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Resumo: 

A discussão acerca dos papéis socioculturais incorporados pela criança e pelo esporte em 

nossa moderna sociedade ocidental assume como ponto de partida a reflexão sobre a intenção 

do adulto de eliminar a infância, transformando o corpo infantil brincante no corpo adulto 

produtor. Para tanto, a vivência esportiva das crianças é conduzida no sentido de consolidar 

os interesses do universo adulto, ao invés de representar um caminho para redescobrir 

significados dos gestos experimentados, bem como para concretizar o prazer e a alegria 

saboreados no brincar com o corpo e com o esporte. Propondo um novo jogo com 

características lúdicas, anuncio o sonho utópico da construção lúdica do corpo e do esporte, 

enquanto possibilidade concreta de atar vínculos entre o ser humano brincante, o esporte e 

nossa realidade sociocultural mais ampla. 

Unitermos: criança, esporte, lúdico. 

 

Abstract: 

The discussion on the role played by children and sports in our modern western society takes 

as a starting point the reflection upon the adult’s will to eliminate childhood, turning the 

childish playful body into the productive adult one. Therefore, the children’s sports life is led 

into establishing the interests of the adult universe, instead of making it possible to re-

discover the meaning os gesture, as well as consolidating the pleasure of playing with the 

body and sport. Suggesting a new game with amusing characteristics, I announce the utopian 

dream of an amusing construction of the body and sports, trying to establish a link between 

the playful human being, sports and our broader sociocultural reality. 

Uniterms: children, sport, amusing. 

 

1  O adulto e seu projeto de eliminação da infância 

 

“Em nossa luta por responsabilidade 

enfrentamos um mascarado. A máscara do 

adulto chama-se „experiência‟. Ela é 

inexpressiva, impenetrável, sempre igual. Esse 

adulto já experimentou tudo: juventude, ideais, 

esperanças, a mulher. Tudo foi ilusão. 

Freqüentemente ficamos intimidados ou 

amargurados. Talvez ele tenha razão. O que 

podemos contestar-lhe? Nós ainda não 

experimentamos nada.”  
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Walter Benjamin 

 

Com esse questionamento, o escritor alemão Walter Benjamin (1984), no início 

do século XX, introduz suas reflexões sobre a experiência, máscara utilizada pelo adulto para 

conduzir os passos infantis. Afinal, o adulto já foi criança um dia, desejou outrora o que hoje a 

vontade infantil anseia, duvidou dos mais velhos, teimou em fazer o que queria, teve medo 

diante do desconhecido, penetrou por caminhos obscuros, vibrou com a conquista de desafios. 

Esbanjando superioridade, o adulto supõe saber tudo o que acontecerá, 

futuramente, com os pequenos. Para ele, o mundo infantil já não tem mais nenhum mistério e, 

constituindo um dos períodos “inúteis” da vida – assim como a velhice –, marcado pela “não-

seriedade”, pelo “descompromisso” e pela “falta de obrigações”, precisa ser reestruturado, 

correspondendo, então, ao princípio da produtividade vigente em nossa sociedade. 

Do ponto de vista sociocultural, nossa realidade aponta para um adulto sisudo e 

cruel que se utiliza de diferentes artimanhas para aniquilar a infância e introduzir as crianças, 

o mais cedo possível, na sobriedade da vida “séria”, marcada pelo respeito incondicional aos 

padrões preestabelecidos em nosso meio. 

Em nossa moderna sociedade ocidental, o que se vem verificando, com 

freqüência, é a impossibilidade da vivência da infância, como lembra Nelson Carvalho 

Marcellino (1990). Atualmente, pelas mais diferenciadas razões, as crianças – independe de 

sexo, raça ou classe social – não dispõem de tempo nem de espaço para que sua condição de 

criança seja vivenciada, atuando como construtoras de uma “cultura infantil”. Construindo seu 

próprio universo cultural, a criança pode dialogar com o contexto social mais amplo, pois a 

infância não é um mundo à parte. As atitudes infantis enraízam-se nos contextos coletivos, 

histórico-sociais, expressando as contradições vividas em nossa sociedade como um todo. 

