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Num livro sobre dramaturgia (The Three Uses of the Knife), David Mamet propõe 
que se vai ver um jogo de futebol na esperança de assistirmos a um drama 
perfeito, no qual a equipa que apoiamos sofre uma série de incidentes antes de 
conquistar a vitória final. Talvez a proposta se deva ao futebol americano (ou ao 
desporto americano, em geral), que tem uma época relativamente mais curta do 
que o futebol europeu, este estendendo-se por três quartos do ano, no mínimo; 
isto porque uma das objecções mais óbvias à asserção de Mamet acerca do que 
queremos quando vamos a um jogo de futebol seria: há um limite para o meu 
sofrimento? Serei capaz de lidar com esta carga emocional todas as semanas? 
Mamet acredita que a relação que os espectadores estabelecem com um evento 
desportivo é da mesma natureza da relação que estabelecem com um espectáculo, 
o que por si explica a quantidade de coisas estranhas que se tem visto no desporto 
por estes dias. No entanto, e independentemente de se tratar de futebol 
americano ou europeu, a relação que a maior parte dos adeptos estabelece com o 
futebol não é desse tipo, e só muito raramente se vai a um jogo na esperança de 
assistir a qualquer outra coisa que não seja a vitória da nossa equipa — esse 
resultado consegue alegrar-nos mesmo quando temos de suportar jogos maus.

Simon Critchley sublinha a analogia entre futebol e teatro de um modo gritante: 
«O FUTEBOL É DRAMA» (p. 60), querendo com isto dizer que se trata de algo 
emocionalmente relevante. Houve muitos outros que favoreceram a analogia de 
formas diferentes, argumentando que o arco narrativo de uma tragédia pode ser 
entrevisto num jogo, afirmando que o futebol põe em cena as agruras da vida tal 
como o teatro supostamente o faz, ou então comparando as emoções despertadas 
tanto pelos jogos como pelas peças de teatro. O argumento de Critchley, 
aparentemente, reúne todas estas ideias, mas o que está realmente a fazer é a 
relacionar o drama com o futebol enquanto arte; e, embora ele não tenha em 
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mente qualquer tipo de estrutura dramática, não deixa de fazer insinuações nesse 
sentido: 

Num sentido formal, a essência do futebol reside na repetição, neste jogo, no jogo 
anterior e no próximo jogo. E nenhum destes jogos é menos original do que o 
anterior. Cada jogo é a expressão da essência do futebol que consiste inteiramente 
na repetição. Com os actos repetitivos, reconhecidos enquanto tal pelos 
espectadores, podemos construir uma série, ou uma série de séries, que podem 
começar a formar uma história, ou uma série de histórias, digamos o desempenho 
de uma equipa durante um campeonato ou ao longo de uma época, ou que 
possibilitarão a comparação entre épocas diferentes. (pp. 56-9)

A ideia subjacente à estrutura do jogo avançada por Mamet não é reconhecível 
para um adepto de futebol europeu, uma vez que um jogo é apenas um passo no 
caminho para chegar ao próximo jogo (só raramente os jogos ganham 
preponderância particular para além da época em que têm lugar, como no caso 
dos dérbis); a repetição, como Critchley afirma claramente, é um elemento crucial 
na relação que estabelecemos com o futebol, e é dessa forma que a encaramos. 
Contudo, a estrutura dramática está lá, passando dos jogos individuais para a 
época — trágica, a maior parte das vezes, já que apenas uma equipa pode vencer 
por ano e nem todos somos adeptos do Barcelona ou de uma equipa patrocinada 
por xeiques; a seu tempo, a estrutura narrativa passa para a história do clube, e a 
tragédia dá lugar a feitos mais heróicos: a história de um clube contempla as 
derrotas, naturalmente, mas é enriquecida pela vitória ocasional, por aquela taça 
conquistada há tantos anos, ou por aquela época em que a equipa perfeita jogou 
de forma brilhante. Afirmar que o jogo perfeito é a nossa única expectativa é 
limitativo a um extremo, mesmo considerando o quanto nós, humanos, 
precisamos da ideia de estrutura dramática para justificarmos as nossas acções: 
neste sentido, a analogia entre futebol e drama é pobre, já que poderia ser usada 
para a nossa relação com qualquer outra coisa, e não apenas com o futebol. 

