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Introduçao

GILBERTO FRETRE

NOVAS LEITURAS DO OUTRO LADO DO ATLÂNTICO

Cláudia Castelo e Marcos Cardão

Gilberto Freyre (1900-1987), escritor e cientista social que ficou conhe-

cido como reinventor ou intérprete da sociedade brasileirar, produziu uma
obra multifacetada que sempre suscitou leituras polarizadas. Depois de ter
sido alvo de condenações sumiírias, mas também de apologias complacen-
tes, a obra de Gilberto Freyre vem sendo objeto de discussão e reavaliação
dentro e fora do Brasil, sobretudo apartir do centenário de seu nascimento2.

1. Ver os títulos de dois trabalhos coletivos sobre Gilberto Freyre publicados na primeira década do
século xxl: Antônio Dimas, Jacques læenhardt e Sandra Jatahy Pesavento (orgs.), Reinventar o
Brasil: Gilberto Freyre entre Históriae Ficção,SãoPauloÆortoAlegre, EduspÆditorada uFRcs,
2006; e Elide Rugai Bastos, Júlia Peregúno e Pedro Karp Vasquez (orgs.), Gilbeno Freyre, Intér-
prete do Brasil, São Paulo, Museu da Língua Portuguesa, 2008 (catálogo da mostra homônima).

2. Ver balanço não exaustivo dessa produção até 2008 em Gilberto Velho, "Gilberto Freyre: Traje-
tória e Singularidade", Sociologia, Problemas e Práticas, Lisboa, n. 58, pp. I 1-21, 2008; e em
David Lehmann, "Gilberto Freyre: A Reavaliação Prossegue", Horizonte Antopokigico, vol.
14, n. 29, pp.369-385, 2008 (este artigo também foi publicado em inglês, "Gilberto Freyre: The
Reassessment Continues", Intin American Research Review, voI. 43, n. 1,2008, pp. 208-218).
No mundo anglo-saxônico, destacamos ainda os livros: Joshua Lund e Malcolm McNee (eds.),

Gilberto Freyre e os Estudos Latino-americanos,Pittsburgh, Instituto Internacional de Literatura
Iberoamericana, 2006, em especial o artigo de Christopher Dunn, 'A Retomada Freyriana", pp.

35-51; e Peter Burke e Maria Lúcia Pallares-Burke, SocialTheory in the Tropics, Oxford, Peter
Lang, 2008; o número especial da revista Portuguesc Studies dedicado a Gilberto Freyre, Portu-
guese Studies,vol.21 , ¡. l,20ll: e o ârtigo de Maria Lúcia Pallares-Burke, "Gilberto Freyre and

Brazilian Self-perception", Proceedings of the Britísh Academy, vol. 179, pp. ll3-132,2012.

199
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UMA SOCIEDADE VISTA DO CAMPO DE FUTEBOL

Nuno Domingos

Os textos de Gilberto Freyre sobre futebol desafiaram de inúmeras
formas o trabalho que realizei a partir de 2004 sobre história do futebol
em Lourenço Marques, atual cidade de Maputo, capital de Moçambique,
durante a última fase do período colonialr. Dos temas levantados nesta
pesquisa, a questão do corpo enquanto expressão de uma inscrição social
situada ocupava parcela importante na economia da investigação. Tratava-se
de perceber de que modo o corpo dos jogadores africanos do subúrbio da
cidade, os gestos e movimentos que completavam seu desempenho motor,
poderiam tradtzir, na linguagem específica dojogo, uma condição histó-
rica e social. Os textos de Freyre, nos quais o corpo se constituía também
como um elemento central de análise, foram motivo de inspiração. O autor
discutiu ainda outros temas que me eram caros, nomeadamente o papel do
futebol como elemento de uma cultura popular moderna. Sua proposta de
análise da relação do futebol com a história e a sociedade levantava um
conjunto de questões merecedoras de discussão e crítica.

Não é fácil avaliar o lugar dos escritos sobre futebol na obra de Gil-
berto Freyre. Por um lado, as referências aojogo, dispersas no tempo, não

1. Nuno Domingos, Futebol e Colonialismo. Corpo e Cultura Popular em Moçambique, Lisboa,
Imprensa de Ciências Sociais, 2012.
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são frequentes, em comparação com outros interesses. Por outro lado, o

futebol não é protagonista em suas grandes obras. Como objeto de estudo,

foi pretexto para alguns artigos de jomal, mais ou menos desenvolvidos, para

prefácios e introduções, como no celebrado O Negro no Futebol Brasileiro,
escrito pelo jornalista Mário Filho em 19472 e, depois, de modo esparso, no

interior de artigos de fundo. Nos textos de Freyre, o jogo surge quase sempre

como exemplo pafiicular, utilizado para ilustrar a justeza da análise do autor

em relação a alguns dos seus temas prediletos: a lógica da formação nacio-
nal brasileira, a centralidade da contribuição do negro para este processo,

o corpo como eixo de análise histórica e a influência de um espaço ecológi-

co, tropical, como princípio de explicação da ação social, de relação entre

açáo e estrutura, o que remete, no caso do futebol, paraaexistência de uma

prâtica situada, que os brasileiros reinventaram e tornaram sua.

Se, em termos proporcionais, era diminuto o peso do futebol no con-
junto da obra de Freyre, sua influência sobre a cnação de um campo de

estudos viria a ser significativa. O futebol ganhou o estatuto de "gênero",

a partir do qual, interpretando apríttica desportiva, mas também formas de

consumo social, era possível refletir sobre a identidade nacional3. A dedi-

cação de um grande pensador à interpretação de um jogo desportivo, ainda

por cima popular, era, quando Freyre começou a escrever sobre o tema,

bastante incomum, não apenas no Brasil. Elementos primordiais do lazer

urbano, núcleos de práticas e consumos e instrumentos de identif,cação
social, as atividades inscritas numa cultura popular urbana só mais tarde

foram considerados objetos dignos no quadro da investigação em ciências

sociais. Achando-se o processo de dignificação dessas práticas longe de

estar concluído, mais relevante pärece a abordagem precursora do sociólogo

brasileiro. Em 1938, quando o Brasil alcançou as meias-finais do campeo-

nato do mundo disputado naltâlia, conquistado pelos anfitriões em pleno

momento de efervescência fascista, Freyre utilizou o futebol para pensar a

2. Mário Filho, O Negro no Futebol Brasileiro,Rio de Janeiro, Mauad, 2003 [1. ed., Rio de Janeiro,

Pongetti, 19471.

