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Conc1uindo, gostariamos de acrescentar que näo e apenas por 
suas qualidades esteticas que a obra de Fichte merece a nossa aten-
9äo. Fichte conhece muito bem 0 Brasil; pesquisou 0 candomble no 
Rio, na Bahia, a Casa das Minas no Maranhäo. Sua obra tem muito a 
nos dizer sobre as raizes africanas de nossa cultura, 0 que atarna, 
para n6s, duplamente significativa. 
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ESTETICA DO FUTEBOL: BRASIL VS.ALEMANHA * 

Willi Bolle (arg.), Hans Vlrich Gumbrecht, 
FlavioAguiar, Antonio Medina, Jose Miguel Wisnik** 

Abstract: In September of 1997, a group of German and Brazilian literary critics met 
at the University of Säo Paulo, in order [0 comment on the aesthetics of two great 
soccer schools. As our "basic text" we chose the match Gennany vs Brazil (final 
score: 3 : 3; half-time score: 0 : 3), which took place in Washington, in June 1993, 
belween the two tripIe World Champions. Hans UlrichGumbrecht (Stanford Uni ver
sity) proposed a philosophical refleciion on football/Fußball, combined with a com
parative analysis of soccer and American football. In both modalities he identified the 
magie phenomenon of "produ~tion of presence", which expresses itself through three 
functions: the ontological funclion (action vs nothing), the "epiphany of form" (the 
touch of genius) and the osciIIation between fmality and telos (linked to the mise-en
scene of intention and contingency). These three functions manifest themselves in 
bOlh American football and soccer, but in different fornis. Flavio Aguiar (University 
of Säo Paulo) pointed out the phenomenon of empty spaces and the occupation of 
space. AntonioMedina (University ofSäo Paulo) contrasted the somewhat ontologic 
character of American football with the mimetic character of soccer, especially as 
played in Brazil, where the paradigm of masters and slaves is still present. lose Miguel 
Wisnik (University of Säo Paulo) elaborated on the dialectics of production of pres
ence (resistance against interpretation, "no-hermeneutics") and production of sense. 
[n his reply, Gumbrecht explained that the concepts of empty and occupied space , 
imply religious allusions (transcendental emptiness). Willi Bolle (University of Säo 
Paulo) raised the question ofthe extent to which the issue of aesthetics, seen from the 
perspective of American football and soccer, must be totally reconsidered. 

Keywords: Esthetics; Football (soccer); American football; Brazilian soccer; Ger
man soccer; American football: philosophical analysis; Soccer: philosophieal analy
sis; Soccer and American football: comparison. 

* Transcri'räa e tradu'räo da cspanhal: Eduardo Manoel de Brito, Maria Celia Ribeiro 
Santos c Renato Oliveira de Faria: Revisäo: Maria Celia Ribeiro Samos e Willi Bolle. 

** Os autores säo: Willi Bolle: Professor titular do Departamento de Letras Modemas, Area 
de Alemäo, da USP; Hans Ulrich Gumbrechl: Professor titular de Literatura Comparada, 
da Universidade dc Stanford, EUA; F1avio Aguiar e lose Miguel Wisnik: Professores 
doutores do Dcpartamento deLetras Classicas c Vem<iculas, Areade Literatura Brasileira, 
da USP~ Antonio Medina: Professor livredocentedoutordo Departarnentode letrasClas
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Zusammenfassung: Im September 1.997 trafe~· sich d~utsche und brasilianische 
Literaturwissenschaftler in der Universität Sä.o Paulo, um den Stil zweier großer 
Fußball-Schulen zu kommentieren. Als "Textgrundlage" hatten wir das Spiel 
Deutschland: Brasilien ausgewählt (Endstand: 3 : 3; Halbzeitstand: 0: 3), das im 
Juni 1993 in Washington zwischen den seinerzeit dreifachen Weltmeistern ausge
tragen worden war. Hans Ulrich Gumbrecht (Universität Stanford) schlug eine phi· 
losophische Reflexion über den Fußball vor, verbunden mit einer vergleichenden 
Analyse des Soccer und des American Football. In beiden Ballspielarten beobach· 
tet er das magische Phänomen der "Produktion von Gegenwart". Sie trilt in drei 
Arten von Funktionen zu Tage - ontologische Funktion (die Aktion gegen das 
Nichts), die "Epiphanie der Form" (der geniale Spielzug) und Spannung zwischen 
Finalität und Telos (oder auch Inszenierung von Intentionalität und Kontingenz)-, 
die sich sowohl im Football wie im Fußball beobachten lassen, aber in ganz ver
schiedener Zusammensetzung. Fhivio Aguiar (Universität Säo Paulo) hob in sei
nem Kommentar das Phänomen der leeren Spielräume und der Besetzung des Raums 
hervor. Antonio Medina (Unrversität Säo Paulo) setzte dem eher ontologischen 
Charakter des American Football den mimetischen Charakter des Fußballs entge· 
gen, der (zumindest in Brasilien) von dem Verhältnis zwischen Herren und Sklaven 
affiziert wird. Jose Miguel Wisnik (Universität Säo Paulo) vertiefte die Dialektik 
zwischen der Herstellung von Gegenwart (Widerstand gegen Interpretation, nega
tive Hermeneutik) und der Produktion von Sinn. In seiner Antwort erläuterte Gum
brecht, dass die Begriffe des leeren und des besetzten Raumes religiöse Tonalitäten 
mit sich bringen (die transzendentale Leere). Willi Bolle (Universität Säo Paulo) 
stellte die Frage, inwiefern eine aus der Perspektive des Massensports Fußball ent
worfene Ästhetik dazu führen kann, den Begriff der Ästhetik neu zu denken. 

Schlüsselwörter: Ästhetik; Fußball (soccer); Americanfootball; Fußball in Brasili
en; Fußball in Deutschland; Fußball: philosophische Reflexion; Americanfootball: 
philosophische Reflexion; Vergleich zwischen Fußball und Americanfootball. 

Palavras-chave: Estetica; Futebol (soccer); American/ootball; FUlebol brasileiro; 
Futebol alemäo; Futebol: am!lise filos6fica; Football: analise filos6fica; Soccer e 
football: compara~äo. 

WILLIBOLLE 

Ern norne da Area de Alernäo, dou a todos vodls as boas-vin
das a esta rnesa-redonda que e 0 evento final de nossa semana "0 
Olhar Alemäo sobre 0 Brasil". Esta noite ouviremos a conferencia do 
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); professor Hans-Ulrich Gumbrecht, e em seguida teremos as observa
~öes dos professores Flavio Aguiar, Antonio Medina e Jose Miguel 
Wisnik. E uma grande alegria pra mim, ter aqui estes colegas conosco. 
Antes de iniciarmos, eu gostaria de dizer duas ou tres breves palavras 
sobre 0 trabalho de Gumbrecht. Eie fez parte da Escola de Konstanz, 
que projetou a teoria literaria alemli no cenario internacional. Pouco 
depois de ter feito 0 doutorado e a livre-docencia naquela Uni vers i
dade, organizou uma serie de pesquisas em equipe, na forma de en
contros interdisciplinares realizados na cidade de Dubrovnik na 1u
goslavia, unico pars nos anos 80 a viabilizar debates entre pesquisa
dores do Oeste e do Leste. Os temas abrangiam desde 0 conceito de 
epoca e tendencias de inova~lio na teoria literaria, ate materialidades 
na comunica~lio, com trabalhos sobre 0 estilo e a escrita - houve ao 
todo cinco volumes publicados. A partir de 1989, quando es ses col6-
quios se encerraram, Gumbrecht foi trabalhar na Universidade de 
Stanford, onde leciona ate apresente data a disciplina de Literatura 
Comparada. Entre seus objetivos principais es ta a promo~lio do dia
logo entre as Ciencias Humanas e as Ciencias. Uma breve explica~lio 
tambern sobre a origem deste evento: quando conheci pessoalmente 
"Sepp" Gumbrecht, em Stanford em janeiro deste ano, achei que para 
conversar com um scholar tlio eminente, 0 melhor seria come~ar por 
um assunto bem light: futebol, entlio. Qual nlio foi a minha surpresa, 
quando me dei conta de que estava diante de um pesquisador profis
sional do assunto. 1maginei, entlio, que poderia ser interessante reu
ni-Io numa mesma mesa com os tres colegas da USP com os quais 
costumo comentar futebol no intervalo das aulas. Sepp Gumbrecht, e 
um vivo prazer te-Io aqui conosco. Por favor, esteja com a bola toda. 

HANs U LRICH GUMBRECIIT 

Muito obrigado, estou muito contente de falar, finalmente, na 
USP. Vou falar de um livro que estou preparando e cujo tftulo e The 
beauty of American Football - A beleza do Futebol Americano. 0 
que vou apresentar e, sobretudo, uma compara~lio entre 0 American 
football, de um lado, e, do outro lado, 0 futebol, 0 soccer. Eu teria a 
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maior boa vontade do mundo em falar s6 sobre futebol, uma vez que 
tenho sido torcedor de futebol durante 48 anos dos 49 anos de minha 
vida. Teria material suficiente para falar s6 sobre futebol, mas acho 
que metodologicamente sera melhor falar do American football que 
do futebol. Espero que este nlio seja motivo para nervosismo entre 
meus apreciados espectadores. 

Entlio, vamos as notas introdut6rias, porque n6s alemlies sem
pre come~amos com notas introdut6rias muito longas. Os esportes, 
sobretudo, os esportes de equipe, foram importantes para mim desde 
minha primeira infäncia. Meu pai foi jogador de primeira liga na Ale
manha, logodepois da Segunda. Guerra Mundial; quando ficaram 
muito poucos homens. Hauma foto minha, eu devia ter entre 3 ou 4 
meses, em que eu estou nos bra~os de minha mlie e estamos vendo a 
partida de despedida de meu pai. Tenho qlie insistir, entlio, que ver 
futebol e ver jogos de equipe s·empre foi muito importante para mim 
e muito mais do que um passatempo. Eu sei que, pelo menos na Ale
manha e nos Estados Unidos entreprofessores universitarios, sobre
tudo de Letras, nlio e uma coisa normal ser aficionado, por isso meus 
colegas sempre pensavam que eu era um pouco estranho. EIes admi
tiam ate um certo ponto corno um passatempo. Mas tenho que dizer 
que, as duas, tres ou mais horas por semana que eu passo vendo 
American football, slio as horas de menor relaxamento. Se algum dia 
eu morrer de ataque do cora~lio, vai ser vendo esporte, falando de 
esporte. Ou seja, nlio e um passatempo, e uma coisa intensa, uma 
coisa importante para mim. As vezes penso, mas eu nunca diria isso 
em minha universidade, que para mim e mais importante do que ler 
livros, tenho mais prazer vendo futebol, partidas de American football, 
hockey sobre gelo. .. Mas nlio estou falando de meus hobbies, estou 
falando de coisas muito serias, demasiado serias. Tenho que insistir 
tambem que nunca desenvolvi, corno veem por meu corpo, uma 
afic~lio muito forte para praticar os esportes. 1sso tem conseqüencias 
para meu corpo e, tambem, conseqüencias para a conferencia desta 
noite. Tudo 0 que vou dizer vai se basear estritamente em um ponto 
de vista de espectador. Nlio vou falar do valor que tem esses esportes 
para quem os pratica. Nlio nego que possam ter um valor, s6 que nlio 
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quero falar dele, ou seja, näo vou falar sobre mens sanG in corpore 
sano. 

Quando fui para os Estados Unidos em 1989, tomei a decisäo 
bem racional, ainda na Alemanha, de me converter-me num aficiona
do em American football. Porque eu creio que esta em09äo quase 
existencial que sinto quando vejo os esportes näo se pode viver se 
näo ha ambiente. Pensei que näo era suficiente ser um fä de soccer 
nos Estados Unidos e, por isso, muito racionaImente, tornei-me, du~ 
rante os ultimos oito anos, aficionado sobretudo do American footbaIl 
e um pouco de hockeysobre gelo. Neste momento, orgulhosamente, 
creio que posso falar competentemente sobre esses esportes, na pri
meira parte desta palestra, e a segunda parte, sim, vai ser sobre fute
bol, sobre soccer. Oe forma que vou apresentar uma compara9äo en
tre American footbaIl e futebol. 0 fundo vai ser American footbaIl e 
depois vou falar de futebol para fazer um contraste. 

