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Introdução 

 

Recente artigo de Souza, Starepravo e Marchi Junior (2014), pretendeu rebater minhas 

críticas às teses de Elias sobre a história do esporte. Mais especificamente, eles pretenderam 

criticar o modo “precoce” e “incipiente”, em suas palavras, como esta obra vem sendo 

apreendida, onde meu artigo aparece, então, como exemplo privilegiado. Em tréplica a essa 

leitura, meu objetivo aqui é o de exibir por que exatamente minhas posições não são apenas o 

produto de uma compreensão superficial da obra de Elias, se não o resultado de desacordos 

epistemológicos fundamentais, cujo conteúdo, curiosamente, não foi explorado pelos autores. 

Na verdade, em conformidade a crença de que a obra de Elias ainda é pouco divulgada no 

Brasil, tudo que eles fizeram foi repetir, sinteticamente e de forma pouco original, alguns dos 

argumentos de Elias a respeito de um par de assuntos. Pretendo, portanto, não apenas reiterar 

minhas interpretações anteriores, mas também radicalizá-las em alguns aspectos, expondo os 

principais fundamentos historiográficos e também epistemológicos que justificam meus pontos 

de vistas. Basicamente: i) a periodização sugerida por Elias é questionável, dado a continuidade 

histórica entre esportes modernos e jogos pré-modernos; ii) a prerrogativa teórica da pacificação 

dos costumes como variável causal privilegiada na explicação da emergência histórica do 

esporte é arbitrária; iii) distinções entre sociologia e história, ou teoria e empiria, são ainda 

pertinentes; iv) a noção de que pesquisas devem orientar-se por teorias é tautológica em última 

instância, além de encerrar um nocivo gradiente geopolítico. 

 

Elias e histórias do lazer e do esporte 

 

Um aspecto de meus comentários criticamente apontado por Souza, Starepravo e Marchi 

Junior (2014) diz respeito à excepcionalidade inglesa que explica as razões pelas quais os 

esportes se desenvolveram pioneiramente na Inglaterra e não em outra parte. Segundo eles, eu 

não teria considerado este aspecto, tão enfatizado na obra de Elias.  

De acordo com argumentos de Elias, uma nova organização de diversões na Inglaterra 

dos séculos 18 e 19 teria sido o resultado de transformações das sensibilidades diante da 

violência. Esse processo, por sua vez, estaria ligado, ou melhor, seria interdependente, do 

peculiar equilíbrio de tensões entre os grupos dirigentes da Inglaterra na administração e uso 

das funções de governo, nomeadamente o monopólio da força física e o da tributação. Desse 
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modo, o processo de transformação de jogos em esportes seria o equivalente sociológico, no 

campo dos divertimentos, do processo de pacificação de disputas no campo político.  

Minha displicência em enfatizar o lugar da Inglaterra nesse processo dispensa 

justificativas, uma vez que se trata de consenso bastante disseminado já, embora recentes 

pesquisas venham apontando a necessidade de revê-lo – o que apesar de assunto 

interessantíssimo, seria impossível tratar aqui (ver TOMLINSON, YOUNG, 2011; 

BOTTENBURG, 2016). Parece-me importante, porém, discutir ao menos duas outras questões 

que emergem daí: uma ligada à periodização histórica do processo de transformação de 

determinados passatempos em esportes; e outra, ligada ao estabelecimento de relações causais 

entre diferentes fenômenos.   

O problema da periodização histórica para o processo de esportivização de jogos 

constituiu um dos elementos da minha crítica à obra de Elias. Segundo eu argumentara, “os 

jogos esportivos eram apreendidos através de uma grade de interpretação que lhes era peculiar, 

de modo que novos divertimentos se combinavam com os antigos e eram codificados com base 

em tradições já instituídas” (DIAS, 2010, p. 163). Dito de outro modo, existem continuidades 

históricas entre jogos pré-modernos e esportes modernos, que são subestimadas na 

interpretação de Elias.  

É certo que a Inglaterra dos séculos 18 e 19 (sobretudo do século 19) é frequentemente 

apontada como local e período de intensas transformações no modo como divertimentos eram 

organizados. Apesar de esta posição ser hegemônica, seria parcial e exagerado firmar que há 

um consenso inequívoco a esse respeito. Vários historiadores têm chamado atenção para os 

elementos de continuidade entre os esportes modernos e outras diversões pré-modernas (para 

uma síntese, ver DIAS, no prelo). Todo fenômeno social, quando observado em sua dimensão 

temporal, apresenta-se, em diferentes medidas, como o resultado de dinâmicas anteriores. O 

que chamamos costumes culturais não são mais que a cristalização cumulativa, reatualizada ou 

transformada de comportamentos do passado. Fenômenos sociais, afinal, não brotam do nada. 

Uma das evidências mais explícitas da anterioridade cronológica desse processo é o 

crescimento de instalações destinadas ao lazer ao menos desde os meados do século 16 ou 17, 

tais como quadras de tênis, pistas de boliche, hipódromos ou campos de caça (SCHATTNER, 

2014). O envolvimento popular com tais diversões foi tão notável e persistente que as classes 

dirigentes inglesas tentaram regulá-las repetidas vezes ao longo de séculos. Esse envolvimento, 

todavia, não deve precipitar o estabelecimento de relações entre transformações na estrutura 

política e a transformação na estrutura dos passatempos, pois uma correlação não 

necessariamente corresponde a uma relação causal.  