Considerando, em especial, o universo infantil, o que se observa é a 

impossibilidade de viver o presente em função de um futuro que não pertence à criança, e sim 

ao desejo do adulto. De um lado, aulas de inglês, de informática, de música, de esporte... 

pilares  a preparação para uma vida de s9cesso, base para a constituição de uma juventude que 

vai conduzir os rumos de nossa sociedade. De outro lado, a necessidade de ingressar, 

precocemente, no mercado de trabalho dos centros urbanos e rurais, tendo em vista contribuir 

ou mesmo se responsabilizar pelo orçamento familiar, na luta pela própria sobrevivência: a 

(de)formação da juventude que vai possibilitar a perpetuação dos valores hegemônicos que 
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constituem a base de um modo de produção em que o dinheiro, o capital, é o principal 

determinante social. 

Diante das contradições vividas em nosso contexto sociocultural mais amplo, a 

criança sofre os impactos da responsabilidade e é conduzida, prematuramente, pelas trilhas do 

mundo adulto, deixando de saborear o prazer e a alegria que poderiam ser gozados em sua 

infância. 

Face a esses argumentos, não pretendo defender um suposto “infantilismo”, 

posição ingênua ou romântica que ignora o princípio da realidade. Ao contrário, proponho 

colocar em xeque o desprezo e a indiferença do mundo adulto pelo universo infantil, 

aclamando o direito ao brinquedo – ou brincadeira, ou jogo, ou festa.
1
  Ao mesmo tempo que 

o brincar é desvalorizado em nossa moderna sociedade capitalista, por ser destituído do 

princípio “lucrativo” que tanto interessa àqueles que manipulam as regras do jogo, pode 

também abrir portas para o encontro do ser humano consigo, com o outro e com o mundo, 

alicerce de sustentação para a participação sociocultural crítica, criativa e transformadora, tal 

como nos fala Marcellino (1990). 

Encarada como um adulto em potencial, a criança é concebida como um ser 

incompleto, experimenta o peso da obrigação precoce e vai, pouco a pouco, perdendo sua 

capacidade de sonhar, de criar e de brincar. 

Embora o brincar venha sendo entendido, historicamente, como uma atividade que 

tem o fim em si mesma, sem qualquer relação com os problemas do cotidiano, Leila Mirtes 

Santos de Magalhães Pinto (1995) afirma que tudo aquilo que nós sentimos, desejamos, 

fazemos e pensamos reflete o conjunto de valores, significados e representações que articulam 

o nosso viver e, nele, também ao nosso brincar. Por esse motivo o brincar, em nosso meio, é 

visto como uma inutilidade, a não ser quando esse brincar corresponde ao pragmatismo 

produtivo de nossa sociedade, que insiste em eliminar as fases “supérfluas” da vida. 

Colaborando no projeto de eliminação da infância, a docilização pelo controle do 

corpo, buscando discipliná-lo e torná-lo eficiente, representa um valioso auxílio nesse sentido. 

O sucesso desse projeto é garantido pela transformação do corpo infantil brincante no corpo 

adulto produtor, por meio da utilização de diferentes mecanismos. Para tanto, é fundamental 

quadricular o espaço ocupado, organizar e controlar o tempo, adestrar o gesto, normalizar o 

                                                           
1
 Os termos jogo, brinquedo, brincadeira e festa são aqui empregados com o mesmo sentido conceitual, uma vez 

que compartilham entre si possibilidades de concretização lúdica, por meio da vivência de diferentes conteúdos 

culturais. 
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prazer e regular o comportamento com objetivos de separar, hierarquizar, comparar e 

racionalizar, como esclarece Michel Foucault (1994). 

Assim, como em nossa sociedade ocidental capitalista o referencial é o adulto – o 

corpo produtor –, Rubem Alves (1993) enuncia sua preocupação afirmando que uma criança 

não representa nada, ela só passa a alcançar algum valor depois de transformada em meio de 

produção, de ser automatizada, moldada de acordo com os interesses vigentes, tornando-se 

útil socialmente. 

Nessa perspectiva a criança, enquanto corpo infantil brincante, vem sendo 

manobrada no sentido de tornar-se alienada do processo e do produto de suas ações corporais, 

tornando-se um instrumento manipulado pelas poderosas mãos adultas. 