Esta conferencia tem tres blocos. 0 primeiro bloco e uma in
trodu9äo sobre as condi9öes em que se desenvolve 0 projeto do meu 
livro. Gostaria de explicar um pouco porque estou passando meu tem
po pago pela universidade escrevendo um livro sobre esporte. Näo e 
somente um hobbyhorse. Inicialmente vou falar de um interesse filo
söfico que eu estou cultivando, que chamo de interesse näo-herme
neutico, näo-interpretativo. Oepois, gostaria de falar de certos feno
menos culturais que chamo de fenomenos de "produ9äo de presen-
9a". E claro que 0 esporte faz parte dessa produ9äo de presen9a. A 
seguir vou falar de estados de esportee produ9äo de presen9a. E, para 
finalizar esse bloco introdutorio, vou explicar brevemente por que, 
entre todos os esportes possfveis, escolhi 0 futebol americano: näo 
somente porque este esta proximo de minha vida diaria em Stanford, 
mas tambem porque se presta bem a uma analise. Ern outras paIa
vras, creio que e mais facil fazer uma analise pioneira do American 
footbaIl do que, por exemplo, do futebol. 0 bloco central come9a 
com uma brevfssima introdu9äo a algumas regras do American foot
ball. Podemos chegar, a partir dessas regras,a tres aspectos que real
mente importam para minha analise. 0 primeiro - tudo tem uma marca 
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muito filosöfica - e 0 que chamo de fun9äo "ontologica" ou "öntica", 
se quiserem, remeternos a Heidegger. 0 segundo aspecto e a fun9äo 
que chamo de "epifania da forma". E 0 terceiro, com uma distin9äo 
kantiana, e a fun9äo "finalidade". Entäo, vou aplicar, nesta analise, as 
tres fun9öes, tanto ao American footbaIl corno ao soccer. Este e 0 
bloco que, a meu ver, podemos discutir com maiores detalhes. Final
mente, no terceiro bloco, vou dizer umas breves palavras sobre 0 

valor cultural dos contrastes entre "American football" e "futebol" e 
depois, entre "futebol brasi!eiro" e "futebol alemäo". 

Todos voces sabem que e um jogo intelectual dizer que a ma
neira corno os brasi!eiros jogam futebol e uma expressäo da alma 
brasileira, e 0 mesmo se aplicaria a maneira de jogar dos alemäes ... 
Vou discutir em geral os pressupostos dessa questäo. Bem, depois de 
ter cumprido meus compromissos com a identidade alemä, fazendo 
uma longa introdu9äo, vou come9ar, finalmente, com as condi9öes 
gerais em que se desenvolveu 0 meu projeto. 

o livro em que estou trabalhando neste momento, The beauty of 
American Football, e um projeto complementar a um livro que acabei 
antes de vir para ca e que se chama The No-Hermeneutic - 0 Näo
Hermeneutico. Contrariamente ao que muita gente possa acreditar, näo. 
se trata de uma anti-hermeneutica; näo tenho nada ou so um pouco 
contra a interpreta9äo hermeneutica, porern penso que hä rnuitos feno
menos culturais, corn os quais näo se faz justi9a, fenornenos que nos -
perrnitarn-rne essa metafora - näo redirnirnos em seu pleno valor, se os 
queremos interpretar. Vou dar alguns exemplos: existe para mim uma 
miseria na crftica da musica, porque querem interpretar a musica e creio 
que a musica näo deixa muito a interpretar; ela näo e portadora de 
sentido; 0 mesmo ocorre com a pintura abstrata, porque interpretar a 
pintura abstrata, perguntar que m~nsagem ela tem e uma coisa bastante 
diffci!, se näo impossfvel; e 0 m~smo vale, na minha opiniäo, para 0 
esporte. Quer dizer que a pergunta "0 que expressa 0 esporte?" ou 
"Que valor, que mensagern ha no esporte?" näo funciona. Claro que 
esses fenomenos näo resistem ativamente a interpreta9äo. Mas creio 
que todos sabemos mais ou menos, ou ternos um pressentimento, que 
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nao analisamos ou descrevemos adequadamente os esportes, se nos 
apegamos unicamente ao paradigma da interpreta~ao. 0 paradigma de 
interpretar 0 mundo surgiu historicamente com a primeira modernida
deo Creio que sempre houve fenömenos que "resistiram" aisso, que 
nao se deixam realmente interpretar. Nesse sentido creio que, embora 0 

paradigma de ler 0 munda tenha dominado a cultura ocidental durante 
quase quinhentos anos, sempre houve fenömenos de "produ~ao de pre
sen~a", fenömenos que näo se deixam redimir atraves da interpreta~ao. 
Talvez hoje em dia haja um numero maior desses fenömenos e talvez 
esse fato tenha sido a motiva~ao para que eu escrevesse esses dois 
livros. 

Creio, portanto, que 0 esporte e um dos fenömenos de nossa cul
tura que nao se deixa interpretar. Gostaria de explicar agora 0 paradig
ma que quero construir corno alternativa 11 "leitura do mundo" e que e 
precisamente a "produ~äo de presen~a". 0 paradigma tradicional que 
domina totalmente nossas disciplinas e que qual quer fenömeno que 
percebemos, qualquer coisa que possamos tocar, s6 existe para conter 
um significado, um sentido, algo que se tenha de decifrar. Nesse senti
do, a coisa espiritual, 0 significado, e 0 que a nossa cultura em geral e 
a nossa cultura academica em especial acham realmente interessante. 
o melhor exemplo que conh~o para iIustrar essa diferen~a e a teolo
gia medieval da eucaristia, da presen~a real de Deus. Porque 0 pao e 0 

vinho, depois da transubstanci~äo,ja nao sao significantes ou sfmbo
los da came e do sangue de Deus, e sim, formas (a palavra "forma" e 
importante), sao formas sob as quais Deus se faz presente substancial
mente. Isto e importante: 0 paradigma "forma - substancia" nao tem 
nada a ver com 0 paradigma "signiflcante - significado". E atraves 
dessa presen~a real, substancial, na forma de pao, na forma de vinho, 
pode-se tocar Deus epode-se corner Deus. E importante que a rela~ao 
"produ~ao de presen~a - presen~a real de Deus", sempre e uma rela~äo 
menos temporal do que espaciaI. Porque normalmente quando dize
mos "presen~a", pensamos no tempo, na temporalidade; porem quan
do eu falo em presen~a, refiro-me ao que se pode tocar. Por exemplo, 
podem me tocar depois da conferencia (com muito gosto), mas näo 
poderiam me tocar se esta conferencia fosse transmitida de Stanford. 
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Ou seja, presen~a real, presen~a corporal e tambem diria: presen~a 
magica. Para ilustrar um ato que tem algo de "ltIagico", a teologia da 
eucaristia e um born exemplo, pois, da perspectiva antropol6gica, a 
transubstancia~äo e um ato magico, que e sempre algo que se faz pre
sente sob uma forma. Entäo, se este exemplo da teologia medieval 
serviu para dar-lhes uma n~ao do que quero dizer com "produ~äo de 
presen~a", a questao seria se os fenömenos de produ~ao de presen~a 
que estäo tao fortemente "presentes" em nossa cultura contemporanea 
sao diferentes da presen~a real de Deus na teologia medievaI. E para 
explicar corno a produ~äo de presen~a hoje e diferente da medieval, 
reporto-me a um fil6sofo frances da segunda gera~ao da desconstru~äo 
que me agrada muito, Jean-Luc Nancy. Refiro-me em particular a um 
livro dele que s6 foi publicado em ingles, The birth to presence - 0 
nascimento 11 presen~a. Nesse livro, Nancy desenvolve oprograma da 
nova hermeneutica, 0 da nao-hermeneutica e diz: "deixemos de inter
pretar, tudo esta iilterpretado". Entäo, percebe-se um desejo particular, 
caracterfstico de nossas culturas contemporaneas, um desejo de pre
sen~a. Mas, ao contrario da Idade Media, tudo 0 que cremos conseguir 
e uma especie de aproxima~ao, um ioiö (Nancy utiliza essa metMora): 
uma presen~a que se aproxima e uma presen~a que se distancia, porem 
nunca teremos a presen~a plena. Nesse sentido (e isso e muito impor
tante para 0 que vou dizer acerca dos esportes), a produ~ao de presen~a 
caracterfstica em nossa cultura, nao seria propriamente uma simples 
ilusao de presen~a, mas sempre e uma presen~a efemera ou, corno dis
se Nancy com outra metlifora, e sempre uma presen~a geometrica. Mais 
tarde, vou falar da "epifania da forma", corno a1go que surge, que emer
ge, mas que nunca se pode possuir, que nunca esta aqui plenamente. 

Entäo, quero tratar dos esportes·- esta e a terceira parte da in
trodu~äo - 0 American football e 0 futeboI. Se quero tram-los corno 
exemplos da cultura de "produ~ao de presen~a" contemporanea, isso 
tem tres conseqüencias que gostaria de anunciar para que se compre
enda bem 0 que vOU dizer a seguir. Em primeiro lugar, e 6bvio que 
näo vou entrar nessa via errönea do intelectual que interpreta os es
portes. Nos Estados Uilidos e quase um hobby falar de American 
football como uma alegoria do capitalismo porque sempre se trata de 
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ganhar ou perder terreno. Ou fala-se muito de baseball, corno um 
exemplo da nostalgia dos americanos pelo estado social rural dos 
primeiros Estados Unidos do seculo XVIII. Ou, ainda, fala-se de 
hockey sobre gele corno a expressäo da dureza dos proletarios da 
East Coast. Desgra9adamente, corno Ihes disse, näo posso proibir os 
professores de dizerem tais absurdos. Mas acredito que os estadios 
näo se encheriam e näo se fariam contratos de televisäo para se ver 
alegorias do capitalismo. Ern segundo lugar, tampouco vou interpre
tar os esportes, American football e futebol, corno uma compensa9äo 
psfquica. Existe uma tendencia entre os "loosers", ou seja, os que 
sempre perdem em suasvidas cotidianas, de identificar-se com 
Michael Jordan ou com Pele. Mas creio que a compensa9äo nunca e 
total, sempre ha al go nos esportes, uma atra9äo, um fascfnio, que näo 
se explica nem pela alegoria, nem pela compensa9äo psfquica. Esse 
algo desconhecido e 0 que me interessa. Todos sabemos, por exem
plo, que, quando a nossa equipe perde, ficamos furiosos as vezes 
porque jogou mal, mas outras vezes dizemos que jogou bem, embora 
tenha perdido. E sabemos que, se outra equipe que odiamos faz uma 
boa jogada, mesmo que ela näo nos agrade, dizemos: "born, essa foi 
uma boa jogada". Todos estaremos de acordo facilmente a respeito 
disso. Ora, precisamente, corno e possfvel que possamos dizer: "esta 
e uma boa jogada"? Corno e possfvel, as vezes, voltarmos tristes do 
estadio, porque nossa equipe perdeu, mas dizermos que ela jogou 
bem? Esse ponto desconhecido eo que· me interessa. Se analiso 0 
esporte desse ponto de vista, emerge um fenömeno estetico, sob as 
defini9öes mais classicas, kantianas, a Terceira Crftica. Quero enfatizar 
que näo falo aqui do.esporte corno umaexperiencia estetica para fa
zer uma reabilita9äo do esporte, pois näo creio que haja al go mais 
contraproducente do que essas reabilita9öes academicas; imaginem 
corno Pele ficaria feliz se soubesse que eu reabilito 0 futebol aqui, 
sob uma perspectiva academica! Falo de uma perspectiva estetica 
porque, tomando essa decisäo, tornamos acessfvel um grande reper
torio conceitual com 0 qual podemos trabalhar. Ha, entäo, duas ra
zöes principais pelas quais falo do esporte corno um fenömeno este
tico, ambas partem de defini9öes kantianas. Ern primeiro lugar, Kant 
diz que a experiencia estetica e um prazer desinteressado, quer dizer, 
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näo hä interesse cotidiano. Ou seja, e um prazer que näo podemos ter 
na vida cotidiana. Corno espectadores, se nossa equipe marcar tres 
gois bonitos, desgra9adamente, ou felizmente, näo vamos ganhar mais 
dinheiro, etc. Segundo, e uma caracterfstica da experiencia estetica, 0 
fato de poderrnos fazer jufzos que, muitas vezes, resultam facilmente 
consensuais, sem conceitos nem criterios. Esse e um fenömeno que 
vernos freqüentemente numa partida de futebol. Dizemos: "esta foi 
umajogada preciosa", mas se alguem nos perguntar por que foi uma 
jogada preciosa, näo teremos conceitos, criterios, nem palavras para 
descrever, nem mesmo medidas corno ternos no atletismo (de um 
salto alto näo se diz que foi "bonito", diz-se que foi de dois metros e 
trinta e quatro). Näo ternos esses criterios para os esportes de equipe. 

