significativo aos 
resultados das partidas realizadas. Porém, mesmo que muitas vezes este 
valor fosse a causa de conflitos entre os participantes24

, de uma forma geral, 
não era o que prevalecia como aspecto orientador daquelas práticas. 

Um dos aspectos que permitiu chegar a estas conclusões, foi 
o fato de - ao tentar descrever o desporto que praticam nos seus respectivos 
contextos - vários participantes fazerem comparações com aquele que é 
praticado nas competições oficiais, entre clubes federados, mesmo 
amadores. Para vários destes informantes, a busca do resultado é parte 
fundamental dos universos desportivos oficiais, pois há lá sempre alguma 
coisa em jogo, aspecto que os diferencia do seu desporto, no qual o que 
acontece é a prática do jogo pelo jogo. 

Estas interpretações permitem discordar de Guay (1993), 
que coloca em dúvida a existência do desporto desinteressado, ou seja, sem 
que não haja nada em jogo. Este pensamento está relacionado com o 
conceito de desporto por ele desenvolvido, no qual está inserido o 
componente "o que está em jogo" (: 52-57), elemento que não está apenas 
relacionado com os interesses materiais, mas ampliado para aspectos como 
o prestígio pessoal e de grupo, os quais, segundo ele, também fazem parte 
do que dá sentido à cultura desportiva. Guay vai ainda mais longe nas suas 
posições relativas à importância do resultado na construção do conceito de 
desporto, ao considerar que "sem o que está em jogo, a competição perde a 
sua significação e, portanto, a sua razão de ser" (: 53) e que "o resultado do 
encontro determina os ganhos de uns e as perdas dos outros. 

24 No Grupo do Castelo, os conflitos relacionados com este aspecto mostram-se mais evidentes que nos 
demais grupos. Como mostra a descrição, ao tentar esclarecer como gostam de praticar o desporto (bom 
jogo; bom companheiro), vários informantes fizeram-no utilizando alguns dos seus colegas como 
contrapontos. Nos seus comportamentos, os informantes também demonstravam divergências sobre este 
aspecto, o que está exemplificado no diálogo entre Mário e Marinho, que está reproduzido no título deste 
tópico. 
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Excepcionalmente, a pontuação final pode ser nula. Na lógica desportiva, o 
encontro não deu 'nenhum resultado' "(:56-57). 

No caso dos grupos estudados, muitos foram os 
depoimentos opostos a estas idéias, mostrando que, mesmo nas derrotas, 
vários dos participantes encontram sentido ao praticar o desporto, ou seja, 
encontram o prazer pela atividade. Desta forma, para a ampla maioria dos 
elementos dos · três grupos investigados, o desporto está associado 
fundamentalmente à idéia de divertimento, sobre o que - dentre vários 
exemplos que poderiam ser citados - vale recuperar algumas declarações de 
José, dos Caídos na Praia: "jogar futebol na praia, para mim, é o melhor 
divertimento que há"; "o nosso jogo de futebol na praia, o objetivo, ali, é 
pura e simplesmente o gozo de jogar à bola. Não há preocupações como: 
hoje vamos jogar para o empate, ou temos que ganhar e marcar três 
pontos"; "não é por dinheiro, somos amadores, por dinheiro não é; por 
prestígio também não é, porque não dá prestígio a ninguém dizer que joga 
futebol nos Caídos na Praia"25

• 

A evidente contraposição dos dados desta investigação com 
as idéias de Guay, é facilmente compreensível, ao serem analisados outros 
dos seus conceitos acerca do desporto. O autor considera que o 
divertimento é um dos componentes do desporto, mas que este aspecto não 
pode sobrepor-se aos demais, dentre os quais o resultado, o que faria com 
que uma atividade assim desenvolvida deixasse de ser desporto, para ser 
uma "paródia do desporto" (: 49). É assim que ele interpreta as atividades 
desportivas vinculadas ao desporto para todos, nas quais, sendo 

acessível a todos e a todas, sem árbitro, sem 
vencedores nem vencidos, mas unicamente por prazer de jogar 
( ... ) os jogadores não praticam mais o desporto, mas fazem a 
simulação; eles não estão mais no universo desportivo"(: 49). 

Contrariamente a estas idéias, encaminha-se o pensamento 
de Claeys (1985), ao interpretar que a campanha do desporto para todos
desenvolvida originalmente na Europa, já em 1966 - trouxe mudanças nos 
padrões de participação nos desportos neste continente. Para este autor, isto 
estaria relacionado com um processo de democratização cultural, que 
envolveu o maior acesso que as populações tiveram a estes bens culturais, 
assim como a formação de uma cultura popular nesta área. Em vez de 
estabelecer limites rígidos entre o conceito de desporto e a filosofia do 
desporto para todos, Claeys considera que esta última veio trazer novos 

25 Estas afirmativas fazem parte da descrição dos Caídos na Praia, especificamente quando José compara 
o desporto do grupo com o desporto profissional. 

----l 
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significados à atividade desportiva, os quais, segundo ele, representam uma 
nova perspectiva para o conceito de desporto. 

A partir disto, é pertinente perguntar: o que autoriza Guay a 
fazer uma afirmação tão definitiva acerca do que é e do que não é o 
desporto? Quais são os seus argumentos? Ao que parece, o autor apoia-se 
apenas em argumentos arbitrários, vinculados a uma posição etnocêntrica 
que, além das posições de autores como Claeys, podem ser contrapostos 
pelo que mostra a realidade empírica investigada neste trabalho, a qual 
evidencia: que não há dúvidas que os participantes dos grupos investigados 
consideram que as atividades que realizam todos os fins-de-semana são 
desporto; e que, além disso, ao praticarem o voleibol e o futebol, estes 
grupos desenvolvem atividades que são socialmente aceitas como 
desportos. Será que o fato de estas atividades serem adaptadas aos seus 
interesses e possibilidades é suficiente para que devam deixar de ser 
consideradas desporto? 

Os mesmos dados, análises e interpretações oferecem 
condições para, num outro sentido, questionar as formulações oferecidas 
por Huizinga (1980), na sua clássica obra, Homo Ludens. Considerado por 
Bracht (1997) como um dos críticos pioneiros do desporto, o autor 
desenvolve as suas idéias no sentido de que o desporto moderno corrompeu 
as características lúdicas do jogo. Esta transformação estaria ligada ao fato 
de que a sociedade contemporânea teria perdido, já a partir do século XIX, 
muitos dos elementos lúdicos que existiam anteriormente. Especificamente 
no caso do desporto, Huizinga defende que - apesar de, à primeira vista, 
parecer que este fenômeno estaria vinculado à esfera lúdica -, isto 
efetivamente não acontece, pois, comparado com os jogos anteriores 
ligados ao divertimento ocasional, o desporto sofre uma deslocação no 
sentido da seriedade. Isto estaria explícito no fato de que o "espírito 
profissional não é mais o espírito lúdico, pois lhe falta a espontaneidade, a 
despreocupação"(: 219), o que "afeta também os amadores, que começam 
a sofrer de um complexo de inferioridade" (: 219-220). Enquanto 
generalização, esta análise é de difícil conciliação com a realidade empírica 
estudada na Cidade do Porto, na qual foram evidenciados elementos que, 
em grande medida, vão em sentido oposto. 

Como já foi acima referido e está desenvolvido na descrição 
dos três grupos desportivos investigados, os participantes, de uma forma 
geral, reconhecem a falta do elemento lúdico nas atividades desportivas 
oficiais. Porém, é exatamente através da comparação com elas e por 
oposição, que estes mesmos homens identificam o desporto que praticam 
nos seus específicos contextos desportivos; além do que demonstram os 
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depoimentos, isto pode ser também identificado ao serem observados os 
jogos dentro dos jogos, que foram relatados nas descrições do capítulo 
anterior. Dentre outros depoimentos que estão já citados nas descrições, o 
de António (dos Caídos) é esclarecedor, tanto no que se refere à 
comparação com o desporto profissional, como acerca dos jogos dentro dos 
jogos, evidenciando - em ambas as situações - o caráter lúdico do seu 
desporto: 

A respeito do espírito brincalhão com que eu jogo na 
praia e a ausência de brincadeiras que tem que existir num jogo 
de futebol profissional. Por isto, enquanto eu jogo na praia por 
brincadeira - e se me rio até na brincadeira com um amigo meu 
porque eu o finto, ou se lhe tiro a bola - aquilo não pode existir 
num jogo que eu estou a ver na televisão, porque é um desporto 
profissional, é a sério. 

Desta forma, é possível concluir que os participantes dos 
três grupos levam a efeito a sua maneira específica de praticar o desporto 
numa perspectiva lúdica, o que contraria grande parte das elaborações 
críticas desenvolvidas por Huizinga acerca do desporto moderno. 

Assim, se com relação à realidade do desporto oficial é 
possível aceitar a ênfase na seriedade que este autor encontra no desporto 
moderno, o mesmo parece não ocorrer em todas as situações. Os dados 
aqui analisados demonstraram que, nos casos específicos dos grupos 
investigados, isto não ocorre da mesma forma, já que naqueles contextos 
desportivos é o espírito lúdico que prevalece. 

Sobre este aspecto, é ainda interessante identificar que o 
mesmo Huizinga - que é crítico relativamente à seriedade do desporto 
moderno e defensor do espírito lúdico e da gratuidade dos jogos - é referido 
por autores que identificam o aspecto gratuito e desinteressado da forma 
como diversas atividades desportivas se desenvolve. De fato, é utilizando 
os conceitos de jogo de Huizinga, que Zaluar (1994) interpreta alguns dos 
aspectos da inserção dos desportos no contexto do lazer de classes 
trabalhadoras do Rio de Janeiro; também Segalen (1994) encontra as 
mesmas características gratuitas do jogo, invocadas por Huizinga, no que 
representam as competições de corridas de rua26 para muitos dos corredores 
comuns, situações em que "estamos mais perto do jogo do que do desporto, 
mais perto da recreação do que da competição" (Segalen, 1994: 115). 

26 Nos seus exemplos, a autora refere-se, inclusive, a competições de caráter oficial e mesmo bastante 
conhecidas: maratona de Nova Iorque, de Estocolmo; de Berlim, e outras. 
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Diversamente dos raciocmws de Guay e de Huizinga 
(conforme vêm sendo referidos), é conduzido o pensamento de Dunning 
(1992a), ao interpretar a dinâmica do desporto moderno ao desenvolver 
uma análise sobre o significado social do desporto e a sua orientação para 
os resultados. Apoiando-se nas elaborações teóricas de Elias, já referidas, o 
autor não se preocupa em definir o desporto, nem em caracterizá-lo 
rigidamente; em vez disso, apresenta elementos que oferecem outra 
interpretação às atividades desenvolvidas pelos três grupos agora 
investigados. Nesta outra ótica, os três grupos estudados neste trabalho, 
estariam inseridos naqueles que desenvolvem o desporto a partir de um 
"ethos amador" (: 312), cujo componente principal é a prática do desporto 
por divertimento; sendo atividades que têm um fim em si mesmas e cujo 
acento tônico estaria no prazer, constituiriam "formas de participação nos 
desportos 'dirigidos para si próprio' ou 'egocêntricos'"(: 312). 

No seu esforço para esclarecer esta idéia, Dunning 
contrapõe esta maneira específica de praticar o desporto àquela em que o 
ethos é do tipo profissional e cuja orientação está vinculada aos resultados: 
"formas de participação 'dirigidas para os outros' " (1992a: 317), tanto 
adversários, como espectadores. Contrariamente às anteriores, estas 
práticas estão vinculadas ao que está em jogo, quer sejam interesses 
materiais, quer sejam satisfações relacionadas com a identidade e com o 
prestígio. Para o autor, estes aspectos não estariam limitados aos desportos 
praticados no alto nível, mas teriam repercussões em níveis inferiores da 
atividade desportiva, já que - a partir da difusão do desporto praticado no 
alto nível - os meios de comunicação estabeleceriam padrões de 
comportamento, que seriam também imitados por outros desportistas: por 
exemplo, por aqueles que praticam desporto no lazer. Vale a pena destacar 
que Dunning não afirma que isto ocorre em todas as situações, mas que é 
uma tendência que indicaria uma "erosão das atitudes, valores e estruturas 
'amadores' e a sua correlativa substituição por atitudes, valores e estruturas 
que são 'profissionais', em qualquer sentido do termo"(: 299). 

Numa outra linguagem, mas num sentido semelhante às 
formulações de Dunning, encaminham-se as considerações de Loret 
(1996). Ao estudar formas altemaiivas27 de desporto, este autor caracteriza 
o "desporto de utilidade pública" (: 17 4-211) como aquele que está 
vinculado ao discurso tradicional do desporto organizado, o qual - entre 
outros fatores - encontra nos resultados obtidos por formas racionais de 
desenvolvimento, a forma fundamental de reconhecimento social e estatal; 

27 O autor inclui no mesmo universo que denomina de desporto alternativo, o desporto fun, ou, ainda, os 
desportos de deslize (sports de glisse). Apesar de dirigir a sua atenção em especial para estas formas de 
manifestações desportivas, desenvolve a sua reflexão acerca do desporto de uma forma geral. 
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este tipo de desporto seria, para ele, uma prática heterônoma, na medida em 
que - agora utilizando as palavras de Dunning - seria voltado para os 
outros. 

Diversamente deste tipo de desporto e vinculado apenas ao 
prazer da atividade, o mesmo Loret descreve o que denomina de "desporto 
de utilidade lúdica"(: 212-271): uma prática do tipo "'selvagem' [que] não 
possui( ... ) nenhum valor de troca [e] ( ... )exalta somente um valor de uso28 

limitado no tempo"; esta maneira de praticar o desporto seria assim 
autônoma, ou seja, voltada para si própria. Esta descrição está bastante 
adequada à realidade dos grupos estudados, nos quais os participantes não 
negarn que se esforçam para obter o resultado (vencer as partidas), mas isto 
fica confinado ao período em que estão desenvolvendo os jogos, sem que 
haja qualquer repercussão relativa ao que acontece em períodos anteriores 
ou posteriores às atividades. 

Caracterizações semelhantes às desenvolvidas por Dunning 
e Loret são referidas em vários depoimentos dos informantes dos três 
grupos investigados, os quais - ao tentarem descrever as atividades 
desportivas que desenvolvem todos os fins-de-semana- utilizam também29

, 

como contraponto, outras experiências desportivas que conhecem, em que 
já participaram, e mesmo em que ainda participam. Estas atividades, 
mesmo sendo desenvolvidas no âmbito do lazer, estariam inseridas 
naquelas que são bastante orientadas para os resultados desportivos, sendo 
portanto caracterizadas como práticas realizadas dentro do ethos 
profissional, ou na perspectiva da utilidade pública. Dentre outros 
depoimentos que se encontram na descrição desenvolvida no capítulo 
anterior, são bons exemplos: o relato de Santos (Castelo) acerca do grupo 
com quem pratica futebol de salão; a experiência que Joaquim (Caídos). 
teve na sua atividade desportiva no grupo Maré Baixa; a comparação que 
Amaral (Anônimos) faz entre o desporto que hoje pratica no Parque da 
Cidade e o futebol de café, de que já fez parte. Próximo do que se identifica 
nestes depoimentos, estão os resultados de uma investigação por mim 
realizada no BrasiP0

, onde os participantes do Grupo Ararigbóia também 
demonstravam - mesmo no lazer - desenvolver um prática desportiva em 
que os resultados obtidos eram fatores centrais na orientação da sua 
atividade, o que estava ligado à identidade e ao prestígio do grupo. 

28 Valor de troca e valor de uso - grifos meus. 
29 Digo também, pois, em páginas anteriores, referi que os mesmos informantes caracterizavam as suas 
atividades, oferecendo como contraponto, o desporto oficial. 
3~sta investigação já foi referida anteriormente: Stigger, 1997. 
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É possível, assim, vincular alguns dos resultados obtidos 
nestes espaços públicos da Cidade do Porto à elaboração de Dunning, que 
se encaminha no sentido de relacionar a busca do resultado nos desportos, 
com o interesse que grupos desportivos tenham em demarcar a sua 
identidade. É isto que foi observado entre os Anônimos, quando jogaram 
contra os Universitários; e é o mesmo que relatou Maciel (também dos 
Anônimos), acerca do aumento de níveis de competitividade e de interesse 
pelos resultados, que ocorre quando pratica o futebol com num grupo em 
que participa - também no Parque da Cidade - aos domingos pela manhã. 
Nas duas situações relatadas na descrição, os participantes deste grupo já 
não praticavam o desporto anonimamente, mas vinculado a um tipo de 
identidade coletiva, que fazia com que se diferenciassem do outro grupo, 
conduzindo a atividade para um caráter mais a sério. 

No caso dos Caídos, é também a relação que identificam 
entre identidade e competitividade que faz com que desenvolvam as suas 
atividades dentro de estratégias bastante elaboradas. Preocupados em 
controlar os níveis de competitividade dos seus jogos, os elementos deste 
grupo decidiram nunca jogar contra outras equipes, nem mesmo manter 
equipes fixas no contexto interno do grupo. Conforme alguns deles 
afirmaram, proceder desta forma criaria rivalidades vinculadas às 
identidades que seriam formadas, o que tenderia a incluir na atividade uma 
carga competitiva que lhes é indesejável. 