Fundamentado em Marx, Leôncio Basbaum (1978) esclarece que a alienação 

surge no processo histórico a partir do momento que surge a propriedade privada. Em parte, a 

alienação se manifesta porque o meu meio de subsistência pertence a outro, e porque o objeto 

de meu desejo é o bem inacessível de outro. “A alienação fora do trabalho consiste em um 

processo, ou série de processos, que visam despersonalizar o homem, tornando-o um 

instrumento do outro” (Basbaum, 1978:45). Considerando a realidade brasileira, é isso que 

vem acontecendo com diferentes segmentos e, dentre eles, com as nossas crianças. 

A ênfase na alienação do corpo infantil, como recurso para uso simbólico 

coercivo, demanda a imposição de um arbitrário cultural. Para que esse arbitrário seja 

inculcado, Pierre Bourdieu e Jean Claude Passeron (1992) advertem que é necessário realizar-

se um trabalho pedagógico, reproduzi-lo através de diferentes instituições – sistemas de 

ensino – e estabelecer uma autoridade pedagógica que legitime o arbitrário imposto. 

Para exercer seu efeito simbólico sobre o corpo infantil brincante, tornando-se 

temido por ele, o corpo adulto produtor precisa que o seu poder arbitrário de imposição esteja 

dissimulado. Assim sendo, sua autoridade é reconhecida como um direito legítimo de 

imposição. Leila Mirtes Santos de Magalhães Pinto (1995) complementa que a autoridade é 

imposta não somente através de palavras orais, mas de todas as linguagens do corpo, 

destacando-se, aqui, os gestos. Expressões, olhares, apitos, tudo é utilizado na vigilância 

corporal, com efeitos de poder e coerção claramente visíveis. 

Isso fica evidente quando observo, por exemplo, que na aulas de iniciação 

esportiva para crianças, freqüentemente educa-se para a docilidade, impondo o uso mecânico 

e disciplinado do corpo, pela legitimação da autoridade – corporificada no adulto – que 

estabelece as regras; controla as ações; manipula os desejos; fragmenta e dosa os 
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conhecimentos. Tornando-se alvo de diferentes mecanismos coercivos, o corpo infantil 

brincante fica destituído de sua essência e oferece-se a novas formas de saber, determinadas 

pelo jogo de poder exercido pelo dominante mundo adulto. 
2
 

 

                                                           
2
 A partir dos estudos realizados em meu curso de Mestrado, passei a entender jogo de poder como o conjunto de 

fundamentos ideológicos que refletem interesses políticos, sociais e econômicos de determinados segmentos, 

tendo em vista o exercício da dominação / submissão. Dessa forma, o poder articula-se à capacidade de planejar 

e conduzir uma ação política (Werneck, 1995). 
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2  O papel do esporte no projeto de eliminação da infância 

 

Atendendo aos interesses do universo adulto – racional, produtivo e tecnocrático – 

o esporte moderno torna-se um excelente recurso para eliminar a infância e padronizar o 

movimento corporal, procurando alcançar níveis máximos de rendimento. 

A moderna concepção de esporte, gerada pelo movimento esportivo inglês em fins 

do século XIX, propagou-se rapidamente por todo o mundo ocidental, como indicam estudos 

empreendidos por Mauro Betti (1991). A participação do aristocrata francês Pierre Fredy – 

Barão de Coubertin – foi decisiva nesse processo. Coubertin, em sua proposta de apoio ao 

esporte e ao renascimento dos Jogos Olímpicos, inspirou-se na Grécia Antiga e no modelo 

educativo das Public schools inglesas, pois via no esporte inglês a possibilidade de 

ressurgimento da educação corporal grega. 

Correspondendo ao modelo capitalista hegemônico na sociedade ocidental, o 

esporte moderno, em seu processo de construção histórica e cultural, incorporou, dentre 

outros, os princípios de rendimento, racionalização dos meios e técnicas, competição, 

comparação de resultados, regulamentação rígida, busca de vitória. 

Diante desses princípios delineados para o esporte moderno, o corpo passa a ser 

treinado e automatizado, tendo em vista obter o máximo de rendimento possível. Entretanto, 

submeter o corpo infantil brincante às regras do moderno esporte adulto é colaborar com o 

projeto de eliminação da infância, pois a criança não representa uma miniatura do adulto. Sua 

experiência não é só quantitativamente, mas também qualitativamente diferente da do adulto, 

de modo que a criança não é só menor, mas também diferente, com outras possibilidades e 

limites. 

