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O LÚDICO E O SAGRADO
A Propósito do Dream Team

A Olimpíada, todos sabemos, surgiu na Grécia antiga, uma das
referências de origem mais significativas do imaginário da constituição da
civilização européia.

O que muitos não sabem, porém, é que a cultura grega floresce do
contato com múltiplas culturas e civilizações, especialmente a egípicia, com o
patrimônio de seus conhecimentos religiosos, filosófico-míticos, históricos,
matemáticos, físicos, astronômicos, de engenharia, arquitetura, de estética,
escultura, pintura, literatura, de técnicas de medicina, agricultura, etc. Isto
porque o próprio contexto europeu moderno, de predominância ideológica
positivista-colonialista de um lado, recalcou, silenciou e deformou a pujança
da civilização negro-faraônica, e de outro, atribuiu os créditos de todas as
fontes de conhecimento da Europa à civilização greco-romana, para eriji-la
em paradigma adaptado ao Estado colonial, imperial, escravista, origem da
modernidade.

Na verdade, Atenas, “berço da democracia”, era uma sociedade de
predominância mercantil, rigidamente estratificada, onde os escravos
constituíam a maior parcela da população.

Esparta, constituída através da dominação e exploração dos hilotas, se
caracterizou por valores eminentemente militares, vida de caserna, corpos e
mentes disciplinados pelos exercícios ininterruptos.

Nada mais pertinente, portanto, que no contexto da era moderna,
quando várias instituições se constituíram inspiradas na ideologia da grandeza
da civilização greco-romana, a retomada dos jogos olímpicos tivesse também
destacado lugar.

No contexto imperial industrial de disputas de mercado entre nações
beligerantes, o esporte olímpico se constituiu num grandioso teatro mundi de
afirmações de supremacias políticas, econômicas e étnicas...
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A Olimpíada de Berlim é o exemplo mais famoso, quando Hitler apostou
na consagração da “raça ariana” e o tiro saiu pela culatra. As medalhas de
ouro obtidas pelo africano-americano Jesse Owens fizeram muito mais pela
derrota do nazismo que inúmeros regimentos aliados em combate bélico.

No período da guerra fria, EUA e URSS travaram encarniçadas disputas
pelas vitórias nos jogos.

A frase do francês Coubertin, fundador da Olimpíada moderna, “o
importante é competir”, nesse contexto de disputas de supremacias imperialistas
é tão vazio quanto liberté, egalité, fraternité da república francesa pós-revolução.

Hoje, todavia, as tensões políticas estão relativamente amenizadas. Os
Estados oriundos desta conjuntura estão em crise, novos valores estão aqui e
ali alimentando novas utopias, principalmente as resultantes do
desrecalcamento de culturas e identidades próprias dos povos que mantiveram
suas tradições para além dos limites sócio-culturais produtivistas, positivistas,
evolucionistas.

Alguns intelectuais referem-se a esse novo horizonte histórico como pós-
modernidade. É o que de certa forma Michel Maffesoli descreve como
movimento pendular do esprit du temps, espírito do tempo, que oscila entre as
dimensões dionisíacas e prometéicas da existência humana.

Na pós-modernidade, caracterizada pela ênfase da pulsão dionisíaca,
a dimensão estética do viver, isto é, o compartilhar de sentimentos, emoções e
paixões comuns, ganha relevância na constituição da potência comunal,
responsável pela afirmação dos vínculos e alianças comunitárias, relações
societárias.

É nessa ambiência que é possível reconhecermos o significado, o espaço
e a evidência do Dream Team, a equipe de basquete masculina dos EUA na
Olimpíada de Barcelona, dando a ela o matiz mais forte de seu esplendor.

Algumas digressões sobre o lúdico, o jogo, e o sagrado permitirão
entendermos melhor essa performance.

O sagrado e o lúdico são manifestações das dimensões características
da vida humana.

O sagrado procura amenizar a angústia existencial relativa aos mistérios
da existência, através de elaborações e ritualizações diversas sobre a origem e
o devir. Por outro lado, ele promove também a satisfação do desejo de estar-
junto, origem da vida societária.