Assim, no caso deste grupo, é possível também inferir que 
um dos fatores que faz com que os níveis de competitividade sejam 
reduzidos, é a ausência de uma identidade de grupo, que estivesse 
vinculada aos eventuais resultados que obtivessem em competições 
desportivas contra outros grupos. Ao que parece, os participantes dos 
Caídos na Praia identificam-se enquanto grupo, não tendo como referência 
as suas vitórias obtidas contra outros, mas: o interesse comum que têm em 
praticar o desporto, assim como o compartilhar de um mesmo universo de 
significações que cercam a sua atividade. Isto tem sido construído no 
decorrer dos anos e está vinculado à lógica do desporto por divertimento e 
não pelo resultado. 

Neste sentido, é possível concordar com Dunning, até certo 
ponto: por um lado, a sua forma de raciocínio ajuda a compreender os 
grupos estudados e outros elementos do universo desportivo em geral, 
assim como permite estabelecer relações entre a formação de identidades e 
competitividade no desporto; por outro, a sua afirmação de que existe uma 
tendência em direção ao ethos profissional parece ser precipitada, até 
porque o autor não apresenta dados que confirmem esta disposição. Tendo 
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como referência os grupos estudados, os resultados obtidos não autorizam 
fazer generalizações nem apontar para eventuais tendências; permitem 
porém, afirmar que, nas realidades investigadas, o que prevalece é o que. 
Dunning denomina de ethos amador e o que Loret denomina de desporto de 
utilidade lúdica. Ou seja, estes grupos são exemplos de urna perspectiva 
contrária àquilo que o prório Dunning identifica corno urna tendência. 

Rendimento, sucesso, comparação e acesso 

Quando o objetivo é caracterizar o desporto numa 
perspectiva sociológica, são bastante utilizadas na bibliografia da área, 
entre outras, as categorias relacionadas com as idéias de rendimento, de 
peiformance e de produtividade. Explicitadas também sob a forma de 
outras expressões nos trabalhos de vários autores31

, estas idéias aparecem 
formando um conjunto que identifica o desporto como um fenômeno 
cultural que tem fortes vínculos com a lógica da sociedade industrial, e, por 
esta razão, desenvolver-se-ia em relação direta com estas características, as 
quais são identificadas no processo social global desta mesma sociedade. 

Neste sentido, falar em rendimento, peiformance ou 
produtividade, significa relacionar o debate em tomo do desporto com o 
contexto das discussões vinculadas ao mundo do trabalho, especificamente 
ao trabalho industrial. 

É disto que trata Bero Rigauer (1981), na sua obra Desporto 
e Trabalho, onde tenta demonstrar as afinidades entre estes dois universos 
socioculturais, os quais estariam impregnados pela idéia do rendimento. No 
sentido apresentado pelo autor, o rendimento desportivo seria representado 
pela sua semelhança com o rendimento no mundo da indústria, já que, em 
ambos, o sucesso é reconhecido pela capacidade de os grupos e indivíduos 
ultrapassarem níveis de produtividade cada vez maiores. 

Desta forma, estes indivíduos e grupos seriam vítimas de 
urna pressão normativa, relacionada com o progresso, no sentido de 
alcançar objetivos estabelecidos no exterior, os quais, simbolicamente e por 
comparação, seriam fatores indicadores da sua posição na hierarquia social. 
Esta lógica teria repercussões no sentido de que - com base nela - o 

31 São inúmeros os autores que- dando maior ou menor atenção a estas características - desenvolvem esta 
idéia: Huizinga (1980); Bouet(l968); Guttmann (1978); Mandell (1986); Brohm (1976); Rigauer (1981 ); 
Guay (1993). 
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desporto seria uma prática seletiva e, inclusive, excludente, já que, tendo 
como referência o rendimento desportivo demonstrado por cada elemento: 
ou colocaria os menos habilitados numa posição inferior na escala social; 
ou os excluiria desta atividade. 

Identificada desta maneira, a maior expressão da idéia do 
rendimento nos desportos estaria explicitada no record, que simboliza uma 
combinação entre o impulso para a quantificação e o desejo da vitória, da 
excelência, do melhor. Neste sentido, o record está ligado à possibilidade -
uma abstração - de haver competição entre pessoas sem a necessidade de 
encontro em nenhum lugar nem tempo: é possível, inclusive, haver uma 
forma de competição com pessoas que já tenham falecido; há também 
records que ficam muitos anos sem serem batidos. É ainda, desta forma, 
que o desporto moderno está ligado a uma idéia de progresso comparável, o 
que significa que, a cada aperfeiçoamento, pode e deve haver outro para 
superá-lo32

• 

Apesar de, na sua análise, Rigauer (ibid.) ter voltado o seu 
olhar para o desporto de alta competição, o autor generaliza as suas idéias e 
amplia a sua interpretação para outras manifestações desportivas. Neste 
sentido, afirma: "toda a asserção sobre o fenômeno do desporto de alto 
nível é relevante para os desportos em geral, pois os desportos de alto nível 
são hoje a força condutora de todo o sistema dos desportos"(: 79). Rigauer 
vai ainda mais longe na sua generalização, quando - referindo-se 
especificamente ao tipo de desporto que é investigado neste trabalho -
enfatiza: "o desporto recreativo( ... ) acaba por ser uma versão em miniatura 
do desporto de alto nível (: 107). 

---

Contrariando esta formulação teórica generalizadora de 
Rigauer, os dados e interpretações dos grupos desportivos estudados na 
Cidade do Porto mostram que estes estão predominantemente 
desvinculados de interesses relacionados com o rendimento, com aos •CJ· 

peiformance e com a produtividade. De fato, conforme ficou demonstrado 
no tópico anterior, em nenhum dos grupos investigados aparece, como 
regra geral, a valorização dos resultados desportivos dos seus jogos. Isto foi 
concluído a partir da ausência de referências a resultados desportivos nos 
depoimentos dos participantes, assim como pela presença de outros 
interesses declarados em seu lugar, tanto a curto, como a longo prazo. Esta 
interpretação foi ainda encontrada quer no que se refere às metas coletivas 
de cada grupo, quer no que tange aos aspectos relativos a cada participante, 
visto individualmente. 

32 Esta noção de record é compartilhada por outros autores: Rigauer (1981); Guttmann (1978); Mandell 
(1986); Bouet (1968). 

--
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Este aspecto está diretamente relacionado com a idéia de 
rendimento nos desportos, o que é bastante evidente no que se refere a estes 
grupos, já que, nas sua dinâmicas: todos escolhera1ll não praticar o desporto 
contra outras equipes; e também nenhum dos: ós grupos mantém equipes
fixas a cada fim de semana. Assim, questionados-s~bre quando consideram 
que um dia de jogos é bom nos seus respectivos contextos - mesmo 
reconhecendo que gostam de vencer as partidas -, não colocaram as 
vitórias em evidência, mas outros aspectos foram valorizados, como: o fato 
de o jogo ter ocorrido33

; a convivência com os amigos; os jogos 
equilibrados; o divertimento; a assiduidade; e a continuidade do grupo. 

Sob o ponto de vista dos interesses individuais ocorre da 
mesma forma, já que nenhum dos participantes demonstra preocupação 
com a melhoria do seu rendimento desportivo de uma semana para a outra: 
dentre os vários informantes que desenvolvem outras atividades 
desportivas durante a semana, nenhum declarou que o faz com o objetivo 
de melhorar a sua performance, para produzir mais nos jogos do fim de 
semana. Estas outras atividades desportivas são associadas a outro tipo de 
objetivos: desporto como forma de manter a saúde; relaxamento mental; 
divertimento; convívio. 

No mesmo caminho, encontram-se as declarações dos 
integrantes dos três grupos, relativas às perguntas acerca do que 
consideram ser as características de um bom companheiro de grupo e de 
um bom companheiro de equipe, e ainda a respeito do que é valorizado 
para o acesso de um candidato à participação nas atividades de cada grupo 
em particular. 

Sobre estes aspectos, o não dito foi de grande importância 
na interpretação dos dados, já que nenhum dos informantes dos três grupos 
se referiu espontaneamente à categoria performance como uma 
característica desejável para alguém ser integrado no seu grupo; além disso, 
todos os que se referiram ao rendimento desportivo de outro jogador, 
fizeram-no apenas após a minha insistência na temática. Confirmando 
ainda as interpretações anteriores, quando - após a insistência - houve 
referências à performance, esta foi sempre colocada num plano inferior em 
relação a outros atributos esperados dos seus colegas: ser sociável; ser 
assíduo; estar disponível para tarefas necessárias; jogar coletivamente. 

Algumas declarações e acontecimentos, identificados nos 
três grupos, são bons exemplos de situações que confirmam esta conclusão. 

33 Aspecto bastante evidenciado nos Caídos, onde vários afirmam que ruim é quando não há jogo. 
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Efetivamente, apesar de ter passado quase toda a época 97/98 lesionado, 
Alberto ficou em terceiro lugar no mapa de assiduidade, o qual é elaborado 
para que se saiba quem será destacado como o sócio do ano, único tipo de 
distinção regularmente oferecida pelo grupo a algum participante34

• 

Também o processo de renovação dos Caídos, ocorrido em 1999, não levou 
em conta, em nenhum momento, aspectos relativos à peiformance dos 
candidatos. Questionado sobre se não prefere ter na sua equipe alguém que 
o ajude a vencer os jogos3S, Amaral (dos Anônimos) respondeu que é mais 
importante ter alguém que jogue coletivamente, pois, se um bom jogador 
for individualista, "começa a não ter um grande valor para nós, porque 
começamos a vê-lo jogar e não jogamos nós, [pois] o divertimento36 já não 
é o mesmo se eu ganhar e se não jogar à bola". 

Isto não significa que, naqueles contextos, o rendimento 
desportivo comparado não fosse uma referência para o desenrolar das 
atividades. Como já foi referido e anteriormente desenvolvido, nos grupos 
do Castelo e dos Caidos31, os jogadores são comparados pelas suas 
possibilidades de produzir algo, na perspectiva de que esta comparação 
permita a realização de jogos equilibrados, estratégia que é concretizada 
pela distribuição eqüitativa, entre as equipes formadas, de indivíduos que 
apresentem peiformances semelhantes. 

Estes aspectos estão bastante evidentes na descrição dos três 
universos desportivos, demonstrando que a participação naqueles contextos 
não está vinculada a um "capital desportivo" (Marivoet, 1998: 31) do 
candidato, no sentido de um saber-fazer que lhe permitiria - com base no 
rendimento manifestado na comparação com os outros - aceder aos grupos 
estudados38

• Na forma como as atividades são desenvolvidas nos dois 
grupos acima referidos, a comparação dos rendimentos dos participantes é 
apenas uma maneira de encontrar o equilíbrio dos jogos, o que está 
relacionado com as satisfações emocionais dos participantes, referidas por 
Elias e Dunning e já desenvolvidas anteriormente. 

Por outro lado, não é possível desconsiderar que - em 
alguma medida - a avaliação do rendimento desportivo acaba por ser 

34 Alberto não pôde participar em muitos jogos, não tendo, portanto, apresentado rendimento desportivo, 
apesar de comparecer no local, mesmo sem jogar. Se tivesse ficado em primeiro lugar em assiduidade, 
teria- mesmo sem jogar - recebido a única distinção que o grupo oferece anualmente. 
35 Fiz esta pergunta após Amaral ter omitido este aspecto como uma característica desejável de um 
companheiro de equipe. A sua resposta foi contrária à idéia de que gostaria de alguém que produzisse 
desportivamente. 
36 Grifo meu. 
37 Isto não ocorre nos Anônimos, por aspectos já referidos no tópico que trata do equilíbrio. 
38 Ao que parece, a autora adapta esta expressão a partir do conceito de capital cultural, de Bourdieu 
(várias obras). 
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também um fator que determina o acesso à participação nos grupos do 
Castelo e dos Caídos na Praia. Isto porque se espera que os participantes 
ofereçam condições mínimas para acompanhar as atividades, e ainda tendo 
em vista que, depois de uma certa idade, os elementos que se consideram 
inabilitados acabam por reformar-se. 

Porém, esta avaliação/seleção é bastante diferenciada de 
outros universos desportivos onde as exigências de rendimento são bem 
maiores, o que faz com que a possibilidade de acesso de participantes seja 
bem mais reduzida, assim como as diferenças técnicas entre os jogadores 
sejam bem menores. Diferente disto, no caso dos grupos investigados, o 
que é esperado de um companheiro de grupo é um rendimento mínimo, 
utilizado na descrição desenvolvida no capítulo anterior e esclarecido pelas 
palavras Manuel (do Grupo do Castelo): "é lógico que ele [um candidato à 
participação no grupo] sabe que vai para ali e não vai jogar com os pés". 

Estas palavras são confirmadas em outras características 
comum aos grupos do Castelo e dos Caídos, as quais também destacam a 
pouca valorização atribuída à produtividade desportiva dos jogadores, 
assim como a ausência de uma prática que se sustente na seletividade dos 
participantes: em ambos os grupos há a presença de uma larga faixa de 
jogadores, no que se refere aos seus rendimentos desportivos39

; e, mesmo 
assim, todos eles participam conjuntamente nos mesmos jogos, sem que 
fossem identificadas dificuldades no desenrolar das atividades (jovens de 
dezesseis/dezessete anos; adultos sexagenários; indivíduos em plena forma 
física; participantes bastante obesos; iniciantes na prática desportiva; ex
participantes do desporto federado). 

Desta forma, tanto no âmbito enquanto coletivo, como 
individual, os grupos investigados não desenvolvem nenhum tipo de 
atividade visando a melhoria da sua produtividade no desporto que 
praticam, nem mantêm nenhum registro dos resultados dos seus jogos, o 
que poderia evidenciar uma preocupação em controlar o rendimento do seu 
conjunto. Dos três grupos investigados, o dos Caídos na Praia é o único 
que mantém registros das suas atividades, porém controla apenas a 
assiduidade e o pagamento das taxas dos participantes, além do registro 
acerca da ocorrência ou não de jogo em cada domingo. Os demais grupos 
não realizam qualquer tipo de controle sistemático. 

39 Enquanto nos grupos do Castelo e dos Caídos há uma heterogeneidade de participantes neste aspecto, 
nos Anônimos - regra geral - há uma maior homogeneidade, tendo em vista os participantes serem, na sua 
maioria, de idades aproximadas e apresentarem níveis semelhantes quanto ao rendimento desportivo. 
Como mostra a descrição, isto acontece espontaneamente e não relacionado com a uma lógica seletiva 
que tivesse sido observada. 
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Poderiam, por exemplo - como faz o Grupo Ararigbóia que 
escolheu jogar contra outros grupOS40 

-, manter um diário das atividades 
realizadas em cada sábado, onde constam anotados os números de golos 
feitos por cada jogador, assim como a quantidade de vitórias obtidas pela 
equipe. Neste grupo, é ainda registrado o craque da rodada, e, no final de 
cada ano, é atribuído o prêmio do melhor jogador do período, tendo como 
referência os aspectos relativos à sua produtividade nos jogos. Além disso, 
naquele contexto, são apenas aceitos indivíduos que apresentem 
rendimento desportivo compatível com os interesses de vitória do grupo, e 
todos os jogadores ali inseridos estão colocados num estatuto social 
diferenciado, relativo à sua condição de titular ou reserva da equipe. 

Características semelhantes às que encontrei no Grupo 
Ararigbóia são destacadas por vários dos participantes, ora quando se 
referem ao desporto de rendimentd1

, ora ao aludir a outros grupos que 
conhecem, os quais praticam o desporto, assim como eles, no tempo livre. 
Ao fazerem comparações entre estas atividades e aquelas que desenvolvem 
nos seus respectivos grupos, encontram muitas diferenças, igualmente 
relativas ao valor atribuído ao rendimento desportivo. 

Enquanto identificam os seus desportos como práticas livres 
de objetivos relacionados com os resultados e com a produtividade, 
encontram, no desporto profissional, muitas das características citadas por 
Rigauer (1981), quando estabelece relações entre o mundo do desporto e o 
mundo do trabalho: objetivos a atingir; jogadores vistos como 
trabalhadores que são pagos para alcançar resultados; seriedade do 
ambiente; compromisso com o treinamento; rendimento; busca de 
resultados; seletividade; entre outros. 

Da mesma forma, encontram exigências semelhantes a estas 
noutros grupos que conhecem, os quais, - mesmo no lazer e guardadas as 
devidas proporções - parecem acabar por reproduzir esta mesma lógica, 
sendo, agora sim, como que miniaturas do desporto de alto nível. Um bom 
exemplo é o oferecido por Joaquim, quando relata a lógica de 
funcionamento do Maré Baixa, afirmando que para esse coletivo, "ganhar 
era ( ... ) o topo dos objetivos" e que o acesso ao grupo não estava tanto 
relacionado com o caráter e amizade entre os participantes42

, mas vinculado 
ao rendimento desportivo do candidato. Marinho (do Castelo) estabelece 
também diferenças entre. o seu grupo e outro de Matosinhos, o qual 

40 Já referido (Stigger, 1997). 
41 A expressão, presente na bibliografia da área, aparece também, nos universos estudados, como palavra 
nativa. 
42 Como ele afirma que acontece nos Caídos. 
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descreve como um grupo em que o voleibol é praticado dentro de um alto 
nível de exigência técnico-desportiva, o que faz com que o acesso seja 
bastante difícil. No mesmo sentido do relatado anteriormente, vai a 
descrição que António (dos Anônimos) faz acerca da sua experiência no 
desporto amador, a qual - mesmo sendo para ele uma atividade realizada no 
lazer - considera ser desenvolvida dentro do mesmo "espírito de um Porto, 
Benfica ou Sporting". 