3. Roberto da Matta terá sido o grande continuador desta linha de investigação com a sua con-

cepção do futebol no Brasil como um espaço de negociação identitária e cultural, um drama

cotidiano que era também um foco de pedagogia democrática. Ver: Roberto da Matta, Universo

do Futebol: Esporte e Sociedade Brasileira, Rio de Janeiro, Pinakotheke, 1982. Sobre a rela-

ção do futebol com as formas de identidade nacional no Brasil, ver também, Simonni Lahud

Guedes, O Brasil no Campo de Futebol: Estudos sobre os Significados do Futebol Brasileiro,
Niterói, Eduff, 1998; e José Miguel Wisnik, Veneno Remédio: O Futebol e o Brasil, São Paulo,

Companhia das Letras, 2008.
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nação. seus artigos no Diório de Pernambuco, em que futebol e nação sur-
gem interligados, devem ser interpretados atendendo ao impacto mediático
provocado pelas vitórias da delegação brasileira, num período de dinâmica
nacionalista promovida pelo Estado Novo de Getúlio Vargasa.

Dependente da ligação causal ao fenômeno nacional, a criação de um
campo de estudos sobre futebol achava-se em princípio limitada. O popular,
resgatado ao perene desprezo intelectual e científico, foi imaginado por
obediência à agenda do tropicalismo nacional. Freyre acabou por investigar
marginalmente a história do jogo, quedando-se por uma instigante pesquisa
sobre as formas de jogar e suas origens culturais e projetando este estilo
para o âmago de uma cultura popular brasileira, em que o futebol desempe-
nhava um papel específico na condição de fator de organização social. Esta
interpretação introduziu o futebol em sua narativa da construção nacional
como estudo de caso da tropicalização e da brasileirização de uma ativida-
de específica, processo de transposição da nação para a performatividade
corporal. O Brasil era o referencial que explicava a gramártica de um movi-
mento, o habitus motor do jogador brasileiros.

CATEGORIAS DE INTERPRETAÇAO DO MTINDO

Inspirado na obra de Ruth Benedict, Padrões de Cultura, publicada
em 19356, Gilberto Freyre refere-se à existência de um traço cultural no
futebol brasileiro proveniente da influência cultural do negro, mas que agora
se fundia num jogo nacional, mestiço, distinto do jogo praticado noutros
contextos ecológicos e nacionais. Dessa constatação emergiu a conhecida
distinção, rebuscada na apropriação paradigmá,tica de Nietzsche por Be-
nedict, entre o caútter dionisíaco do jogo brasileiro e o caútter apolíneo
do futebol da Europa do norte e central, nomeadamente do jogo britânico.
Nos artigos sobre a presença brasileira no Mundial daltália em 1938 este

4. Ver,apropósitodarelaçãodofutebolcomoEstadoNovodeGetúlioVargas,FábioFranzini,Co-
rações na Ponta da Chuteira, Capítulos Iniciais da História do Futebol Brasileiro ( l919-1938),
Rio de Janeiro, DP&A, 2003; Maurício Drummond, Nações em Jogo: Esporte e propaganda

Política em Vargas e Perón,Rio de Janeiro, Apicuri, 2008.
5. Como notou Ivan Macedo Gomes, é possível encontrar nos trabalhos sobre futebol alguns dos

temas elementares de Casa-grande & Senzala (1933): a democracia racial e da miscigenação.
Ivan Macedo Gomes, "Deus no Céu e o Negro na Terua: A Visão de Gilberto Freyre sobre o
Futebol Brasileiro", Caos - Revista de Eletrônica de Ciências Sociais, vol. 1, n. 2, p. 8, 2000.

6. Ruth Benedict, Patterns of Culture, London, Routledge & Kegan Paul, I 935.
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filão começou a ser explorado em pedaços de prosajornalística. Entretan-
to, bastante reproduzidos, mas que, pela sua centralidade no pensamento

freyriano, merecem ser recuperados:

O nosso estilo de jogar futebol me parece contrastar com o dos europeus por um

conjunto de qualidades de surpresa, de manha, de astúcia, de ligeireza e, ao mesmo

tempo, de brilho e de espontaneidade individual... Os nossos passes, os nossos pitus,

os nossos despistamentos, os nossos floreios com a bola, há alguma coisa de dança e

de capoeiragem que marca o estilo brasileiro de jogar futebol, que arredonda e às vezes

adoça o jogo inventado pelos ingleses e por eles e por outros europeus jogado tão an-

gulosamente, tudo isso parece exprimir de modo interessantíssimo para os psicólogos e

os sociólogos o mulatismo flamboyant e, ao mesmo tempo, malandro que está hoje em

tudo que é afirmação verdadeira do BrasilT.

O jogo era desta forma uma manifestação, continua o autor no mesmo

artigo,

da nossa formação social, democrática como nenhuma e rebelde a excessos de orde-

nação intema e externa; a excessos de uniformização, de geometrização, de estandardização;

a totalitarismos que façam desaparecer a variação individual ou espontaneidade pessoal.

No futebol, como na política, o mulatismo brasileiro se faz marcar por um gosto de flexão,

de surpresa, de floreio que lembra passos de dança e de capoeiragem. Mas, sobrehrdo, de

dança. Dança dionisíaca. Dança que permita o improviso, a diversidade, a espontaneidade

individual. Dança lírica. Enquanto o futebol europeu é uma expressão apolínea de método

cientíûco e de esporte socialista em que a ação pessoal resulta mecanizada e subordinada à

do todo, o brasileiro é uma forma de dança, em que a pessoa se destaca e brilhas.