No final desta introdu9äo, vou dizer brevemente quatro razöes 
pelas quais escolhi 0 American football para a minha pesquisa. Säo 
um pouco uma desculpa que Ihes ofere90 para apresentar esse espor
te täo exotico aqui. Primeiro, näo sei se sabem que as regras para os 
esportes de equipe nos Estados Unidos modificam-se a cada ano, de 
acordo com as rea9öes dos telespectadores. Todos os anos ocorrem 
modifica9öes nas regras, ou seja, näo ha tanta inercia quanto na FIFA 
que levou cinqüenta anos para modificar as regras do off side. 0 que 
me interessa aqui e que isso da uma certa garantia de que a estrutura 
do jogo reflete 0 fascfnio particular dos espectadores. Segundo, näo 
sei se sabem que tante 0 American football quanto 0 basketball säe 
jogados em dois nfveis, no nfvel profissional e universitario, sende 
que as universidades ou colleges atraem tantos ou mais espectadores 
do que os profissionais. U ma vez que trabalho numa dessas universi
dades, tenho acesso aos bastidores do trabalho de um time. Final
mente, embora näo pare9a, 0 futebol americano e um esporte suma
mente sistematizado, pode-se dizer, sumamente intelectualizado, ou 
seja, ha uma cultura de descri9äo muito precisa das jogadas. Nesse 
sentido, presta-se mais facilmente a uma analise com conceitos filo
sOficos. 

Passemos agora para a segunda parte da conferencia, uma parte 
breve na qual vou explicar algumas regras do American football que 
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me interessam e que näo säo paralelas aquelas com que estamos acos
tumados no futebol. Insisto nos contrastes. 0 primeiro contraste muito 
importante para tudo 0 que vai se seguir e que, em um jogo de American 
football, em cada momento fica muito claro qual equipe estä na ofensi
vae qual estä na defensiva. A equipe ofensiva e aquela que tem a posse 
da bola. Osjogadores ofensivos näo säo os mesmos que os defensivos, 
ou seja, quando uma equipe estä na ofensiva tem onze jogadores que 
nunca jogariam se a equipe estivesse na defensiva. Alem disso, e quase 
impossivel que de um momento para outro isso se modifique. Jä no 
futebol, muitas vezes näo sabemos se a equipe estä claramente na ofen
siva ou na defensiva. Isso e impensävel no American football, sempre 
fica muito claro quem estä atacando e quem estä defendendo, e 0 risco 
de que isso se inverta e minirno. Segundo contraste: uma equipe conti
nua na posse de bola contanto que consiga avan~ar dez yards (mais ou 
menos \0 metros) com quatro jogadas seguidas. Agora; e possivel que 
em uma jogada um time avance dois metros e logo em uma segunda 
jogada perca'quatro, porem pode recuperar essa perda, 0 importante e 
que avance 10 yards com quatro jogadas seguidas. Desde que cumpra 
isso, pode manter a posse de bola. Basicamente hä tres formas de avan
~ar abola: 0 quarterback pode lan~ar a bola a um jogador, normaImen
te um receiver; ou pode entregar a bola a um jogador que entäo COITe 
com ela; e se 0 quarterback näo encontra nenhum jogador que näo 
esteja marcado, COITe eie mesmo. Hä tambem tres maneiras de näo 
conseguir avan~ar: 0 quarterback que atira a bola näo encontra 0 receiver, 
e um pass incomplete, porem a equipe näo perde abola, apenas repete
se ajogada. A segunda possibilidade e que a bola seja "interceptada". 
E possivel, ainda, que 0 jogador queira avan~ar, mas näo avance, ou 
seja, que näo ganhe teITeno. 

Algo que me importa muito e que pouquissimas vezes e visto 
no American football pela televisäo: antes do infcio de cada jogada, 
hä 0 momento de freeze, de congelamento, em que as duas equipes 
estäo confrontadas e näo se movem, ou seja, ajogadajä se iniciou e 
as equipes permanecem im6veis - s6 no momento dado, quando pas
sam a bola para 0 quarter'Jack e que todos se movem. Sempre ha esse 
contraste radical entre um momento muito intenso e um congelamento, 
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um vazio, de certa forma, absoluto. Finalmente 0 goi, em duplo sen
tido, 0 ultimo goi da ultimajogada, 0 goi que seria 0 equivalente ao 
goi do futebol, esse passar a bola a um jogador que estä na endzone. 
Os "gois" que vemos no American football säo muito pouco impor
tantes, 0 importante e 0 box no campo, um retangulo final, de dez 
metros de largura por quarenta metros de profundidade. Correr com a 
bola na endzone ou passä-Ia a um jogador que esta na endzone da 6 
pontos e, logo depois, pode-se fazer um ponto suplementar, que e 0 
unico que se parece com 0 futebol. 

Antes de passar para aparte analftica desse esporte, queria 
mencionar os tres elementos que me interessamnas regras. 0 primei
ro aspecto que me importa e esse contraste continuo e radical entre 
uma a9äo muito compacta e a "näo-a~äo". Sobretudo, no momento 
em que as duas equipes estäo confrontadas, porem "congeladas", nada 
se move e, entäo, de um golpe, movem-se todos. Logo que a jogada 
se acaba, e entre uma jogada e outra, normalmente, todos os jogado
res deixam 0 campo e falam com seus tecnicos, ou seja, entre duas 
jogadas quase sempre ha um momento no qual 0 campo estä totaI
mente vazio, em que nada se move. Segundo aspecto que me impor
ta, e ja falei suficientemente sobre eie: fica muito claro, a cada mo
mento, qual equipe estä na poSi9äo ofensiva e qual esta na defensiva" 
e isso näo e täo claro no soccer. A unica tarefa da equipe defensiva e 
evitar, reprimir a emergencia de uma forma, a emergencia de uma 
boa jogada da equipe ofensiva. A fun9äo dos jogadores defensivos 
no American football e puramente destrutiva e, nesse sentido, pode
rfamos dizer que a defensiva tem somente a fun9äo entr6pica, de cri
ar caos, de evitar que saite ou que emerja uma forma, enquanto que a 
fun9äo da ofensiva e puramente neg-entr6pica - eies tem que p'rodu
zir uma boa jogada. Essa distin9äo entre as duas fun9öes e muito 
nitida. Finalmente ha esse carater muito composto de ir avante, um 
ataque born no American football consome muito tempo, as boas 
equipes mantem a posse de bola por dez minutos as vezes, Entäo, um 
born ataque e uma composi9äo de muitos elementos complementa
res, um born ataque se chama drive, näo no sentido freudiano, mas no 
sentido de movimento no espa90' Um born drive pode durar \0 mi-
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nutos. Se um born tecnico faz um balan~o e acha alguma coisa muito 
equilibrada em diferentes jogos, nunca mantem 0 mesmo tipo de jo
gada, as jogadas sempre seräo variadas, porque e 0 carater composto 
do drive que importa. 

E agoraja passo 11 analise. Vou apresentar-Ihes tres fun~6es que 
exemplifico com 0 American football, mas penso que valem mais ou 
menos para todos os esportes de equipe. Logo mais vou dizer quais 
seriam, a meu ver, as modifica~6es necessarias para descrever 0 fute
bol. A primeira fun~äo, corno ja havia anunciado, chamo de fun~äo 
öntica ou ontol6gica (porem öntica seria mais adequado). Nesse sen
tido, quanta ao contraste entre 0 algo e 0 nada, 0 que me interessa 
sobretudo, porem näo excIusivamente, no American football, e esse 
contraste repetido entre a a~äo compacta e a näo-a~äo, entre a a~äo 
compacta e 0 nada. Ha um fato no qual näo pensamos com muita 
freqüencia: hoje em dia, os estadios de esportes estäo localizados nos 
centros das atividades urbanas, tendencia cada vez mais forte, pelo 
menos nos Estados Unidos. Nesses centros de atividades os terrenos 
estäo täo caros que s6 e justificavel te-los, se existe uma fun~äo espe
cffica. Säo espa~os enormes, onde näo se passa nada por duas sema
nas, ou seja, espa~os onde s6 acontece algo durante duas, tres ou 
quatro horas a cada duas semanas. Economicamente isso e uma coisa 
totalmente insensata; täo insensata, que me parece esconder uma fun
~äo importante. Para mim, esses estadios vazios tem uma atra~äo 
enorme. E creio que para todos um estiidio vazio tem uma atra~äo 
particular. Tambem e importante 0 momento que os americanos cha
mam de taking the field, quando 0 time "ocupa" 0 terreno vazio. Ha 
esse momento que se celebra maravilhosamente no Rio quando 0 

Flamengo joga no Maracanä, 0 momento da entrada no estiidio, que e 
muito importante. No American football, isso se repete muitas vezes 
mais, porque depois de cada jogada 0 carnpo se esvazia, näo ha joga
dor no campo. No momento de freeze, a tensäo e enorme entre os 
espectadores que se perguntarn "que vai acontecer?", mas e possivel 
que näo aconte~a nada; epode haver esse momento de "encena~äo 
do nada". Isso, precisamente, me interessa porque creio que exista 
algo nos esportes, e sobretudo no American football, corno urna en-
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cena~äo; muitos fil6sofos, entre eIes Lyotard, tern definido corno ques
tao filos6fica basica a questäo de corno se explica que haja algo em 
contraste com 0 nada. 0 efeito que isso tem sobre os espectadores do 
Ametican football, sobretudo por sua estrutura, näo e exatamente 0 

mesmo que no soccer. Isso cria uma tensäo, um ser enfocado, descri
to com uma palavra em ingles que me agrada muito: alertness, a ten
säo totalmente aberta, essa tensäo muito grande: "sera que vai haver 
alguma coisa?" A segunda fun~äo - e esta e central para mim e tam
bem a mais complicada - e a fun~äo da boa jogada. Eu descreveria 
uma boa jogada corno epifania da forrna, corno evento (tambem e 
possivel dizer de maneira ainda mais complicada: epifania da forrna 
corno presen~a e corno evento). Creio ser evidente que se pode cha
mar uma boa jogada de forma. Mas por que digo: "forma corno even
to"? Ha tres ou quatro elementos que me levam a dizer isso. Ern pri
meiro lugar, e evento porque a forma de uma boa jogada sempre tem 
que se impor contra a amea~a da entropia, contra a amea~a do caos, 
ou seja, contra a defesa corno perigo. Ern segundo lugar, ainda que no 
American football as jogadas estejam previamente programadas, 0 

espectador näo as conhece; ass im, uma boa jogada surpreende 0 es
pectador, ou corno dizem, "ela 0 golpeia" Cit hits hirn). 0 importante, 
e que a boa jogada produz uma forma, e uma forma no sentido de 
"objeto temporalizado". A forrna de uma boa jogada, que s6 pod~ 
existir corno temporalizada, faz corn que uma fotografia nunca possa 
captar uma boa jogada. Teremos que recorrer ao video ou 11 nossa 
mem6ria, mas nenhuma fotografia pode captar uma boajogada. Alem 
disso, sempre que uma boa jogada se realiza, ela se acaba; desapare
ce sem deixar vestfgios. E uma forma pura e temporalizada. Final
mente, digo que a emergencia, a "epifania da forma" e uma "pro
du~ao de presen~a", Nesse sentido, e uma forrna incorporada, urna 
forma que pede espa~o, uma forma de corpos reais. 