A infância representa uma fase da vida que deve ser aproveitada e vivida da 

melhor maneira possível, e a finalidade da vivência esportiva para crianças não é acelerar o 

alcance de altos índices de rendimento, mas possibilitar maneiras diferenciadas de lidar, de 

forma crítica, criativa e prazerosa, com o próprio corpo, com o corpo do outro e com o corpo 

do mundo, ampliando o universo gestual. Como escreve Leila Mirtes Santos de Magalhães 

Pinto (1995), através dos gestos, o corpo escreve no ar o que lhe vem sendo ensinado, bem 

como participa da trama sociocultural construída. Nessa vivência, constitui-se o gesto como 

expressão de uma totalidade corporal. 

Por outro lado, em nossa sociedade, nem sempre o corpo é focalizado em sua 

totalidade. Voltando olhares para o processo de construção histórica que vem possibilitando a 
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constituição dos sentidos impregnados em nosso corpo, podemos encontrar pistas que nos 

auxiliem a compreendê-lo hoje, buscando entender as razões que, muitas vezes, impedem o 

desabrochar do corpo brincante. 

A Antigüidade Clássica abriga os embriões da dicotomia corpo e alma, da 

concepção de corpo como esfera apenas biofísica e da submissão do corpo à parte racional. 

Esses sentidos são frutos do pensamento grego pré-socrático e, como estão presentes até 

nossos dias, tudo aquilo que é relacionado ao corpo ocupa posição inferior nas estruturas 

sociais hierarquizadas, uma vez que a alma é, indiscutivelmente, a mais valorosa das partes 

que compõem o ser humano. Por esse motivo, nobres eram aqueles que deleitavam-se com os 

prazeres da alma, desdenhando assim os do corpo (Werneck, 1995). 

O período Medieval, caracterizado por um cristianismo associado ao helenismo, 

baseou-se na visão platônica de corpo, considerando-o como fonte de pecado, causa de todos 

os males e da decadência humana. Com isso, o corpo passa a ser objeto de resignação cristã, e 

todo o prazer deveria ser negado em função da salvação eterna da alma. O mais importante 

não é ser um corpo brincante, mas sim um corpo puro e moralmente limpo, averso a todo tipo 

de gozo corporal. 

No início da Modernidade, por sua vez, há uma tentativa de ruptura com os 

valores que se vinham perpetuando desde a Antigüidade Clássica. A Idade Moderna assistiu 

ao triunfo da racionalidade, respaldada pelo conhecimento científico. Silvino Santin (1990) 

esclarece que a compreensão de corpo, no gestar da Modernidade, foi caracterizada por duas 

atitudes básicas, que correspondiam ao jogo de poder hegemônico naquele período histórico: a 

primeira consistia em uma tentativa de libertá-lo dos princípios teológicos; a segunda buscava 

vinculá-lo às questões epistemológicas. 

Uma vez liberto dos princípios teológicos, ao corpo é permitido entregar-se, 

mesmo que seja com reservas, à busca do prazer. Aliado a essa busca, entra em cena o 

capitalismo. Enquanto tal, a conquista de um corpo prazeroso – modelo disseminado pelos 

meios de comunicação de massa – depende do consumo de produtos e serviços. Assim sendo, 

o corpo é também moldado do ponto de vista econômico, sendo visto como objeto manobrado 

pelo capitalismo: o corpo brincante é aquele que tem acesso e consome as diferentes 

“maravilhas” colocadas no mercado (Werneck, 1995). 

Considerando a articulação do corpo às questões epistemológicas às quais Silvino 

Santin (1990) se refere, é importante salientar o positivismo que vêm influenciando, 

notadamente, a constituição dos sentidos de corpo em nosso meio. O positivismo assinala o 
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fim da teoria do conhecimento fundada no pensamento lógico-transcendental, instalando, em 

seu lugar, uma teoria das ciências modernas, que assume como critérios de cientificidade a 

certeza, a exatidão e a utilidade (Habermas, 1987). Imbuído de princípios positivistas, o corpo 

é reduzido à sua matriz biológica e, por isso, concebido apenas do ponto de vista anátomo-

fisiológico, como algo neutro e objetivo. Em outras palavras, o positivismo volta-se não 

somente para o corpo consumidor mas, sobretudo, para o corpo produtor: corpo que nem 

sempre encontra espaço para a vivência do brinquedo, nem mesmo em sua infância. 