Nesse futebol dionisíaco, dizia Freyre, eram raros os atletas apolíneos

como o jogador Domingos da Guia, nas palavras de Mário Filho, o Ma-
chado de Assis do futebol brasileiroe, que se apresentava em campo sem

barrocos e floreios românticos e criadoresro.

GENEALOGIAS CUUTURAIS

A identificação de um padrão cultural de onde brotara um estilo dejogo
brasileiro sugeriu a Freyre a recuperação de uma genealogia do desporto

7. Gilberto Freyre, "Foot-ball Mulato", Dùirio de Pernambuco,18jun. 1938.

8. Idem.
9. Idem,p.25

10. Idem, ibidem.
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tropical. Em alguns textos procurou justificar algumas características do
jogo brasileiro, como o individualismo, em referentes mais universais. Num
artigo escrito em 1955 em o cruzeiro, refere-se à herança helênica: "os bra-
sileiros, no seu modo dejogar futebol", dizia,"estavam com os gregos, com
a gente mais civilizada, mais polida, mais estética que jamais existiu',lr. A
arte dos bailarinos-mestres, como o futebol do negro Leônidas, .,procedem

sob o impacto da herança africana de cultura que tende afazer dos jogos,
danças e até bailados; mas sem deixarem de agir dentro uma tradição des-
portiva marcada em suas origens pelo paradigma grego-ateniense"12. Mas à
parte da assunção deste vínculo a uma espécie de individualismo universal
orgânico, não explicável pelo "padrão cultural", a genealogia predominante
das formas de jogar resgatava uma herança feita corpo e gesto, fundada
em "predisposições que se tendem a acomodar-se a influências culturais
e ecológicas de formação socionacional"l3. Essas interpretações levaram-
-no a considerar a possibilidade de se "identificar um riso, um andar, um
amor, um dançar, um cantar nacionalmente brasileiros como expressões
antropoculturais"la. "O mesmo pode-se dizef', acrescentou o autor, ..do que
se tornou um modo caracteristicamente brasileiro de jogar futebol. É como
uma espécie de bailarino da bola que o brasileiro vem criando um futebol
já universalmente famoso. E nacionalmente brasileiro"ls.

Entre as práticas que constituíam a base de um desporto tradicional
brasileiro encontravam-se a capoeira, as maneiras de nadar e de correr em
jangada, de origem cultural indígena, as vaquejadas dos sertões nordestinos
e até as "guerrilhas pré-brasileiras que expulsaram o invasor holandês, onde
já se distinguiam a espontaneidade, destreza, agilidade; onde se teria veri-
ficado antecipação ao estilo coreograficamente dionisíaco, emvezde brita-
nicamente apolíneo, do brasileiro jogar futebol"r6. As raízes deste estilo de
jogo brasileiro encontravam-se neste desporto pré-moderno, não burguês,
não ocidental, que davam origem aumfolkfootball:

1 l. Gilberto Freyre, 'Ainda a Propósito de Futebol Brasileiro", O Cruzeiro,Rio de Janeiro, 25 jun.
1955.

12. Idem.
13. GilbertoFreyre,"PossibilidadesEsportivasdentrodeTradiçõesBrasileiras",Folhades.Paulo,

l7 ago. 1980.

14. Idem.

15. Idem.

16. Idem.
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Estamos, entretanto, tão habituados a supor o esporte atividade essencialmente

civilizada e burguesa, nos esquecemos desta sua outra ligação: com as subculturas pri-

mitivas; com as subculturas iletradas; com as subculturas populares opostas às subcul-

turas burguesas ou aristocráticas, dentro de um complexo nacional ou transnacional de

cultura. [...] O esporte, por vezes parente de danças primitivas ou populares, faz parte,

no segundo caso, do folclore ou das "folkways" característicos de uma cultura nacional.

[...] É afiás, o que parece ter acontecido a outros esportes folclóricos que, de folclóricos,

têm passado a nacionais e a modernos, e, nessa categoria, a expressões mais amplas do

ethos de um povo ou de uma naçãor7.

FUTEBOL E ESTRATIFICAçÃO

O futebol no Brasil distinguia-se, então, na perspectiva de Freyre,

pela sua relação com um padrão de cultura nacional, que apresentava uma

genealogia propriamente desportiva. Ao mesmo tempo o autor sugeria, sem

o explicitar, dever-se também o sucesso desta continuidade às lógicas da

estratiflcação social no Brasil. A morfologia da estrutura de classes fixava

parte substancial da população ao universo do que chamou subculturas

primitivas, iletradas e populares. A pastoral nacionalista e a subsistência

do padrão cultural sustentavam-se na desigualdade inerente à estratif,cação

social. Segundo Freyre, haviam sido as características ecológicas da massa

dos brasileiros que positivamente retardaram uma maior europeização:

observe-se a vantagem que vem sendo para o Brasil a presença, na sua popula-

ção e na sua cultura, de iletrados e até analfabetos, em parte descendentes de escravos

africanos dos velhos dias patriarcais que, como reselva de gente intuitiva, espontânea,

telúrica ern sua adaptação ao trópico, vêm retardando uma demasiadamente rápida, além

de absorvente, europeização e racionalização da gente brasileira, com sacrifício de suas

aptidões mágicas. Aptidões mágicas comunicadas a tantos brasileiros e até portugueses

de gênio ou talento artístico ou literário - um deles o português Eça de Queirós e, entre

os brasileiros, um Sílvio Romero, um José Lins do Rego, um Jorge de Lima - pela "bá"

negrajá abrasileirada e pessoa íntima da famflia nas antigas casas-grandes. E ainda tema

para estudo específico de um aspecto nada insignificante da influência negra ou africana,

17. Devidamentedomesticada,acapoeira,considerouFreyrenumtextoescritonoiníciodosanos
de 1920, revelava-se útil porque, à semelhança do escotismo britânico, contribuía para criar

uma classe operária respeitável: "o zelo no preparo físico, respeito ao mestre, dormir cedo e

acordar cedo, não fumar e não beber, nuncâ atacar por plimeiro, mas defendendo-se quando

tornar-se mestre, elevar o nome de sua Academia. Ética com alguns pontos de contato com

o clo escotismo britânico". Gilberto Freyre, "Folclore e Esporte", Brasil Açucareiro, Rio de

Janeiro, ano 36, v ol.'l 2, n. 2, pp. 24-25, ago. 1968.
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no Brasil, o estudo da figura da"b6t" de sua influência na criação de meninos brasileiros
a vida toda sob essa influência analfabética e neutralizante de convencionalismos lógicos
de sua alfabetização ou do seu aburgueSamentors.