A terceira fun~äo que vou descrever e a fun~äo de uma oscila~äo 
entre finalidade e telos. Novarnente utilizo aqui a distin~äo famosa (e 
relativa) produzida por Kant. "Finalidade" seria 0 atributo queconvem 
a um elemento ou fun~äo sempre subordinada. Sempre que Kant fala 
de finalidade, ha um nivel mais alto do que aquele ao qual a finalidade 
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se refere. Ern alemao fala-se em Zweck quando a finalidade e uma fun
C;äo subordinada. Nesse sentido, voltando ao American football, pode
mos dizer que 0 movimento de cada jogador em uma jogada e uma 
finalidade em relac;ao ao telos de uma boa jogada. Seguindo 0 mesmo 
raciocfnio, podemos dizer que a boajogada e uma finalidade em rela
c;ao ao telos do drive, quer dizer, manter a posse de bola. Podemos 
dizer tambem que 0 drive e uma finalidade em relac;ao ao telos do 
touchdown, do "goI"; logo, podemos dizer que 0 touchdown e uma 
finalidade em relac;ao ao telos da vit6ria da equipe. E, em seguida, 
podemos dizer ... Nao, nao podemos seguir! 00 ponto de vista dos es
pectadores, a vit6ria da equipe e 0 telos absoluto. Ou seja, precisamen
te näo podemos trocar por nada essa vit6ria da nossa equipe na vida 
cotidiana, e um valor que s6 vale no estactio e isso corresponde ao que 
Bakhtin descreveu corno a "insularidade do jogo". Para 0 espectador 
ha uma insularidade absoluta do jogo e eu creio que isso se relaciona 
com a primeira func;äo, a func;äo öntica. Assim, a meu ver, 0 que todos 
os esportes de equipe produzem e uma tensäo aberta, intensa, tao in
tensa que s6 pode se manter por duas ou tres horas. Podemos pensar, 
entäo, em uma f6rmula breve para sintetizaressas tres func;öes. Ern um 
primeiro nivel (0 da primeira func;äo) coloca-se 0 contraste entre algo 
ou nada; se hä algo, ajogada comec;a. Ern um segundo nivel, instaura
se apergunta: "vai haver caos (func;äo entr6pica) ou forma' (func;äo 
neg-entr6pica)?" Se hä forma, e näo caos, coloca-se a pergunta "sera 
posslvel conti nu ar ou nao?" Se nao puder continuar, isso quer dizer 
que e um "goI", que e um touchdown. 

Passo agora ao futebol. 0 que vou fazer e redefinir essas tres 
func;öes; vou tentar voltar a cada func;ao, ressaltando os aspectos que 
creio que 0 futebol compartilha com 0 American football e os aspec
tos em que diferem. Comec;o com a redefinic;äo da func;äo öntica. 0 
contraste, evidentemente, entre 0 estactio vazio e a ac;äo compacta 
durante duas horas existe tambem, mas näo existem os outros con
trastes täo claros entre ac;äo e näo-ac;äo. Näo hi momento de freeze 
por exemplo, isso e totalmente impensavel no soccer. E isso me leva 
11 hip6tese de que, no primeiro nivel, se 0 contraste "nadalac;äo" e 
importante para 0 soccer näo 0 e tanto quanta para 0 American football. 
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o contraste importante para 0 futebol e aquele entre nada, por um 
lado, e a continuidade do movimento, por outro lado. Näo se trata de 
um evento, mas de continuidade, de movimento, em oposiC;äo ao nada. 
1sso poderia levar - e e isso mesmo que gostaria de discutir com os 
debatedores - a uma conotac;äo mais "existencialista", poderlamos 
dizer, porque esse movimento continuo implica um desafio continuo. 
Ern cada momento ha desafio, näo ha um momento neutro em que 
umjogador de futebol poderia falar extensamente com 0 tecnico, tam
bem näo existe 0 time out. Nesse sentido, 0 fascfnio do American 
football e mais nesse nivel ontol6gico, enquanto que 0 soccer tem 
mais um apelo existencialista. Quero dizer que 0 tipo de identifica
C;äo e muito diferente. Einteressante observar que ha menos protago
nismo no futebol americano; alguem corno um Pele ou um Ronaldinho, 
creio que seria quase impensavel. 

A segunda redefinic;äo e a da forma corno evento ou "epifania da 
forrna" corno evento. Existe tambern no futebol, no soccer, a boa joga
da, a forma corno evento. Creio, contudo, que ha duas diferenc;as ern 
relac;äo ao American football. Ern primeiro lugar, a boajogada no soccer 
näo sai do nada, ou seja, da näo-ac;äo, sai da continuidade do movi
mento. E algo que tem gerado muito contraste corn a Alemanha em 
relac;äo as equipes brasileiras, sobretudo, a selec;äo, 0 rnovimento rnui- . 
to lento, e de golpe, vern 0 passe rapido e genial, toda essa mudanc;a de 
ritmo. No futebol americano näo ha mudanc;a de ritmo porque as joga
das säo cortadas e parceladas, a possibilidade de haver um movimento 
lento seguido de uma jogada rapida, de haver a mudanc;a de ritmo qua
se nao existe no American football. Alem disso, no futebol, as equipes 
näo estäo confrontadas corno princfpios absolutos de entropia e de neg
entropia porque näo ha muita clareza sobre quem e ofensivo e defensi
vo no jogo. Creio que 0 confronto maior se da no sentido de intencio
nalidade e contingencia. Vou explicar brevemente. A intenc;äo de con
trolar abola, 0 movimento para controlar a bola e muito importante 
porque 0 controie da bola nunca esta garantido corno no American 
football. No futebol e possivel perder 0 controie da bola a qualquer 
momento, ate com um passe da pr6pria equipe. 1sso e 0 que eu chama
ria de "contingencia", 0 que pode acontecer esta fora do controie da 
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equipe. E, finalmente, redefini9äo da fun9äo oscila9äo entre finalidade 
e telos. No futebol, existe a mesma impossibilidade para 0 espectador 
de converter a vit6ria·de sua equipe em dinheiro, por exemplo. Se a 
equipe ganha esta bem, porem s6 no estadio. Mas a complementariedade 
da boajogada e diferente. No American football, a complementariedade 
de um born drive e realmente uma coisa totalmente planificada pelo 
tecnico, cada jogador sabe em cada momento que tem que dar tres 
passos a esquerda, quatro passos a direita; a genialidade, a criatividade 
ocupam um papel bem pequeno, que me agrada, mas de qualquer ma
neira e muito mais planejado. A complementariedade da boa jogada no 
soccer, e a complementariedade entre intencionalidades, por isso, fala
se muito no futebol e nunca se fala no American football. Se dizemos 
que "dois jogadores se entendem cegamente", corno Bebeto e Romario 
no campeonado de 1994, isso e uma coisa riäo planificada, acontece 
espontaneamente, e a complementariedade de inten9öes realizadas con
tra a contingencia. 

Chego, assim, a uma f6nnula tambem sintetica para 0 futebol. 
Digo, em primeiro lugar, que e uma encena9äo do contraste entre 0 
nada e 0 movimento continuo. Se ha movimento contfnuo, a pergun
ta que se instaura do lado de cada equipe e a do contraste entre 0 
domfnio (intencionalidade) - minha equipe possui a bola - e a amea-
9a da contingencia: perder a bola para a outra equipe. Näo e 0 con
traste entre caos e forma. Se a intencionalidade domina, se a minha 
equipe domina, instauram-se duas perguntas, que näo se instauram 
ass im no American football. Primeiramente apergunta: "durante quan
to tempo a equipe consegue controlar abola?"; porque 0 controie da 
bola, em nenhum momento,'esta garantido no futebol. E tambem co
loca-se apergunta: "ern que dire9äo' se joga abola?"; porque no 
American football, coisa que.näo ineticionei, s6 se pode jogar a bola 
para a frente, nunca para tras. . 

Assim, creio que ha uma base comtim entre American football 
e futebol, porem, ha alguns contrastes bastante interessantes que, ba
sicamente, ameu ver - para dar uma conota9äo filos6fica a esse con
traste - e aquele entre um sabor öntico, por um lado, e existencialista, 
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por outro lado. Agora, chego 11 minha pergunta final. A pergunta e, 
entäo, se essa distin9äo que fa90 entre 0 American football e 0 soccer 
tem algum valor interpretativo, algum valor representativo quanta as 
culturas. Muitas vezes, corno disse no princfpio, diz-se "este tipo de 
futebol e tipicamente brasileiro", ou "expressäo de alguma coisa cul
tural brasileira", etc. Näo vou colocar a pergunta nesse sentido por
que näo creio que nenhum esporte seja a expressäo de uma substan
cia, de uma alma nacional. Isso seria, para meu gosto, demasiado 
hermeneutico. Mas digo: c1aroque certos tipos dejogos e a preferen
cia por certos es portes em diferentes pafses indica quais tipos e mo
dalidades de "produ9äo de presen9a" uma cultura prefere. Sabemos 
que 0 futebol e mais popular no Brasil que 0 American football, sabe
mos que ha a preferencia por esse ti po de "produ9äo de presen9a". 

Ora, cabe apergunta: quais säo os elementos comuns a todos 
os esportes americanos e quais säo os que parecem mais sul-america
nos, ou seja, que se parecem mais com 0 futebol? 0 que näo existe 
em nenhum esporte popular norte-americano e 0 contraste entre nada 
e movimento contfnuo; näo hä nenhum esporte que tenha exito nos 
Estados Unidos que näo tenhaestrutura parcelada. Esse contraste so
mente existe no soccer, e, na minha opiniäo, e 0 maior problema para 
a introdu9äo do soccer nos Estados Uni dos, näo s6 devido a falta de . 
tempo para a propaganda, mas tambem por seu ritmo que e demasia
damente contfnuo. Segundo, 0 que existe na grande maioria dos es
portes norte-americanos e näo existe no soccer e 0 contras te entre 
fonna e caos, entre neg-entropria e entropia, issoacontece no American 
football, e creio que aconteva tambem no basketball porque, uma vez 
que uma equipe estä de posse da bola no basketball, muito raramente 
a perde, pode ate acontecer que Michael Jordan perca abola, mas ha 
muito pouca contingencia. Mesmo no baseball, durante uma metade 
de cada inning, uma equipe s6 pode ser defensiva ou ofensiva; essa 
contingencia de perder abola, de perder a intencionalidade, ter que 
controlar abola, simplesmente näo existe. 0 unico esporte popular 
que tem esse contraste entre intencionalidade e contingencia e 0 hockey 
sobre geio. No hockey sobre 0 gelo, e muito diffcil controlar 0 disco, 
que pode se perder a cada momento. Mas näo e assim no American 
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football, näo e assim no basketball, näo e assim no baseball. Outra 
coisa diffcil: parece que 0 contraste entre intencionalidade e contin, 
gencia näo combina com a encena~äo do esporte americano. E, final
mente, einteressante observarmos que, dentre todos os esportes po
pulares nos Estados Unidos, 0 unico que esta proximo da descri~äo 
do futebol, do soccer, e 0 hockey. Tambem podemos dizer que e 0 

esporte em que regularmente se joga 0 disco ass im, para tras. Joga-se 
muito para tras no futebol, sobretudo no Brasil. Mas no American 
football, näo se pode. No basketball, pode-se, mas näo se deve fazer. 
No baseball, näo existe equivalente. No hockey, e corno no soccer, hä 
muitas jogadas para tras. 

Assim, vou acabar com uma recomenda~äo meio seria, meio 
irönica a FIFA, porque, se posso fazer um prognostico corno habitan
te e recente cidadäo norte-americano, essa nova liga de soccer näo 
vai sobreviver. Essa liga tem, este ano, 0 segundo ano, a metade dos 
espectadores que tinha no primeiro ano; e, no primeiro ano, ja nllo 
tinha 0 suficiente. Ora, se se pensa 0 que poderia ser uma estrategia 
para introduzir 0 soccer nos Estados Unidos, pergunto, em primeiro 
lugar, para que? Para mim, parece muito interessante que se joguem 
esportes diferentes em pafses diferentes. Ou seja, näo teria nenhuma 
ambi~äo de jogar hockey sobre gelo no campus da USP e tenho muita 
ambi~äo de divulgar 0 American football. Mas se se pensa e se a 
FIFA tem essa missionfrom God de divulgar 0 futebol internacional
mente, quem sabe e, isso digo meio serio, uma boa estrategia seria 
pensar em todos os lugares onde 0 hockey sobre gele e popular, por
que esse e 0 unico jogo popular nos Estados Unidos que, filosofica
mente, conceitualmente, e parecido. Assim, poderiam pensar, quem 
sabe, 0 Canada seria melhor do que a California para 0 futebol na 
America do Norte. Muito obrigado. 