Mesmo conscientes das diferenças, das peculiaridades e do direito das crianças de 

brincar sua infância, muitas vezes insistimos em levar adiante o projeto de transformá-las, o 

quanto antes, em corpos produtivos, ou seja, em “atletas mirins”. Para tanto, transferimos a 

rotina maçante das coisas “sérias” para a vivência esportiva de nossas crianças, acelerando o 

processo de constituição de seres dóceis e não brincantes. 

Ponderando sobre a seriedade, Mário de Andrade (1986) afirma que existe uma 

grande diferença entre sério e a sério. Para o autor, levar a sério não representa o respeito 

incondicional às normas sociais, e sim o compromisso com o avançar de determinado 

empreendimento. Levando a sério, caminhamos em direção ao objeto de nossa seriedade, seja 

ele o brinquedo, o esporte, o trabalho, o amor, dentre outros. Por outro lado, se somos sérios, 

nos coisificamos como objetos de seriedade, assumindo um caráter acabado e estéril, 

destituído do prazer, do humor e da alegria que, muitas vezes, conferem um brilho especial 

àquilo que realizamos. 

Com isso, podemos levar a sério o trabalho esportivo com crianças, sem exigir 

que elas ingressem precocemente no mundo adulto e abram mão do sabor de sua infância, 

ampliando possibilidades para vivenciar o lúdico em nosso cotidiano com o esporte. 

 

3  Propondo um novo jogo: o esporte com características lúdicas 

 

De um modo geral, os estudos sobre o lúdico não deixam de considerar Johan 

Huizinga (1993), que compreende a realização desse fenômeno no jogo, tendo como 

características básicas os sentidos de liberdade, gratuidade e prazer em viver as ações, o tempo 

e o espaço. Para esse autor, o jogo lúdico é uma atividade “não-séria” e exterior à vida 

habitual. 

No entanto, contrapondo-se à Huizinga, Umberto Eco (1989) argumenta que o 

jogo sofre pressões do contexto material, na forma de prêmios, títulos e status, 
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comprometendo, pois, a gratuidade do jogo, mas não a essência da vivência lúdica, que 

demanda criatividade, consciência crítica, participação coletiva e diálogo. No jogo lúdico, 

tudo é levado a sério, revelando um profundo interesse pela sua realização. O produto das 

ações não é determinante das jogadas empreendidas, mas é concebido como um dos aspectos 

que constituem a vivência corporal lúdica. 

De acordo com as reflexões de Leila Mirtes Santos de Magalhães Pinto (1995), o 

lúdico materializa experiências culturais, que são movidas pelos desejos de quem joga e 

coroadas pelo prazer. A satisfação lúdica, por sua vez, funda-se na liberdade como conquista 

que demandou organizar as ações, o tempo e o espaço, bem como a aventura neles, tendo em 

vista a superação de desafios. O lúdico assume, assim, o outro como categoria básica do 

exercício de liberdade. Quanto mais livres as relações no jogo, tanto mais necessário é o 

reconhecimento do outro. Podendo sonhar e falar alto na relação lúdica, um eu-jogador se 

submete ao outro jogador, que faz o mesmo com relação a ele próprio. Nesse diálogo, 

constituem-se os jogadores e as ações em um tempo, um lugar e com objetos constantemente 

recriados. Sonhos e sentimentos são trocados e partilhados, podendo tudo ser reorganizado até 

mesmo às avessas. 

Essa reorganização do jogo lúdico pode ser concretizada à medida que os 

jogadores decidem retirar suas “máscaras sociais” e repensar as tatuagens culturais inscritas 

em seu corpo, revelando-se aversos à formalidade que determina as regras de modo 

autoritário, sem crítica e reflexão. No jogo lúdico são os desejos da imaginação criadora que 

imperam, sendo possível cometer excessos e libertar sentimentos reprimidos, ultrapassando os 

limites impostos, culturalmente, em nossa sociedade. A única obrigação que permanece é 

despender-se a si mesmo, ousando realizar, como lembra Roger Callois (1988). 