O estilo de jogo brasileiro, segundo esta perspectiva, traduzia também,
simbólica e criativamente, uma ideia de sociedade; num sentido mais prá-
tico, contribuiria para prevenir um dos maiores obstáculos à imposição do
padrão cultural brasileiro: as consequências do advento de uma civilização
urbana e industrial e das suas lógicas fragmentárias e conflituais.

A reconstituição de uma genealogia do desporto brasileiro reforça-
va a unidade nacional, enunciando mais um eixo mítico da coletividade,
mas também o consenso social, ao assumir a permanência das funções
normativas da cultura desportiva brasileira, meio de organizar instintos
cuja exteriorizaçã,o liivre poderia redundar em manifestações perturba-
doras da ordem cotidianare. Apesar de o grande espetáculo desportivo
moderno contribuir para uma identificação entre a população e os atletas
brasileiros, transportava também as marcas da degeneres cência, jâ visíveis
em outras dimensões da cultura massificada. A urbanização e a sujeição
das classes urbanas a uma influência exterior promoviam uma cultura
desnacionalizadora e comportamentos disruptivos, como Freyre cedo
reconheceu. O cinema internacional, como afirmava num artigo de 1923,
consagrara heróis que ultrapassam na hierarquia da notoriedade os gran-
des valores nacionais2O. A transformação do "povo" em "público", essa

invenção moderna, revelava-se problemática. No mesmo artigo, Freyre
distancia-se deste público emergente:

O público, sem esforço nenhum e sem a consciência de estar sendo educado,
deixa-se molemente plasmar à imagem do reclame que o sugestiona e impressiona.
Não é pelo reclame dos seus calungas de figurino que os costureiros de London, Paris e

New York impõem suas criações? Não é pela ação ativa desses calungas de papel que o
brasileiro tem na rua o ar falso de gente civilizada? E não é por nos faltar a reclame su-
gestiva de boas maneiras e de bom gosto que somos, tantos de nós, um tanto deficientes
nestas coisas - cuspindo no chão, berrando no bonde, enfeitando as paredes com porta-
-jornais e o espaldar do sofá e das cadeiras com fitinhas de cetim, amando as películas de
Hollywood sobre todas as coisas - ocorrem-me gentis exceções! - concentrando no"chít

18. Gilberto Freyre, 'Aspectos da Influência Africana no Brasil", Cultura - uec, Brasília, n. 6, vol.
23, pp. 6-19, out.-dez. 1976.

19. Gilberto Freyre, "Possibilidades Esportivas dentro de Tradições Brasileiras", art. cit. Gilberto
Freyre, "Prefácio", em Mário Filho, op. cit., p.24.

20. Gilberto Freyre, Dùirio de Pernambuco, Recife,26 ago.1923.
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dançante" toda a vida mundana, indo aos sopapos nos campos de futebol, comendo em
casa às pressas, a enormes garfadas, em jantares descompassados e sem ritmo, palitando
os dentes sem nenhuma discrição etc. etc.?2r

No estádio, essa incivilidade revela-se no comportamento dos joga-
dores e dos adeptos. Sob o pseudônimo de Jorge Rialto, e nove anos antes

do Mundial da Itália lhe ter dado o pretexto para fundar uma narrativa na-

cionalista, Freyre escreveu em 1929 emA Província contra a ausência de

um verdadeiro espírito desportivo no Brasil, que o aproximaria do famoso

fair play inglês22. No Brasil, afirmava, não se praticava o sport como em
outras partes do mundo.

Freyre adotaria em breve uma posição diferente. O jogo, sob o efeito
da cultura nacional, deixaria de ser concebido como um lugar da desordem
urbana, distante da prática aristocrática inglesa, para passar a constituir-
-se como um espaço de continuidades culturais e de uma normatividade
nacional. No prefácio à primeira edição de O Negro no Futebol Bresilei-
ro, Freyre salientou o estatuto do futebol como instrumento de análise da

transição da cultura brasileira da fase predominantemente rural para a fase
predominantemente urbana, "processo no qual conflituavam a racionalidade
e a iracionalidade", expressão de uma "sociedade híbrida, cheia de raízes

ameríndias e africanas e não apenas europeias"23. A institucionalizaçáo do
futebol no Brasil criou um espaço onde se condensavam e se acumulavam
"velhas energias psíquicas e impulsos irracionais do homem brasileiro,
em busca de sublimação"2a antes presentes em atividades tradicionais da

organização patriarcal: caçadas, pescas, corridas atrás de bois ou no samba.

No futebol, com o acordo de todos oS interesses sociais (que Freyre elenca:
governo, igreja, opinião pública, mulheres2s), expressavam-se instintos que,
não sendo bem canalizados, poderiam redundar em imoralidades e ilegali-
dades, como, por exemplo, as decorrentes de práticas de banditismo social26.

Cimento social e normativo que enquadrava o processo de adaptação

urbano e uma nova divisão social do trabalho, o jogo de futebol, ao partici-
par de uma nova divisão social do trabalho, cultura popular tendencialmente
partilhada, impunha categorias de classificação do social. Essas mundi-

21. Idem.
22. A Províncía, p. 3, 19 de2.1929.
23. Gilberto Freyre, "Prefácio", em Mário Filho, op. cit., p.24.
24. Idem, ibidem.

25. Idem, ibidem.

26. Iclem, ibidem.
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vidências ajudavam a explicar o cotidiano e instituíam-se como formas
de autoidentificação individual e coletiva. Freyre parecia encontrar nas
características normativas de um padrão cultural adaptado às práticas e aos
consumos do mundo urbano a resolução dos "problemas da modernidade',,
preocupação fundadora da sociologia em seu processo de institucionaliza-
ção, próxima que estava dos interesses do Estado em administrar "o social".
o padrão cultural poderia justificar a emergência de uma modernidade na
qual predominaria ainda uma "solidariedade mecânica", ordenada e hierár-
quica; uma sociedade em que permanecessem os elementos da comunidade,
para citar a conhecida distinção de Tonnies.