WILLIBoLLE 

Sepp, voce nos deu aqui uma aula magna. Muito obrigado. Va
mos passar agora a palavra aos colegas ... 
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FLAvlO AGUIAR 

Ern primeiro lugar, eu queria agradecer 0 convite do Willi para 
participar desse encontro e ter 0 prazer de conhecer 0 Gumbrecht que 
eu ja conhecia por referencias. Ern segundo lugar, eu queria dizer que 
eu estou um pouco surpreso pela natureza do jogo. A informa~äo que 
eu tinhae que ia ser umjogo entre Brasil e Alemanha, e disputado num 
campo de futebol, soccer. E agora, de repente, eu me dei conta de que 
e, na verdade, um quadrangular; porque, näo so estäo emjogo Brasil e 
Alemanha no campo do futebol, mas entrou tambem a equipe do fute
bol americano e, corno 0 Gumbrecht falou em castelhano, isso aqui 
virou um Brasil e Argentina. Corno se sabe, entre Brasil e Argentina, 
näo ha amistoso ... E guerra 0 tempo inteiro. Ern terceiro lugar, eu que
ria cumprimentar, tambem, 0 Gumbrecht por essa exposi~äo fazendo a 
epifania da presen~a de ambos os esportes: 0 futebol por compara~äo 
com 0 futebol americano. Ern ultimo lugar, nessa introdu~äo tambern 
um pouco longa, eu queria dizer que a minha unica qualifica~äo para 
discutir esse assunto e que eu, tai vez, seja a unica pessoa aqui que jä 
jagou os dois. Os tres, se contarmos tambem 0 hockey, embara eu te
nha jogado uma modalidade de fundo de quintal, sobre gelo, de tenis, 
com vassoura e bola grande. Näo e muito elegante mas e bastante di
vertido. Entäo, eu desenvolvi alguma ideia sobre essas questöes; da 
ponto de vista muito mais pratico do que outra coisa. Uma questäo que 
eu queria levantar se refere a isso que 0 Gumbrecht colocou corno a 
epifania da forma e se refere a no~äo de boa jogada. Outra questäo se 
refere, propriamente, a distribui~äo do jogo, digamos, isso que eie qua
Iificou corno a fun~äo öntica. E depois, queria fazer so algumas obser
va~öes, envolvendo, entäo, os es portes e 0 comportamento, uma vez 
que esse era 0 tema que me havia sido dado inicialmente, 0 comporta
menta de algumas dessas equipes aqui mencionadas. Sobre a questäo 
da boa jogada, a unica coisa que eu tenho ideia e de que, dependendo 
da forma com que a equipe joga, no soccer, no futebol, existe um telos 
mais evidente e pronunciado da boajogada. Uma boajogada e muito 
mais um valor em si. Por exemplo, ontem nos vimos 0 jogo Brasil e 
Alemanha que acabou em tres a tres, e hä um momente em que 0 Care
ca pega a bola e sai fazendo baläozinho na ponta. Aquilo, do ponto de 
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vista da finalidade do jogo, que e ganhar do outro time, e uma inutilida
de ... eie deveria ser multado pelo tecnico por ficar perdendo tempo, 
embora 0 Brasil estivesse ganhando de um a zero, ou alguma coisa 
assim. Mas aquilo e uma boa jogada, aquilo e uma finalidade em si 
mesma. Aquilo e uma epifania da forma porque atinge, eu penso, 0 

objetivo do futebol que e a mineraliza,äo do adversario. Quer dizer, 
deixar 0 adversario aplastado, coloca-Io no seu lugar. Aquilo que e 
simbolizado, por exemplo, no futebol. pelo goI. 0 goi deixa 0 goleiro 
cafdo ou im6vel, aplastado; tira 0 equilibrio dele. Entäo isso e 0 telos, 
eu diria, do futebol: mineralizar 0 adversario, reduzi-Io 11 condi,äo de 
natureza. A outra questäo, que diz respeito 11 distribui,äo do jogo, se 
refere 11 no,äo de espa,o vazio. Espa,o vazio e a contrapartida: preen
eher 0 espa,o. Eu penso que, no futebol americano, assim corno no 
basquete e, de certa forma, corno no baseball e no hockey, tambem näo 
ha espa,o vazio. Porque 0 jogo se da inteiramente entre os jogadores e 
pela posse da bola. E impossfvel, por exemplo, no futebol americano, 
umajogada corno: lan,ar a bola no espa,o vazio; ou se faz 0 passe para 
alguem ou nao se faz. Näo ha essa no,äo, digamos, de voce jogar a 
bola num ponto e 0 jogador ter que correr ate la. No futebol americano 
voce joga a bola para um catcher 11 frente, mas 0 passe e preciso: eIe ja 
esta correndo para receber, e frequentemente ja esta sendo marcado 
pelo adversario. 0 sucesso do passe vai depender da precisäo do 
quarterback, da velocidade do receptor e da sua agilidade para pegar a 
bola. A rela,äo e direta, sempre, entre 0 que passa e 0 que recebe. No 
futebol uma grande jogada e muito eficaz e a de lan,ar a bola no "espa
,0 vazio", 11 frente, atras, ou para 0 lado, onde aparentemente näo ha 
ninguem - mas vai haver. Isso muda a condi,äo do jogo porque eu 
penso que, no futebol. existe uma luta, ao mesmo tempo que existe a 
luta pela boa jogada - quem mineraliza 0 adversario, driblando - existe 
uma luta pelo preenchimento dos espa,os. Ontem, quando n6s vimos 0 

jogo Brasil e Alemanha, isso ficou muito claro. No primeiro tempo, 
näo havia espa,o para a equipe alemä jogar; no segundo tempo, eIes 
ocuparam 0 espa,o. Ocupar 0 espa,o näo significa s6 estar com a pos
se da bola, na verdade, significa distribuir - de certo modo significa 
prever 0 futura - distribuir os jogadores de modo que as jogadas do 
adversario sejam, mais ou menos, contidas pela pr6pria equipe. Eu penso 
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que isso remete tambem a algumas formas de presen,a e ausencia nes
ses esportes que säo ditos "nacionais". Eu concordo com 0 Gumbrecht 
que e impossfvel dizer que uma equipe representa a alma nacional ou 
coisa que 0 valha, mas que ha esportes que, galvanizando coletivida
des, galgam esse posto de serem considerados esportes nacionais. 0 
futebol americano, ate corno, para n6s, 0 norne diz, e um jogo profun
'damente identificado com os Estados Unidos, ass im corno 0 futebol e 
identificado com vados outros pafses e e identificado corno um esporte 
nacional nesses pafses. Assim corno 0 hockey, por exemplo, eu penso 
que eIe e identificado corno um esporte nacional, eu diria nem no Ca
nada, e no Quebec, e em Montreal; quer dizer, 0 hockey sobre 0 gelD e 
um fenömeno de Montreal. Eu penso que a diferen,a esta na dire,äo de 
que esse dado de haver a possibilidade do espa,o vazio no futebol indi
ca, propriamente, uma presen,a; e uma presen,a outra que näo e pro
priamente do humano. Eu penso que 0 futebol e um jogo que se joga 
contra a natureza. E uma especie de teologia sem deus, näo ha deus. E 
af, se me permitem a expressäo, eu diria que e uma teleologia do corpo, 
nesse sentido de preencher os espa,os porque 0 espa,o e trai,oeiro. 
Preencher 0 espa,o vazio significa neutralizar a possibilidade de que 0 

espa,o vazio te traia, ou seja, que a bola se perca ou que 0 adversario 
recu pere a bola e comece, par sua vez, imediatamente, um ataque. No 
futebol americano, isso se da muito mais num jogo absolutamente en-. 
tre homens - e alias, säo homens mesmo porque ate 0 momento näo ha 
futebol americano de mulheres, embora aqui comece ahaver ... 0 fute
bol de mulheres - esse confronto se da entre duas equipes radicalmente 
humanas e elas e que tem que controlar 0 jogo entre elas. A tal ponto 
isso chega, essa presen,a do humano que, na verdade, 0 futebol ameri
cano e disputado, ao mesmo tempo, por quatro equipes: sao duas equi
pes defensivas e duas equipes ofensivas que jogam cruzadamente, mas 
elas nunca disputam entre si, a näo ser no momento em que ocorre esse 
descaminho, que e a interception, entäo a equipe defensiva, mo menta
neamente, desempenha uma fun,äo ofensiva. Isso me leva a algumas 
considera,öes muito gerais sobre 0 tema inicial... Eu penso que ha, por 
n razöes, nas manifesta,öes desse esporte algumas visöes epifänicas 
de formas messiänicas. No futebol americano, parece-me que os joga
dores disputam 0 jogo contra si mesmos. Isto e: "supera-te e chegaras 11 
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gloria; se conseguires realizar toda essa serie de requisitos contra um 
adversario que esta numa posi~äo, claramente, inferiorizada, chegaras 
- esse cheganls pode ser no plural tambem - chegaras a gloria". Ja no 
futebol, eu penso que a situa~äo e outra ... Eu penso que, inclusive, 
corno 0 futebol e um esporte jogado mais variadamente ao longo do 
mundo, em cada eircunstäncia, se colocam telos distintos. Por exem
plo, falernos na equipe alem1L .. näo so na que vimos no video, ontem. 
Embora näo tenha a experieneia do Gumbrecht, lembro-me de ouvir 
no radio a transmissäo do famoso jogo Alemanha x Hungria em 1954, 
em que aAlemanha, depois de estar perdendo de dois a zero, venceu 
de tres a dois e ganhou a Copa do Mundo. Ontem vimos 0 jogo aqui em 
que aAlemanha, depois de estar perdendo de tres a zero, empatou com 
o Brasil em tres a tres. 0 que eu vi ali foi um pouco de uma manifesta
~äo de uma etica baseada no princfpio: "trabalha e seras recompensa
do; e se todos chegarem la, tu ehegaras tambem". 0 que eu penso que 
e um sentimento, quer dizer, e uma fabula~äo, eu estou fazendo uma 
interpreta~äo aqui, e uma fabula~äo muito presente no esporte alemäo. 
Por fabula~äo, eu entendo näo s6 0 jogo, mas 0 jogo mais as estruturas 
de significado que os personagens investem nesse jogo: os jogadores, a 
assisteneia, 0 comentarista, todos eies. Do lado do Brasil, 0 que nos 
vimos foi mais uma manifesta<;äo de que "0 parafso esta ao alcance da 
mäo". 0 Brasil' estava ganhando, tres a zero; um a zero ja era 0 sufici
ente para 0 outro come~ar a fazer embaixadas dentro do campo ... e 
acabou perdendo, quer dizer, perdeu 0 jogo. 0 jogo de ontem foi tres a 
tres, mas, na verdade, a Alemanha ganhou 0 empate e 0 Brasil perdeu 0 

empate. Esse jogo, e muito do estilo brasileiro em eampo parece dizer: 
"0 parafso esta ao alcance da mäo, ou ao aleance do pe; se tiveres a 
gra<;a de chegar la, todos iräo contigo ou vlio te admirar. E uma vez lä, 
aproveita e goza porque eie e curto". 