Para que o jogo lúdico seja vivenciado de acordo com os desejos dos 

participantes, é fundamental conhecer a realidade de quem se está educando, quais são as suas 

necessidades, limites e possibilidades. Esse pressuposto traduz a idéia da compreensão de nós 

mesmos, do outro, de nossos papéis sociais, de nossa cultura, nossa história, de nossa 

sociedade como um todo. Somos interventores sociais, produtos e produtores de nosso 

contexto. Dessa forma, como ignorar nossa história de vida, raízes históricas, relações sociais, 

enfim, nosso cenário mais amplo? 

Para conhecer a fundo uma dada realidade, é fundamental possibilitar à criança – 

corpo brincante – o reconhecimento de seu papel como sujeito que decide, tem autonomia, 

repensa as ações, aprende a respeitar as regras construídas coletivamente pelo grupo, avalia e 
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busca alternativas críticas e criativas para os problemas que surgem no cotidiano. Não é um 

“deixar fazer” destituído de qualquer finalidade político-pedagógica, mas um contínuo 

processo de construção coletiva. Dessa forma todos experimentam o gosto da cumplicidade, 

estabelecendo os desafios a conquistar, os sonhos a realizar, os preconceitos a derrubar. 

A vivência lúdica no esporte fala, pois, do prazer em participar das ações 

construídas, coletivamente, por todos aqueles que se colocam em jogo. Nessa perspectiva os 

jogadores – sujeitos das ações pedagógicas realizadas – compartilham entre si a alegria em 

vivenciar o processo e em se apropriar do produto de suas ações. Assim, na vivência lúdica 

todos reconhecem seu compromisso com o avançar da experiência, com chances de brincar 

com os conhecimentos – conteúdos culturais –, com o espaço, com o tempo, com diferentes 

materiais, com as ações desenvolvidas, com o corpo dos colegas e com o próprio corpo. 

O corpo, totalidade expressiva intencional, possui diferentes linguagens, que se 

manifestam de maneiras distintas. Aprendendo a ler as manhas do corpo – seus ruídos, seus 

silêncios, desejos e intenções – estaremos ampliando limites, compreendendo resistências e 

assumindo papéis de sujeitos influenciados e influenciadores do contexto mais amplo. 

Por essas razões, na construção lúdica do esporte é preciso viver a aventura do 

corpo, ser corpo, sentir-se corpo e compreendê-lo a partir de suas construções cotidianas em 

nossa sociedade. Afinal, o lúdico não representa o vivido apenas em um dado momento: ele 

está entrelaçado à realidade e às condições concretas de existência, envolvendo nossos 

valores, nossa história de vida, classe social, medos, prazer e desprazer provocados pela 

situação. A construção lúdica do corpo representa, pois, condição imprescindível para a 

construção lúdica do esporte. 

Considerando a construção lúdica do corpo e do esporte, é fundamental 

possibilitar vivências teórico-práticas, que se materializam através da coerência discurso/ação. 

A teoria é a base para pensar a prática cotidiana e, através dessa vinculação, torna-se possível 

aprimorar a base de nosso trabalho. Defendendo uma visão de unidade entre a teoria e a 

prática pedagógicas no esporte, estaremos contribuindo com a formação de seres conscientes e 

brincantes, e possibilitando o estabelecimento de reflexões sobre diferentes nuanças da 

sensibilidade humana e dos desejos, que também se concretizam na vivência lúdica esportiva. 

Buscando construir vivências lúdicas teórico-práticas no esporte, podemos 

encontrar novos significados para nossa realidade cotidiana, valorizando tanto o processo 

quanto o produto das ações realizadas. Isso não representa apenas a discussão sobre novas 

técnicas, novos recursos e conteúdos recreativos para motivar a aprendizagem, o que seria 
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simplesmente uma forma de utilizar o lúdico como meio para se aprender algo externo a ele, 

ou seja, para alcançar um fim exterior. Proponho ir além das aparências, abrindo espaços para 

que o esporte abrace o jogo lúdico, o sonho, a fantasia, o prazer, a alegria, o brinquedo, a 

festa, a construção coletiva e o diálogo, conteúdos significativos para a vivência lúdica 

esportiva, crítica e criativa. 