A nacionalização de uma cultura de massas concorreria assim, nesse
sentido, para a manutenção de padrões culturais e nacionais. Se a integração
numa cultura nacional era critério de integração social e testemunho da
democracia racial, a transformação das práticas de consumo cultural e as
aspirações individuais decorrentes do processo de mobilidade econômica
podiam perturbar aquele objetivo. A pretensa democracia racial ocultava a
reconfiguração moderna de um sistema radicalmente desigual. A culturaliza-
ção da pobreza, enquanto reserva de um substrato nacional, calava a relação
desta condição com um processo de estratificação decorrente de alterações
significativas na estrutura produtiva, com o aumento da urbanização e o
surgimento de novos grupos sociais. Esta ocultação limitou a análise de
Gilberto Freyre ao jogo futebol e às formas de jogar.

Foi indiscutivelmente enquanto resultado da transformação da divisão
social do trabalho e do advento de uma particular urbanização que o futebol
se desenvolveu no Brasil, como pelo resto do mundo.

FRÁGEIS CONTINUIDADES

Como notou Norbert Elias, as genealogias que sustentam continuida-
des históricas e culturais entre um "desporto tradicional" e um "desporto
modetrro", bem como todas as narrativas que procuram encontrar uma cau-
salidade histórica dentro das fronteiras espaciais e temporais da nação, têm
imprecisões evidentes, dadas as notórias diferenças entre as configurações
sociais nas quais as práticas desportivas têm lugar27. O desporto moderno,

27. Norbert Elias,'A Gênese do Desporto: um Problema sociológico", A Busca da Excitação,
Lisboa, Difel, 1992, pp. 187 -212.
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com regras codificadas, com competições realizadas em diferentes escalas

espaciais, alimentado por uma indústria dolazer crescente e pelos meios de

comunicação social, envolto num processo de especializaçáo e divisão so-

cial do trabalho, num quadro de desenvolvimento de um Estado burocrático,
tinha ligações tênues com este protodesporto nacional que Gilberlo Freyre
procura definir no âmbito de seu trabalho de descoberta das raízes nacio-
nais. Tais considerações não devem excluir da pesquisa do desempenho

desportivo os processos de sincretismo performativo, sugeridos por Freyre,

e depois por Da Matta, entre a dança, a capoeira e as técnicas corporais

dos jogadores brasileiros28. No entanto, a utilização dessas técnicas como

ilustração de categorias do conhecimento, como dionisíaco e apolíneo,
oferecendo uma leitura do mundo propícia aos exercícios de construção

da identidade nacional, reduz a potencialidade do jogo captar processos

globais e locais. A marginalização das lógicas inerentes ao processo de

desportivização enunciado por Norbert Elias2e, e a insistência nas conti-
nuidades culturais acabou, como alguns autores notaram, por essencializar

faculdades corporais e mentais3o. O desempenho do corpo do negro durante

ojogo de futebol exaltava uma adjetivação diversas vezes repetida: irracio-
nal, instintivo, natural, criativo. O europeu, por seu turno, monopolizaria as

capacidades de raciocínio, de cálculo, de treino, de esforço e de precisão. A
dinâmica de racionalização dos gestos e dos movimentos dos jogadores, de

acordo com a proposta de Elias, não provinha de uma causalidade nacional

ou cultural, mas de uma nova configuração social, estendida desequilibra-
damente pelo mundo e que se repercutiu também na formação de campos

de atividade relativamente autônomos, criadores de uma linguagem própria.

A questão do individualismo do jogador brasileiro é um bom ponto de

partida para questionar a relação estabelecida por Freyre entre o estilo de
jogo e a origem cultural e racial. Eml9l9, depois da final do u Campeonato

Sul-americano de Futebol realizada entre o Brasil e o Uruguai, momento

de exaltação nacional que revelou o papel da imprensa na transformação

do futebol num consumo de massas, jásefaziam referências a um estilo de

28. Roberto da Matta sugere a ligação entre o jogo brasileiro e a capoeira onde as armas são os

pés e as pernas. Roberto da Matta, 'Antropologia do Óbvio. Notas em torno do Significado

Social do Futebol Brasileiro", Revista usp, Dossiê Futebol, n.22, 1994, p. 16.
29. Norbert Elias, op. cit.
30. RodolfoLovisolo,"Futebol:AConstruçãoHistóricadeumEstiloNacional",RevistaBrasilei-

ra de Cíências do Esporte, vol. 25, n. 1,pp. 129-143, set. 2003; Tiago Maranhão, "'Apolíneos
e Dionisíacos'- O Papel do Futebol no Pensamento de Gilberto Freyre a respeito do 'povo
brasileiro"',vol.xLI,n.179,2006,pp.435-450;IvanMacedoGomes,op. cit.,p.4.
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jogo brasileiro, caracterizado pelo individualismo3r. Nessa altura, o único
jogador não branco na equipe era o mulato Arthur Friedenreich, filho de
um comerciante alemão e de uma lavadeira negra. como em muitas outras
atividades, os negros eram segregados da prática desportiva, situação que se
começaria a modificar algum tempo depois, quando a busca de talento ins-
tigada pelo processo de desportivização convocou os engenhososjogadores
de bairro. Já nessa altura, este estilo individualista brasileiro era colocado
em oposição ao jogo inglês, mais "objetivo". O surgimento de uma prosa
jornalística sobre estilos de jogo acompanhou o desenvolvimento da análise
do futebol na imprensa internacional, e o Brasil não foi exceção. De certa
forma, Gilberto Freyre, com todo seu repertório acadêmico, fomentou um
senso comum culto, abundante, numa versão menos elaborada, na prosa
jornalística em inúmeros locais do mundo. Desde a transição para os anos
de 1920, dos textos deAntônio Figueiredo e Leopoldo Sant'Anna ainda em
1918, cíticos do individualismo brasileiro, desorganizado face aos "obje-
tivos" jogadores ingleses, aos de Américo R. Netto, em 1919, em processo
de idealização do talento individual, que o futebol se tornou uma metáfora
da nação32 . Antes de Gilberto Freyre, j á José Lins do Rego em 1932, a
propósito da Copa Rio Branco, usara o futebol para defender a democracia
racial brasileira, quando o negro Leônidas já revelara todo seu talento33. As
primeiras referências a um estilo de jogo individualista articularam-se bem
com narrativas posteriores, sobretudo depois de 1938, quando a ideia de
mestiçagem tomou o futebol como hospedeiro, numa altura de crescimento
da leitura de jornais e do grande desenvolvimento da rádio. A imagem de
um futebol mestiço e democrático não deixou de ser contestada pelas refe-
rências à continuação de práticas de racismo no futebol brasileiro3a.