ANTONIO MEDINA 

Gostei rnuito da sua exposi~äo, Gurnbieeht. Quero Ihe dar, en
täo os parabens por sua ~irnpatia, seu rnodo muito claro, muito ern
polgado de expor e pelo' talento que voce tern, näo ern fazer uma 
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associa<;lio entre a filosofia e as modalidades esportivas, mas de bus
car um fundamento comum entre elas. E foi, justarnente, esse aspec
to que me prendeu mais a aten~lio: 0 fato de que 0 Gurnbreeht näo fez 
uma analogia entre 0 pensamento, a filosofia e a pratica esportiva; ao 
eontrario, eie tentou encontrar uma raiz eornum que, para mim, esta 
naquela diferen<;a que eie estabeleeeu no futebol arnericano entre 0 

silencio e 0 reinfcio da competi~äo. E eu achei, tarnbem, bastante 
interessante corno eie caracterizou esse silencio ern sua oposi~äo corn 
o reinfcio das a<;öes. Entäo, eie disse que isso tinha um carater mais 
ontologico quando comparada com soccer, que tern urna caracterfsti
ca mais existencial. 0 ontol6gico af, eu entendi no sentido de: ha a 
a~äo ou näo ha, absolutamente, a<;äo. Entäo, acornpanhando esse ca
rater ontologico, eu vi, af tarnbem, um paradigma do raciocfnio dele, 
corno fundamentado numa especie de logica das proposi<;öes. A logi
ca das proposi~öes se inspira nessa dimensäo ontologica: ou e 0 seI', 
ou e 0 näo-ser. E muito diferente mesmo do futeboljogado no rnundo 
inteiro, näo rne parece ter esse carater proposieional, estabelecendo, 
digarnos, agora vou falar simbolicamente, vou alegorizar um pouco, 
o patetico da morte e 0 sfmbolo da vida ... Pois e isso que rne parece 
estar representado, condizer muito com a civiIiza<;äo arnericana de 
um seculo e meio para ca; sobretudo porque 0 arnericano tern uma 
forrna de encarar 0 vazio, amorte, urna forrna pnitica, codifieada de 
encarar os lirnites da existencia. Agora, no caso do soccer, näo vejo 
essa oposi<;äo proposicional. Quer dizer, ou urna coisa existe ou uma 
coisa näo existe e esta e a estrutura ab ova desse esporte. No caso do 
futebol no Brasil, existe um carater rnirnetico que näo ha no futebol 
americano. Corno, mimetico? No sent.ido de que a pratica futebolfsti
cajogada corn 0 pe esta muito proxima da cotidianeidade natural da 
nossa vida. Se nos jogarnos, nurn campinho qualquer, uma bola, a 
garotada vaijogar; mesrno aquele que nuncajogou bola, eie vai cor
rer atras da bola. Isso esta a um passo da vida, a um centfrnetro da 
vida; coisa que näo esta no futebol arnerieano que e todo codificado, 
e um domfnio sobre a natureza, e um outro ti po de organiza<;äo da 
vida, e um tipo, digamos, metonfmieo, estabelecido, eom uma verda
deira algebra ... e no easo do futebol, näo. Embora 0 futebol tenha sua 
codifiea<;äo de regras, estas estäo proximas das regras mais frouxas 
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da vida cotidiana. Para dar um exemplo: se eu chego a um pafs africa
no e jogo la uma bola de futebol americano, eu volto, depois de tres 
anos e näo vejo futebol americano; mas se eu jogo uma bola das nos
sas, posso depois encontrar uma sele9äo. Alias, uma boa sele9äo, que 
traz novidades para 0 discurso futebolfstico, corno nas recentes Olim
pfadas, onde tomamos uma li9äo. Entäo, eu vejo 0 futebol, 0 soccer, 
corno muito mimetico e 0 paradigma central entre vencedor e venci
do e 0 do escravo e do senhor. Quer dizer, no futebol, existe sempre 0 

perigo de, perdendo-se, virar escravo; e de, ganhando-se, virar se
nhor. E coisa meio carnavalesca, porque a cada semana muda tudo de 
novo. 0 jogador, quando e derrotado na sernana, fala: "born, a gente 
tem que ser humilde ... ". Humildade, a coisa do escravo: "Ternos que 
ser hurnilde, abaixar a cabe9a, jogar com toda a consciencia, ir na 
jogada, esquecer aderrota, aquilo foi aderrota ... " Entäo, eIe e meni
no de engenho quando perde. Depois, quando vence, fica insuporta
vel. Entäo, eu acho que esse paradigma, que e natural... eu chamo de 
paradigma natural nas popula9öes que eu conhe90, nos povos que eu 
conhe90 melhor ... näo existe no futebol americano, onde voce tern 
uma coisa, mais ou menos, semelhante a estrutura dos poemas home
ricos. Nos poemas homericos, ocorre esse intervalo. Parece que näo, 
na Iliada, parece que e porrada atras de porrada. Mas näo e näo ... 
porque säo muitas e muitas cenas e cada cena tem 0 seu final. Ha um 
silenciozinho, come-se um churrasco e, depois, volta-se para a porra
da de novo. Entäo, 0 americano e uma coisa mais epica. 0 nos so näo, 
e urna coisa mais irönica, mais imitativa, que estabelece urna imita-
9äo natural da cotidianeidade e, no futebol americano, näo acontece
ria isso; e um jogo mais logaedico, ja estabelece um tipo de patetismo 
que e um patetismo mais transcendental; 0 nosso e sociol6gico: "ga
nhamos, somos os melhores, e tal..." Ha times de bairro ... ha tudo 
isso. E, no futebol americano, entäo, me parece que a coisa tem um 
tipo diferente de semi6tica. Ainda, retomando um pouco, eu acho 
que aquela ideia que voce falou, da h6stia, de trazer 0 presente, de 
fazer corn que 0 presente tenha eloqüencia .... parece-me que e um 
dos grandes lapsos da vida conternporanea. E que a gente vive no 
passado ou no futuro, quase näo vive no presente. Quer dizer, fisica
mente n6s estamos no agora, mas, 0 Martin Buber, porexemplo, tem 
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uma especula9äo muito boa sobre isso .... n6s vivernos rnuito no pas
sado ou rnuito no futuro; no presente, n6s näo ternos atividade muito 
expressiva. Parece-me que 0 futebol tem mais esse lance da 
presentividade justamente porque a regra nele näo e täo forte. EIe 
tern uma atividade ffsica mais cornpleta, mais polirnorfa; 0 futebol 
americano ja me parece muito metonfmico, ja encaixado, corno nos 
poemas homericos em que cada verso tem estrutura; cada constitui-
9äo de estruturaja e, mais ou menos, fabricada. Entäo, eu acho que a 
conquista do presente, 0 que um fil6sofo da Idade Media, 0 Duns 
Escoto, charnava de aecceitas, quer dizer a filosofia do "isso"; do 
isso que esta acontecendo agora e que pode ser aquilo ou muito pelo 
contrario; mas sempre e uma coisa indicial, que esta apontando ou 
sendo apontada. Isso me parece que ocorre no futebol e, por isso, eIe 
e eleito, no mundo inteiro, sobretudo nos pafses do Terceiro Mundo, 
corno urna grande coisa, corno um interpretante da cultura. 0 futebol, 
cada vez mais, nos pafses pobres, esta sendo urna forrna de acesso a 
literatura, ao pensamento, ao protesto social... porque, sendo mimetico, 
e de um mimetismo tensarnente aderido a realidade, tem possibilida
des de interpretar essa realidade. EIe näo e um erga, corno no caso do 
futebol americano que e um belfssirno produto da civiliza9äo arneri
cana. N 6s näo ternos esse luxo, 0 nosso futebol tern que ser a nossa 
cirurgia. Entäo, e assim que eu vejo essa diferen9a. Mais urna vez, 
parabens pela exposi9äo. 

JosE MIGUEL WlSNIK 

A exposi9äo que n6s ouvimos foi extremamente rica e provo
cadora ao procurar mostrar que os jogos näo säG suscetfveis de inter
preta9äo; 0 fundamental neles seria al go que resiste a "interpretabili
dade", enquanto a interpreta9äo quer tomar 0 corpo que esta em pre
sen9a e a produ9äo de presen9a que 0 jogo produz corno significante 
de uma "outra coisa". Foi, portanto, acusado um defeito de perspecti
va naquele lipo de reflexäo sobre 0 futebol e outros esportes que os 
tome corno rnodo de rerneter a um suposto sentido simb6lico, aleg6-
rico, explfcito ou cifrado. Foi mostrado, assim, que antes de mais 
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nada os jogos querem produzir uma presen9a que, ela mesma, resiste 
11 delega9äo de sentido. Ao lado disso, assinalou-se que a produ9äo 
contemporanea de presen9a tem a marca fugidia de um ioio, de algo 
que se aproxima e que se afasta e que portanto, enquanto presen9a 
mesma, näo pode ser inteiramente capturada. Nesse sentido, sua for
ma talvez mais exemplar ou primeira de manifesta9äo seria essa es
pecie de suspensäo entre 0 ser e 0 nada que foi detectada corno pon
tuando a cada momento 0 futebol americano. 

Foi extremamente interessante por outro lado que esse parti 
pris, quer dizer, essa tomada de posi9äo contra a ideia de que no 
esporte haja sentido interprernvel, tenha derivado, ao longo da expo
si9äo, para uma certa recupera9äo de sentido; ou seja: depois que a 
bola rolou 0 jogo foi fazendo sen ti dos. E isso näo so no modo corno 
o Flavio leu, depois, os varios esportes e a rela9äo entre eIes, mas na 
propria exposi9äo do Gumbrecht. Seria interessante, filosoficamen
te, perguntar corno isso acontece. Talvez, a gente devesse pensar no 
fato de que os jogos säo ao mesmo tempo produ9äo de presen9a e 
produ9äo de sentido; e que essa produ9äo de sentido e täo fugaz quanta 
a produ9äo de presen9a. Se ha um ioio entre a presen9a que se acerca, 
que se aproxima e que foge, haveria tambern, nos jogos, algo corno 
um sentido que se aproxima e que foge. Nesse caso, poderiamos di
zer que os jogos fazem sentido, embora isso näo elimine 0 fato de 
que a crftica a uma hermeneutica do esporte corno fixa9äo de signifi
ca9äo continuasse valida; ou seja, nos podemos refazer esse percurso 
que leva da näo-hermeneutica a uma reavalia9äo das rela9öes entre 
produ9äo de presen9a e produ9äo de sentido. 

Sobre isso, entäo, eu queria fazer al guns comentarios que di
zem respeito ao nosso propria encontro, tornado corno exemplo: eIe 
foi ardorosamente preparado por nos, em equipe, com um afä acade
mico e transdisciplinar raro. Ontem nos reunimos aqui, 0 Flavio, eu e 
o WiIli (0 Medina näo pode vir) para assistir 0 jogo de junho de 93-
Brasil x Alemanha, tres a tres, tornado corno "texto" biisico do en
contro. Nas circunstancias, 0 jogo, muito bem escolhido pelo Willi, 
dificiImente poderia deixar de ser um empate. E se emblematicamente 
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ninguem poderia ganhar, isto vai muito alem de um simples questäo 
de cortesia. E que 0 antagonismo paradigmatico entre duas grandes 
escolas de futebol, redobrado com divertido prazer por esta mesa de 
professores aficionados, envolve uma especie de rito de confronta
menta das diferen9as entre Brasil e Alemanha (oficiado pelo Prof. 
Willi Bolle tambem corno um rito particular de resolu9äo da dupla 
nacionalidade ). 

No capftulo "A ciencia do concreto", d' 0 pensamento selva
gern, Levi-Strauss diz que 0 jogo pode, as vezes, ser jogado corno 
rito. EIe cita 0 caso de tribos da Nova Zelandia que aprenderam a 
jogar futebol e que näo 0 faziam para que um time vencesse 0 outro; 
ao contrario, jogavam 0 tempo necessario para que houvesse empate. 
Ou seja, a Produ9äo de presen9a, naquele ritual, queria ser a pro
dU9äo de um sentido que se expressava no fato de os dois times, de 
algum modo, marcarem entre si uma diferen9a a ser reduzida, atraves 
do jogo de compensa9öes do rito, a uma igualdade final. Uvi-Strauss 
diz que 0 rito e convergente e 0 jogo divergente; ou seja, 0 rito parte 
de uma diferen9a entre campos opostos (postulados, por exemplo, 
corno 0 dos vivos e dos mortos, de certo modo correspondente ao 
nosso totemico casados x solteiros) mas justamente para promove
los a uma condi9äo de paridade e convergencia. Ou seja, parte-se de 
uma desigualdade para atingir a igualdade; ao pas so que, no jogo; 
parte-se de uma igualdade abstrata, estampada no zero a zero do pla
car, para que 0 seu desenvol vimento produza a diferen9a; ao final do 
jogo, um dos times podera ter saido vencedor do outro, embora seja 
do fundamento do jogo que essa diferen9a seja depois zerada para 
que 0 jogo possa recome9ar novamente dessa espeeie de neutro 
fundante que 0 origina. 