Na Inglaterra, tentativas de normatização de divertimentos antecedem em muito ao 

processo de pacificação parlamentar das lutas políticas, usualmente tomado pela sociologia 

figuracional como episódio decisivo para a explicação da emergência histórica dos esportes 

(ver ELIAS, DUNNING, 1986; SCHAUTNER, 2014). Mais importante, mesmo fora do 

contexto inglês, onde não havia registros de processos análogos, há indícios de processos do 

mesmo tipo. Na península ibérica, onde impulsos modernizadores assumiram feições 

peculiares, havia toda uma série de dispositivos visando normatizar inúmeras diversões, como 

era o caso das legislações da Espanha medieval (MARFANY, 1997). Em Portugal, de maneira 

semelhante, as Ordenações Filipinas, compilação de leis de 1603, legislavam, entre outras 

coisas, sobre a caça, a música, o jogo de cartas ou as procissões religiosas. Iniciativas desse tipo 

extrapolaram a região e atingiram suas possessões nas Américas, que também foram alvos de 

um intenso esforço regulamentador no que diz respeito às suas diversões (ver ALBÁN, 1987; 

DIAS, 2013). 

Porque então eleger a pacificação dos costumes e a parlamentarização da política inglesa 

como agentes explicativos sine qua non das transformações históricas no âmbito do lazer, 

quando situações semelhantes ocorreram antes ou em outras partes, sem implicações para o 
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surgimento de esportes? A eleição deste aspecto, em detrimento de quaisquer outros, é 

teoricamente arbitrária e sem fundamento empírico objetivo.  

A nova sensibilidade das elites inglesas diante de comportamentos tidos agora por 

violentos, que os induzia, entre outras coisas, a ritualizarem divertimentos como a caça à raposa, 

de modo que a morte dos animais não fosse protagonizada pelos caçadores e sim pelos seus 

cães, nunca os impediu de criticarem diversões populares como a briga de galo, onde a morte 

dos animais também não era promovida diretamente pelos homens pobres envolvidos naqueles 

esportes – tal e qual na caça à raposa. Uma nova sensibilidade diante da violência, se de fato 

condicionou a esportivização dos jogos, parecia agir seletivamente sobre as diversões de 

diferentes grupos sociais. O mesmo comportamento, quando praticado por ricos ou pobres, 

ganhava conotações bastante diferentes. Para os ricos, o ritual lúdico de matar animais 

intermediado por outros animais era símbolo de civilidade. Para os pobres, a mesma atitude 

ganhava contornos de barbárie e incivilidade. Se esta aguda contradição de classe passou 

despercebida a Elias, não o passou a muitos contemporâneos. O whig William Windham, por 

exemplo, membro do parlamento inglês desde fins do século 18 e crítico de iniciativas contra a 

crueldade dos animais, foi um dos que chamou atenção para esta incoerência. Segundo ele, em 

discurso de princípios do século 19: 
O povo pode perguntar, com justiça, porque abolir o açulamento de touros e 

proteger a caça e o tiro? Que aparência teremos, se nós, que temos toda fonte 

de divertimento disponível ainda seguimos aqueles esportes cruéis, nos 

tornarmos rígidos censores dos esportes dos pobres e aboli-los por causa de 

sua crueldade, quando eles não são mais cruéis que os nossos próprios (apud., 

MALCOMSON, 1973, p. 153). 

Mas ponderar a respeito do vínculo explicativo causal entre a pacificação dos costumes 

na Inglaterra e a nova configuração dos jogos e divertimentos não equivale afirmar que tais 

aspectos não tenham exercido nenhuma influência nesse processo. Para além disso, porém, há 

uma plêiade de outros aspectos que devem ser apontados como causas históricas possíveis para 

a sua explicação, de maneira tão ou mais importante. Apenas como exemplos impossíveis de 

serem tratados aqui, citem-se, entre outros, a industrialização, a urbanização, preocupações 

militares ou eugênicas, a intensificação dos mecanismos de comercialização do lazer ou mesmo 

interdições morais que afetaram a postura das classes médias inglesas diante de costumes 

populares. Reduzir a complexidade dessas transformações a um único fator seria simplista. Na 

verdade, a determinação das variáveis causais para explicação do desenvolvimento histórico do 

lazer e dos esportes ainda é polêmica e aberta a inúmeras controversas. Obviamente, a mera 

transladação dos modelos interpretativos da sociologia figuracional para outros contextos 

históricos, como o latino-americano, não abranda seus limites.  

Curiosamente, o próprio Elias deu-se o trabalho de discutir algumas dessas 

interpretações. Em 1985, antes ainda de poder assimilar a formidável massa crítica 

especializada na história do esporte, que à época apenas se iniciava, Elias questionou, ainda que 

superficialmente, a tese que vinculava transformações históricas na Inglaterra moderna à 

Revolução Industrial (ver ELIAS, DUNNING, 1986, p. 192). Seus seguidores dos dias de hoje, 

todavia, depois de muitos acúmulos sobre o assunto, preferem apenas ignorar tais discussões, 

em favor da reificação das teses de Elias. Com efeito, o pior de Elias são os eliasianos.  