A partir das análises feitas anteriormente, é difícil aceitar as 
formulações de Rigauer e de outros autores da área43

, estes que, a partir das 
suas interpretações acerca do desporto de alta competição, alargam a sua 
análise e concluem que a busca do rendimento desportivo cada vez maior, é 
uma categoria que acaba por ser uma característica central em todos os 
tipos de práticas relacionadas com o desporto. 

É neste sentido que os dados e interpretações obtidos nesta 
investigação, são de difícil conciliação com as considerações de Bouet 
( 1968), quando defende que "sem intenção de performance, não se faz mais 
que jogar ou que 'fazer exercício'. Fica-se à margem do desporto e mesmo 
longe dele"(: 37). Mais uma vez44

, justifica-se perguntar em que se sustenta 
este autor para fazer estas afirmações, quando existem evidências que se 
contrapõem a estas idéias. Além do que pensam os praticantes dos grupos 
investigados acerca do que fazem45 e do fato de que as suas atividades são 
aceitas socialmente como desporto, existem também outras interpretações 
diferenciadas, veiculadas por outros intelectuais que estudam o desporto. 

É o caso das posições de Bessy ( 1995), quando analisa a 
Maratona de Médoc e conclui que, apesar de, externamente, apresentar 
semelhanças com as provas de corrida tradicionais, ela está associada -
tanto para os organizadores, como para os participantes - a objetivos 
relacionados com a idéia de festa e não com os resultados desportivos. 
Conforme interpreta o autor, este evento - que já existe desde 1985 e que 
tem crescido em termos e número de participantes46 

- realiza-se numa 
situação que "favorece a união dentro de uma imensa fraternidade, em 
oposição à competição atlética tradicional" (: 132). Na sua ótica, ao invés 
de considerar esta atividade como algo que está fora do contexto 
desportivo, Bessy interpreta-a como "uma nova maneira de fazer desporto" 
(: 133), que se inscreve num tipo específico de festa contemporânea, 
diversa da festa ritualizada e da festa espetáculo. 

43 Referidos no início deste tópico. 
44 Digo mais uma vez, pois fiz uma pergunta semelhante em relação às formulações de Guay, acerca da 
forma como conceitua o desporto. 
45 Consideram que praticam desporto. 
46 Vem crescendo numa progressão contínua, de 500 participantes em 1985 para 7000 em 1994. 

- --- --------------------------------------------
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Assim - ao contrário do que Bessy denomina de práticas 
desportivas tradicionais, em que há a orientação para a peiformance 
desportiva -, ao que parece, nos contextos estudados da Cidade do Porto, 
existe o que Kunz (1999) apresenta como um "rendimento necessário" para 
que a atividade aconteça dentro de padrões bastante flexíveis, construídos 
pelo próprio grupo e vinculados ao prazer; não há assim um "rendimento 
obrigatório", no sentido de estar "determinado pelos resultados finais e sua 
conseqüências" (: 4). Noutras palavras, identifica-se, nestes ambientes, um 
desporto que não está vinculado "à produção de algo, mas ao próprio 
encontro dos sujeitos" (Brandão, 1994: 29), quando "o sentido da prática 
do esporte não está no 'fazer para', mas no 'fazer em'" (ibid.). 

Mesmo assim, importa ressaltar que a análise e a 
interpretação dos dados me levou a concluir que, apesar de a associação ao 
prazer conseguido pela prática do desporto pelo desporto prevalecer nos 
desportos praticados nos três grupos investigados, no Grupo do Castelo os 
conflitos são bem mais freqüentes. Eles estão relacionados com os 
diferentes significados presentes na ·forma como cada elemento em 
particular apropria-se do desporto e o insere na sua vida, os quais foram 
identificados em insatisfações expressas por alguns participantes. 

Neste grupo em particular, os dados obtidos mostraram que 
- ao tentarem descrever como gostam de praticar o desporto e como 
gostariam que o seu grupo desenvolvesse as suas atividades - muitos dos 
participantes o fizeram apresentando, como contraponto, a maneira - para 
eles excessivamente competitiva e vinculada ao interesse pela peiformance 
desportiva - como outros elementos do grupo intervinham no 
desenvolvimento da atividade. Como demonstra a descrição anteriormente 
desenvolvida, neste aspecto, aquele universo desportivo caracteriza-se por 
uma heterogeneidade interna, o que está exemplarmente destacado no 
diálogo entre Mário e Marinho: "eu quero ganhar"; "e eu quero brincar". 

De forma semelhante, acontecem as atividades do CUCA 
(Corredores Unidos de Campinas), onde a investigação de Marcellino 
(1999) também encontra "conflitos de pontos de vista"(: 67-87)47 existentes 
entre os participantes de um mesmo grupo desportivo. Na sua descrição, o 
autor mostra como o CUCA desenvolve as suas atividades desde 1983, 
mas, mesmo assim, realiza-as numa situação de divergências entre 
diferentes orientações que os participantes consideram que devem ser dadas 
ao seu coletivo. Dentre estas, destaca-se o fato de que, enquanto alguns dos 
participantes valorizam os interesses competitivos da associação, outros 

47 O autor destaca um capítulo inteiro sobre a temática. 



268 

cnticam estes objetivos e expressam que prefeririam uma associação 
vinculada prioritariamente aos conteúdos sociais. De fato, enquanto os 
primeiros propõem, inclusive, a contratação de atletas, os segundos 
gostariam de ter um grupo vinculado preferencialmente ao prazer pela 
prática do desporto. 

Diversamente do que acontece entre os participantes do 
Grupo do Castelo, em que- mesmo com as divergências- prevalece uma 
prática não vinculada à procura do rendimento desportivo, no CUCA, 
acaba por ser privilegiada e apoiada, pela Direção, a atividade competitiva, 
como a lógica principal do grupo. Assim, além do apoio dado às suas 
representações em competições oficiais, nesta associação há o que 
denominam de ranking interno, uma forma de diferenciar os indivíduos, 
tendo como referência a sua performance dos seus integrantes. Além disto, 
no Estatuto Social do grupo, os sócios atletas têm uma posição 
privilegiada, comparativamente aos demais associados: os sócios 
fundadores, os sócios efetivos, os sócios beneméritos e os sócios 
honorários. 

Exemplos como estes levam a concluir que, mesmo dentro 
de um único universo desportivo, podem estar presentes indivíduos que 
associam a prática do desporto a significados diferenciados. Conforme foi 
identificado no Castelo e pode ser inferido da descrição de Marcellino 
sobre o CUCA, estes grupos mantêm-se juntos, apesar das diferenças de 
sentidos que os seus participantes atribuem à sua atividade. Ao que parece, 
a lógica do grupo acaba por ser construída numa relação cotidiana de 
interação e de ·conflitos, onde estes indivíduos negociam constantemente 
acerca da orientação que todos e cada um privilegiam para o grupo. 

Isto leva a perguntar: o que faz com que indivíduos, que 
atribuem sentidos diferenciados ao desporto que praticam, se mantenham 
desenvolvendo, juntos, a mesma atividade durante tantos anos? Que fatores 
fazem com que. Grupo do Castelo se caracterize por uma heterogeneidade 
interna e pela presença de conflitos, enquanto os Caídos na Praia e os 
Anônimos desenvolvem as suas atividades de uma forma mais consensual? 

Apesar de não ser um objetivo deste trabalho oferecer 
respostas para este tipo de pergunta, as formulações de Goffman (1992), 
sobre como os indivíduos se relacionam em sociedade, oferecem algumas 
pistas que podem ser seguidas noutros trabalhos. 

Segundo as idéias de Goffman, os Caídos na Praia 
poderiam ser interpretados como um coletivo em que existem "relações 
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enraizadas" (: 182) e vinculadas à sua tradição, o que conduziria a uma 
atividade consensual. Num extremo oposto, os Anônimos desenvolveriam 
"relações anônimas" (ibid.), as quais- por serem efêmeras e desvinculadas 
de objetivos comuns - acontecem sem suscitar conflitos. O Grupo do 
Castelo inserir-se-ia numa situação intermediária entre estes dois extremos: 
pouco enraizada para que haja um universo consensual, mas 
suficientemente próxima para que haja conflitos. Uma análise neste 
caminho, poderia ser desenvolvida noutro trabalho. 



-------------

CAPÍTULO VI 

Desporto como lazer 

Não se pode escapar à importância cultural do lazer. Ao contrário, pela confirmação 
que fazem do "lado sério" da vida, as actividades e práticas de lazer, resgatadas ao 

ónus estigmatizante que as manteve ausentes das agendas de investigação sociológica, 
constituem-se hoje num elemento crucial do conhecimento da sociedade. 

Carlos Fortuna 

A análise dos universos investigados, desenvolvida no 
capítulo anterior, mostrou que os grupos estudados tanto apresentam 
semelhanças como diferenças entre si, no que se refere ao seu modo de 
viver o desporto. Mesmo no âmbito interno de cada grupo, foram 
identificadas formas diferenciadas de relacionamento com esta prática 
social. Esta diversidade veio ainda à tona, ao ser alargada a análise para 
outras realidades desportivas, surgidas nos depoimentos dos atores sociais, 
assim como nos trabalhos de intelectuais que estudam o desporto, também 
referenciados no capítulo. 

Foram, assim, identificados, quer grupos e indivíduos que se 
apropriam do desporto numa perspectiva séria e vinculada à idéia de 
produzir algo nesta atividade, quer outros que o associam ao divertimento e 
fazem dele um fim em si mesmo1

• 

Analisadas a partir dos pensamentos de autores que estudam 
aspectos específicos do significado do desporto no mundo contemporâneo, 
estas diferenças levam a pensar na grandeza da complexidade deste 
fenômeno, assim como no quanto as análises que tentam simplificá-lo, 
acabam por obscurecê-lo. 

No que se refere às relações que o desporto tem com o lazer, 
parece que a situação se toma mais complexa ainda, na medida em que, 
talvez por o lazer ser, muitas vezes, considerado ainda um tema menor2

, o 

1 A análise mostra que a realidade não se apresenta na forma tão dicotômica que sintetizo aqui. 
2 Não é difícil identificar, na bibliografia disponível nas ciências sociais, que a área do lazer é 
relativamente negligenciada, se comparada aos estudos onde o trabalho é a categoria central. Fortuna 
(1995) chama a atenção para este aspecto, e, contrariamente a esta tendência, participa de um número da 
Revista Crítica de Ciências Sociais, especialmente dedicado ao tema. 
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desporto praticado neste contexto, também receba menos atenção por parte 
dos intelectuais3

• 

Neste sentido, se, por um lado, a análise desenvolvida 
demonstrou a existência de práticas desportivas vinculadas 
fundamentalmente à fruição durante algumas horas livres do trabalho, isto 
não significa que elas constituam meras mercadorias a serem consumidas 
por participantes passivos, ·nem que sejam apenas repetições do que os 
intervenientes acompanham por intermédio dos meios de comunicação de 
massa. Ao contrário, dentro de uma diversidade de manifestações 
anteriormente apontadas e sendo, muitas vezes, atividades elaboradas de 
uma forma que parece ser bastante consciente por parte dos seus 
praticantes, elas evidenciam-se não como se fossem restritas a lógicas 
dicotômicas tipo trabalho/lazer, desporto profissional/desporto amador, 
mas como partes de estilos de vida próprios, construídos pelos 
intervenientes. 

Então, como práticas rotinizadas e incorporadas na vida de 
um indivíduo no contexto do lazer, a prática do desporto aparece como 
mais uma entre outras maneiras4 de expressar um determinado estilo de 
vida, que está, assim, relacionado com as escolhas que as pessoas e os 
grupos podem fazer dentro de um universo sempre limitado de escolhas 
possíveis. O estilo de vida constitui assim a maneira de ser de um 
indivíduo, que não deixa de ser influenciada pelo contexto social mais 
ampliado, relativo às normas de condutas e posições socioeconômicas que 
lhe são impostas (Giddens, 1997). 

Porém, com todas as possíveis restrições e pressões, por 
exemplo, dos meios de comunicação de massa -, sempre há espaço para 
escolhas, já que, como afirma Ruth Cardoso (1984), apesar de estar 
referindo-se a trabalhadores brasileiros que, nas suas vidas, têm grandes 
limitações impostas pela pobreza, "o tempo de lazer ( ... ) é chamado de 
tempo livre justamente porque nestas horas( ... ) o trabalhador escolhe"(: 7). 

No caso específico dos grupos estudados, o que está 
desenvolvido nos capítulos IV e V deixou evidentes muitas situações de 
escolhas, referentes ao que os intervenientes dos três grupos elegeram para 
fazer (e como fazer) nos seus fins-de-semana. 

3 A revisão bibliográfica por mim desenvolvida, mostrou uma grande diferença de atenção em favor dos 
estudos realizados sobre o desporto desenvolvido no âmbito oficial, se comparados aos elaborados sobre 
os desportos praticados especificamente no contexto do lazer. Como já ficou demonstrado em análises 
anteriormente desenvolvidas, muitas vezes o desporto federado é estudado e, a partir dele, são feitas 
~eneralizações para outras manifestações desportivas, dentre as quais, as que acontecem no lazer. 

Hábitos de comer, vestir, modos de agir, entre outros. 
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Assim, entre mumeras possibilidades de atividades 
disponíveis que teriam para passar o seu tempo livre, os participantes dos 
grupos estudados escolheram o desporto. Além disso, optaram por praticá
lo dentro de um universo específico de significações, apresentado no 
capítulo anterior. Diferente do desporto federado, este desporto praticado 
no lazer insere-se no que Mo ta ( 1997) considerou ser um espaço e tempo 
próprios da existência individual e um fenômeno orientado para a 
realização do sujeito, constituindo uma "alternativa decisiva nas escolhas 
de responsabilização individual na construção do seu estilo de vida"(: 13). 

Desta maneira, ao elegerem formas específicas de praticar o 
desporto no lazer, expressaram o seu gosto, que é visto por Santos Silva 
(1994: 431) como a "faculdade superior de fruir distintivamente, de 
escolher e apropriar acontecimentos, bens e símbolos". E é exatamente ao 
desvelar as relações que este gosto tem com outros referenciais que os 
atores possuem sobre o desporto, assim como a relação que esta prática tem 
com o lazer, que me permitirá desenvolver este capítulo. 

Portanto, além dos aspectos apresentados no capítulo 
anterior, mas também relacionados a eles, outras concepções acerca do 
desporto como lazer apareceram nos universos estudados. Elas serão 
apresentadas e discutidas a seguir. 

Desporto, lazer e saúde 

Se, por um lado, a atividade física em geral e o desporto em 
particular são muitas vezes apresentados como atividades vinculadas a um 
fim em si mesmo, e, neste sentido, relacionadas fundamentalmente com o 
gosto ("faço porque gosto"), não são também poucas as vezes em que estas 
práticas são associadas a fins utilitários. 

Especificamente acerca do desporto, não é difícil serem 
encontradas pessoas e mesmo instituições que, apesar de também o 
relacionarem com outros aspectos, acabam por encontrar uma justificação 
poderosa para a sua prática nas razões utilitárias da aquisição e 
desenvolvimento da saúde. No plano individual, exemplos disso podem ser 
encontrados - aqui hipoteticamente, mas acredito não estarem longe da 
realidade - nas atitudes daqueles indivíduos que, mesmo praticando o 
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desporto com objetivo de desenvolver um corpo bonito e dentro de padrões 
socialmente aceitos, justificam a sua atividade, vinculando-a à saúde. 

No âmbito institucional, e entre outros que poderiam ser 
citados, um exemplo é a legitimação da Educação Física Brasileira, que 
tem sido historicamente defendida a partir da argumentação de que a 
atividade corporal promove a saúde (o desporto incluído). 

Desta forma, não é difícil concordar com o valor atual que 
tem aquilo que Bouet já dizia, em 1968, quando considerava que "é um 
lugar comum das conversas e da propaganda proclamar os benefícios que a 
prática dos desportos traz para a saúde" (Bouet, 1968: 471). Noutras 
palavras, o mesmo era dito vinte e sete anos mais tarde, quando Defrance 
(1995: 70) viria a afirmar que "a idéia de que o 'desporto' exerce uma 
influência benéfica sobre a saúde está hoje bem implantada". 

Defrance (ibid.) associa esta conclusão a determinantes 
históricos, especificamente ao fato de que a história das atividades físicas 
estaria fortemente ligada à da medicina. O autor identifica esta relação nos 
princípios já tradicionalmente aceitos, que ofereceram legitimação 
científica à prática de exercícios e desportos bem dosados, vistos como 
elementos que teriam efeitos positivos na saúde. 

Esta idéia é parte do pensamento higienista, que teve 
origens na Europa no final do século XVIII e início do século XIX, quando 
foi sustentado pelos médicos e pedagogos da época, e ainda apoiado pelo 
Estado; este último, que via no ideal de homem fortalecido pelo exercício 
físico, a possibilidade da prosperidade da pátria (Soares et alii, 1992). 

Ocorreu de forma semelhante no contexto português, o que 
demonstra Crespo (1990), na sua obra A História do Corpo. Segundo este 
autor, no mesmo período, acontecia um movimento em defesa da educação 
do corpo em Portugal, que era desenvolvido através de uma política de 
higiene pública sistemática, que tem desdobramentos ainda nos tempos 
atuais. Isso tem acontecido no contexto escolar, onde a educação teve uma 
função destacada, com os seus esforços para a divulgação de regras de 
higiene corporal, utilizando a ginástica e a educação física. O mesmo 
ocorreu no âmbito comunitário, onde houve um grande investimento 
governamental a favor da dinamização das práticas desportivas em geral 
(clubes; competições; instalações). Um reflexo disto é a atual legislação 
que trata do Desporto Escolar Português5

, quando especifica o papel desta 
atividade no sistema educativo em geral, e apresenta a "promoção da saúde 

5 Lei de Bases do Sistema Educativo, artigo 48° (Ocupação dos tempos livres e desporto escolar). 
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e condição física" em primeiro lugar, num conjunto de outros objetivos 
relacionados com a prática desportiva. 