A questão do individualismo, louvado por uns e criticado por outros,
foi um tema presente em inúmeros contextos nacionais. Quase sempre, o

31. Como foi notório nos artigos do jomalistaAmérico R. Netto. Franzini, op. cit.,pp. 16-17.
32. Rodolfo Lavisolo, op. cit.,pp.13l-134.
33. Idem, ibidem.
34. Em relação à análise do racismo no futebol brasileiro a referida obra de Mário Filho, O Negro

no Futebol Brasileiro, élidanoBrasil de forma contraditória. Antônio Jorge Soares argumenta
que o texto de Mário Filho prossegue a linha analítica de Freyre e acaba por influenciar as
narrativas de alguns dos mais importantes pesquisadores do futebol brasileiro o que resulta,
mesmo que inconscientemente, na reprodução do mito da democracia racial. Antônio Jorge
Soares "História e a Invenção de Tradições no Futebol Brasileiro", R evista Estuclos Históricos,
vol. 12, n. 23, 1999; e idem, "Furebol Brasileiro e sociedade: A Interpretação culruralista de
Gilberto Freyre", em Pablo Alabarces (ed.), Futbologias: Futbol, Identidad y violencia en
America Latina,Buenos Aires, Clacso, 2003,
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futebol inglês, promotor desse 'Jogador apolíneo", motivava comparações

com os estilos locais, desordenados e individualistas perante o confronto
com os britânicos3s. O desenvolvimento precoce de uma estrutura profissio-
nal na Inglaterra, nomeadamente nas zonas urbanas e industriais do norte

do país, originou um estilo coletivista, físico e metódico3ó. O jogador inglês

apolíneo, ao contrário das sugestões de Freyre, resultara de transformações

recentes, dificilmente decifráveis por genealogias culturais: emanava do
profissionalismo precoce e da disseminação do jogo por classes operárias

enquadradas por uma ideologia industrialista3T. Na Inglaterra, a profissiona-
lização precoce arredou versões mais "livres" e localizadas do futebol, mais

centradas no desempenho individual e pouco "objetivas". O individualismo
passou a ser julgado negativamente dentro das equipes, mas também entre
grande parte do público, desagradado com o protagonismo individual38. Em
suma, um campo de atividade pouco autônomo e profissionalizado favorece
padrões de jogo nos quais o individualismo se impõe ao jogo coletivo, o

que não significa que seja impossível detectar características singulares nos

vários tipos do desempenho individualista, decorrentes das características

da configuração social e onde fenômenos de sincretismo performativo cer-

tamente perduram.

A insistência em tomar o individualismo dionisíaco como traço na-

cional e base de uma interpretação culturalista produziu ainda outro efei-
to: ocultou as conquistas dos clubes, jogadores e treinadores brasileiros,
que souberam manejar criativamente uma ciência do jogo em desenvol-

vimento, revelando uma criativid ade táttica, analítica e interpretativa que os

colocou entre os melhores do mundo3e. O domínio brasileiro sobre uma
arte e ciência ligadas a uma atividade popular internacionalizada, o que

incluía um comando sobre a geometria do movimento e a lógica de ocu-

35. Em Portugal, em manuais de futebol, mas também na imprensa, nomeadamente a especializa-
da, subsistiam estas comparações entre o estilo local e o estilo inglês. Ver João Nuno Coelho,
A Equipa de Todos Nós: Nacionalismo, Futebol e Media, Porto, Afrontamento, 2002. Na
Argentina, como nota Ivan Macedo Gomes, já na década de 1920, o jornalismo desportivo
utilizava categorias de definição do desempenho dos jogadores semelhantes às que viriam a

ser utilizadas por Freyre, inclusive com o elogio da miscigenação latina como promotor da

individualidade e espontaneidade. Ivan Macedo Gomes, ap. cit., pp. 6-7 .

36. Richard Holt, "La tradition ouvriériste du football anglais", Ac tes de la Recherche en Sciences

Sociales, n. 103, 1994, pp. 36-40.
37. Idem, ibidem.
38. David Winner,Those Feet: A Sensual History of English Football,London, Bloomsbury,2005.
39. Ve¡aestepropósito,JonathanWilson,InvertingthePyramid.TheHistoryofFootballTactics,

London, Orion,2008, pp. 101-128.
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pação do espaço, foi marginalizado, em detrimento da análise do gesto
exibicionista, ilustração mais adequada para servir a narrativa nacionalao,
mas também uma forma de relaÇão espetacular entre jogador e público.
Freyre não discutiu o futebol a partir do reconhecimento da linguagem
formal partilhada pelo campo de atividade específico, como o fez, de
modo distinto, por exemplo, no caso de uma arte consagrada como a mú_
sica, ao elogiar as apropriações populares da tradição musical realizadas
por Heitor Villa-Lobosa1.