As exigências produtivistas-mercantilistas das sociedades industriais
atropelaram a temporalidade e a espacialidade do sagrado, tentando esvaziar
sua significação, recalcando as linguagens míticas e místicas através do
enaltecer da técnica e da ciência, sobretudo reprimindo as alteridades, através
da denegação da morte, o outro que há em nós mesmos, e pelo qual deixaremos
de ser o que somos agora, transformando-nos um pouco a cada dia que passa,
nesta ininterrupta e inexorável sucessão do ciclo de morte-renascimento, do
qual todos fazemos parte.
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Neste sentido, a presença de Magic Johnson nos jogos é uma pontuação
a mais entre o lúdico e o sagrado no contexto atual da aceitação da alteridade.

Esse fato é bastante significativo, pois se as instituições, a temporalidade
e a espacialidade do sagrado, especialmente aquelas não identificadas com o
“livro sagrado”, foram afastadas ou racalcadas pelo Estado positivista, neste
âmbito, a libido da socialidade, a pulsão do estar junto nas elaborações
sagradas da angústia existencial, deslocou-se de forma expressiva para a órbita
do lúdico, mesmo em meio a estrutura dos códigos dos jogos constituídos pela
sociedade industrial.

Os psicanalistas sublinharam que um dos primeiros jogos infantis é o
esconde-esconde, ou presença-ausência. Ele trata da elaboração do estar no
mundo da criança, através da presença-ausência da figura materna, que por
outro lado significa também a possibilidade dela continuar vivente, dada sua
precária situação de total dependência.

A condição do recém-nascido e da criança é bastante precária, e a ausência,
isto é, a falta de satisfação de seu desejo, a carência, gera um verdadeiro
desespero, somente aplacado pela realização através da figura materna.

Brincando de presença-ausência, a criança elabora através do lúdico o
rítmo da temporalidade da satisfação e da carência, ou ainda de certa forma
a experiência da euforia do viver e da depressão do morrer. Entre esses
momentos, a expectativa do acaso, o fluxo do destino, a hora de cada um.

Os jogos, ou o lúdico, através do perde-ganha, ausência-presença,
carência-satisfação do desejo, se constitui num teatro mundi de elaboração de
angústias existenciais, englobando a ultrapassagem, ou os percalços,
representações do fluxo do destino.

Os jogos com a bola, forma-ovular, ventral, enfatizam representações
deslocadas da maternidade, aludem a gestação envolvendo o mistério da gênese.
No Brasil, a expressão “dar bola para alguém” quer dizer dar presença,
reconhecimento, disponibilidade para o outro, expectativa de satisfação do desejo.

Por outro lado, a pretensão do positivismo é a de que através da ciência
se poderá controlar o acaso, ou mais que isso, a tecnologia seria a responsável
pelo fim das carências. O que notamos é que, na verdade, é o fim da carência
de determinados desejos de parcelas mínimas da população da terra, e o
aumento do flagelo das guerras, exploração e carências da grande maioria.

Mas essa pretensão é também parte integrante do teatro mundi dos
esportes, e a tensão entre as linguagens de percepções diferentes provoca novos
atrativos. De um lado, causa perplexidade que o Dream Team não treina
segundo as normalizações tecnicistas, e de outro lado, mais ainda, o fracasso
de Bubka da CEI no salto com vara contrariando todos os prognósticos dos
experts. Tendo ultrapassado mais de seis metros de altura por mais de vinte
vezes, bicampeão mundial, não conseguiu no dia olímpico passar dos cinco
metros e setenta centímetros. Por que?!!
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É a presença do acaso que constitui um dos encantamentos do lúdico.
E porque o lúdico não é percebido como o sagrado, como algo sério que ele
ocupa assim, disfarçadamente, em meio ao Estado positivista, tanto espaço,
tanta atenção e reveste o quotidiano de tanta intensidade.

O futebol, assim como o basquete, e outros jogos surgiram no contexto
da industrialização como forma de exercício de instauração da identidade de
sujeito produtor, numa sociedade cada vez mais estratificada e especializada,
dividida rigidamente em setores, porém, com o objetivo único de fabricar
produtos, cada vez mais e melhor, isto é, a menores custos. Assim, esses jogos
dividem as posições dos atletas exigindo melhor performance de cada um no
seu setor na busca do goal, objetivo, quanto mais melhor.

No Brasil, o futebol-arte, criado pelos brasileiros, é resultado da
apropriação, adaptação e transformação do esporte britânico pela tradição
cultural africano-brasileira.

Nessa nossa tradição cultural, a temporalidade e a espacialidade
emergem dos valores sagrados e linguagem das instituições das comunidades
da tradição africana, que se realiza através da ritualização de uma visão de
mundo através de uma complexa complementação de códigos e riquíssimo
repertório estético abrangendo movimentos e gestos.