Contudo, Critchley desenvolve a analogia quando começa a aprofundar os 
aspectos mais técnicos. A ideia de repetição é um conceito crucial no pensamento 
sobre futebol, e aquilo a que chamamos repetição deve ser claro para que 
possamos definir o nosso interesse neste jogo (ou em qualquer outro jogo, já 
agora), uma vez que não há qualquer razão justificável para assistir a algo que se 
está sempre a repetir (as maneiras diferentes de reagirmos perante um jogo 
também devem ser catalogadas como repetição, embora, como é próprio da sua 
natureza, sejam sempre diferentes). É inegável que um jogo é, maioritariamente, 
a repetição do jogo anterior, independentemente do quão interessante ou 
entediante possa ser; mas não é uma repetição do mesmo modo que uma peça em 
cena durante meses no mesmo palco o é. Mesmo que cada representação da 
mesma peça seja diferente, podendo ocorrer incidentes que a alteram, a trama e o 
resultado podem prever-se pelos ensaios (quando não mesmo pelo texto); o 
mesmo não acontece no futebol, independentemente do número de vezes que as 
jogadas sejam treinadas pelos jogadores: apesar de todas as repetições, nunca se 
consegue prever o resultado de um jogo (mesmo quando a equipa favorita ganha, 
nunca se pode prever como é que essa vitória terá lugar).
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Critchley retoma a analogia com o teatro noutras passagens, como quando declara 
que «o futebol é um teatro da identidade — família, tribo, cidade, nação» (p. 61). 
Mas o autor colapsa explicitamente os dois termos da analogia quando diz que um 
jogo «sem adeptos é uma espécie de erro de categoria», assumindo que «a chave 
do futebol é a interacção complexa, configurada, entre a música sublime e a 
imagem bela, Dionísio e Apolo, os adeptos e a equipa» (pp. 70-1). Compara depois 
a relação entre a equipa e a assistência ao desejo de Bertold Brecht por uma 
plateia crítica:

(…) então o que Brecht queria era uma assistência inteligente, conhecedora, crítica. 
Uma assistência descontraída e especializada no conhecimento detido. Foi esta 
razão que levou Brecht a dizer que queria algo muito mais próximo de uma 
audiência desportiva para o seu novo teatro épico: pessoas a petiscar, a fumar 
charutos, a falar e a fazer barulho, a cantar, a aplaudir e a apupar. Acho que Brecht 
estava certo, e que isso nos permite avaliar retrospectivamente a inteligência de 
uma assistência de futebol. (p.97)

Há analogias óbvias que podem ser estabelecidas entre o futebol e o drama, mas 
Critchley está menos interessado em estruturas narrativas ou repetições do que 
em proteger a sua posição enquanto adepto de futebol, desmistificando um 
preconceito acerca de audiências de futebol: «Os adeptos de futebol não são um 
conjunto de hooligans estúpidos, nacionalistas simplórios ou fascistas raivosos. 
Longe disso. E tão pouco se trata de nietzschianos honorários a participar numa 
comunhão sagrada e ritual.» (p. 100) Assim como as pessoas na plateia de uma 
peça de teatro não são consideradas hooligans, parte da importância da analogia 
de Critchley assenta precisamente na ideia de que há um interesse intelectual no 
futebol (interesse que ninguém negaria ao teatro); isto explica, obviamente, o 
livro que ele escreve, tal como a abordagem ao futebol através da fenomenologia, 
nomeadamente com Heidegger, Sartre e Merleau-Ponty. O objectivo, afirma, é 
«tornar explícito o que está implícito na nossa experiência» (p. 15). 

Não se trata, então, de o futebol estar relacionado com o teatro, e, nesse sentido, o 
reforço de Gadamer soar verdadeiro: «Como Gadamer escreve em Truth and 
Method, “Um drama só existe quando é representado, e no final temos de 
conseguir ouvir a música”» (pp. 66-7). Trata-se de saber de que lado ficar na 
discussão para que se possa conciliar dois comportamentos contraditórios: a 
argumentação filosófica racional, que Critchley defende que é necessária para 
explicar a nossa experiência, e os comportamentos aparentemente incongruentes 
do ponto de vista racional que temos em relação ao futebol. Critchley tem 
consciência deste problema, e por isso tenta alternar a filosofia com a experiência 
pessoal, embora, em última análise, ambas permaneçam mutuamente 
alienígenas. Assim, não é por acaso que a tentativa de escrever seriamente sobre 
futebol, algo que sem dúvida é feito neste livro, comece com esta descrição:

Cresci com uma devoção fanática pelo LFC e a acreditar que a minha equipa não só era muito 
boa, como os seus adeptos eram especiais e a sua cultura única. Acho que é inútil esconder a 
minha afiliação porque este tipo de lealdade a uma equipa, a uma identidade, a um lugar e a 
uma história é grande parte daquilo que é a experiência do futebol e do que trata este livro. 
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Assumo-me, assim, culpado de excepcionalismo anfieldiano. Compreendo a que ponto isto 
pode ser irritante para adeptos de outras equipas: os adeptos do LFC são sempre tão 
sobranceiros e tendem sempre a pensar que tudo o que passaram aconteceu-lhes primeiro / 
melhor / mais intensamente / mais profundamente do que a outros, quaisquer que sejam. (p. 
20)

A imparcialidade pode parecer cientificamente mais relevante, mas como é sabido 
de todos os que tentam falar sobre futebol, não só soa falsa como é, sobretudo, 
insatisfatória. Critchley diz, e bem, que não há filosofia que chegue para 
sistematizar o futebol, tal como a experiência pessoal não é suficiente para 
explicar todos os aspectos da relação que as pessoas têm com o desporto.

No fundo, a questão é que a relação que temos com o futebol não é da mesma 
natureza da relação que temos com os espectáculos da Broadway, 
independentemente de gostarmos muito desses espectáculos. O tipo de 
investimento emocional que fazemos com o futebol é diferente, e, em último caso, 
é essa diferença que estamos sempre a tentar explicar. A perplexidade que 
Critchley expressa num aparte entre parênteses é perfeitamente compreensível 
para a maior parte dos adeptos, mas contradiz a defesa de que o futebol faz parte 
da nossa vida: 

(Embora tenha de confessar que fico sempre perplexo pelo fenómeno recorrente de adeptos a 
saírem do jogo mais cedo, cinco ou dez minutos antes do fim, obviamente para evitarem o 
trânsito. Quer dizer, se estamos mais preocupados com o trânsito, para quê darmo-nos ao 
trabalho de ir ao jogo?) (p. 92)

A perplexidade e a irritação para com estas pessoas é perfeitamente 
compreensível — eu próprio já perguntei o mesmo, vezes sem conta, durante os 
jogos a que vou assistir. Contudo, as pessoas que saem mais cedo não saíram de 
casa para ver um espectáculo e, neste sentido, um jogo de futebol é apenas mais 
uma cruz como as filas de trânsito ou as idas ao supermercado: uma coisa que 
tem de se fazer para que a vida continue, uma espécie de sofrimento, claro, mas 
que não tem a ver com a ideia de Mamet acerca de um sofrimento que deriva de 
estratégias narrativas bem delineadas: trata-se do sofrimento lento inerente às 
rotinas quotidianas que por vezes têm, como todos sabemos, pequenas 
recompensas.

Até certo ponto, talvez Brecht estivesse certo ao exigir audiências melhores, mas 
uma audiência conhecedora tem um preço: a lealdade a algo que não um 
espectáculo. E as audiências de futebol são, na verdade, conhecedoras, apesar das 
diferenças no modo como adquirem e usam o seu conhecimento. Daí o erro 
cometido pela FIFA ao diversificar os mercados, ao procurar espectadores com um 
apetite por espectáculo: o futebol é hoje o que é, a um nível comercial, porque 
ainda faz sofrer muitas pessoas diariamente. O entretenimento e o espectáculo 
são razoavelmente aceitáveis em determinadas doses, mas, para aqueles que 
gostam de futebol, um jogo só muito raramente cai dentro da categoria de 
espectáculo; na maioria dos casos, é uma parte entranhada da vida. Critchley sabe 
disso: «Claro que a minha esperança inconfessada é que, se o meu filho tiver 



filhos, eles também sejam adeptos do Liverpool. A isto se reduzem os sonhos de 
vida eterna» (p. 35). E enquanto alguém que sabe disso, tenta conciliar os 
inúmeros pensamentos conflituosos que uma pessoa inteligente tem quando está 
a pensar sobre futebol; porém, como muitas coisas na nossa vida, compreender 
coisas requer actividades que a filosofia alemã (ou francesa, já agora) não 
consegue explicar.  
 

* Versão original da recensão em inglês. Tradução de Helena Carneiro com o autor.