 

Eliasianos e a epistemologia das Ciências Sociais 

 

O modo como Souza, Starepravo e Marchi Junior (2014) apreendem críticas 

endereçadas ao pensamento de Elias revelam, desde logo, como eliasianos usualmente se 

relacionam com tais ideias. Diferente do que afirmam, as críticas que apresentei não 

representam algo rotineiro, sobretudo no Brasil. Ao contrário, críticas à obra de Elias são 

exceções, nunca a regra. O que de fato é bastante rotineiro é o elogio laudatório às 
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potencialidades e contribuições da obra de Elias. Quase todos os artigos dedicados a comentar 

a obra de Elias no Brasil, com raríssimas exceções, entre as quais me cito, tratam sempre de 

virtudes e qualidades, nunca de limites ou distorções. Sintomaticamente, o próprio artigo de 

Souza, Starepravo e Marchi Junior (2014), tem por objetivo “avaliar algumas contribuições 

bem como potencialidades da abordagem sociológica de Elias” (p. 432). 

É no mínimo curioso que nenhum desses comentadores, que têm produzido ao longo de 

muitos anos uma farta literatura, nunca tenham identificado nenhum limite, nenhuma falha, 

nenhum erro factual sequer. De acordo com toda essa produção, tudo é virtude e potencialidade. 

Esta situação esteve entre uma de minhas motivações iniciais para a apresentação de algumas 

críticas. Meu objetivo, bem entendido, nunca foi o de pôr em dúvida a relevância da obra de 

Elias. Todavia, o reconhecimento do mérito da obra de um autor não pode nunca se confundir 

com louvação cega ou adoração dogmática. Pregação é trabalho de religiosos, não de 

acadêmicos. No processo de apropriação da obra de Elias no Brasil, em suma, não falta 

divulgação; falta espírito crítico.  

Mas além de distorcerem o quadro bibliográfico sobre o assunto, afirmando que tais 

críticas são “jargões que vem se tornando rotineiros”, quando na realidade não o são, Souza, 

Starepravo e Marchi Junior (2014, p. 430) não reconhecem sequer a possibilidade de tais críticas 

serem motivadas por inquietações intelectuais genuínas. Em sentido contrário, situam minhas 

críticas no âmbito de disputas por prestígio e por poder, ao invés de apreendê-las no âmbito de 

preocupações epistemológicas caras às Ciências Sociais. Dessa forma, além de se excluírem 

desse universo interessado e interesseiro, situando-se à margem, ou melhor, acima disso tudo, 

Souza, Starepravo e Marchi Junior confundem divergências com equívocos. Na perspectiva dos 

eliasianos, a obra de Elias é não apenas “fecunda” e “adequada”, mas também teoricamente 

inevitável. Assim, se eu ou virtualmente qualquer um que discorde das interpretações de Elias 

nos pusermos a estuda-las com mais afinco e rigor, supondo, obviamente, que não o tenhamos 

feito ainda, terminaríamos, cedo ou tarde, convertidos ao credo eliasiano, de modo que a adesão 

a este receituário seria apenas questão de tempo ou maturidade. A firme convicção nesta 

inevitabilidade teórica é o que faz eliasianos insistirem tanto na ideia de que a obra de Elias é 

pouco divulgada e que sua apreensão seria ainda “incipiente” ou “pouco cuidadosa”. Para 

eliasianos, tal como para quaisquer exegetas, seria preciso dedicar maior esforço na leitura dos 

textos desta espécie de liturgia acadêmica, onde a solução de toda e qualquer divergência 

dependeria apenas de leituras supostamente mais acuradas e em quantidades cada vez maiores. 

Entretanto, não é apenas ignorância o que leva alguém a pensar desta ou daquela forma. 

Para além de apropriações incipientes ou pouco cuidadosas, pode estar em jogo também um 

conjunto de posições epistemológicas irreconciliáveis. Nesse caso, a primeira divergência 

fundamental que separa a mim dos eliasianos está no lugar a ser ocupado e no papel a ser 

desempenhado por uma teoria no trabalho de pesquisa em Ciências Sociais. Segundo meu 

argumento, a ausência de teorias para a realização de pesquisas não apenas é possível, como 

também desejável. Aqui, menos que censurar abordagens teóricas per se, trata-se, muito mais, 

de criticar os seus maus usos, especialmente porque pesquisas teoricamente orientadas 

frequentemente têm fornecido imagens distorcidas a respeito da história do lazer e do esporte, 

como é o caso, particularmente, de trabalhos de eliasianos. Nesses termos, estaríamos diante de 

pelo menos duas posições possíveis e claramente divergentes.  

De um lado, o que poderíamos chamar de abordagem macrossociológica, para quem 

uma teoria sobre os modos de funcionamento da sociedade é indispensável para a compreensão 

de quaisquer fenômenos sociais. Segundo esta abordagem, o desenvolvimento das Ciências 

Sociais depende de formulações teóricas mais gerais, sem as quais o processo de pesquisa 

limitar-se-ia a descrições desconexas da vida ordinária, indistintas do conhecimento imediato e 

por isso carente até de cientificidade. Nesta abordagem, afeita às ciências nomológicas, critérios 

de validação de uma pesquisa dizem respeito à coerência lógica dos seus argumentos, 
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devidamente justificados por princípios teóricos mais gerais. Basicamente, esta é a posição dos 

eliasianos.  

De outro lado, em clara oposição a este tipo de enfoque, teríamos abordagens 

empiricamente orientadas e sem compromisso com macro teorizações. No lugar de grandes 

generalizações, interessaria descrições detalhadas e circunstanciadas de situações sociais 

concretas. Os critérios de validação de uma pesquisa, nesse caso, diriam respeito a sua 

capacidade explicativa causal e empiricamente demonstrável acerca de fenômenos específicos. 