Esta análise justifica a pos1çao de Mota ( 1997), ao 
considerar que, embora não haja evidências definitivas acerca das relações 
positivas de um aumento da atividade física habitual e os benefícios 
esperados para a saúde, as informações disponíveis são suficientes para 
constituir um referencial para conduzir o modo de vida dos indivíduos, 
nesta perspectiva. Isto porque são muitas as informações que relacionam a 
atividade física com um estilo de vida ativo, associado a outros hábitos 
higiênicos. 

Assim, a atividade física em geral e o desporto em particular 
são habitualmente associados à saúde, transformando-se num valor que 
parece ser compartilhado por vários segmentos populacionais. Por este 
motivo, não é de se estranhar que esta idéia esteja identificada quase que 
unanimemente nos discursos dos elementos dos três grupos investigados, 
assim como nos resultados obtidos por Graça e Almeida (1998), quando 
identificaram que este fator é a principal razão pela qual os portugueses 
praticam a atividade física. 

Quando me preocupo em enfatizar o aspecto do valor, é 
pelo fato de que, neste trabalho, não há a preocupação em saber se, 
efetivamente, o desporto tem contribuído para a saúde dos indivíduos dos 
grupos investigados. Sendo um trabalho de caráter socioantropológico, 
interessa saber - enquanto valor presente nos universos estudados - em que 
medida esta idéia faz parte do que sustenta as ações dos indivíduos em 
estudo, e como ela se articula com outros aspectos. É importante ainda 
saber como diferentes conceitos de saúde oferecem elementos para a 
compreensão da realidade empírica estudada. 

É interessante então analisar alguns pontos, muitas vezes 
contraditórios, evidenciados nos dados obtidos, os quais indicam que -
mesmo que este valor esteja presente nos seus depoimentos - nem sempre 
os informantes desenvolvem efetivamente atitudes que sustentam as suas 
afirmativas de que praticam desporto visando benefícios para a saúde. 

Sobre isto, foram identificados vários participantes que não 
desenvolvem outra atividade física semanal, além daquela que eu 
presenciava em cada fim-de-semana, e que era muitas vezes feita de forma 
bastante intensa e sob condições adversas6

• Estes comportamentos 

6 Vários aspectos, muitas vezes associados: homens de idade avançada tentando acompanhar o ritmo dos 
jovens; participantes obesos, praticando o futebol na areia da praia; jogos de futebol e voleibol realizados 
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contrariam recomendações, por demais conhecidas, dos especialistas\ no 
sentido de que estas atividades sejam praticadas regularmente e de uma 
forma moderada. Nestas condições e realizadas sem controle, ao que 
parece, em vários casos, os participantes talvez estivessem praticando o 
desporto sem encontrar benefícios para a saúde, mas sim, transformando-o 
num fator de risco8

• Associados a isto, outros hábitos, como fumar antes e 
depois dos jogos e mesmo comer e beber excessivamente, foram práticas 
bastante observadas nos três contextos9

• 

Em várias situações, estes comportamentos foram motivo de 
comentários por parte dos informantes, que reconheciam a contradição das 
suas atitudes, relativamente ao discurso tipo higienista que eles próprios 
muitas vezes utilizavam. 

António (Anônimos) é um exemplo deste comportamento, 
na medida em que fuma e apenas pratica o desporto aos sábados à tarde. 
Após afirmar que procura a saúde no desp~rto, reconheceu imediatamente, 
e sem a minha intervenção, a contradição do que· dizia, pelo fato de - ao 
faltar poucos minutos para iniciar o jogo - fazer aquela afirmação enquanto 
fumava10

• Além disso, questionado acerca dos motivos pelos quais não 
praticava o jogging três vezes por semana, ao invés de duas horas e meia de 
futebol estafante apenas aos sábados1

\ respondeu que não corre no parque, 
pois não gosta de correr, já que nesta atividade não há o brincar com a 
bola, nem a competição com os adversários. Em síntese, ao que parece, 
apesar de a sua resposta inicial sustentar-se na lógica utilitária de que o 
desporto faz bem à saúde, na realidade, pratica o futebol por gosto. 

De maneira diferente, António (Caídos) afirma que, 
atualmente, já não encontra prazer em praticar o futebol na praia, nem 
mesmo no futebol de salão que pratica com amigos durante a semana. 
Mesmo assim, na medida do possível (tem passado por problemas 
pessoais), esforça-se por comparecer nos jogos, pois acredita que, na sua 
idade12

, e por questões relacionadas com a saúde, não deve parar de 
desenvolver atividades físicas: "para me sentir fisicamente bem". 
Contrariamente ao comportamento de António (dos Anônimos), este 

no calor intenso; jogos realizados no frio do Inverno; práticas desportivas com longa duração (duas, três 
horas). 
7 Acredito serem desnecessárias as referências sobre esta afirmação. 
8 Mota (1997) trata da relação entre atividade física e benefícios/riscos para a saúde. 
9 Excessos relativos à comida e bebida foram apenas observados nos almoços anuais dos Caídos na 
Praia, situações em que tanto a comida como as bebidas alcoólicas eram muitas vezes ingeridas em 
grandes quantidades. 
10 Situação semelhante ocorreu com outros participantes. 
11 Concordávamos que, provavelmente, seria mais saudável. 
12 46 anos. 
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participante dos Caídos na Praia parece privilegiar os aspectos utilitários 
da prática desportiva, apesar de já não encontrar o prazer na atividade que 
desenvolve. O que é difícil saber é se as poucas vezes que António (dos 
Caídos) comparece aos jogos13 contribuem efetivamente para aquilo que ele 
pretende. 

Ao responder acerca das razões que o levam a praticar o 
voleibol na praia, Gonçalves (Castelo) declara que o faz apenas por gosto, 
mas articula outros componentes, também integrantes daquele, e 
provavelmente de outros universos desportivos realizados no lazer. Sem 
que eu chamasse a sua atenção para outros aspectos relacionados, 
confirmou a sua afirmativa anterior, dizendo que não pratica o desporto 
nem para atender a normas sociais de padrões de beleza, nem vinculado aos 
objetivos utilitários da aquisição da saúde: 

só pelo gosto, não é mais nada. Não é por urna 
questão de querer ficar com o corpo bonito - até porque eu era 
magro - ou saudável, porque a saúde também vem da 
alimentação. Não adianta praticar deporto e depois ter urna 
alimentação à base de gorduras e de álcool e destas coisas todas. 
Isto também, às vezes, é um engano. 

Já José (Caídos) estabelece uma diferenciação entre os 
objetivos que encontra no desporto e os que procura noutras atividades que 
realiza. Ele tenta manter uma atividade física regular, freqüentando um 
ginásio desportivo durante a semana, o que faz em busca de uma imagem 
corporal que considera, de uma maneira geral, importante para as pessoas. 
Já no que se refere ao futebol que pratica na praia, insere-o neste contexto, 
mas identifica-o principalmente como divertimento. 

Mário (Castelo), sexagenário, afirma que, desde jovem, 
pratica desporto tendo como objetivo principal a manutenção da saúde. Já 
há algum tempo, tendo em vista os problemas cardíacos de que passou a 
sofrer, trocou a prática do futebol pela do voleibol, por considerar esta 
última mais moderada. Mesmo assim, tem consciência dos riscos que corre 
por praticar voleibol na praia, muitas vezes durante três horas seguidas, o 
que não deixa de fazer, concordando com a posição do seu médico: "o 
médico disse que, se eu me sinto bem, devo continuar. Disse que é melhor 
eu morrer alegre, do que eu morrer triste numa cadeira (risos). E eu 
concordo". 

13 No período de observação, António compareceu não mais do que três vezes nos jogos dos Caídos na 
Praia. Conforme o próprio admite, o mesmo ocorre no grupo de futebol de salão de que faz parte durante 
a semana. 
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Todos estes exemplos evidenciam que a saúde constitui um 
valor importante naqueles contextos, sendo parte do que dá sentido ao que 
os participantes dos três grupos fazem todos os fins-de-semana. Muitas 
vezes próximas, outras bastante distanciadas, estas são algumas situações, 
entre outras, que mostram a polissernia de significados associada à prática 
desportiva nos universos estudados, na relação que esta tem com a idéia de 
saúde. Os exemplos evidenciam também o quanto é difícil transitar num 
terreno nebuloso como este, que, às vezes, é bastante contraditório. 

Neste sentido - e até porque neste trabalho nada foi feito 
para avaliar as condições e o desenvolvimento da saúde física dos 
participantes -, interpretar os grupos investigados, a partir do conceito de 
saúde como a ausência de doença (Della Fonte e Loureiro, 1997), torna-se 
difícil, e pouco ajuda a compreender como estas atividades se inserem na 
vida destes homens. 

Apesar de ser um conceito bastante aceito na sociedade em 
geral, ele não parece adequar-se ao que os grupos desenvolvem todos os 
fins-de-semana, na medida em que se orienta fundamentalmente numa 
idéia de normalidade biológica e psicológica, assim como numa visão que 
relaciona a saúde com a possibilidade de os indivíduos cumprirem papéis 
sociais. Assim referido, saudável é o indivíduo que não tem doença e, no 
caso do desporto, é aquele que é capaz de produzir algo, desportivamente 
falando. 

Mais esclarecedor será, então, observá-los a partir do 
conceito atualmente adotado pela Organização Mundial de Saúde, que 
relaciona saúde com a idéia de bem-estar físico, mental e social (ibid.). 
Mesmo que possa ser criticado por algumas das suas limitações, este 
conceito amplia a visão de saúde aos aspectos relativos às relações sociais, 
mas não numa perspectiva de respostas que um indivíduo necessite de 
oferecer ao grupo ao qual está inserido. Agora, a perspectiva é a da 
satisfação subjetiva, que as pessoas encontram ou não na relação que têm 
com os outros e consigo mesmas. 

Esta parece ser uma forma adequada de compreender como 
a maior parte dos indivíduos dos três grupos vive o desporto, e nele 
encontra benefícios para a sua saúde. Se assim não fosse, eles não estariam 
nos mesmos locais, todos os finais de semana, praticando os desportos que 
lhes dão prazer e da forma específica que, para eles, é agradável, o que 
fazem associando fundamentalmente ao seu bem-estar. 
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Assim, apesar de muitas vezes justificarem as suas práticas 
desportivas a partir de objetivos utilitários e de normas sociais - talvez 
reproduzindo discursos que são dominantes no contexto geral da sociedade 
atual -, estes indivíduos, na realidade, realizam-nas também associadas aos 
seus gostos. Encontram assim, no lazer, um espaço especial de liberdade, 
onde têm a oportunidade de expressar as suas escolhas, e também de chegar 
aos excessos. Além destes excessos anteriormente referidos, os 
participantes dos três grupos - muitas vezes pelo entusiasmo - chegam 
mesmo à falta de moderação em termos do exagero no que se refere à 
atividade física. No final de alguns dias de jogos, não são poucas as vezes 
que demonstram estar realmente estafados, nos limites das suas condições 
físicas. E é exatamente nestas situações- após disputarem partidas bastante 
equilibradas - que é comum escutar da boca de vários intervenientes: "hoje 
valeu a pena". 

É isto tipo de sensação que faz com que Mauro, um homem 
sexagenário e participante nos Caídos na Praia, seja aquele que mantém o 
maior índice de freqüência no seu grupo, apesar de nunca deixar de trazer 
as suas pomadas curativas e outros materiais farmacêuticos 14

; são estes 
materiais que o ajudam a resistir às dores e a outras moléstias relacionadas 
com vários fatores, dentre os quais, o avanço da sua idade. Mesmo 
queixando-se sempre de dores nos pés, nas pernas e nas costas, Mauro -
apesar da idade e do grande esforço físico que o futebol de praia exige -
continua a participar na atividade do grupo, afirmando com muita 
convicção: "sinto que faz-me bem à saúde". 

Desporto, lazer e convívio 

Assim como a saúde, a categoria convívio apareceu como 
uma das que confere sentido às práticas desportivas dos participantes dos 
três grupos estudados. 

Conforme as análises anteriores demonstram, eles parecem 
estar reunidos a partir de uma lógica de sociabilidade próxima do que 
Simmel (1983) identifica como uma forma lúdica de sociação, na qual os 
participantes dos três grupos desenvolvem as suas atividades, pautadas 
numa relação destituída de interesses e sustentada fundamentalmente na 

14 Antes dos jogos na praia, Mauro sempre aplica pomadas balsâmicas nas pernas e nas costas, como 
forma de minimizar as dores que sente; diz que tem problemas nos dedos dos pés, os quais protege 
envolvendo em algodão, que é colocado sob ataduras e vários pares de meias. 
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fruição prazerosa, assim como no encontro entre os sujeitos. A 
sociabilidade, construída através da interação entre estes indivíduos, passa 
assim a ser como que um fim em si mesma, expressa na palavra nativa 
convívio, que é um valor importante nos contextos estudados, mas, de uma 
forma especial, entre os Caídos na Praia. 

Neste grupo, as relações sociais parecem ser mais efetivas, 
pois muitos dos participantes têm outros contatos, além dos encontros 
desportivos de fim de semana. A caracterização do grupo enquanto um 
grupo fechado, assim como a dinâmica estabelecida pelos intervenientes, 
criam condições para que seja vivido um ambiente onde o coletivo é 
bastante valorizado, chegando ao ponto de serem desenvolvidas relações 
profissionais e, inclusive, ajudas interpessoais em diversas situações. 

Nos outros grupos, isto não foi tão evidente, pois, neles, as 
relações estabelecidas entre os participantes não passavam de algumas 
horas em cada fim-de-semana. Mesmo que entre os elementos do Castelo 
do Queijo as relações não fossem tão anônimas quanto as dos Anônimos, lá, 
a atividade também ocorre- em grande medida- desprovida de um projeto 
coletivo. 

Porém, mesmo nestas condições, é inegável que, para todos 
os grupos estudados, o desporto acaba por criar um espaço real de vivência 
coletiva, possibilitando a inserção dos seus participantes noutros universos 
sociais, para além das suas relações familiares e do seu bairro. Assim como 
concluiu Zaluar (1994) acerca do papel do desporto no contexto de jovens 
da periferia do Rio de Janeiro, nos grupos investigados na Cidade do Porto, 
a prática desportiva acaba por ampliar os horizontes sociais dos indivíduos, 
inserindo-os noutras redes de sociabilidade, que irão integrá-los noutros 
contextos da sociedade onde vivem. 

Mesmo no caso dos Anônimos, isto leva a concordar com 
Zaluar (ibid.), quando sugere que os desportos, de uma forma geral - e os 
de equipe, em particular, pela sua capacidade simbólica de expressar o 
coletivo -, contribuem, em alguma medida, para diminuir as condições de 
anonimato característico das grandes cidades. Ainda que por poucas horas 
semanais, o Parque da Cidade e as redes de sociabilidade ali existentes 
oferecem referências para que os indivíduos organizem a sua vida social. 

Assim, apesar de aparecer nos depoimentos como um fim 
em si mesmo, é através deste convívio que também é desenvolvido um 
processo de socialização dos indivíduos, os quais - ao viverem 
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coletivamente - passam a compartilhar maneiras de estar no mundo, que 
são expressas tanto dentro, quanto fora do campo de jogo. 

Especificamente sobre viver desportivamente, no caso dos 
jovens integrantes dos Caídos na Praia, a socialização é bastante evidente, 
na medida em que, naquele contexto e com o exemplo dos mais velhos, 
eles passam a integrar-se no grupo e a construir um estilo de vida ativo, que 
acaba por ser o que dá continuidade àquele coletivo. No Grupo do Castelo, 
a situação de Daniel é outro exemplo, ficando evidente que, naquele 
contexto e na relação com os outros, ele está também construindo a sua 
vida adulta, vinculada ao desporto. 

Situações semelhantes a estas foram por mim encontradas 
na investigação já referida, acerca do Grupo Ararigbóia (Stigger, 1997), na 
qual concluí que, naquele contexto, jovens e velhos complementavam-se: 
os primeiros representando a continuidade do grupo e funcionando como 
um alimento aos mais velhos, estes que encontrava estímulo nos jovens; os 
segundos representando a maturidade e a expectativa de um tipo de vida 
futura para os mais jovens. Soares (1995) sugeria algo similar acerca · das 
relações entre indivíduos de diferentes idades (adultos-jovens e velhos), 
participantes no movimento masters de natação no Brasil, quando 
perguntava: 

Até que ponto, para os que estão na fase adulta
jovem, esta atividade não funciona como uma preparação para o 
envelhecimento neste novo estilo de vida? E para os velhos não 
seria uma espécie de alimento da fantasia da imortalidade 
através do convívio com a juventude? (: 24). 

Neste sentido, ao conviverem dentro destes grupos, os 
indivíduos socializam-se, ou seja, inserem-se num processo de 
incorporação de um habitus social, no sentido que a expressão tem em 
Bourdieu15

, o que significa, por um lado, a adaptação dos indivíduos a 
estruturas que lhes são anteriores e exteriores, mas, por outro, também a 
possibilidade da disputa entre diferentes formas de vida, que coexistem 
dentro de um mesmo contexto, a partir das suas subjetividades. 