TRANSFORMAÇÕES URBANAS

A reinserção do jogo de futebol nas suas condições históricas e so-
ciais de produção sugere outras genealogias, que permitem pensar diferen-
temente a questão dos estilos de jogo. o advento de uma profissionalização
no universo do futebol brasileiro, decorrente do processo de desportivi-
zação moderno, conduziu os principais clubes das grandes cidades, não
uniformemente, pressionados por seus adeptos para conquistarem resulta-
dos, a atenuarem os mecanismos de discriminação e a integrarem em suas
equipes os hábeis jogadores mulatos e negros, e atletas das camadas pobres
em geral, que aprenderam o futebol nos jogos de bairro. vários autores sa-
lientaram a importância desses elementos como base da institucionalização
do futebol no Brasila2. A integração nacional do futebol brasileiro expressa

40. Como notou Lovisolo, op. cit., p. 131.
41. A importância da brasileirização de atividades e formas artísticas como elemento de união

entre os dois homens chegava a relativizar o fato de Villa Lobos realizar este exercício nacio-
nalizado¡ tão comum nas tradições musicais europeias, de Bartok a Fernando Lopes Graça, a
pafir da tradição ameríndia, marginalizando o elemento negro, e de Freyre, nas suas análises,
inverter esta ordem de prioridades. Sobre Heito¡ villa-Lobos, Freyre escreveu, por exemplo,
em'AExperiênciaAfro-brasileira",ocoteio-(Jnesco,RiodeJaneiro,n.5,p. 10,out.-
-nov.1977l' e também em Palavras às Professoras Rurais clo Nordeste, Recife, Secretaria de
Educação e Cultura do Estado, 1957, p. 17.

42. Josê Sérgio Leite Lopes e sylvain Maresca, "La disparition de la .Joie du peuple, ; Notes sur
la mort d'un joueur de football", Actes de la Recherche en sciences sociales, pais, n, 19, pp.
21-36,1989;waldenyrcaldas,o pontapéInicial,MemóriadoFutebolBrasileiro(lgg4-1g33),
são Paulo, Ibrasa, 1990; Nicolau sevcenko, "Futebol, Metrópoles e Desatinos", Revista usp,
DossiêFutebol, n.22,1994,pp.30-37;waldenyrcaldas,'AspectosSociopolíticosdoFutebol
Brasileiro", Revista usr, Dossiê Furebol, n.22,1994, pp.4l-49; Fátima Ferreira Anrunes,
"OFutebolnasFábricas", Revistause,DossiêFutebol, n.22, 1994,pp. 102_109; Maurício
Murad" Dos Pés à cabeça: Elementos Btísicos de sociologia do Futebol,Rio de laneiro, Ina-
diação Cultural, 1996; José Sérgio Leite Lopes, "successes and Contraditions in 'Multi¡acial,
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então um particular e raro processo de mobilidade social, que promove

elementos de grupos subordinados, no contexto de um mercado de lazeres

em formação. É nos quadros de vida dessas classes trabalhadores urbanas

que o antropólogo José Sérgio Leite Lopesa3 encontra uma homologia

estrutural entre o chamado estilo de futebol brasileiro e práticas típicas

de estratos desta população: as acrobacias e o divertimento durante ojogo

eram característicos do estilo de vida hedonista de parte da classe operária

brasileira. O chamado estilo brasileiro resultaria assim do encontro entre

este estilo promovido nos bairros urbanos onde viviam os trabalhadores e o

ascetismo típico das exigências da profission alizaçáo: o regime de treinos,

a disciplina do corpo. Nesse contexto, o habitur motor desses jogadores

é interpretado no âmbito de um processo social que desafia as narrativas

nacionalistas e culturalistas, dado que, em grande medida, ele poderia ser

reproduzido em contextos em que predominassem condições semelhantes.

A arte dos jogadores negros e mulatos e a sua mobilidade social acabou

por ser útil às narrativas nacionais, ocultando os efeitos de uma cultura de

classe,em construção num ambiente urbano.

O "futebol brasileiro" resultava assim de um processo de troca amplo,

transnacional, que excede a síntese cultural e nacional proposta por Freyre.

A modernização, a fítbnca, a burguesia, o proletariado, a lrbanização, o

lazer urbano, a indústria cultural e mediática, o processo de desportivizaçáo,

enfim, caracterizam a confrguração social de onde emergiu este futebol.

A outro nível, mais específico, não é possível avaliar a evolução do jogo

sem atender à troca especifrcamente desportiva entre as gentes do ofício,

promovida pela imprensa num espaço público particular. Foi esse desporto

moderno, profissionalizado, que permitiu a alguns indivíduos de grupos

sociais marginalizados, romper não apenas com a barreira daraça mas com

os radicais fechamentos de classe que prevaleciam na sociedade brasileira,

permitindo ao jogo, uma exceção no quadro geral das lógicas de mobilidade

social no Brasil, tomar-se então num elemento de unidade nacional, pro-

movido como elemento distintivo da cultura da nação e, paradoxalmente,

eufemizador de uma estratificação social que Freyre muitas vezes naturali-

zava, esperando que esse outro mal exterior, o conflito entre classes, outra

proposta de leitura do mundo e de identificação individual e coletiva, não

se viesse perturbar a harmonia dapâtna.

Brazilian Football", em Gary Armstrong e Richard Giulianotti (ot9s.), Enteríng the Fíeld;

Perspectives in World Football, Oxford, Berg, 1997 , pp. 53-86'

43. José Sérgio Leite Lopes, op. cit.
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No Brasil, a presença de jogadores mulatos e negros na seleção,
sobretudo depois das vitórias de 195g, 1962 e 1970, transfonnou_se num
extraordinário mecanismo de imáginação nacional e o estilo de jogo domi_
nante um dos seus mitos constituintes. É indiscutível que esta imãginação
do futebol brasileiro produziu efeitos identitários significativos, tornando_
-se o jogo uma imagem de marca do Brasil no mundo e internamente base
de representação específica de uma democracia racial. Ao juntar-se a uma
forma de nacionalismo específica, esta representação ajudou a criar uma
gramâtica da corporalidade nacional. E, no entanto, a evolução do campo
desportivo, provocado pelo desenvolvimento mais rigoroso de sistemas táti-
cos, redundou numa mudança visíver no estilo de jogo no Brasil, mormente
na seleção nacional. Essa mudança contrariava a icônica representação
dionisíaca do jogo. o coletivismo tático, já evidente na vitória conseguida
pelos brasileiros no Mundial de r994,nos Estados unidos, parecia cercear
o talento individual prendendo o movimento do jogador e coìfinando-o aos
gestos necess¿ários para cumprir o desenho de um esquema predeterminado.
Tal fenômeno tem provocado uma dissociação entre o jogo praticado e as
categorias de apreciação do público, não apenas o brasileiro, mas de todo
os adeptos que vinculavam o jogador brasileiro a determinado estilo de
jogo. Nesse sentido, a imaginação do futebol brasileiro assumia-se como
uma estética.