Basicamente, é esta minha posição. E de acordo com a epistemologia que a sustenta, é 

perfeitamente possível se observar acuradamente aspectos da realidade social a despeito de 

quaisquer problemas derivados de teorias. Mais que isso, os conceitos ou hipóteses que 

orientam e condicionam a observação da realidade social empírica podem perfeitamente ser 

fornecidos pelo conhecimento do senso comum (ver GUSMÃO, 2012). Nesses termos, a 

própria oposição binária entre senso comum e conhecimento científico é inadequada, pois o 

conhecimento de senso comum não é apenas uma etapa evolutiva anterior ao conhecimento 

científico. Diferente, portanto, da abordagem eliasiana, não haveria necessidade de uma ruptura 

“com as evidências do conhecimento imediato”, como dizem Souza, Starepravo e Marchi 

Junior (2014, p. 443). Ao contrário, na abordagem empiricamente orientada e 

descompromissada com teorias, a subordinação do conhecimento científico aos princípios, 

racionalidades e categorias conceituais do senso comum seria mesmo uma condição para a 

produção do conhecimento nas Ciências Sociais, uma vez que é a apreensão e inteligibilidade 

dessas categorias o que está em jogo no seu esforço investigativo.  

 

Eliasianos e interdisciplinaridade 

 

Além da sua dimensão epistemológica, tais divergências também se radicam em 

diferentes orientações disciplinares. Aqui também minha posição e a dos eliasianos se afastam. 

Souza, Starepravo e Marchi Junior (2014) defendem uma relação entre sociologia, história e 

antropologia, criticando tentativas de se edificar fronteiras entre elas. Ao se posicionarem dessa 

maneira, eles concordam com formulações do próprio Elias e de outros sociólogos eliasianos 

(ver por exemplo MAGUIRE, 2011). Como veremos, a qualificação especificamente 

sociológica não é fortuita e tem também implicações. Por ora, importa apenas sublinhar que as 

distintas disciplinas das Ciências Sociais constituem tradições diferentes, com critérios de 

validação peculiares, não podendo nunca, por isso, serem confundidas, ainda que isto não 

exclua possibilidades de intercâmbios. A interlocução estabelecida agora e outrora por mim e 

pelos eliasianos é apenas um exemplo. De maneira mais geral, o próprio desenvolvimento 

recente de algumas dessas disciplinas tem exibido o quão frutífero são ou podem ser encontros 

interdisciplinares. Por outro lado, a própria postulação da necessidade de diálogos pressupõe, 

em si mesmo, se tratarem, afinal, de entidades diferentes. A tentativa conciliatória dos 

eliasianos, postulando a frugalidade de fronteiras entre disciplinas e a esterilidade de 

polarizações entre teoria e empiria, simplesmente não é satisfatória. Indicações da sociologia 

figuracional a esse respeito não são e nunca foram soluções definitivas para essas polarizações, 

que dinamizam há tempos as Ciências Sociais (ver ALEXANDER, 1981). Nessa celeuma 

epistemológica e disciplinar, ainda é necessário escolher.  

Efetivamente, há muitas diferenças entre abordagens desenvolvidas por sociológicos, 

antropólogos ou historiadores. Cada um deles tende a se dirigir a audiências específicas, com 

métodos, questionamentos e até pressupostos epistemológicos particulares, formando cadeias 

de interlocuções próprias e muitas vezes separadas. O próprio Elias reconhecera essas 

diferenças ao discriminar a história dos historiadores da história dos sociólogos (ELIAS, 

DUNNING, 1986, p. 227). Controversas envolvendo a assimilação da obra de Elias pela 
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antropologia, bem como da antropologia pela sociologia figuracional, também compõem essa 

mesma natureza de problemas (ver DUNNING, 2002). 

Mais que apenas diferenças, há também assimetrias de poderes entre disciplinas das 

Ciências Sociais. Não por acaso, propostas de unificação nesse campo de pesquisas tenderam a 

sugerir a construção de práticas compartilhadas, com a sociologia, geralmente, ocupando lócus 

epistêmico privilegiado, reduzindo, assim, outras disciplinas à condição de meras auxiliares a 

fornecer fatos empíricos ainda carentes de um tratamento analítico supostamente mais 

sofisticado e propriamente científico (ver LEPETIT, 2001; TOSCH, 2011).  

Tudo isso também concorre para explicar parte das minhas divergências com os 

eliasianos. Nossos pontos de partida e também os de chegada são distintos. Trabalhos de 

eliasianos frequentemente são orientados por e para a sociologia, especificamente (ver SOUZA, 

MARCHI JUNIOR, 2010). Mesmo ao tratarem de problemas históricos, como a emergência do 

lazer, eliasianos tendem a fazê-lo através de um “método sociológico” (REIS, CAVICHIOLLI, 

STAREPRAVO, 2009, p. 74). Não obstante, a pesquisa sociológica usualmente se orienta por 

e para teorizações gerais, enquanto o trabalho historiográfico, de outro modo, quase sempre é 

orientado por e para critérios de veracidade e verossimilhança, isto é, uma compatibilidade entre 

a representação narrativa do processo histórico e a empiria que lhe autoriza ou desautoriza. 

Mesmo entre historiadores disponíveis a debates teóricos, o que não é usual, tende a se imprimir 

sentidos peculiares à noção de teoria. Menos que uma abstração de generalizações acumuladas, 

historiadores tendem a significar o termo apenas como ponto de partida heurístico para 

formulação de perguntas, nunca como tábua de salvação para a explicação propriamente dita 

de fenômenos sociais. A discriminação sugerida por Dietschy e Holt (2013) entre “teorias” e 

“ideais férteis” expressa bem o enquadramento tipicamente historiográfico. Na verdade, por 

costume, princípio ou obrigação de ofício, historiadores gostam de ver a si mesmos como 

demolidores de teorias (ver TOSH, 2011, p. 211-238). 