No caso específico do que este trabalho tem tratado, a 
incorporação de um habitus desportivo parece não acontecer linearmente e 
de uma forma consensual, mas vinculada ao debate no interior de cada 
universo particular. Inspirados em desportos já conhecidos por todos, isto 
ocorre na relação estabelecida entre os intervenientes, no que se refere à 
forma como cada indivíduo em particular se apropria desta prática social na 

15 Várias obras. 
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sua trajetória de existência, a insere no seu modo de vida e - na interação 
com os outros- a propõe ao grupo como a sua interpretação 16

• 

Talvez aqui esteja a origem dos freqüentes conflitos 
identificados entre os participantes, explícitos nas descrições etnográficas, 
os quais demonstram que as atividades desportivas dos três grupos não 
acontecem sempre de uma forma consensual 17

• Esta análise coincide com a 
idéia de "elasticidade semântica", proposta por Bourdieu (1990: 216), 
quando se refere-se aos diferentes usos que os indivíduos podem fazer do 
desporto, muitas vezes opostos àqueles cujo sentido social dominante lhe 
atribui. 

Desta forma, num processo de disputa entre pensamentos 
diversos acerca do que é o bom uso do desporto, diferentes grupos parecem 
adquirir a sua identidade, que é resultado da negociação e mediação entre 
várias interpretações que estão em confronto no seu interior. No que se 
refere aos resultados destas mediações, os grupos investigados aproximam
se, na medida em que - mesmo com diferenças entre si - todos eles se 
encaminharam para uma prática desportiva, encarada como um fim em si 
mesma, vinculada principalmente à fruição. Porém, é possível conjecturar 
que este resultado poderia ter sido diferente, como parece ter acontecido 
noutros grupos, apresentados no capítulo anterior. 

De acordo com esta análise, e levando em conta outros 
aspectos que, no capítulo anterior, caracterizaram os grupos estudados 
como grupos autônomos no que se refere à construção da sua atividade 
desportiva, é possível inferir que - pelo menos nestes grupos - através de 
um processo de interação e de conflitos que acontece no convívio 
desportivo, os vários intervenientes têm a possibilidade de vivenciar outras 
realidades e viver outros valores, assim como têm a oportunidade de 
adquirir uma compreensão mais qualificada sobre aquilo que fazem. 

Desporto, lazer e escape 

Outro elemento, bastante presente nos três universos 
investigados, foi a relação estabelecida pelos informantes entre desporto e 
escape. Utilizando ainda a expressão aliviar o stress, vários participantes 
exprimiram a idéia de que o desporto, para eles, tem um papel 

16 Esta análise é desenvolvida a partir de Bourdieu ( 1990). 
17 Como já foi referido, isto aconteceu de forma mais explícita no Grupo do Castelo . 
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compensador das agruras da semana de trabalho, tanto física (descanso) , 
como mental, no sentido do escape da vida cotidiana. 

Esta temática insere-se no que Defrance (1995: 74) 
denomina de "funcionalismo negativo", análise sobre o desporto no lazer, 
desenvolvida pelas teorias sociológicas críticas, em especial as freudo
marxistas. Segundo esta abordagem, que tem em Jean Marie Brohm um dos 
seus mais importantes representantes, as atividades físicas em geral, e o 
desporto em particular, cumprem o papel de diminuição das tensões sociais 
existentes na sociedade moderna, contribuindo assim para a manutenção do 
sistema capitalista. 

Conforme afirma o autor na sua interpretação acerca do 
"significado das atividades físicas na civilização do lazer" (1989), isto 
ocorre através de estratégias de relaxação, escape e êxtase físico, que são 
desenvolvidas fundamentalmente por razões econômicas e políticas. Sob o 
ponto de vista econômico, a atividade física tanto significa a compensação 
do desgaste causado pelo trabalho extenuante, como a preparação (treino) 
para esta mesma atividade. Isto estaria relacionado com o fato de que, 
segundo o autor, na sociedade industrial, os homens são vistos apenas 
como engrenagens das máquinas que precisam produzir. 

Sob o ponto de vista político, as atividades físicas em geral 
(desporto incluído) são identificadas como fatores de alienação, 
constituindo os principais meios ideológicos de fuga da realidade, em dois 
sentidos: como atividades prazerosas, absorventes e meios de relaxação, 
elas constituem formas de escape, sendo um "bom substituto para a 
atividade mental e crítica" (Brohm, 1989: 90); como espetáculo desportivo, 
difundido em grande escala pelos meios de comunicação de massa, o 
desporto (em especial) é visto, por Brohm et ai (1989), como uma forma de 
desviar as populações dos reais problemas da sociedade em que estão 
inseridas. 

Já Dumazedier (1973) apresenta uma interpretação 
diferenciada acerca do lazer, quando destaca as suas três funções. Apesar 
de também considerar o lazer como um reparador das deteriorações 
provocadas principalmente pelas obrigações relacionadas com o trabalho, e 
ainda como um fator de divertimento e evasão para um mundo oposto ao 
tédio, este autor diferencia-se bastante de Brohm, num terceiro aspecto: 
identifica as atividades realizadas no lazer também como um espaço para o 
desenvolvimento pessoal e de participação social qualificada dos 
indivíduos. Dumazedier considera ainda que estas três funções do lazer 
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estão relacionadas entre si, interpenetrando-se e achando-se presentes, sob 
variados graus, em diferentes tipos de atividades. 

O autor diferencia ainda, no lazer, as atitudes ativas das 
atitudes passivas, identificando, nas primeiras, a possibilidade de uma 
participação consciente na vida social e cultural, o que significa uma 
atitude não conformista e consciente na vida em sociedade, assim como a 
busca de um equilíbrio entre repouso, divertimento e desenvolvimento 
pessoal no lazer. É neste sentido que Dumazedier associa o lazer ao estilo 
de vida, na medida em que vê a possibilidade de, neste contexto, o 
indivíduo fazer escolhas, tomando o tempo de lazer, além de tempo de 
fruição, um tempo de integração qualificada e consciente no contexto social 
e cultural. Mais recentemente, Dumazedier (1994) defende a idéia de que, 
nos dias de hoje, estamos efetivamente vivendo uma Revolução Cultural do 
Tempo Livre, que se caracteriza por uma renovação de valores sociais, 
explicitada tanto pela valorização do lazer, como pela valorização da 
individualidade neste contexto, já que este é visto como um novo espaço 
para a expressão livre. 

Sobre os primeiros dois aspectos referidos por Dumazedier -
acerca dos quais os dois autores se aproximam-, não há dúvidas de que as 
atividades de lazer são fatores capazes de favorecer a produtividade dos 
indivíduos, tanto no que tange aos aspecto físicos, como psicológicos. O 
que parece estar em discussão é que, enquanto Brohm tem uma visão 
pessimista do lazer e o identifica como uma forma de dominação social via 
compensação e alienação, Dumazedier encara-o de uma forma otimista, 
vendo-o como uma possibilidade de bem-estar para a sociedade e ainda de 
desenvolvimento social e cultural. 

O que é difícil imaginar, nos dias de hoje, é alguma 
sociedade em que não haja uma relação entre tempo de trabalho e tempo de 
não trabalho (aqui incluído o lazer), na qual, os seus integrantes não 
aproveitem este último para se recuperarem da fadiga causada pelo 
primeiro. Mesmo que haja atualmente um grande investimento empresarial 
no sentido de transformar o trabalho em algo agradável e onde haja a 
realização pessoal, o que significaria aceitar que há a penetração de valores 
do lazer no mundo do trabalho, é difícil pensar que, algum dia, teremos 
uma sociedade em que não haja diferenças entre as obrigações e 
constrangimentos relacionados com o trabalho e os sentimentos de 
liberdade e de prazer, presentes no que o lazer significa. 

É isto que aparece nos significados que os participantes dos 
três grupos encontram nas suas atividades desportivas, as quais- enquanto 
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lazer - são identificadas pelos interlocutores como diferenciadas do 
trabalho. E sendo diferentes do trabalho, elas separam-se dele18

, entre outros 
aspectos, por não serem tediosas, na perspectiva de que oferecem a 
possibilidade de divertimento e entretenimento, motivos pelos quais muitos 
dos informantes afirmaram valorizar o lazer e o relacionaram com as suas 
atividades. É neste sentido que vão as idéias de Elias e Dunning (1992b ), 
quando defendem que as atividades desportivas no lazer estão vinculadas 
não ao relaxamento, no sentido do descanso, mas à busca de um tipo de 
tensão, diferente daquela que ocorre no trabalho, ou seja, uma tensão 
agradáveP 9

• 

Se, para Brohm (1989), este tipo de comportamento seria 
uma forma de alienação e evasão da realidade, constituindo assim um fator 
de manutenção da ordem social vigente, para Dumazedier (1973) seria uma 
oportunidade de desenvolvimento social e pessoal. 

Aproximando-se de Dumazedier, Macedo ( 1986) 
considerou que as atividades fora do trabalho (festas em geral, dentre as 
quais incluo as atividades semelhantes às dos grupos estudados) são formas 
de enfrentar a realidade positivamente. Ao estudar as comunidades da 
periferia de São Paulo, no Brasil, a autora concluiu que a vivência destas 
classes populares não é apenas marcada pela opressão, sem que haja lugar 
para atividades prazerosas e gratuitas: "há, de fato, naquela parcela da vida 
não submetida à rotina e circunscrição imperiosas do ritmo do trabalho, a 
possibilidade de uma certa independência na escolha e determinação do 
que fazer" (: 188). 

Mesmo ressalvando que há também uma dimensão 
conservadora e reprodutora das práticas sociais do lazer, a autora vai ainda 
mais longe na visão positiva que tem desta parcela da vida dos 
trabalhadores, afirmando que as práticas lúdicas não significam 
conformismo e alienação, mas que - tanto quanto o trabalho e a inserção na 
produção - estas atividades se incluem entre "formas socialmente 
disponíveis de mapear o mundo e encontrar o lugar nele"(: 189). 

É nesta perspectiva que parecem encontrar-se alguns 
aspectos da realidade dos três grupos estudados nesta investigação, vistos a 
partir das interpretações que foram desenvolvidas sobre as suas atividades 
até aqui. Conforme exposto nos tópicos anteriores, parece evidente que, 
mesmo que para os participantes dos três grupos os seus desportos sejam 

18 Separam-se, mas não deixam de ter relação. 
19 Se fosse relaxação das tensões no sentido de descanso, dizem Elias e Dunning (1992b: 141 ), "seria 
melhor ir para a cama do que ir( ... ) a um jogo de futebol" . 
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encarados como fins em si mesmos, isto não significa que eles aconteçam 
alienados dos sujeitos. Ou seja, o fato de a fruição desinteressada ser uma 
característica das suas atividades, não implica que elas sejam desenvolvidas 
numa situação em que os praticantes não tenham consciência do que fazem, 
que apenas reproduzam a estrutura dominante, e que não estabeleçam uma 
relação entre as elas e outros aspectos do mundo em que vivem. 

Especificamente no que se refere ao desporto praticado 
pelos grupos, acredito que, se a análise apresentada no tópico anterior está 
correta, é possível acreditar que esta forma de aproveitar o lazer tem sido 
um fator de desenvolvimento pessoal não alienado dos participantes. Digo 
isto, na medida em que - de uma forma geral - os informantes 
demonstraram ser capazes de realizar as suas atividades a partir da postura 
crítica, criadora e vinculada às suas escolhas. 

Enquanto grupo, vale a pena destacar que a dinâmica 
estabelecida pelos Caídos na Praia explícita uma atitude consciente no 
sentido da compreensão e reformulação da atividade desportiva, com o 
objetivo de que ela venha a atender aos valores e gostos do seu coletivo. 
Conforme descrito no Capítulo IV, este grupo demonstrou que adota 
estratégias conscientes e específicas, visando a sua manutenção, assim 
como a realização de uma prática desportiva controlada no que tange aos 
níveis de competitividade, fazendo, ao mesmo tempo, com que ela não 
deixe de ser emocionante. 

No âmbito individual, ocorreu de maneira semelhante, pois 
foram identificados, nos três grupos, muitos informantes que conseguem 
desenvolver um discurso articulado sobre o desporto que praticam, sendo 
ainda capazes de o relacionar de forma qualificada com outras 
manifestações desportivas que conhecem20

• O que é importante ressaltar é 
que, é a partir desta compreensão e análise crítica, que os diferentes 
elementos escolheram desenvolver as suas atividades da forma como o 
fazem e no contexto em que as praticam. 

No que diz respeito às relações com outros aspectos da vida 
social e política, a democratização da estrutura de organização dos Caídos 
na Praia, ocorrida após o 25 de Abril, parece ser um exemplo capaz de 
colocar em dúvida as formulações generalizadoras de Brohm, as quais 
defendem que as atividades desportivas são apenas formas de fugir da 
realidade e estão sempre ao serviço da manutenção do sistema. Conforme 

20 Quando digo discurso articulado e qualificado, estou emitindo um juízo de valor; mas faço isto, por 
considerar que, nos discursos dos informantes se encontram muitas das categorias e reflexões referidas no 
capítulo anterior, oriundas da bibliografia da área. 

l 
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explicitado na história do grupo, desenvolvida no capítulo IV, a mesma 
inquietude existente na população portuguesa como um todo, no sentido da 
busca da liberdade política, ocorria também no contexto do grupo 
desportivo Caídos na Praia, no período anterior ao 25 de Abril. Uma 
posição crítica, que vários participantes tinham acerca da sociedade em que 
viviam, confirmou-se logo a seguir, tendo repercussões naquele contexto 
desportivo; quando houve condições para tal, as mesmas mudanças sociais, 
que vieram a acontecer na sociedade portuguesa em geral, concretizaram-se 
no âmbito interno do grupo, com a sua democratização e criação dos 
Estatutos. Ao que parece, os participantes do grupo dos Caídos na Praia 
praticavam o desporto, mas esta prática não os alienava da realidade e não 
os impedia de pensar noutros aspectos da sua vida. 

Neste sentido, mesmo que se possa aceitar a existência de 
aspectos conservadores e mesmo alienantes no contexto das práticas 
desportivas no lazer em geraF1

, os dados e interpretações desenvolvidas 
neste trabalho parecem sugerir que isto não acontece em todas as 
circunstâncias. Nos casos dos grupos aqui investigados, acredito ser 
possível encontrar várias situações em que o desporto desenvolve-se num 
percurso contrário a esta idéia. 

Desporto, lazer, tempo e atitude 

Para um número significativo de autores que se debruçaram 
sobre a temática do lazer, em termos sociológicos, esta parte da vida das 
populações atuais é um produto da sociedade industrial. É nesta sociedade 
que - num processo de acumulação de capital e de divisão do trabalho - os 
homens desenvolveram novas formas de relações entre si, e ainda de 
apropriação do tempo. 

É assim que, na sociedade moderna, urbanizada e regulada 
por relações entre capital e trabalho, ocorre de forma institucionalizada a 
divisão entre trabalho e não trabalho, entre tempo de trabalho e tempo livre. 

Surge assim uma divisão que, até então, era difícil de 
identificar em sociedades simples, nas quais estes tempos não ocorriam 
separadamente, mas mesclados entre si: se a complexidade de uma 
sociedade industrializada faz com que os divertimentos e outras atividades 
desvinculadas do trabalho sejam realizados exclusivamente em situações de 

21 Assim como noutras esferas da vida social. 



287 

não trabalho, nas sociedades simples, eles acontecem como partes da vida 
produtiva. Mesmo nas sociedades rurais - que necessitam de obedecer não 
a um tempo socialmente institucionalizado, mas a um ciclo temporal 
vinculado à natureza - isto também acontece. Um exemplo disso é o 
período da vindima, em Portugal, quando o trabalho da colheita e do 
esmagar da uva no lagar é feito em meio a outras atividades da vida 
cotidiana, dentre as quais, cantorias e brincadeiras22

• 

Mas, se por um lado, o lazer é resultado de um processo de 
desenvolvimento de novas formas de produção, por outro, ele já é parte 
constituinte da sociedade contemporânea. No sentido moderno, ele surge 
como parte do tempo livre institucionalizado, do qual talvez o maior 
exemplo seja o fim-de-semana, aqueles dias que, inventados pelos homens 
ao longo de uma história bastante complexa, se tomaram indiscutivelmente 
o período privilegiado para o lazer das sociedades contemporâneas23

• 

Assim, o lazer não deve ser confundido com o tempo livre, 
pois ele é parte deste, ou seja, é um conjunto de atividades que o indivíduo 
realiza fora do contexto do trabalho e de outras obrigações, voltadas para a 
sua satisfação pessoal. É neste caminho que vão as formulações de 
Dumazedier (1973) e de Elias e Dunning (1992b), autores que demonstram 
a ambigüidade existente na temática, na medida em que consideram que há 
um espaço aberto a várias interpretações, entre aquilo que é o trabalho 
profissional e o que são algumas atividades em que os indivíduos têm total 
liberdade de escolha. 

Neste sentido, Dumazedier considera inexato tentar definir o 
lazer opondo-o apenas ao trabalho profissional, já que outras atividades, 
desenvolvidas corriqueiramente no tempo livre, também despendem tempo, 
sem serem necessariamente prazerosas: obrigações familiares; 
compromissos sociopolíticos; atividades religiosas; atividades de formação 
voluntária. Desta forma, o lazer é visto pelo autor como aquilo que os 
indivíduos desenvolvem, em oposição ao conjunto de necessidades e 
obrigações da vida cotidiana, e que é vinculado ao seu próprio interesse. 
Identificando dificuldades e ambigüidades em caracterizar algumas 
atividades que estão em zonas intermediárias no que se refere à coerção 
que exercem sobre os indivíduos (parcialmente obrigatórias, mas em parte 
facultativas), considera-as semi fazeres. 