Entäo, nos ternos aqui e estamos tendo, de certo modo, oficia
do pelo Willi, um rito de aproxima9äo a questäo do jogo e as diferen-
9as Brasil x Alemanha corno um convite a estabelecer um lugar pos
sive! em que essas diferen9as se compensem, de algum modo, e se 
expressem corno uma possivel paridade. Este movimento eu acho 
que e indicador dos multiplos modos corno as regras do jogo säo 
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adaptadas 11 necessidade que ternos de, ao jogar, de algum modo 
permear 0 jogo com investimentos daqueles que estao jogando, den
tro ou fora do campo. Com isto, eu estou querendo postular a id6ia de 
que, no campo de jogo, onde se produz a presen<;a, estao investidas 
tendencias formadoras de sentido que escolhem 0 jogo e que jogam 0 

jogo. Afinal, se Gumbrecht mostrou que 6 impossfvel, inutil, invilivel 
e, em ultima analise, desnecessario pensar em implantar 0 soccer nos 
Estados Unidos, 6 porque ali essa forma da produ<;ao de presen<;a 
näo faz sentido. A propria analise que eie fez mostra que nao ha um 
esporte popular americano em que a id6ia da planifica<;ao e da articu
la<;ao nao esteja presente em cada momente e que, portanto, nao haja 
uma jogada que, al6m de poder ser interpretada corno boa, no sentido 
da epifania da forma, nao possa ser interpretada corno um passo e um 
movimento na quantifica<;ao geral do jogo. Ou seja, nao ha movi
mento que nao seja diretamente relacionado a codifica<;ao da quanti
dade; e essa 6 uma diferen<;a fundamental entre 0 futebol americano e 
o futebol tal corno eie existe no reste do mundo; porque, de fato, se 
implantou, se constituiu e se firmou no mundo americano um tipo de 
jogo onde 6 possfvel, a cada momento, saber que um movimento avan
<;a tantas jardas ou as recua. 0 campo 6 uma r6gua estampada em que 
umajogada pode nao atingir seu objetivo, mas ela necessariamente 
estava sende reticulada por uma cartografia da quantidade inscrita no 
proprio teITeno. 

Nos podemos dizer, baseados na propria clareza da exposi<;ao 
feita por Gumbrecht, que os casos do basquete, do völei e do beisebol 
(com a exce<;ao do hockey) sao a seu modo comparaveis, nesse sen
tido: todos esses sao jogos em que a malha da quantifica<;äo 6 sufici
enternente apertada para nao deixar que 0 jogo se desenvolva em 
areas livres dela. Desse modo, essas modalidades de produ<;ao de 
presen<;a supöem um campo comum de produ<;ao de sentido implica
do entre elas, 0 mesmo que faz com que nao fa<;a sentido presentificar 
o futebol, tal corno nos 0 concebemos, num munde onde a quantida
de nao possa ser aferida a cada passo. A insistencia desse tipo de 
escolha no contexto americano pode ter nexos historicos, socio-cul
turais, cuja interpretabilidade pode se constituir numa interroga<;äo 

96 Estetica da filtebol 

interessante. Ern qualquer caso, no entanto, 0 saldo esta na constata<;ao 
de que 0 futebol nao representa algo a ser interpretado, mas presenta 
algo que chama e foge a interpreta<;ao (de certo modo, corno a musi
ca). 

Nesse sentido, 0 futebol mundial, 0 do reste do mundo, 6 um 
jogo de grandes zonas de varia<;ao existencial, corno foi muito bem 
colocado por Gumbrecht e glosado pelos comentadores. Ha uma mar
gern de acontecimento muito grande que pode nao se traduzir nem 
numericamente no resultado do placar e nem, espacialmente, numa 
perda ou ganho de terreno; porque pode-se avan<;ar epode-se voltar, 
pode-se perder a bola e estar com ela em momentos sucessivos e 0 

jogo pode passar longo tempo sem que nada "aconte<;a". Mas isto 6 
que da a eie aquelas flutua<;öes fabulares e literarias, se quisermos, e 
se pensarmos que eie admite varia<;öes 6picas, lfricas, parodicas, 
carnavaliza<;öes, momentos.dramaticos ... que sao instancias que apa
recem e desaparecem, concentradas e distentidas numa temporalida
de complexa que pode fazer de uma partida, as vezes, uma verdadei
ra sinfonia de Mahler. 

No jogo que nos vimos ontem, afinal, a escolha revelou-se sig
nificativa tamb6m porque aquela partida 6 quase uma sfntese do fute
bol brasileiro e do futebol alemao, naquilo que essas sele<;öes vive-' 
ram ao longo de suas sagas. Porque 6 curioso que, no primeiro tem
po, 0 Brasil venceu de tres a zero; no segundo tempo, a Alemanha 
venceu de tres a zero. Sendo que eram, naquele momento, - perrni
tarn-me interpretar, mas interpretar corno umjogo po6tico, no caso
duas sele<;öes com tres tftulos mundiais testando suas for<;as as v6s
peras de uma nova Copa do Mundo que poderia alterar esse quadro a 
favor de uma ou de outra. 0 numero tres, por sua vez, 6 um numero 
fundamental- eu nao estou falando em termos mfsticos - a estrutura 
narrativa. Penso nas triplica<;öes fabulares que compöem a morfologia 
do conto popular, por exemplo, tal corno descritas por Propp. Um 
acontecimento unico 6 quase um acidente, sua repeti<;ao pela segun
da vez pode ser acaso, mas tres vezes configuram uma estrutura, uma 
ordern das coisas. Por isso, tres vezes garantem ao time a conquista 
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definitivadaCopa, corno num conto de fadas. Na partida "ritual" que 
assistimos, as duas equipes se impuseram atraves da triplica<;:äo recf
proca que ressoava suas conquistas anteriores: no primeiro tempo, os 
tres goIs brasileiros; no segundo tempo, os tres goIs alemäes. Os goIs 
brasileiros foram goIs que resultaram da cria<;:äo de espa<;:os onde os 
espa<;:os näo existem; e justamente 0 movimento de varia<;:äo do ritmo 
da jogada que permite que uma bola surja num lugar inesperado e 
que possa, portanto, resultar um goi de uma jogada imprevista e algo 
paradoxal porque 0 jogador surge num lugar onde eIe näo estava e a 
bola surge num lugar onde näo estava, portanto, parece ocupar um 
lugar que näo existia para ela. Pasolini escreveu sobre as varias esco
las de futebol corno comparaveis aos generos literarios. 0 Brasil (da 
Copa de 70) jogaria um futebol poetico, segundo eIe, näo-linear, mais 
oximorico que silogfstico (poderfamos dizer) ao fazer com que a bola 
esteja onde ela näo esta, de passar por um espa<;:o impossfvel. Ao 
passo que existe futeboljogado em prosa, as vezes boa prosa realista, 
as vezes, uma prosa protocolar. Nada obriga a que uma sele<;:äo naci
onal siga um determinado estilo, mas, digamos, existem estilos ten
denciais que caracterizam as na<;:öes futebolisticas, fases em que es
ses estilos entram em crise ou em contradi<;:äo consigo mesmos, fases 
de fastfgio, de perda ou redescoberta, etc. Por exemplo, no Brasil, a 
questäo fundamental e uma oscila<;:äo pennanente entre a potencia e 
aderrota; que e 0 que esta expresso em Nelson Rodrigues: 0 fato de 
que 0 Brasil seria uma potencia mundial no futebol que carrega con
sigo 0 "complexo de vira-Iata" que 0 faz perder quando pareciaja ter 
ganho ou quando poderia ter ganho. Esse movimento vem da Copa 
de 50 corno tragedia: construiu-se 0 maior estactio do mundo, esteve
se com 0 tftulo na mäo, estava-se ganhando quando era preciso ape
nas um empate e 0 time foi tornado de uma especie de apatia em 
campo, uma abulia que lembra as narrativas que ternos sobre D. Se
bastiäo na batalha de Alcacerquibir. Ern suma, perde-se 0 que parecia 
inequivocamente conquistado, e ate talvez por isso mesmo. E sinto
matico, nesse caso, que a ta<;:a lules Rimet tenha sido conseguida 
pela triplica<;:äo macunafmica (0 tricampeonato) e, depois, por uma 
confusäo entre 0 original e a copia, ela tenha sido roubada por al
guem, näo se sabe quem e tenha se transformado, tal vez, em dente de 
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malandro .... Corno a muiraquita de Macunafma, ela e aquele bem 
que se conquista, que se teve a capacidade de se conquistar e de per
der, sugerindo justamente aquela tenta<;:ao do parafso proximo e ao 
mesmo tempo curto enquanto se 0 goza (corno 0 Flavio tinha obser
vado a respeito do 3 x 3 exemplar). Enquanto que aAlemanha, por 
seu lado, realizou ali 0 evento epico de renascer das cinzas, 0 que näo 
deixa de ser um padräo mftico da experiencia alema (0 Flavio falava 
sobre isso ontem). 

Portanto, produ<;:ao de presen<;:a e produ<;:äo de sentido estavam 
af 0 tempo todo, flutuando. Eu gostaria que esses comentarios enri
quecessem a discussao, no sentido de acolher a pertinencia das ob
serva<;:öes iniciais e de matiza-Ias. 

WILLIBoLLE 

Depois dos comentarios dos professores Flavio, Antonio e lose 
Miguel, vamos ouvir a resposta do Professor Sepp Gumbrecht. 

HANS ULRICH GUMBRECHT 

Come<;:o com tres observa<;:öes preliminares. Primeiramente, 
queria agradecer ao Flavio pelo que eIe disse sobre 0 hockey sobre 
gelo. E 0 esporte por excelencia de Montreal; la, eies vibram com 
hockey. Segundo, eu queria mencionar, corno homenagern ao Brasil, 
que a primeira partida que eu vi na televisao foi Brasil vs. Suecia, 5 a 
2, em58, a primeil'a Copa do Mundo transmitida pela televisao. Na
morei com 0 Pele, cIaramente, queria ser Pele, Pele jovem, Didi, Pele, 
Vava, etc. Ainda poderia reproduzir os nomes dos onze jogadores ... 

Eu tinha medo, de certa fonna, que a minha posi<;:äo, tao acentu
adamente nao-henneneutica, recuperasse, de certa fonna e apesar da 
minha inten<;:ao, aquela dimensäo de sentido. Percebi isso enquanto 
preparava a palestra. Mas seria interessante dizer, se näo posso evitar 
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aquela retomada de sentido, qual seria a coisa especial naquele retomo. 
Talvez seja uma coisa que se poderia chamar de "produ9äo de sentido 
a contrapelo", uma produ9äo de sentido sob condi9öes muito negati
vas. Seriacomo se fosse um ritual feito para näo produzir sentido e do 
qual, finalmente, emerge 0 sentido. Seria uma f6rmula muito interes
sante para se desenvolver, uma tarefa que tem futuro. Corno voces vao 
ver, vai ter futuro no meu livro ... porque acho que e uma dimensäo 
nova e importante. Que daqui näo deveria sair sentido, concordamos -
no entant.o, emerge sentido. Mas, 0 que isso quer dizer: que emerge sob 
condi9öes muito negativas? Essa seria uma pergunta muito interessan
te que näo vou perseguir sistematicamente, mas que vai ser um pouco 
o leitmotiv para os meus comentarios aos tres colegas. 

Emergencia de sentido quando näo deveria sair sentido - 0 que 
quer dizer isso? Parece que a gente concorda sobre a produ9ao de 
presen9a, e uma boa f6rmula. Mas, entäo, apesar disso, produz senti
do. Algumas observa9öes mais particulares: primeiramente, esse con
traste einteressante, e verdade que a boa jogada näo finalizada näo 
existe no American football, e impossivel. E totalmente impossivel 
que 0 jogador mais elegante do football, hoje em dia, 0 Jerry Rice, 
fa9a uma jogada que näo tenha um firn, que näo seja finalidade para 
um telos ... Nesse sentido, poder-se-ia dizer que a hip6tese da jogada 
corno emergencia de forma e ainda mais verdade no futebol, no soccer, 
do que no American football, porque no soccer e cabivel que essa 
forma näo seja finalizada. 