Uma pesquisa histórica será mais ou menos adequada, não de acordo com a coerência 

lógica dos seus argumentos em relação a quaisquer teorias, mas sim na medida de sua 

capacidade em oferecer uma representação do passado resistente a contestações por evidências 

contrárias. Como dizia Thompson (1981), a última e inescapável instância do tribunal de 

recursos da pesquisa histórica é a medida de sua adequação a critérios empíricos de prova e 

demonstração. Nesse sentido, meus apontamentos anteriores sobre a interpretação de Elias a 

respeito da história do esporte não se enveredaram “ligeiramente pelo método de pesquisa na 

qual a incursão empírica antecede qualquer observação teórica mais sistemática”, como 

disseram cuidadosamente Souza, Starepravo e Marchi Junior (2014, p. 443). Tanto outrora, 

quanto agora, eu propunha literalmente isto: que as pesquisas sobre o esporte se desobrigassem 

de toda e qualquer teoria. Isto é particularmente verdadeiro para a pesquisa histórica, mas 

acredito que o argumento pode estender-se, sem prejuízo, para outras formas de investigação 

das Ciências Sociais.  

Para a pesquisa histórica, especificamente, a abordagem teórica mais adequada e 

aceitável é a que explica casualmente fenômenos sociais por meio de descrições narrativas 

densas, concatenadas e detalhadamente circunstanciadas em seus respectivos contextos. Para o 

historiador, em suma, “o próprio narrar a história já é por si um procedimento explicativo” 

(RÜSEN, 2010, p. 50-51). Assim, quanto mais descritivamente denso, detalhado e estritamente 

ligado aos acontecimentos concretos, melhor. Por consequência, quanto mais subordinado a 

abstrações teóricas generalizantes ou especulativas, pior. Conforme certo lugar comum entre 

historiadores, uma história teórica seria um empreendimento especulativo mais bem tratado por 

filósofos ou por profetas. 

Mas disto não decorre nenhum tipo de postulação de neutralidade, como se vestígios do 

passado portassem, em si mesmos, “verdades prontas”. Ao tentar apreender coisas sobre o 

passado através do trabalho de pesquisa nos arquivos, historiadores estão cientes de que fatos 



7 

 

históricos não brotam espontaneamente de documentos. É apenas e justamente o trabalho do 

historiador que pode fazer as fontes revelarem algo. Assim, tudo sobre o passado desconhecido 

que possa vir a ser conhecido, em todas as suas carências, só o poderá através do trabalho de 

pesquisa junto às fontes. Prova disso são os muitos avanços na historiografia do esporte 

decorrentes diretamente de pesquisas em novos arquivos ou séries documentais. Nahlin Mehta 

(2015), por exemplo, mostrou como novas evidências documentais disponibilizadas pela 

digitalização de arquivos acabam por exigir uma revisão sobre a natureza histórica dos esportes.  

Obviamente, ao defrontar-se com as fontes, o historiador estará invariavelmente 

condicionado por um conjunto de pressupostos, sejam eles informados por teorias ou não. No 

limite, é a sua própria escala de valores que atuará como condicionante do olhar, das perguntas 

e também das respostas a serem oferecidas pela pesquisa. Mais que isso, essa limitação é não 

apenas inevitável, mas também necessária, pois sem noções prévias para organizar a 

complexidade da realidade, a observação seria mesmo impossível.  
Se digo que há uma folha de papel sobre a escrivaninha, só posso dizê-lo sob 

condições de já ter uma ideia do que seja uma folha de papel [...] Começamos 

sempre olhando o mundo já com um certo número de ideias na cabeça: ideias 

pré-concebidas, representações, modelos, sejam científicos, pré-científicos ou 

míticos (FOUREZ, 1995, passim, grifo no original). 

Na medida, pois, que a observação da realidade empírica é sempre realizada por meio 

de conceitos, categorias ou hipóteses interpretativas anteriores a própria observação, a 

postulação da necessidade de teorias a guiar esse processo reduz-se a uma tautologia, uma vez 

que esta situação será, de todo modo, inevitável. O trabalho de pesquisa orientado por teorias, 

nesse sentido, não oferece nenhuma vantagem, senão até algumas desvantagens. Pois ao se 

realizar uma pesquisa sem teorias a orientá-lo, ao mesmo tempo em que ciente da sua relativa 

e irrevogável parcialidade subjetiva diante das fontes, pode-se ao menos tentar minimizar os 

efeitos desta condição, relacionando-se com eles de maneira intelectualmente honesta e 

epistemologicamente vigilante. A impossibilidade certa de realiza-lo plenamente não elimina a 

legitimidade deste esforço, se não a encoraja, do mesmo modo que a impossibilidade de um 

ambiente cirúrgico inteiramente asséptico não torna válida a realização de cirurgias no esgoto 

(a metáfora foi extraída de GEERTZ, 2008). Por outro lado, orientado por teorias, tudo o que 

se busca e se seleciona no processo de pesquisa já está em larga medida determinado de 

antemão. Em última instância, quase já não seria preciso se realizar novas pesquisas, pois boa 

parte das respostas já seriam, teoricamente e em certa medida, conhecidas a priori.  