22 Moura Fernandes (1999) insere as danças recreativas que acompanham tarefas agrícolas (dentre elas, as 
da vindima, em Portugal), entre as que têm caráter laboral, ou seja, entre as "Danças de Trabalho" (:30). 
23 Em "Esperando pelo fim de semana", Witold Rybczynski ( 1991) desenvolve uma análise sobre a 
história do fim de semana. 
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Sobre estes aspectos , Elias e Dunning (1992b) percorrem 
um caminho semelhante, quando identificam que as atividades humanas 
ocorrem de forma entrelaçada. Contudo, mesmo assim, tentam diferenciar 
trabalho de lazer, e, ainda, tempo livre de lazer. Para eles, no trabalho, os 
indivíduos têm os outros como quadros de referência, enquanto, no lazer, a 
referência principal é o próprio interesse do indivíduo; mesmo que o eu 
nunca esteja ausente no trabalho, os autores acreditam que as referências 
aos outros são bem maiores do que as considerações que o indivíduo 
destina a si próprio. 

Identificando também mumeros tipos de atividades 
intermediárias entre trabalho profissional e lazer, Elias e Dunning 
consideram que todas as atividades de lazer são feitas no tempo livre, mas 
nem todas as atividades do tempo livre se caracterizam como lazer; isto 
porque muitas atividades, mesmo não sendo profissionais, trazem também 
constrangimentos sociais e emocionais aos indivíduos, por serem rotineiras 
e marcadas por níveis de coerção que as aproximam do trabalho. Assim, o 
lazer é um tempo inserido no espectro do tempo livre, e está estruturado no 
sentido de proporcionar excitações agradáveis, relacionadas com as 
possibilidades individuais de escolha. 

Sem querer aqui tentar encontrar formas de definir o lazer, 
importa destacar que - ao tentar caracterizá-lo - estes autores acabam por 
apontar para dois aspectos importantes para a compreensão da temática. 
Mesmo com diferenças de abordagens, as atividades do lazer são 
compreendidas, em ambos os trabalhos, como um conjunto de formas de 
ocupar o tempo livre do trabalho, mas com atividades relacionadas com o 
interesse próprio e o prazer individual. 

Estes elementos são também destacados por Parker (1978) e 
Marcellino (1983; 1996 a e b), quando consideram que a compreensão das 
atividades do lazer passa pela articulação entre as categorias tempo e 
atitude24

; porém, ambos acreditam ser inadequado pensar o lazer a partir 
destas categorias, se elas forem tratadas isoladamente uma da outra. 

Assim, pensar o lazer apenas a partir da categoria tempo 
(lazer como tempo de não trabalho), seria desconsiderar tanto as atividades 
do tempo livre que se aproximam de práticas laborais , como os 
constrangimentos relacionados com outros aspectos da vida (outras 
obrigações) que incidem sobre o lazer. Como poderiam ser pensadas, por 

24 Diferente de Marcellino (que é quem utiliza as expressões tempo e atitude), em lugar de atitude, Parker 
usa a palavra atividade (tempo e atividade) , mas desenvolve a mesma idéia, que se refere à relação que o 
indivíduo tem com a atividade que desenvolve. 
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exemplo, as atividades realizadas no tempo livre, as quais, muitas vezes , 
são prazerosas, mas não deixam de ser obrigações? Por outro lado, a 
própria dinâmica histórica que gerou o lazer enquanto uma conquista dos 
trabalhadores (um tempo conquistado), faz com que não se possa 
desconsiderar a categoria tempo, vendo-a como um elemento importante 
para a compreensão de um período da vida que é - em grande medida -
destituído de obrigações. 

Pensar o lazer apenas em relação à atitude que o indivíduo 
tem com a atividade dificultaria também a sua compreensão. Se, desta 
forma, o tempo não fosse considerado, toda e qualquer atividade, inclusive 
o trabalho, poderia se compreendida como lazer, desde que fosse prazerosa 
para o indivíduo. Pensando assim, correr-se-ia o risco de ingressar, ou num 
excessivo relativismo, ou num exagerado subjetivismo, já que, em ambas 
as situações- dependendo do contexto cultural e do interesse individual-, 
todo o tipo de atividade poderia ser considerado lazer, assim como nada 
poderia ser identificado como lazer. 

Por outro lado, pensar o lazer na perspectiva dos estilos de · 
vida, é uma forma de aceitar que ele se insere numa sociedade que traz 
consigo muitos constrangimentos relativos à apropriação do tempo, mas 
que, mesmo assim, nesse tempo, o indivíduo tem a possibilidade de realizar 
escolhas, em busca de atividades que lhe dão prazer. Por sua vez, estas 
atividades envolvem muitas vezes algum tipo de investimento coletivo, o 
que significa que - para participar nelas, mesmo que voluntariamente - o 
indivíduo necessita de se adaptar e abdicar do que seriam talvez os seus 
interesses mais particulares. Com isto quero dizer que, mesmo em 
atividades realizadas voluntariamente no tempo livre, e que dão prazer aos 
indivíduos, muitas vezes há obrigações, sem o cumprimento das quais, elas 
não se sustentariam. 

Foi esta uma das conclusões de Toledo (1996), no estudo 
sobre Torcidas Organizadas de Futebol, quando enfatizou que, mesmo que 
a participação numa destas organizações esteja vinculada à satisfação 
pessoal e ao divertimento, ela também implica dispêndio e adesão a 
projetos coletivos para a sua realização. 

E este é também o caso dos Caídos na Praia, que, no que se 
refere à dinâmica de grupo, se diferencia dos demais contextos desportivos 
estudados neste trabalho, exatamente por exigir um dispêndio coletivo 
acima dos outros. Este grupo, além de desenvolver a sua atividade num 
horário fixo e pouco disponível para muitas pessoas (o Domingo pela 
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manhã) , desenvolve-a: a partir de uma forte exigência de assiduidade25 e de 
comparecimento num horário bastante rígido26

; e dentro de uma dinâmica 
que cerceia a liberdade dos participantes no que se refere a se ausentarem 
no decorrer da atividade27

• Assim, uma vez que alguém queira participar no 
grupo, necessita de adaptar-se às condições estabelecidas pelos demais 
participantes, as quais acabam por funcionar como uma forma de 
compronnsso. 

No que se refere a este aspecto, os Caídos diferenciam-se 
diametralmente da forma de participação desportiva que acontece no 
Parque da Cidade, onde os constrangimentos são bem menores. Entre os 
Anônimos e outros freqüentadores da área desportiva do Parque da Cidade, 
tanto a presença no local, como o horário de chegada e saída, são bastante 
flexíveis. Conforme já descrito anteriormente, naquele contexto 
praticamente não há regras referentes a estes aspectos, sendo que, em 
qualquer tempo disponível e de acordo com a sua vontade, um indivíduo 
pode inserir-se numa partida de futebol, assim como retirar-se dela; apesar 
de haver alguma diferença entre aqueles que freqüentam o parque de forma 
mais aleatória e os participantes mais efetivos do grupo dos Anônimos, o 
mesmo acaba por acontecer nas duas situações. 

O Grupo do Castelo poderia ser situado numa pos1çao 
intermediária entre os anteriores: aproxima-se dos Caídos, pois, na sua 
dinâmica, há também o constrangimento de desenvolver as suas atividades 
em dias delimitados apenas dentro do contexto do tempo institucionalizado 
do fim-de-semana, o que ainda acontece em horários marcados. Porém, 
noutro aspecto, assemelham-se aos Anônimos, pois desenvolvem as suas 
atividades de forma bastante flexível no que se refere ao horário em que 
seus participantes podem comparecer e retirarem-se dos jogos. 

Contudo, se estes três grupos se diferenciam nos aspectos 
referentes à apropriação do tempo, assemelham-se no que se refere à 
atitude com que desenvolvem a atividade, especificamente pelo fato de as 
realizarem sem que haja exigências de produtividade desportiva. É por este 
motivo que, no capítulo anterior, tentei demonstrar que - interpretadas a 
partir das teorizações desenvolvidas por Rigauer (1981)- as suas práticas 

25 Vale a pena lembrar que o grupo mantém registrado regularmente o Mapa de Assiduidade e que, na 
última crise de assiduidade, foi estabelec ido um compromisso de comparec imento em, pelo menos, 75 % 
das atividades. 
26 É importante também lembrar que - mesmo comparecendo - os participantes ficarão fora das atividades 
daquele dia, se se apresentarem após estar completo o número de jogadores para o jogo iniciar. Isto faz 
com que todos se esforcem para chegar bastante cedo. 
27 Como foi j á descrito, uma vez iniciado o jogo, a saída de alguém implici! o prejuízo da atividade; 
portanto, os jogadores nunca se retiram antes de o jogo terminar. Exceções ocorrem em caso de lesão 
durante o jogo. 
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se diferenciam das do desporto de alta competição, e assim encontram-se 
afastadas do mundo do trabalho. 

Desta forma, os três grupos diferenciam-se também de 
outros que foram anteriormente referidos28

, os quais, mesmo sendo 
formados por praticantes de desporto no tempo livre, além de 
desenvolverem as suas atividades em dias e horários bastante rígidos, 
realizam-nas requerendo rendimento desportivo dos participantes. Esta 
perspectiva da prática do desporto insere-se no pensamento de Rybczynski 
(1991: 37), quando identifica, mesmo no lazer, atitudes desportivas em que 
há um alto grau de seriedade, as quais aproximar-se-iam do mundo do 
trabalho e seriam "um tipo de dedicação laboriosa" (: 38). Seriam elas 
então semilazeres? 

28 Além do Grupo Ararigbóia (Stigger, 1997), os grupos Maré Baixa e Clubes de Café, referidos pelos 
informantes Joaquim e Amaral, respectivamente. 
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CAPÍTULO VII 

Conclusões 

Evitar a solução final. 

Grupo Madredeus 

Um dos fatores que me motivaram- já há alguns anos- a 
investir esforços na formação profissional na perspectiva das ciências 
sociais e a desenvolver, neste momento, este estudo, foi uma insatisfação 
com algumas formulações que são corriqueiras no âmbito da Educação 
Física, acerca do desporto, este visto como um fato sociocultural. 

Identificando-me então como um indivíduo que teve uma 
vivência desportiva a vários níveis 1

, uma vez em contato com as discussões 
sociológicas acerca do desporto, tive sempre alguma dificuldade em aceitar 
formulações que são muitas vezes expressas sobre a temática, tanto no 
senso comum do ambiente universitário, como nas próprias produções 
acadêmicas sobre o desporto. 

Correndo o risco de aqui cometer alguma simplificação, 
acredito que parte destas teorizações, por um lado, identificam o fenômeno 
desportivo de uma forma ingênua e descontextualizada, atribuindo-lhe 
apenas virtudes; por outro, num esforço para a contextualização, acabam 
por interpretá-lo apenas como resultado do processo de industrialização da 
sociedade, da dominação do capital e da ideologia dominante. 

Reconhecendo a validade de muitos aspectos destas 
formulações, é importante destacar que as suas conclusões são muitas vezes 
fruto de reflexões teóricas e de observações distanciadas do espaço 
concreto onde o desporto acontece, e que as suas referências principais são 
eventualmente análises macrossociais que carecem de dados empíricos. 
Não raras vezes, as suas conclusões são sustentadas por trabalhos empíricos 
realizados sobre as competições desportivas oficiais, que são 
posteriormente generalizadas, sem levar em conta o contexto cultural do 
local em que o desporto é praticado. 

1 Tive várias experiências desportivas, dentre as quais: uma infância e adolescência sempre ligada ao 
desporto de rua (futebol); participação em atividades desportivas no âmbito escolar (atleta escolar em 
atletismo, ginástica olímpica e handebol); estudante de educação física; professor de handebol em escolas 
de iniciação desportiva; professor de natação; atleta e técnico federado na modalidade de handebol; 
participante em equipes de futebol de várzea, já na idade adulta. 
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A aceitação de formulações como estas torna-se ainda mais 
difícil , quando, nos dias atuais , identifica-se o desporto como uma prática 
social difundida por todo o mundo, praticada nas mais variadas formas , e 
por diversos tipos de pessoas, as quais, em grande parte, o inserem entre as 
suas opções de atividades de lazer. 

A partir desta inquietação, a minha preocupação, neste 
trabalho, foi a de interpretar o desporto praticado por pessoas comuns a 
partir do olhar destas mesmas pessoas, o que fiz, aliando uma experiência 
de vida bastante relacionada com esta atividade aos instrumentos das 
ciências sociais que me permitiram analisá-la cientificamente. Se, ao fazer 
esta afirmação, por um lado, assumo de onde estou falando e admito as 
dificuldades de distanciamento daí advindas, por outro, valorizo a 
experiência desportiva que tive anteriormente, vendo-a como um fator 
importante, tanto provocador da insatisfação mobilizadora da investigação, 
como elemento favorecedor da minha inserção nos grupos estudados e 
também facilitador da compreensão dos seus contextos particulares. 

Conforme já foi relatado no Capítulo III, a busca desta 
compreensão passou por uma experiência relativamente prolongada em três 
diferentes universos desportivos, a qual sintetizarei nas páginas que se 
seguem, quando também apresentarei as conclusões do trabalho 
desenvolvido. 

Pontos de partida 

No Capítulo I tive a intenção de inserir o leitor no meu 
objeto de estudo, tendo a preocupação de não defini-lo, mas de tentar 
deixar claro sobre o que estou falando quando uso a palavra desporto. Esta 
preocupação está relacionada com o fato de que, ao defini-lo- ao contrário 
de criar condições para analisá-lo na diversidade das suas manifestações -, 
eu o estaria delimitando a priori, antes mesmo de iniciar uma investigação 
que visava interpretá-lo em algumas das suas manifestações concretas e 
particulares. 

Na breve análise histórica que está desenvolvida neste 
capítulo, aquilo que nos dias atuais é identificado como desporto, foi 
apresentado como um elemento da cultura que teve as suas origens e 
desenvolvimento na Inglaterra, daí difundindo-se para todo o mundo, 
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sempre relacionado a uma necessidade universal de equilíbrio emocional , e 
também com os processos sociais, políticos e econômicos dos contextos 
onde esteve inserido. Nesta ótica, o desenvolvimento do desporto não é 
visto de uma forma linear e consensual, mas como um processo que -
enquanto transformação de passatempos populares -, se tornou mais um 
campo de lutas por distinção e reconhecimento social que se desenrolavam 
na sociedade. 

Tendo em vista este reconhecimento social vinculado ao 
sem-número de trocas desportivas que daquele momento em diante 
começaram a ser realizadas, o desporto adquire então uma grande 
relevância na vida em sociedade, passando também a ser alvo das atenções 
dos intelectuais vinculados à investigação sociológica, que procuram 
interpretá-lo a partir de vários olhares. 

Algumas dessas interpretações estão referidas no Capítulo 
li, no qual a análise destas produções está sintetizada em dois campos de 
pensamento, representados por dois grupos de estudiosos do desporto; são 
eles que oferecem os elementos para a problematização do estudo. 

Ao privilegiar os aspectos estruturais da sociedade e tendo 
como opção metodológica a descoberta dos elementos que caracterizam o 
desporto como uma realidade cultural específica, o primeiro grupo de 
autores encaminha a sua análise para uma visão homogênea e 
homogeneizadora desta prática social. Segundo as suas contribuições, as 
características do desporto parecem já estar suficientemente explicadas, na 
medida em que, uma vez identificadas, são atribuídas a todas as suas 
formas de manifestação; isto evidencia-se também pelo fato de as críticas 
que são por eles dirigidas a esta prática social, em certa medida, se 
repetirem nas interpretações que desenvolvem. 

Já o segundo grupo, apesar de reconhecer os aspectos 
estruturais da sociedade em que o desporto está inserido, direciona o seu 
olhar também para aspectos individuais e subjetivos dos atores sociais. 
Mesmo sem apresentar dados empíricos sobre o tema, estes autores dirigem 
a sua reflexão para a heterogeneidade das manifestações desportivas, e 
evidenciam uma insatisfação em relação à pretendida posição passiva dos 
protagonistas do desporto, o que parece estar presente no pensamento dos 
seus colegas anteriormente referidos. Estes autores criam condições para 
pensar que o desporto poderia ser apropriado de formas diferentes e em 
realidades específicas, quando, com características distintivas, inserir-se-ia 
em estilos de vida particulares. 



295 

Desta discussão, aqui brevemente sintetizada, surge a 
pergunta que conduziu esta investigação, a qual buscou saber se o desporto 
- visto como uma prática social difundida globalmente, em especial na sua 
versão oficial - é um elemento da cultura que, reproduzindo esta versão, se 
manifesta-se igualmente em todas as situações; ou se, ao contrário, é uma 
prática que - em especial no lazer - pode ser apropriada por indivíduos 
e/ou grupos sociais particulares, a partir dos sentidos próprios que lhe são 
atribuídos. Em outras palavras, pergunta-se: o desporto é uma prática 
homogênea ou é uma atividade heterogênea? 

Em torno desta pergunta gravitou toda a investigação. A 
partir dela, os objetivos do trabalho dirigiram-se no sentido de compreender 
a realidade particular dos três grupos de praticantes de desporto no lazer, e, 
com base nas interpretações do desporto praticado por estes grupos, 
ampliar a compreensão acerca deste fenômeno, tanto nos seus aspectos 
mais gerais, como na especificidade do lazer. Este segundo objetivo foi 
procurado através de um diálogo constante com teorizações 
contemporâneas acerca do desporto moderno, visando testar estas 
formulações, na perspectiva de saber em que medida elas se conciliam e/ou 
ajudam a compreender a realidade empírica estudada. 