Vamos agora aquestäo da distribui9äo do espa90. 13 interessan
te que, historicamente, existia espa90 vazio no American football, 
porque 0 football emergiu somente corno jogo de college. S6 nos 
anos 20 c·ome9a a ser praticado de modo profissional, mas de uma 
forma muito ruim; s6 a partir dos anos 50, 60 se vai preparando para 
a gl6ria atual... Nos anos 20, quando 0 quarterback tinha abola, nor
malmente näo lan9ava abola, s6 entregava abola. As poucas vezes 
que eie lan9avaa bola, gritava "ball". Quer dizer que ainda nao tinha 
jogada preconstruida, mas era, ainda, 0 jogo (desesperado) no espa90 
aberto. Eie dizia "ball" para osjogadores fazerem qualquer coisa com 
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abola. Entäo, nesse sentido, 0 espa90 vazio e um fenömeno hist6ri
co. E verdade que, hoje em dia, näo existe espa90 vazio. A coisa e 
interessante porque vai se Iigar com as outras observa9öes. Quando 0 
jogo es ta em andamento, e verdade que näo existe espa90 vazio, mas 
existe espa90 vazio quando 0 tempo esta parado, porque, neste mo
mento, 0 campo esti totalmente vazio. Entäo, quando se joga, näo ha 
espa90 vazio corno no futebol, mas, quando se para, ha um espa90 

totalmente vazio. A distribui9äo entre espa90 vazio e espa90 ocupa
do e importante nos dois jogos, mas a distribui9äo e totalmente dife
rente. E a minha hipotese que essa distribui9äo diferente de espa90 

vazio e espa90 ocupado produz tonalidades teol6gicas, religiosas, 
ritualisticas, diferentes ... Acho que todas as observa9öes que voces 
fizeram convergem sobre a questäo das tonalidades diferentes, numa 
perspectiva quase teol6gica ou religiosa. (Näo gosto de dizer: quase 
religiäo, mas e uma coisa ass im.) Talvez no seguinte sentido: quando 
dizemos que, no geral, 0 espa90 vazio e um espa90 transcendental, 
tem uma rela9äo com a transcendentalidade, a transcendentalidade 
do American football fica mais absoluta porque e uma transcenden
talidade que nunca permeia 0 jogo, mas que, constantemente e sem
pre, esta no ambito do jogo. Entäo, seria um pouco 0 contraste entre 
teologia cristä e teologia islamica. 0 deus da teologia islamica e ab
solutamente transcendental; e impensavel ter um dialogo com Ala, 
absolutamente impensavel. Santos, no sentido cristäo - corno media
dores - näo existem. Nesse sentido, entäo, se poderia dizer que, se 
nos dois jogos, existe 0 vazio corno equivalente da transcendentali
dade, esta fica mais absoluta, mais isolada no futebol, corno voce 
disse, permeando 0 jogo. No American football, nunca vai permeando 
o jogo; historicamente talvez sim, mas hoje, näo. 

Entäo, continuando com minhas observa9öes sobre aquelas di
ferentes tonalidades, vou fazer tres observai;:öes finais. Primeiro, aca
bei aparte sobre 0 American football com aquela f6rmula bem pro
posicional: primeiro nivel, algo ou nada; segundo nivel, se existe algo, 
caos ou forma; e terceiro, se existe forma, continua9äo ou firn. Quan
do tentei inventar uma f6rmula semelhante para 0 futebol, näo me sar 
bem. Parece impossivel descrever 0 futebol, 0 soccer, com uma f6r-
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mula tao nitida, tao proposicional, tao de 16gica analitica porque tem 
uma teologia, uma religiäo muito mais penneavel corno a vida diaria. 

Segundo exemplo: e um exemplo sobre os meus dois filhos, 
um tem 19, outro tem 8 anos, jogam American football. 0 mais ve
Iho, quando sofreu uma derrota ... e horrfvel uma derrota para umjo
gador de American football, e terrivel. Entäo, eie voltou para casa e 
ficou feroz, ficou deprimido, com depressäo clinica. Eu falei assim: 
"( ... ), mas voce tem tido um jogo muito born, ne? 0 time perdeu, 
mas ... " Eie me dizia laconica e claramente: "fuck you!". A consola-
9äo crista de dizer "perdeu, mas com humildade ... ", nao existe. A 
derrota e total. Para mim, e corno um paralelismo estrutural com uma 
transcendentalidade absoluta e essa outra transcendentalidade, que 
tem a capacidade franciscana do cotidiano de fazer jogos, que seja 
um pouco suja, mas näo tanto. Isso, no American football, näo existe. 

Finalmente, vou fazer um comentario sobre aquela tonalidade 
religiosa. Näo e uma contingencia que eu tenha utilizado tanto con
ceito aristotelico na descri9ao no American football porque e muito 
de materia, de quantifica9äo, de substancia e fonna e se presta menos 
a interpreta9äo nesse sentido. Entäo, eu diria, a "produ9äo de presen-
9a" tambem e mais agressiva, embora concorde que, se finalmente, 
em todos os esportes, 0 sentido reemerge, a produ9äo de presen9a e 
mais agressiva, e total no American football. Esse momento de feli
cidade total ou de derrota total e maior. Ontem, eu vi um jogo na 
televisäo em Miami, trocando de aviäo, e vi um running back que 
ficou totalmente exausto, mas a sua felicidade foi tal que parecia um 
perigo para sanidade mental dele. Foi uma coisa täo explosiva! Aquele 
comentario de ser humilde, mas feliz, "vou dedicar essa vit6ria a mi
nha mulher" näo existe no American football, a coisa e muito mais 
absoluta. Entäo, seria interessante seguir - mas näo vou seguir - uti
lizar antropologia da religiäo para elaborar esses contrastes ... porque, 
acho que, come9ando com a distribui9äo de espa90, chega-se a teolo
gias diferentes e, via teologias diferentes, chega-se a estados men
tais, psicol6gicos, de participa9äo tambem dos espectadores, muito 
diferentes. 
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WILLI BOLLE 

Sepp, permita-me uma pergunta final. Sera que, com a introdu-
9ao do futebol na Estetica, haveria a necessidade de remapear esse 
domfnio do conhecimento? Assim corno na reestrutura«äo da Esteti
ca de Hegel com rela«äo 11 de Kant, quando 0 belo natural flcava de 
fora das indaga«öes esteticas, que passaram a se centrar em torno do 
conceito do belo artfstico? Ou corno nas considera9öes de Walter 
Benjamin, para quem a inven«ao da fotografia näo significava ape
nas uma forma de arte a mais, mas a necessidade de se repensar as 
artes em seu conjunto. Sera que, com a introdu9äo da estetica do 
esporte e, em particular do futebol, estaria se refazendo 0 pr6prio 

conceito de Estetica hoje em dia? 

HANS ULRICH GUMBRECHT 

Vou tomar a tua pergunta corno pergunta hist6rica, näo preten
dendo que seja pergunta e resposta finais. Historicamente, eu diria 0 
seguinte: 0 seculo XVIII alemäo e a ponta de arranque da estetica 
corno sub-disciplina filos6fica. Na vida diaria de Kant tinha muito 
pouca coisa estetica. Mas, na sua filosofia, 0 interessante e que a 
estetica vem s6 na Terceira Crftica porque eie percebe que, entre a 
Primeira Crftica e a Segunda Crftica, fica um abismo, uma coisa que 
näo permite a media9äo. Entäo, nesse sentido, Kant come9a a falar 
dos fenömenos sensuais, da percep9äo que näo tem nem criterio nem 
conceito dos julgamentos. A miseria dessa estetica filos6fica e quan
do se come9a a conceitualizar 0 que näo permite conceitualiza9äo, 
quando recupera a hermeneutica. Nesse sentido, a minha agressäo 
contra a hermeneutica, 0 meu interesse pelo näo-hermeneutico, pelo 
näo-interpretativo (admitindo que sempre vai existir interpreta9äo) 
converge com ofeito que hoje em dia 0 conceito interessante na este
tica do Kant e 0 sublime e näo 0 belo. Porqueo sublime e, precisa
mente, aquela coisa que näo se pode interpretar. Entäo, eu diria que, 
talvez, 0 que acontece seja uma volta ao projeto de uma estetica, 
projeto original, nesse sentido, näo tanto um remapeamento, mas no 
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sentido de reduzir a pr6pria hermeneutica, na estetica, ao seu devido 
lugar. E, ao mesmo tempo, uma volta a origem e um remapeamento, 
sobretudo remapeamento, porque acho que a estetica academica, nao 
s6 a academica corno a dos jornais, fica um tanto ossificada porque 
s6 joga com elementos canonizados, tem que ser livro, tem que ser 
teatro municipal, tem que ser concerto classico, mas na parte cultu
ral, a estetica fala bem pouco de esporte, que se encontra em outra 
se9aO no jornal. 0 resultado socialmente interessante dessa volta a 
origem seria a inclusao de muitos campos, de muitos feilömenos que, 
hoje em dia, nao se considera suficientemente dignos da estetica filo
s6fica. Ha fenömenos esteticos na sociedade contemporanea que silo 
sumamente importantes, mas, no espa90 academico, parece que nun
ca conseguimos tratar deles. Por isso que, sempre que falo de American 
football, eIes dizem: "Ah! Muito interessante 0 passatempo do se
nhor!" Nesse sentido, fiquei muito contente com uma rea9aO - iröni
ca? - do Willi, dizendo: "Foi uma aula magna" . Eu sei que nao foi 
uma aula magna, mas foi uma coisa bem seria. Para mim, isso e mais 
serio, talvez, do que falar dos meus autores literarios preferidos. 

WILLlBoLLE 

Meus caros colegas e amigos, voces realizaram esta noite 0 

jogo com 0 qual sempre sonhei. Muitfssimo obrigado! A voce, Sepp, 
pelo brilhante primeiro tempo. A Flavio, Antonio e ze Miguel, pelo 
segundo tempo, emocionante. A todos os participantes, muito obri
gado tambem pela prorrog~ao. Pelos goIs, pelos penaltis e pelas boas 
jogadas. 
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"FÜR EINE KULTUR DES MÖGLlCHKEITSSINNS". 

INTERVIEW WILLl BOLLE MIT WILHELM VOßKAMP 

(4. APRIL 1997)* 

Wil/i Bolle** 

Abstract: Wilhelm Voßkamp (University ofCologne) was visiting professorofGerman 
Literature at the University cf Säo Paulo during thc first semestre of 1997. This 
interview, given to Willi Bolle (USP), focuses on the following questions: 1. His most 
important professional and historical experiences; 2. the concept cf formation 
(Bildung); 3. eomparison oftrends in Philosophy and the Humanities in Germany and 
Fraßce in the last decades; 4. the ceisis cf education in the 60s, its causes and attempted 
solutions; 5. the history and tradition cf Literary Studies and the Humanities; 6. 
modernization and interdisciplinarity; 7. scientific language: English v German; 8. 
deutsche Germanistik and German Studies; 9. Escudos Germanicos in Brazil; 10. 
utopiaand tradition in Brazil and Germany; 11. institutional utopias; 12. transformation 
of the humanities in Germany after unification. 

Keywords: Formation; Utopia; German Studies; Hiswry of the Scienccs. 

Resumo: Wilhelm Voßkamp, da Universidade de Colonha (Alemanha), foi professor 
visitante dc Literatura Alemä. na Universidade de Säo Paulo, durante 0 primeiro 
semestre de 1997. A entrevista, realizada em abril desse ano por Wil\i Bolle (USP), 
abordou as seguintes questöes: I. As principais experiencias profissionais e histori
eas. deeisivas para a formal'Öo do Prof. Voßkamp; 2. Oeonceito de forma<;äo (Bild/mg); 
3. Comparayäo da produyäo em Filosofia e Ciencias Humanas, na Alemaoha e na 
Fraoya, nas ultimas decadas; 4. Crise da Bildung, nos anos 1960, suas causas e tcota
tivas de remedia-la; 5. Historia e tradic;äo dos estudos1itenirios e das humanidades; 6. 
Modernizayäo e interdisciplinaridade; 7. Liogua cientifica: ingles vs. alemao? 8. 
Germanfstica alemä e German Studies; 9. Germanistica no Brasil; 10. Utopia e tradi
'täo ut6pica 00 Brasil e na Alemanha; 11. Utopias institucionais; 12. Transforma'täo 
da paisagem das Ciencias Humanas na Alemanha, ap6s a reunificayäo. 

* Wilhelm Voßkamp ist Lehrstuhlinhaber für Neuere deutsche LiteralUlwissenschaft an 
der Universität zu Köln. Im ersten Semester 1997 war er Gastprofessor am Institut für 
Deutsch: Sprache, Literatur, Übersetzung der Universilät Säo Paulo. Adresse VOn Pror. 
Dr. Wilhelm Voßkamp: Institut für Deutsche Sprache und Literatur, Universität zu Köln, 
Albert-Magnus-Platz, PLZ: D-50923 Köln. 

** 0 entrevistadar e professor titular da Deplo. de Lctras Modemas. Area de Alcmao, da USP. 
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