Caminhando na contramão do esporte praticado com características lúdicas, 

encontramos a rotina, e não há nada mais desgastante e desmotivante do que isso. A rotina 

causada pela acomodação dos sujeitos envolvidos no processo é um entrave para a 

participação cultural crítica e criativa, que não exclui a idéia da repetição – consciente, 

significativa e prazerosa. Uma repetição nesses moldes jamais se esgota em si mesma, pois 

representa um fazer “de novo” que não é mecânico e, por isso, é sempre diferente. 

Walter Benjamin (1984) salientou, em seus escritos, o fascínio da criança pela 

repetição, que está relacionada ao desejo de saborear, de novo, a conquista do saber fazer, de 

incorporá-lo. Segundo esse autor, a lei da repetição é a lei fundamental que rege a totalidade 

do universo do brinquedo, antes de todas as regras e leis particulares. A repetição representa, 

para a criança, a própria essência do jogo. Para o universo infantil, não bastam duas vezes: seu 

desejo pela repetição é inesgotável, engloba centenas e milhares de vezes. Dessa forma, o 

corpo infantil brincante busca saborear, com renovada intensidade, os triunfos e as vitórias, 

recriando a experiência vivida cada vez que retorna ao seu ponto de partida. Para Benjamin, a 

essência do brincar é um fazer sempre de novo, condição fundamental para eternizar a 

vivência lúdica. 

Visto por outro ângulo, o desejo de repetir a vivência lúdica articula-se à 

possibilidade de recriar o contexto sociocultural mais amplo, democratizando conhecimentos 

e buscando meios para transformar uma dada realidade. Nelson Carvalho Marcellino (1990) 

comenta que a vivência lúdica pode significar, por isso, uma experiência revolucionária, uma 

vez que permite não só consumir cultura, mas também criá-la e recriá-la, vivenciando valores 

e papéis externos a ela. Ao mesmo tempo que o jogo lúdico denuncia os limites impostos à 

realidade sociocultural mais ampla onde se constitui, anuncia alternativas críticas e criativas 

para ela. 

Propondo novos anúncios para o esporte, é fundamental repensá-lo a partir dos 

princípios lúdicos aqui desvelados. Ao invés de estimular a competição opressora, é preciso 

enfatizar a conquista de desafios, diferenciando a competição como produto, onde a vitória e o 

resultado são essenciais, e a competição como processo, considerando a participação e o 
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contato com os companheiros imprescindíveis para a obtenção do êxito, traduzido em 

melhoria pessoal e coletiva. 

Nesse sentido, é preciso que os jogadores – sejam eles crianças, jovens, adultos ou 

idosos – se reconheçam como parceiros, e não como adversários, verdadeiros inimigos em 

busca da supremacia não apenas física, mas também política, ideológica, cultural. Valorizar a 

técnica, mas não como repetição fragmentada e mecânica que sufoca a livre expressão gestual. 

Além disso, possibilitar oportunidades de reinventar e reconstruir o esporte, que ultrapassem 

os limites impostos pelo chamado “esporte de alto nível”, construindo coletivamente as ações 

e as regras e buscando compreender os significados – sociais, culturais, históricos e políticos – 

dos gestos experimentados pelo corpo brincante. 

Finalmente, gostaria de salientar que o sonho utópico do presente ensaio 

vislumbra a construção lúdica do corpo e do esporte não como uma saída paliativa, mas como 

uma possibilidade concreta de atar vínculos entre o ser humano brincante, o esporte e a nossa 

realidade sociocultural. Da forma como é abraçada neste texto, a utopia não é concebida como 

ilusão ou sonho impossível de ser realizado. Como nos diz Karl Mannheim (1982), a utopia 

representa a conquista dos “impossíveis” e, por isso, mobiliza desejos, os quais desencadeiam 

ações, que têm papel de destaque nas mudanças do mundo. 

Que possamos redescobrir a vida como brinquedo e incorporar a capacidade de 

brincar, de sonhar e de sentir prazer, própria de nossas crianças, recusando os princípios que 

castram nossos desejos e impedem o nosso caminhar em busca da concretização de nossos 

ideais. 
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