Foram então estes questionamentos que conduziram a 
investigação para a opção metodológica que foi apresentada no Capítulo 
III, no qual estão referidos os aspectos relativos à experiência desenvolvida 
no trabalho de campo, assim como a forma de abordagem que norteou o 
estudo. 

A preocupação em compreender maneiras específicas de 
praticar o desporto em universos particulares encaminhou a investigação 
para uma análise cultural por dentro e em profundidade, ou seja, procurou 
sustentar-se a partir fundamentalmente dos discursos e ações dos 
indivíduos que praticam o seu desporto. Assim, a compreensão dos 
respectivos universos foi buscada principalmente no campo, sendo as bases 
principais do estudo, os sentidos que os indivíduos atribuem às atividades 
que desenvolvem. Uma vez identificadas as características de cada grupo, 
estas foram analisadas e interpretadas comparativamente, agora com a 
participação de formulações teóricas, disponíveis no âmbito dos estudos 
sociológicos contemporâneos sobre o desporto. Esta relação entre as 
categorias de dentro e as do exterior, tanto ajudou a compreender os 
respectivos grupos, como a desenvolver uma análise ampliada sobre o 
desporto, visto como uma atividade de lazer. 



- - -------------------------

296 

As descrições etnográficas 

A análise e interpretação das práticas desportivas dos grupos 
estudados iniciou no Capítulo IV, quando foram desenvolvidas as 
descrições etnográficas dos três universos investigados: o Grupo do 
Castelo; os Caídos na Praia; e os Anônimos. 

O primeiro grupo a ser incluído na investigação, o Grupo do 
Castelo, apresentou-se como um grupo heterogêneo, especialmente no que 
se refere à maneira como os seus integrantes pensam viver o desporto: 
apesar de já existir há cerca de dez anos, o grupo demonstra ter muitas 
diferenças internas, relativas a como cada indivíduo em particular se 
relaciona com o desporto e o insere na sua vida. Por outro lado, mesmo 
havendo uma heterogeneidade no seu interior, os seus integrantes também 
se identificam como uma unidade na sua relação com o exterior, ora 
identificando a sua atividade como diferente da de outros grupos, ora como 
diversa do desporto realizado na sua forma oficial. 

Esta heterogeneidade também se verifica no fato de que este 
coletivo vive numa situação de grupo em aberto, ou seja, um grupo que -
apesar de ter um longo período de existência - não conseguiu criar uma 
unidade efetivamente consistente, tendo-se praticamente extinguido. A falta 
de uma unidade de grupo pode ser ainda identificada na ausência de uma 
liderança que, efetivamente, tenha influência na sua condução em busca de 
um projeto coletivo, assim como pela inexistência de estratégias 
relacionadas com a convivência coletiva, realizadas fora das atividades 
desportivas. 

Já os Caídos na Praia se apresentaram como um grupo 
bastante homogêneo, que é sustentado numa tradição de muitos anos. 
Tradição esta que é identificada: nos seus documentos escritos; nas 
intervenções das suas lideranças que são bastante presentes; nas palavras 
dos seus participantes reformados, que mantêm o contato com o grupo; e 
nas estratégias regulares de realimentação desta tradição, que acontecem 
através dos encontros extra-atividades desportivas que realizam. Outro 
aspecto que demonstra a preocupação em manter a unidade do grupo é o 
fato de este coletivo caracterizar-se por ser um grupo fechado, no qual os 
novos elementos são inseridos principalmente através da apresentação por 
um dos seus sócios efetivos. 

Estas características refletem-se na atividade desportiva, na 
qual se explícita também uma atitude relativamente consensual, apesar de 
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também haver diferenças na forma particular como os seus integrantes se 
apropriam do desporto. Mesmo assim, outros fatores - em especial as 
estratégias desenvolvidas durante todos os seus anos de existência no 
sentido de controlar a competitividade dos jogos - demonstram que, 
naquele contexto, há preocupações com a manutenção do grupo e com o 
desenvolvimento de uma atividade com poucos conflitos. 

Os Anônimos não chegam a ser considerados um grupo, 
tendo em vista o anonimato e a imprevisibilidade que os caracterizam. 
Mesmo assim, a rotatividade constante dos participantes mantém a prática 
desportiva no Parque da Cidade, dando alguma garantia aos interessados de 
que - quando lá comparecerem - terão grandes possibilidades de praticar o 
futebol. Desta forma, desenvolvem uma dinâmica desportiva com alguma 
regularidade, onde a sociabilidade acontece no anonimato. 

Da mesma forma, a atividade desportiva é realizada com 
base na imprevisibilidade que caracteriza o contexto: não há regras para a 
aceitação de candidatos à participação nos jogos; não há normas relativas 
aos horários de chegada e saída das partidas; não há estratégias que visem 
controlar a forma como o desporto é praticado. Sendo assim, o que se 
verifica naquele universo, é uma prática desportiva onde o aleatório é a 
regra geral, o que se reflete também nos resultados dos jogos. 

Sintetizando diálogos 

Além destes aspectos que caracterizam os grupos de uma 
forma geral, existem outras semelhanças e diferenças entre eles, 
especificamente no que se refere ao desporto que praticam. Esta temática 
foi o motivo da análise desenvolvida no Capítulo V, onde procurei 
estabelecer uma relação (diálogos) entre as categorias encontradas na 
descrição dos três grupos investigados, quer com formulações teóricas 
sobre o desporto, quer com outras investigações empíricas sobre o mesmo 
tema. Isto foi desenvolvido paralelamente a uma análise comparativa dos 
grupos estudados entre si, assim como a uma comparação dos resultados 
desta investigação com as conclusões de outros estudos empíricos sobre o 
desporto. 

De forma semelhante, desenvolvi a discussão que está 
apresentada no Capítulo VI. Nele foi estabelecida uma relação entre as 
categorias encontradas e discutidas no Capítulo V e outras, identificadas 
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nas descrições etnográficas, agora com teorizações vinculadas ao âmbito do 
lazer. 

Com esta estratégia de análise e à luz de produções 
disponíveis na área - tanto sobre o desporto, como sobre o lazer-, procurei 
refletir sobre as referidas categorias, tentando desenvolver uma 
compreensão ampliada sobre cada um dos universos desportivos 
específicos que foram estudados, assim como acerca do desporto, visto de 
uma forma geral. 

Os resultados deste processo de discussão foram então 
apresentados em oito tópicos (quatro no Capítulo V e quatro no Capítulo 
VI), em cada um dos quais foram incluídas várias características dos 
grupos estudados, utilizadas como categorias de análise. 

No Capítulo V, esta discussão foi desenvolvida na forma de 
blocos de categorias, visando evitar a fragmentação da análise, bem como 
estabelecer relações entre categorias próximas entre si. Foram eles: 

• regras e arbitragem; 
• dinâmica dos jogos: equilíbrio e igualdade; 
• "eu quero ganhar"... "eu quero brincar": resultados, 

competitividade e divertimento nos desportos; 
• rendimento, sucesso, comparação e acesso. 

Assim, ao serem analisadas as regras e arbitragem adotadas 
pelos três grupos investigados, foi identificado que, apesar das diferenças 
que foram encontradas, prevaleceram as semelhanças entre eles. Esta 
afirmação deve-se à interpretação de que, em todos os contextos, os jogos 
são conduzidos através de normas orientadas para uma perspectiva 
hedonista, participativa e democrática. Desta forma, apesar de os 
participantes encontrarem inspiração no desporto oficial, conduzem as suas 
atividades a partir de regras compartilhadas e adaptadas às suas realidades e 
interesses. Os seus jogos diferem então dos realizados na forma 
institucionalizada, os quais são interpretados por vários autores como uma 
prática vinculada a uma regulamentação constrangedora, seletiva e 
autocrática. 

Na dinâmica dos jogos dos três grupos, a idéia do equilíbrio 
entre as equipes em confronto aparece como um fator importante na 
condução das partidas. Este interesse foi manifestado pelos participantes de 
todos os coletivos, o que está estabelecido em estratégias, em pelo menos 
dois dos contextos. O valor atribuído aos jogos duros, renhidos, 
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disputados, fica bastante explícito, dentre outros aspectos, na valorização 
do companheiro adversário, elemento de que todos dependem e que 
representa a possibilidade da realização de jogos na perspectiva esperada 
pelos participantes, principalmente relacionada com interesses de ordem 
emocional. Esta forma de praticar o desporto mostrou-se diferente de 
interpretações desenvolvidas por autores que analisaram as competições 
oficiais, os quais defendem que o desporto moderno se sustenta na idéia de 
igualdade de condições para competir, o que estaria vinculado a princípios 
filosóficos e ideológicos da sociedade moderna. 

Também no que se refere à busca dos resultados, à 
competitividade e ao divertimento nos desportos que os três grupos 
praticam, os coletivos assemelham-se entre si e diferenciam-se das 
atividades desportivas de caráter oficial. Isto fica evidente, pois o desporto 
de competição é interpretado, pelos autores citados, como uma prática 
vinculada a interesses extrínsecos, caracterizada pela sua seriedade. Ao 
contrário disto, as atividades desenvolvidas nos três grupos estudados são 
identificadas, pelos informantes, como práticas relacionadas com a idéia de 
fim em si mesmas e com o caráter de divertimento; isto também se verifica 
no fato de estes mesmos informantes utilizarem, como forma de 
caracterizar os seus desportos, a comparação - por contraste - com o 
desporto realizado pelas federações desportivas. 

Os desportos praticados nos universos investigados também 
se diferenciam do desporto desenvolvido pelas instituições oficiais, ao 
serem analisadas as suas relações com a lógica do mundo do trabalho, ou 
seja, no que se refere à categoria do rendimento desportivo e aos seus 
desdobramentos no sucesso, na comparação e no acesso. Neste sentido, se 
é possível aceitar as interpretações de vários autores, que consideram que o 
desporto de competição tem fortes afinidades com a idéia de rendimento, 
tomando-se assim uma prática seletiva, o mesmo não pode ser afirmado 
acerca dos grupos estudados. A análise e interpretação dos dados 
demonstrou que, naqueles contextos, o sucesso de um participante e do 
grupo como um todo não está relacionado com a idéia de produzir algo na 
comparação com outros indivíduos e grupos, mas sim associado ao prazer 
pela fruição da atividade. 

Resultados semelhantes a estes foram encontrados ao serem 
comparados os grupos estudados na Cidade do Porto com outros, acerca 
dos quais foram também desenvolvidas investigações sobre o desporto, no 
âmbito do lazer. Conforme foi mostrado no decorrer do Capítulo V, assim 
como acontece com os desportos praticados pelos três grupos estudados, 
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outros coletivos também o praticam dentro de perspectivas diversas das 
atividades desenvolvidas no âmbito oficial das federações desportivas. 

Por outro lado, outras investigações referidas no mesmo 
capítulo demonstraram o contrário, ou seja, apontaram para a existência de 
grupos que, ainda que no lazer, reproduzem a lógica do desporto federado, 
desenvolvendo práticas desportivas que parecem ser como que miniaturas 
do desporto oficial. O mesmo foi referido por muitos dos informantes ao 
tentarem caracterizar o desporto que praticam, o que fizeram chamando a 
atenção para outras das suas experiências desportivas, nas quais a lógica 
dos grupos se aproximava das competições desportivas federadas. 

A discussão destes dados tem continuidade no Capítulo VI, 
quando são articulados com teorizações acerca do lazer. Neste capítulo, são 
apontados outros referenciais que os atores têm sobre o desporto, os quais 
também fazem parte do universo de significações que dá sentido à 
atividade que desenvolvem nos seus fins-de-semana. Estes aspectos foram 
discutidos em quatro tópicos: 

• desporto, lazer e saúde; 
• desporto, lazer e convívio; 
• desporto, lazer e escape; 
• desporto, lazer, tempo e atitude. 

Apesar de vários depoimentos demonstrarem que a saúde 
constitUI uma referência que dá sentido aos contextos estudados, ficou 
também evidente a polissernia associada a este componente, na relação que 
tem com a prática desportiva ali realizada. Isto porque, conforme mostram 
os exemplos referidos no capítulo, apesar de, muitas vezes, os participantes 
dos três grupos justificarem as suas práticas desportivas a partir de 
objetivos utilitários relacionados com a aquisição e/ou manutenção da 
saúde, na realidade, estes indivíduos realizam-nas fortemente associadas 
aos seus gostos. Outro aspecto, identificado no capítulo, é que o conceito 
de saúde que melhor ajuda a compreender os grupos investigados é aquele 
relacionado com a idéia de bem-estar, e não com a concepção que vincula a 
saúde com a ausência de doença. 

A categoria convívio foi também identificada como um 
elemento que dá sentido à atividade desportiva dos três grupos, tendo sido 
posta em evidência por muitos dos seus integrantes. Ainda que, nos três 
grupos, as atividades sejam pautadas numa relação destituída de interesses, 
e sustentadas fundamentalmente na idéia de fruição prazerosa, é inegável 
que, para todos os grupos estudados, o desporto cria um espaço de vivência 
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coletiva, possibilitando a inserção dos seus participantes noutros universos 
sociais, além dos que lhes são mais próximos. Assim, as atividades 
desportivas oferecem referências para que os indivíduos organizem a sua 
vida social, sendo desenvolvido, neste convívio, um processo de 
socialização dos participantes dos grupos, os quais - ao viverem 
coletivamente - passam a compartilhar maneiras de estar no mundo, que 
são expressas tanto dentro, quanto fora do campo de jogo. 

Contudo, ficou evidente que estas relações não ocorrem de 
uma forma consensual, mas num processo de interação e de conflitos que é 
travado no convívio desportivo, onde os vários intervenientes têm a 
possibilidade de interferir, defendendo a sua maneira de viver o desporto. 
Assim, a incorporação do habitus desportivo parece não acontecer 
linearmente e de uma forma consensual, mas vinculada ao debate e 
negociações no interior de cada um dos contextos. 

Os participantes dos três grupos também identificam as suas 
atividades como um escape, na medida em que o desporto por eles 
praticado funcionaria também como um elemento compensador dos 
dissabores de uma semana de trabalho árduo. Mesmo assim, contrariando 
algumas formulações sociológicas sobre o desporto, isto não significa que 
as atividades desenvolvidas nos três grupos aconteçam alienadas dos 
sujeitos, ou seja, realizadas sem que os praticantes tenham consciência do 
que fazem, e ainda, sem que estabeleçam relações entre a prática desportiva 
e outros aspectos do mundo em que vivem. 

Conforme procurei demonstrar na análise e interpretação 
dos dados desenvolvidas anteriormente, é possível inferir que, nestes 
grupos, a forma de usufruir do lazer desportivo parece constituir um fator 
de desenvolvimento pessoal não alienado dos participantes. Interpreto desta 
maneira, pois os informantes demonstraram ser capazes de realizar as suas 
atividades a partir de uma atitude crítica e criadora, fazendo uso do 
desporto a partir das suas escolhas. Isto ficou evidente, tanto na perspectiva 
coletiva dos grupos, como também no plano individual, o que está 
exemplarmente demonstrado nas estratégias desenvolvidas pelos Caídos na 
Praia, assim como nos discursos bastante qualificados que muitos dos 
participantes desenvolvem sobre o desporto que praticam; ainda a 
democratização da estrutura de organização dos Caídos na Praia, ocorrida 
após o 25 de Abril, parece pôr em dúvida as formulações que consideram 
que as atividades desportivas são apenas formas de fugir da realidade e 
estão sempre ao serviço da manutenção do sistema. 
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Ao pensar as atividades dos grupos estudados a partir das 
categorias tempo e atitude, os grupos investigados mostraram-se diferentes 
entre si, assim como se diferenciaram de outros, referidos na discussão dos 
dados. Esta análise mostrou que os estilos de vida se expressam também 
nas atividades do lazer, onde - mesmo que, muitas vezes, aconteça com 
base nas suas escolhas- os indivíduos e grupos são obrigados a adaptarem
se a situações que cerceiam a sua liberdade, aspecto fundamental para que 
as atividades que desenvolvem se consigam manter. Os exemplos citados 
demonstraram assim a possibilidade da existência de diferentes tipos de 
grupos desportivos no lazer, como os Caídos na Praia e o Ararigbóia que
sustentados através de um grande investimento coletivo-, chegam ao ponto 
de poder ser interpretados como um tipo de lazer laborioso; e ainda outros, 
como os Anônimos, que estão bem mais afastados do mundo do trabalho. 

Considerações finais 

Conforme sintetizado nas páginas anteriores, busquei, 
através deste estudo interpretativo, compreender o universo desportivo de 
três grupos de praticantes de desporto, no lazer. Isto foi desenvolvido a 
partir da forma como são vistos pelos seus integrantes e pela comparação 
entre os grupos investigados, com base em categorias de análise 
encontradas tanto no campo, como na literatura contemporânea sobre a 
temática. 

As interpretações desenvolvidas sobre estas práticas 
desportivas particulares permitiram-me também dialogar com formulações 
teóricas sobre o fenômeno do desporto, o que está relacionado com o 
objetivo de testar o caráter generalizante das referidas formulações, ou seja, 
tentar saber em que medida elas encontram uma conciliação com outras 
realidades, dentre as quais, também2

, com a realidade empírica estudada. 