  

Elias, eurocentrismo e geopolítica do conhecimento 

 

A ênfase na necessidade de uma teoria a guiar o trabalho de pesquisa encerra também 

uma economia política específica, onde intelectuais do Primeiro e do Terceiro Mundo ocupam 

lugares bem determinados no mapa internacional de produção do conhecimento. Nesses termos, 

teorias quase sempre formuladas na Europa, por europeus e tratando daquele contexto, 

deveriam servir de guia, ou ao menos inspiração, para o estudo da realidade de outras regiões 

menos favorecidas. Implicitamente, supõe-se uma relativa incapacidade de não europeus em 

realizar quaisquer análises por conta própria e contando apenas com seus intelectos. A 

oportunidade de debruçar-se sobre suas realidades a fim de elaborar suas próprias conclusões, 

parece, assim, um privilégio para poucos. De fato, de acordo com essas premissas, como bem 

dizia Sahlins (2004), algumas civilizações têm mais sorte que outras. 

Sintomaticamente, Souza, Starepravo e Marchi Junior (2014), limitam-se a sintetizar 

alguns dos principais aspectos da obra de Elias, de forma muitíssimo semelhante ao que 

inúmeros outros têm feito ao menos desde os fins da década de 1990, quando inicia-se o debate 

regular sobre a obra eliasiana no Brasil. Segundo afirmam, porém, todo esse esforço não teria 

sido suficiente ainda. Para eles, mais de duas décadas de leituras, simpósios e publicações não 
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teriam ainda sido bastante para uma adequada compreensão da obra de Elias. Carecer-se-ia 

ainda de mais exegeses, mais divulgação, mais missionários, em suma. Assim, tudo o que 

caberia às novas gerações de pesquisadores é aceitar seus destinos e seguir repetindo 

monotonamente ideias produzidas alhures por outrem. 

Elias trabalhou em seus estudos sobre o lazer e os esportes entre 1969 e 1986 (SOUZA, 

STAREPRAVO, MARCHI JUNIOR, 2014). Desde então, diversos pesquisadores seguiram 

trabalhando e oferecendo suas conclusões, revelando, assim, novas nuances acerca desses 

fenômenos. Quase três décadas de pesquisas não podem ter sido tão inúteis assim. Pesquisas 

realizadas desde o final dos anos 1970, quando se inicia o processo de institucionalização de 

um campo de estudos especializados nesses assuntos, estimulam a apreciação da obra de Elias 

em perspectiva, isto é, contextualizando-a criticamente em sua época. Pois como não poderia 

deixar de ser, Elias trabalhara com informações que lhe estavam disponíveis. Desde então, 

inúmeros avanços têm sido promovidos. Eliasianos, porém, ao invés de os levarem em conta 

mais seriamente, parecem preferir se fiarem nos textos de Elias, supondo poderem encontrar ali 

soluções definitivas para novas e velhas questões. Assim, de maneira imperdoável, uma farta 

literatura sobre a história do lazer e do esporte tem sido simplesmente negligenciada, induzindo 

interpretações desatualizadas e historicamente mal informadas.  

Respostas mais adequadas para os muitos problemas ainda latentes nesse campo de 

pesquisas não serão encontradas em fórmulas teóricas. Teorias, já dizia Isaiah Berlin (1999), 

nunca ofereceram atalhos para o trabalho de historiadores. Ao invés disso, apenas o paciente e 

laborioso trabalho de pesquisa propriamente dito e em permanente diálogo com os últimos 

achados, poderá jogar novas luzes sobre tudo isso. Além disso, a melhor maneira de render 

homenagem aos grandes mestres é seguir-lhes o exemplo, dedicando-se ao trabalho de pesquisa 

original e capaz de oferecer novas contribuições para o progresso do conhecimento, 

modestamente que seja. Mãos à obra então. Há muito a fazer. 
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Resumo 

Este artigo responde críticas de Souza, Starepravo e Marchi Junior (2014), a respeito de minhas 

interpretações sobre teses de Elias sobre história do esporte. Basicamente: i) a periodização 

sugerida por Elias é questionável, dado a continuidade histórica entre esportes modernos e jogos 

pré-modernos; ii) a prerrogativa teórica da pacificação dos costumes como variável causal 

privilegiada na explicação da emergência histórica do esporte é arbitrária; iii) distinções entre 

sociologia e história, ou teoria e empiria, são ainda pertinentes; iv) a noção de que pesquisas 

devem orientar-se por teorias é tautológica em última instância, além de encerrar um nocivo 

gradiente geopolítico. 

Palavras-chave: Estudos do esporte; História do Esporte; Teoria Social.  

 

Why I Disagree with Elias and her followers yet: rejoinder to Souza, Starepravo and 

March Junior 

 

Abstract 

This article rejoinder to Souza, Starepravo and Marchi Junior’s (2014) critics, about my 

interpretations on Elias’s ideas on sport history. Basically: i) the timeline suggested by Elias is 

questionable, given the historical continuity between pre-modern games and modern sports; ii) 

the theoretical prerogative of civilization process as prime causal variable for explanation of 

historical emergence of sport is arbitrary; iii) distinctions between sociology and history, or 

theory and empirical, are still relevant; iv) the notion that research should be guided by theories 

is tautological, in addition to be harmful politically. 

Keywords: Sport Studies; Sport History; Social Theory. 