O pleno e o vazio, o visível e o invisível, dimensão das relações intrínsecas
que abrange o mistério da interação deste mundo e do além, se interpenetram
e se elaboram liturgicamente, através de uma expressão estética de profunda
sabedoria constituída pelo culto aos ancestrais e às forças cósmicas que
governam o universo.

O conceito nagô de Odara exprime simultaneamente o bom e o belo. O
útil e eficaz não está dissociado da beleza e do sentimento, o técnico e o
estético são expressões únicas.

É da riqueza da nossa tradição-africana que se desdobra a capoeira, que
é misticismo, é luta, é dança, é música, é jogo. Ela compreende, sobretudo,
concepções de golpes e movimentos que envolve as dimensões do visível e do
invisível, do pleno e do vazio, na cadência sincopada do ritmo do mistério,
da roda do tempo.

É dessa tradição que nasce a linguagem do futebol-arte, futebol-ginga.
Ginga, a rainha do Ndongo no século XVII, cujos relatórios militares dos
portugueses em guerra colonial-escravagista diziam ser uma guerreira invisível.

É esse futebol lúdico, a bola e o corpo, presente-ausente, esconde-esconde
que proporciona o prazer do jogo descrito por Didi, Valdir Pereira, sobre o
selecionado campeão do mundo em 1958 e 1962: “a gente torcia para o juiz
não terminar a partida, tanto era o prazer de estarmos jogando”.

É este prazer lúdico, com a cumplicidade da torcida, que explica as
performances memoráveis como as de Garrincha, Manoel Francisco dos Santos,

Cultura Negra - 3ª edição 2008.pmd 17/10/2008, 16:00160



C
ul

tu
ra

 N
eg

ra
em

 T
em

po
s

Pó
s-

M
od

er
no

s

161

na seleção. Depois de driblar a defesa da Florentina e chegar cara a cara com
o gol vazio, retornar para ainda driblar mais um italiano desesperado em
busca da bola, e enfim encostá-la para o fundo das redes.

Dois anos antes, quando o selecionado excursionava pela Inglaterra,
teve a seguinte referência “nas folhas londrinas”, narradas por Mário Filho
no livro O Negro no Futebol Brasileiro: “... o futebol brasileiro tem tudo de um
circo: o comedor de fogo, o engolidor de facas, os acrobatas, os trapezistas, até
os palhaços. Só não tinha essa coisa elementar que era um team”.

Nada de admirar vindo de jornal de um império colonial industrial,
em que o monumento mais significativo é um relógio...

Nesta mesma época, dentro do mesmo processo de adaptação e
transformação das linguagens esportivas do mundo branco, os Harlem Globe
Troters exprimiam novas dimensões lúdicas no basquete dos Estados Unidos.
Imbatíveis, só não podiam competir na Olimpíada...

Hoje, porém, a conquista de novos espaços sociais da comunidade negra
permitiu a performance do Dream Team, o Time dos Sonhos na Olimpíada.

Para nós não é difícil reconhecer a fonte de sua eficácia e beleza, swing
e ginga são conceitos similares, emergem do riquíssimo repertório de movimentos
e gestos das culturas e tradições africanas nas Américas.

Movimentos sincopados, que operacionalizam dimensões do visível e
do invisível, ausência-presença, na cadência que se interrompe dando lugar
ao vazio para reaparecer em ato num tempo forte.

O sagrado inspirando o lúdico, o mágico, o deslumbramento, o
encantamento, derrubando os limites das percepções lineares das performances
positivistas, o óbvio ululante como diria  Nelson Rodrigues.

A variedade de movimentos, esconde-esconde, da equipe brasileira de
volley masculino se aproximou desta dimensão lúdica da ginga e do swing.

Por um momento, com a participação da torcida, a paixão compartilhada
de uma identidade nacional se fez sentir.

Por outro lado, não foi à toa que o cineasta africano-americano Spike
Lee abandonou a torcida pela equipe de volley dos EUA e veio somar-se a
nossa.

Alianças forjadas e sonhadas no sentimento e na paixão de emoções
estéticas comuns em torno do lúdico, emergente das dimensões sagradas de
um contexto civilizatório pan-africano-americano, principalmente para nós
na Bahia, onde, como disse Muniz Sodré, nossa pólis não é grega, é negra,
Dream Team.
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