Tentei ainda - ao trazer a luz outros estudos empíricos sobre 
a temática e ao comparar os seus resultados com os obtidos nos espaços 
públicos da Cidade do Porto - ampliar o conhecimento acerca do universo 
desportivo em geral, criando condições para que emergissem formas 
diferenciadas de vivenciar o desporto; ou seja, tentar encontrar uma 
possível diversidade cultural existente no seu interior. Com o mesmo 
intento, foram também aproveitadas as informações obtidas dos 

2 Digo também, pois acredito que elas podem conciliar-se com várias realidades, mas a dúvida aqui é: elas 
conciliam-se com todas as realidades? Elas conciliam-se também com a realidade investigada? 
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participantes dos três grupos, estes que ofereceram as suas interpretações 
acerca da relação que identificam entre o desporto que praticam e o 
desporto oficial, bem como com outras práticas desportivas desenvolvidas 
no lazer, que conhecem, ou mesmo de que já fizeram parte. 

É aqui que se encontra a estratégia que visa responder à 
pergunta orientadora deste trabalho, questão esta que foi formulada no 
Capítulo 11, onde foi desenvolvida a problematização da investigação. O 
esforço para esta compreensão levou-me a interpretar as atividades dos três 
contextos investigados, e a considerá-los realidades desportivas bastante 
peculiares, que apresentam semelhanças e diferenças entre si. Da mesma 
maneira, na comparação com outras formas de viver o desporto no lazer, os 
resultados da investigação colocaram também em evidência a existência de 
práticas desportivas que ora se assemelham, ora diferem das que aqui 
foram investigadas. 

Na relação estabelecida entre as interpretações das práticas 
desportivas investigadas e as análises sobre o desporto oficial encontradas 
na literatura disponível, estas mostraram-se diferenciadas em vários 
aspectos. Por outro lado, os resultados de outras investigações referidas 
deixaram também evidente a existência de práticas desportivas realizadas 
no lazer, estas que agora se assemelham ao desporto desenvolvido pelas 
federações desportivas. 

Com base nestas interpretações, é possível afirmar que o 
universo desportivo não é um universo homogêneo, mas, ao contrário, 
parece ser bastante heterogêneo. Isto porque, se é possível admitir que o 
desporto é um fenômeno sociocultural hegemonicamente difundido na 
versão desenvolvida pelas instituições desportivas oficiais, nesta 
investigação, ele também se evidenciou em diversas versões, na medida em 
que é praticado por diferentes grupos, em contextos culturais particulares. 

Além disso, assim como esta heterogeneidade foi acima 
formulada no sentido de que grupos distintos são capazes de desenvolver 
maneiras específicas de praticar o desporto, também no âmbito interno 
destes grupos parece possível coexistirem formas diferenciadas de 
indivíduos particulares se apropriarem desta prática social. Isto está 
demonstrado nas análises e interpretações referidas anteriormente, quando 
evidenciaram muitos conflitos no interior dos grupos, especificamente 
relacionados com as diferentes apropriações que sujeitos particulares fazem 
do desporto. 
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Ao que parece, aquilo que é visto de fora , acerca da forma 
como cada grupo desenvolve o seu desporto, é resultado de um processo de 
negociações no interior de cada coletivo. Desta maneira, num processo de 
disputa entre pensamentos diversos acerca do que é o bom uso do desporto, 
diferentes grupos adquirem a sua identidade, que é fruto da negociação e 
mediação entre várias interpretações que, muitas vezes, estão em confronto 
no seu interior. No que se refere aos resultados destas mediações, os grupos 
investigados aproximam-se, na medida em que - mesmo com diferenças 
entre si- todos eles se encaminharam para uma prática desportiva encarada 
como um fim em si mesma, vinculada principalmente à fruição, o que tem 
desdobramentos diversas características: o desinteresse pelos resultados; a 
despreocupação com o rendimento; o fácil acesso, entre outras. Porém, é 
possível conjeturar que este resultado poderia ter sido diferente, como 
parece ter acontecido noutros grupos apresentados nos capítulos anteriores. 
Chegar a esta conclusão implica considerar que, mesmo que os grupos 
desportivos sejam vistos como uma realidade objetiva, anterior e exterior 
aos sujeitos que nela são inseridos, a sua análise deve levar em conta os 
componentes subjetivos que intervêm na sua construção. 

Da mesma forma, tendo em vista a não linearidade com que 
este processo parece ocorrer, é possível inferir que é difícil serem 
formuladas análises prospectivas com o objetivo de identificar tendências, 
afirmando que a constituição de um grupo desportivo desenvolver-se-ia 
num processo crescente de menos competitivo, para mais competitivo ou de 
menos formalidade, para .mais formalidade . No que se refere ao observado 
no campo de estudo, foram identificadas várias possibilidades de 
desenvolvimento, em diferentes contextos: os Caídos na Praia existem há 
setenta e cinco anos, e têm mantido o mesmo tipo de atividade no que se 
refere a praticarem o desporto apenas no âmbito interno; o mesmo grupo, 
ao longo do tempo, adquiriu características bastante formalizadas; o Grupo 
do Castelo parece nunca ter conseguido constituir-se efetivamente 
enquanto grupo, e, apesar dos mais de dez anos de existência, atualmente, 
chegou quase à extinção; os Anônimos iniciaram a sua atividade com um 
grupo de amigos, na tentativa de jogar contra outros grupos, mas hoje 
praticam o desporto no anonimato; o grupo que foi referido por Maciel e 
que parece estar sendo formado no Parque da Cidade, tem vivido um 
período em que caminha do aleatório para o previsível, do informal para o 
formal e do menos competitivo, para o mais competitivo. 

As interpretações aqui referidas levam a pensar na 
possibilidade de, no futuro, estes grupos encaminharem-se para qualquer 
direção ou mesmo extinguirem-se, o que viria a ocorrer de acordo com o 
resultado das negociações no seu interior. Estas conclusões sugerem temas 

l 
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para futuras investigações, as quais poderiam abordar processos de 
desenvolvimento de grupos e instituições desportivas particulares, em 
vários aspectos, e, inclusive, a partir de análises históricas. 

Algumas possibilidades de investigação nesta perspectiva 
poderiam ser concretizadas, na tentativa da compreensão da inserção de 
algumas modalidades desportivas em determinados contextos culturais, e 
que, a partir daí, têm ou não continuidade no seu desenvolvimento; 
poderiam ser também realizados estudos comparativos na perspectiva de 
compreender o motivo de algumas modalidades desportivas se 
caracterizarem por ser práticas populares em alguns países e de elite 
noutros. Um exemplo da primeira sugestão de investigação poderia ser 
encontrado na investigação realizada por Sarmento (1989), quando 
procurou compreender historicamente o processo de introdução, 
desenvolvimento e desaparecimento da modalidade de polo aquático, em 
Portugal. 

Todas estas considerações levam-me a chamar a atenção 
para as tentativas de generalização apontadas durante todo o percurso da 
discussão dos dados obtidos. Acredito que esta investigação demonstra a 
dificuldade que enfrentam aqueles que pretendem explicar o desporto, sem 
considerar a multiplicidade de processos que acontecem em cada contexto, 
tanto dentro, como fora do campo de jogo. 

Nestes trabalhos, a palavra desporto é tratada com o estatuto 
de universalidade, como se fosse suficiente para representar todas as 
formas de manifestações deste fenômeno cultural. Obviamente que não é 
possível existir uma expressão para se referir a cada uma das diferentes 
manifestações desportivas que foram apresentadas neste estudo, mas é 
importante esclarecer que, no interior da palavra desporto, parece estar 
encerrada uma pluralidade de significações, quando da sua realização em 
contextos culturais concretos, e por indivíduos e grupos particulares. 
Também as tentativas de classificação das práticas desportivas, a partir de 
critérios estabelecidos do exterior, se mostraram insuficientes para lhe dar 
contornos claros, chegando, no máximo, a constituírem-se tipos ideais3

• 

Acredito que este estudo trouxe algumas evidências das 
dificuldades que encontram as tentativas de formulações generalizantes 
sobre o desporto, as quais mostraram-se - enquanto generalizações - se 

3 Um exemplo deste tipo de tentativa, é o esforço de Tubino (1992), ao apresentar como "As três 
dimensões sociais do esporte" (: 31 ), o "esporte-educação", o "esporte-participação" e o "esporte
performance", identificando-o e desenvolvendo interpretações sobre a sua realização, respectivamente: na 
escola, no tempo livre e na atividade esportiva competitiva dos clubes e federações. 
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mostram frágeis na conciliação com a realidade emp1nca estudada. Isto 
porque, ao sustentar-se no sentido que os praticantes do desporto atribuem 
às suas atividades , neste texto foram desenvolvidas interpretações que, 
apesar de algumas vezes estarem de acordo com formulações existentes na 
literatura da área, outras vezes refutam estas mesmas formulações. 

Desta forma, é possível considerar que o universo 
desportivo é um universo plural, difícil de ser apreendido a partir de 
teorizações que se propõem a ser muito abrangentes. Isto porque, conforme 
os resultados deste trabalho sugerem, ainda que se possa afirmar que todo o 
desporto contém determinados componentes que o caracterizam como tal, 
esta atividade é praticada por indivíduos que dão a cada um destes 
elementos um peso na constituição da sua prática desportiva particular. 
Com isto quero dizer que categorias como resultado, divertimento, 
rendimento, o que está em jogo, e outras, que podem ser vistas como 
intrínsecas ao desporto, se articulam de diversas formas em situações 
particulares, formando um todo coerente, mas diferenciado de outros. Em 
síntese, a partir das suas subjetividades, mais do que apenas praticar o 
desporto, os indivíduos inserem-no no seu modo de ser, ou seja, nos seus 
estilos de vida. 

A explicação para este acontecimento talvez pudesse ser 
encontrada no processo de democratização cultural nesta área, que permitiu 
a apropriação desta atividade por parte de todos os segmentos 
populacionais, ou seja, promoveu a sua popularização. Assim, se as teorias 
da sociedade industrial são capazes de dar respostas acerca do surgimento 
de um fenômeno cultural, originalmente vinculado a uma determinada 
camada social e ao ethos deste grupo, atualmente são necessárias outras 
formulações para que seja compreendida esta atividade, que está 
disseminada em todos os estratos sociais e em muitos contextos 
geográficos, em escala planetária. 

Os resultados, aqui apresentados, poderiam então sugerir 
também outras investigações, relacionando-as com o processo de 
globalização. Em termos socioculturais, este processo tem, como um dos 
seus assuntos mais vivos, a discussão que se propõe a saber em que medida 
a globalização cultural significa não só um encaminhamento para uma 
padronização da cultura, como também a emergência de uma cultura 
mundializada e homogênea em todo o planeta4

• Relacionado com esta 
discussão, estaria implícito o debate sobre os processos de produção e 

4 Sobre esta temática, desenvolvi o ensaio "Desporto, multiculturalidade e educação: do desporto na 
escola, para o desporto da escola" (Stigger, 1999). 
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reprodução cultural, bastante vinculados ao mews de comunicação de 
massa, em especial à televisão. 

Mesmo que este trabalho não tenha tratado desta temática, 
os seus resultados sugerem investigações neste · caminho. Isto porque, 
apesar da evidência de um processo de globalização cultural fortemente 
associado à televisão, isto não significa que - em termos do desporto -
indivíduos particulares sejam sempre reprodutores das mensagens 
televisivas prioritariamente relacionadas com o desporto oficial. Neste 
sentido, além da compreensão da especificidade da globalização do 
desporto, os seus estudos poderiam mostrar-se um campo privilegiado para 
a compreensão deste processo, visto de uma maneira geral. 

Neste sentido vão as palavras de Arquetti (1998), quando 
considera importante serem realizados estudos culturais, em especial acerca 
do desporto, levando em conta o impacto da televisão. Este autor identifica 
ainda o imaginário desportivo como um universo heterogêneo, que não 
pode ser reduzido à aceitação passiva das ideologias dominantes no mundo 
capitalista, mas sim analisado como um campo privilegiado em que se 
dramatizam-se e entram em conflito diversos valores morais e sociais. 

É isto que me faz retomar, neste ponto, a analogia do puzzle, 
referida no Capítulo 111 para esclarecer aspectos na metodologia deste 
trabalho. Tentando agora elucidar como vejo esta investigação no contexto 
dos estudos culturais sobre o desporto, farei uso da mesma analogia. 

Resolvendo puzzles 

Como já foi referido anteriormente, Rowland (1997) 
considera que a atividade de um antropólogo é análoga à tarefa de 
solucionar um puzzle. Para este autor, um investigador nesta área esforça
se no sentido de juntar peças, inicialmente isoladas, até que formem um 
todo coerente e compreensível, visualizado num quadro que conjuga os 
vários aspectos da sociedade em questão. Diz ainda Rowland, que o 
investigador age da mesma forma que uma criança que acaba de solucionar 
um puzzle: logo que termina um, procura outro para resolver. No caso do 
investigador, ele procuraria outro contexto cultural para estudar. 

Se anteriormente identifiquei a atitude metodológica 
adotada na análise cultural dos grupos desportivos estudados com a 
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montagem de um puzzle , vejo agora este resultado como a consecução do 
desvelar de algumas peças de um outro grande puzzle: o conhecimento 
sobre o universo desportivo em geral. Neste sentido, cada um dos grupos 
que aqui foram estudados poderia ser identificado como um pequeno 
universo, que até então era desconhecido, sendo assim uma pequena peça 
encontrada no grande e heterogêneo universo desportivo. 

Não me refiro ao universo desportivo vinculando-o à idéia 
de um puzzle na sua concepção mais conhecida, ou seja, um enigma para 
ser resolvido, mas que tem solução garantida; ou ainda um conjunto de 
peças que se encaixam de forma complementar e inequívoca. 

Penso sim num grande mosaico inacabado e inacabável de 
conhecimentos, visto que os seus contornos são ilimitados no tempo e no 
espaço, assim como lhe faltam pedaços, o que é identificável pelos seus 
espaços vazios. Imagino-o constituído por infinitas peças, representando as 
atividades que deixaram de ser praticadas, as modalidades desportivas 
existentes e em vias de existir, os desportos que são praticados de 
diferentes maneiras e em diversos contextos culturais, e que têm como seus 
protagonistas indivíduos particulares. Imagino ainda estas peças espalhadas 
de diversas formas , mas oferecendo uma imagem, ainda que incompleta: 
em alguns pontos com pedaços sobrepostos, noutros, com partes 
complementando-se. 

Identifico então esta investigação com o desvelar de 
algumas destas pequenas peças que, como outras, poderão ser colocadas 
em algum lugar, e ampliar o conhecimento sociocultural sobre a paisagem 
desportiva. Isto porque - em termos socioculturais - estes conhecimentos 
parecem estar hoje relativamente reduzidos ao que se refere ao desporto 
praticado no âmbito da federações desportivas. 

Considero, assim, que este trabalho oferece novos 
elementos para pensar sobre o desporto, com a ajuda dos quais poderão ser 
compreendidos outros universos desportivos, e outras maneiras de viver 
esta atividade. 
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ANEXO 

Roteiro de Entrevistas 

Identificação. 

1. Qual é o teu nome? 
2. Qual é a tua idade? 
3. Qual é a tua profissão? 
4. Onde moras? 
5. Como vens até aqui (meio de transporte)? 
6. Quanto tempo demoras para chegar? 

Lazer e estilo de vida. 

7. Qual a tua carga horária semanal de trabalho/estudo? 
8. Quais as tuas outras obrigações além do trabalho/estudo? 
9. Quanto tempo gastas com estas outras obrigações? 
10.Quanto tempo te sobra para as atividades livres/a tua escolha? 
11.0 que costumas fazer no teu tempo livre (livre do trabalho e das outras 

obrigações)? 
12.Qual a importância (investimento) que dás a este tempo e a estas 

atividades livres? Por que? 

Funcionamento do grupo e lógicas de sociabilidade. 

13.Há quanto tempo exü.te este grupo? 
14.Há quanto tempo freqüentas este grupo? 
15.Conheces outros grupos que costumam ter rotinas semelhantes a este? 
16.Por que participas neste grupo e não noutro? Como compararias este 

grupo com outros que conheces? 
17. O que faz com que este grupo se mantenha junto? 
18.Há regulamentos no grupo? Quais? 
19.0 grupo tem despesas? Como são sustentadas? 
20.0 que é necessário para uma pessoa entrar no grupo? O que determina a 

aceitação/não aceitação no grupo? Existe algum processo ou critério? 
21. Quais as características de um bom companheiro de jogo (na tua equipe 

e na equipe adversária)? 
22.Alguém coordena o grupo? Há alguma liderança definida formalmente? 

E informalmente? 
23. Que papel tem esta liderança? Qual a sua importância? 



24.Existem outros papéis? Quais? 
25.Como é a tua rotina num dia de jogo? 
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26.A rotina do grupo interfere/influencia a tua rotina semanal/familiar? 
Como? 

27.0 grupo tem outras atividades, além das relacionadas com os jogos de 
fim-de-semana? Quais? 

Desporto. 

28.Há quanto tempo praticas desporto? Onde? 
29.Por que praticas desporto? 
30.Por que este desporto? 
31.Por que com este grupo? 
32.Praticas desporto só neste grupo? 
33.Como compararias o desporto praticado nos diversos grupos em que 

participas ou participaste? 
34.Quando consideras que um dia de jogo foi bom, aqui no grupo? 
35.Costumas acompanhar o desporto pelos meios de comunicação social? 

Quando consideras que um jogo foi bom na televisão? 
36.Como compararias (que relações existem entre) o desporto praticado por 

este grupo com o desporto que vês através dos meios de comunicação? 