DESLOCAçÕES IMPERIAIS

Para Gilberto Freyre, os paclrões culturais que caracteri zavamo caso
da formação social brasileira, e a distinguiam de outros padrões nacionais,
relacionavam-se proximamente com a história colonial do Brasil e com
a ação particular dos portuguesesa. Mal recebido inicialmente em por-
tugal, pela importância atribuída à miscigenação, considerada um sinal
de impureza racial, o Luso-tropicalismo de Gilberto Freyre veio a servir,
nomeadamente a partir da década de 1950, a defesa da legitimidade da

44. Gilberto Freyre, o Mundo que o português criou,Lisboa,Livros do Brasil, r95r; idem, In-
tegração Portuguesa nos Trópicos, Lisboa, Junta de Investigações do urtramar, 195g; idem,
o Luso e o Tnipico: sugestões em tomo dos Métodos portugueses de Integração de povos
Autóctones e de culturas Diftrentes da Europeia num comprexo Novo de civilização: o
Luso'tropical, Lisboa, comissão Executiva das comemorações do v centenário do Infante
D. Henrique, 1961.
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soberania portuguesa sobre as colônias africanasa5. A presença portuguesa,

argumentavam estas teses difundidas em circuitos nacionais e intemacio-

nais, não assentava no poder político e militar nem no mesquinho interesse

econômico, mas sim, num padrão cultural erguido nos trópicos. A partir

da década de 1960, o futebol, elemento de uma cultura popular progressi-

vamente disseminada, contribuiu para demonstraf a excepcionalidade da

expansão nacional, conduzindo à sugestão, sobretudo por ação da imprensa,

da existência na seleção nacional ou no Benfica de coluna e Eusébio de

um estilo de jogo imperial, luso-africano ou euro-africano46. O fato de o

Benfica, campeão europeu em 1961 e 1962, ser conduzido por umjudeu
húngaro, Béla Guttmann, grande mestre datacionalização táûica, não atra-

palhou essas formulações.

A narrativa desportiva integradora, que louvava a presença dos jogado-

res negros e mestiços nas equipes metropolitanas, branqueava uma história

de discriminação violenta a que o futebol não escapouaT. Na década de

1950, quando viajaram para Lisboa alguns dos grandes jogadores moçam-

bicanos que fizeram a história do futebol português, o universo desportivo

em Lourenço Marques, de onde a maior parte provinha,ftaduzia o sistema

de segregação social e racial existente por toda a capital de Moçambiquea8.

Poucos não brancos acediam ao futebol dos colonos; no subúrbio, local

de reprodução e exploração de mão de obra batata, a segregação obrigou

os habitantes, quase todos negros e mestiços, a organizar sua liga e os

próprios jogosae. Pergunta-se, neste ambiente segregado, num quadro de

uma existência urbana absolutamenteptecána, de que forma os gestos e os

movimentos dos atletas africanos, o seu habitus motor, poderiam constituir

45. Cláudia Castelo, "O Modo Português de Estar no Mundo". O Luso-topicalismo e a ldeologia

Coloniol Portuguesa ( 1933- 1961), Porto, Afrontamento, 2001'

46. João Nuno Coelho, op. cit.i Ana Santos, Heróis Desportivos, Estudo de Caso sobre Eusébio:

De Corpo a icone da Nação,Lisboa, Instituto do Desporto de Portugal, 2004. Marcos Ca¡dão,

"Um Significante Instrumental: Eusébio e Banalização do Lusotropicalismo na Década de 60",

em Victor Andrade Melo, Fábio de faria Peres e Maurlcio Drumond (orgs.), Esporte, Cultura,

Nação, Estddo - Brasil e Portugal, Rio de Janeiro, 7 Letras, pp' 172-187; Nuno Domingos'
,,o Lugar de Eusébio na 'Grande sociedade Portuguesa"" em victof Andrade Melo, Fábio de

Faria Peres, Maurício Drumond (orgs.), Esporte, Cultura, Nação, Estado - Brasil e Portugal -,
Rio de Janeiro: 7 Letras, 2014, op. cit., pp. 153-186.

47. Nuno Domingos, op. clt
48. Valdemir Zamparoni, Entre Narros e Mulungos: Colonialismo e Paisagern Socíal em D¡uren-

ço Marques, c.1890-c.1940, tese apresentada para a obtenção de grau de doutor em História

Social, São Paulo, Faculdade de Filosofia Letras e Ciências Humanas da Universidade de São

Paulo, 1998.

49. Nuno Domingos, op. clt
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os repositórios de uma cultura nacional ou imperial, ou mesmo étnica? A
idealização de um estilo de jogo luso-tropical, algo que não passou pela
cabeça de Gilberto Freyre, dado o futebol moderno no Brasil ser para ele já
o produto de uma cultura nacional, foi obra, em Portugal, de um senso co_
mum jornalístico que se ajustou às políticas de propaganda do Estado Novo.
Nesse sentido, apesar de os referentes serem distintos, nacionais, no caso do
Brasil, imperiais, no caso do jogo luso-tropical português, as funções atri-
buídas à cultura popular enquanto lugar da imposição de visões do mundo e
de dispositivos de classificação e categor'zaçáo do social assemelhavam-se.

A cultura popular oferecia uma leitura normativa da sociedade, o que não

lhe retira a, natureza encantatória e criativa.
Em Lourenço Marques, fora dos conceitos culturalistas que lhes uni-

formizam a existência, os jogadores do subúrbio pobre criaram, em condi-

ções particulares, o seujogo, com padrões estéticos e morais que respondem

a economias simbólicas singulares, pouco relacionadas com construções

nacionalistas ou culturalistas.
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