 

Porque aún no soy eliasiano: réplica a Souza, Starepravo y Marchi Júnior 

 

Resumen 

Este artículo responde críticas de Souza, Starepravo y Marchi Júnior (2014), acerca de mis 

interpretaciones sobre las tesis de Elías sobre la historia del deporte. Básicamente: i) la 

periodización sugerida por Elias es cuestionable, dada la continuidad histórica entre los juegos 

pre modernos y los deportes modernos; ii) la prerrogativa teórica del proceso civilizador como 

principal variable causal para la explicación de la aparición histórica de deporte es arbitraria; 

iii) las diferencias entre sociología y historia, o teoría y empírica, siguen siendo pertinentes; iv) 

la idea de que la investigación debe estar guiada por teorías es tautológica en última instancia, 

además de cerrar un perjudicial gradiente geopolítico. 

Palabras-clave: Estudios del deporte; Historia del deporte; Teoría social.  
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ANEXO 1 

Parecer do Revisor 1 

 

  -    El texto busca responder a un artículo anterior en el que se cuestionaban posturas propias del autor 

de este texto. Tarea interesante y sin dudas productiva para el desarrollo de nuestras disciplinas. Sin 

embargo, los argumentos empleados están más cerca de la mera afirmación del error ajeno que la de 

proveer un nuevo argumento sobre los que sostener la propia posición. Sintomático en ese sentido es la 

defensa de la separación disciplinar, se señala que hay quienes prefieren las fronteras porosas entre ellas 

y quienes, como el autor, sostienen una perspectiva más disciplinar. Sin embargo eso no torna más 

endeble la interdisciplinariedad, simplemente se marcan diferencias como si fuesen cuestionamientos. 

En el mismo sentido la crítica al lugar que ocupa la sociología sobre la historia es simplemente invertido 

por el autor en una primacía de la historia sobre la sociología (bajo el presupuesto de que la investigación 

micro de la historia es superior a la tendencia general a teorías macro de la sociología, sin siquiera 

brindar argumentos que sustente tal concepción de la sociología). Dicho lo cual, resulta evidente que 

ninguna de estas consideraciones puede considerarse un cuestionamiento de la obra de Elias. 

Por otra parte, resulta evidente en el texto que las críticas realizadas a Elias se concentran en 

uno sólo de sus libros que, además, no es enteramente suyo, pues él es tan sólo uno de sus compiladores, 

y autor de algunos de los trabajos allí compilados. Sin embargo, no hay ninguna mención (incluyendo 

las referencias bibliográficas) a los estudios del propio Elias sobre el proceso de la civilización o la 

sociedad cortesana (por señalar sólo algunos). Esto lleva a una simplificación de la postura de Elias (por 

momentos caricaturizada) al escindirse su estudio de la deportivización del más amplio proceso de la 

civilización. Incluir este aspecto le permitiría al autor no achacar una causalidad lineal a la perspectiva 

“figuracional” de Elias (que es tal, justamente, por cuestionar la causalidad lineal). En el mismo sentido 

cabe destacar la ausencia de toda cita textual de la obra de Elias en el artículo, es decir, el principal 

cuestionado nunca es citado. 

A su vez, si bien atendible el planteo “geopolítico” sobre el eurocentrismo, cabría preguntarse 

si el estudio de un fenómenos europeo (la deportivización de las sociedades europeas) es el mejor caso 

para llevar a cabo esta objeción. ¿Se está cuestionando el uso de categorías europeas para el estudio de 

un fenómeno europeo? 

Finalmente, sin discutir la premisa de fondo acerca de que los fenómenos culturales no nacen 

de la nada, no resulta claro cómo esto puede cuestionar una periodización de la emergencia de los 

deportes, ¿el autor sostiene acaso que siempre hubo deportes? En caso negativo, entonces éstos 

“nacieron” en algún momento y, por tanto, tal nacimiento se puede periodizar. Se puede objetar que la 

propuesta por Elias es deficiente, pero este argumento no hace referencia a ello, sino más bien a la 

pretensión misma de periodizar algo. 

  

ANEXO 2 

Parecer do Revisor 2 

 

O artigo em tela se propõe a ratificar e aprofundar as críticas realizadas por Dias (2010) à teoria 

de N. Elias e aos elisianos no sentido de responder as críticas do artigo Souza, Starepravo y Marchi 

Júnior (2014). Embora esses artigos não estejam em julgamento é impossível emitir um parecer sobre o 

texto sem considerar e consultar o debate anterior que deu origem ao artigo em avaliação. 

No artigo de 2010 pode-se dizer que a crítica de Dias tomou como base para discussão da teoria de Elias 

sobre o esporte e o lazer o artigo de Reis, Cavichiolli, Starepravo (2009). Motivado por esse texto 

realizou críticas que se direcionaram basicamente para as seguintes questões: 

a) Elias propõe uma espécie de singularização (ou ruptura nas palavras de DIAS, 2010) entre os esportes 

modernos --no dizer de Elias esporte maduros que combinam excitação e o controle possível da 

violência física foram produto da transformação das sensibilidades e de uma economia das emoções no 

espaço social e político-- e os esportes tradicionais. Dias aponta que Elias acaba por estabelecer uma 

causalidade direta entre o processo de pacificação política (parlamentarização) e o surgimento do esporte 

moderno no Séc. XIX. Para isso, aciona Giulianotti (2004) que teria dito que há um exagero nessa 

distinção entre esportes modernos e pré-modernos. Mas sobre os argumentos Giulianotti (2004), Dias 

(2010) não forneceu muitos elementos para entendermos no escopo de seu artigo a crítica formulada por 

esse autor citado. Apesar da crítica ser provocativa na medida em que existe um certo consenso no 
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campo das Ciências Sociais sobre a ruptura entre passatempos tradicionais (medievais/pré-modernos) e 

os esportes modernos, o texto de Dias (2010) não apresenta, para nosso azar, elementos consistentes 

para demonstrar porque esse processo --de pacificação, institucionalização de alguns esportes e 

universalização de suas respectivas regras-- teria se realizado de outra forma no caso inglês. Para Elias, 

os esportes modernos que se estruturam nos Séc. XVIII e XIX surgiram a partir da formação de uma 

cultura política de longa duração entre as lutas das elites políticas (whigs e tories)  que pacificaram as 

relações no parlamento inglês na disputa do poder. As mortes e a vingança entre estes grupos teriam 

sido progressivamente substituída pelos debates e argumentos na tribuna do parlamento (um dos marcos 

históricos foi a Revolução Gloriosa, ou também de chamada revolução sem sangue no final do Séc. 

XVII). Durante todo o Sec. XVIII um determinado tipo de construção de mecanismos na estrutura das 

relações políticas desativou progressivamente a violência entre os grupos de interesse daquela sociedade 

(sociogênese), provocando com isso uma mudança progressiva na psicogênese dos mesmos grupos. Essa 

é uma síntese da explicação de Elias. Teria sido esse tipo de mudança cultural (para usar termos mais 

familiares) que teria fornecido o terreno para os membros das classes altas inglesas converterem alguns 

dos passatempos tradicionais em esportes regulados, no qual os graus de violência das atividades foram 

controlados de modo a ajustar os comportamentos no jogo sem perder a excitação que deveriam prover 

tais atividades. A noção de sublimação aqui é fundamental para entender o argumento de Elias. Acredito 

que a crítica realizada teria potencial na medida em que apresenta estranhamento entre as noções de 

ruptura e/ou conceitos que acabam homogeneizando o passado ou a realidade, todavia, os dados que 

apresentados por Dias (2010) sobre a cultura popular e/ou sobre os horrores da guerra e do Holocausto 

não dão conta empiricamente de desmontar o argumento da desportivização dos passatempos entre as 

elites dirigentes inglesas que formula Elias. Além disso, é discutível o tipo de crítica que Dias diz estar 

presente nas obras de Elias entre uma causalidade entre parlamentarização (pacificação das relações 

políticas) e desportivização formação dos esportes regulados com regras universais e instituições. Elias 

indica uma espécie de difusão de padrões culturais de uma classe de gente que também esteve no 

processo de institucionalização dos esportes na Inglaterra. Pode-se-ia dizer que Elias está pensando mais 

numa homologia ou difusão de uma cultura que passa a ter um caráter normativo que estrutura um 

determinado tipo de sociogênese que vai influenciar  a psicogênese dos indivíduos e vários campos da 

sociedade. Para desmontar a tese de Elias, e nisso a história apresenta muita potência como reconhece 

Dias (texto em julgamento), o referido autor deveria recorrer a fontes demonstrando que o processo de 

estandartização experimentado por algumas modalidades esportivas no caso inglês foram 

protagonizadas por classes populares inglesas ou como parte das elites da classe política continuou a 

pratica jogos/esportes violentos no cotidiano ou nas ocasiões da reunião do parlamento em Londres. A 

sensação que fica no texto (tanto no de 2010 quanto no em julgamento) é que a autoridade de Elias é 

combatida com as críticas de outras autoridades, nesse caso pouco ganhamos em entender como se deu 

a formação do esporte e do campo esportivo que hoje conhecemos e foi internacionalizado. Observe que 

a caça a raposa é um exemplo, utilizado por Elias e, talvez, se possa achar fontes que indiquem que uma 

parte das elites inglesas resistiu ferozmente e durante muito tempo a esse processo de pacificação, mas 

não foi o caso do texto apresentado em 2010 e não é no atual. 

 

b) A segunda crítica realizada foi sobre o evolucionismo na obra de Elias. Essa é uma crítica velha e 

não apresenta novidades no campo. Dias toma o caso do Holocausto como contraexemplo para derrubar 

aquilo que chama de inevitabilidade da  linguagem evolucionista de ELIAS no conceito de 

civilização.  Lembro (e isso é sabido por todos) que o próprio Elias se defendeu por diversas vezes e 

seus seguidores insistem em rebater tais críticas, até aí não temos novidades. Dias se limita naquele texto 

inicial a reproduzir as críticas de outras “autoridades” e não as aprofunda no texto em avaliação. Penso 

que nesse caso e no atual artigo, ele deveria ter se debruçado diretamente no livro os Alemães (livro 

citado por Dias 2010) para realizar suas próprias críticas na medida em que essa obra foi escrita em 

diferentes períodos da vida de Elias e era uma certa resposta as críticas que sofreu por limitar seus 

estudos aos casos de França e de Inglaterra, mas também o acusaram que o conceito de civilização trazia 

de certa forma uma positividade e ideia de evolução. Provavelmente, Dias e qualquer outro poderá achar 

contradições e hipóteses ad hoc nesse escrito confrontado com os demais escritos desse autor em relação 

ao tema central de sua obra. É normal que os autores tentem imunizar as críticas rebatendo-as ou 

aceitando parcialmente (ver caso de T. Khun no posfácio da Estrutura das Revoluções Científicas). 

Penso que Dias em 2010 deveria, sobretudo, ter se debruçado no último capítulo do livro Introdução à 
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Sociologia no qual trata “O problema da “inevitabilidade” da evolução social” ou desenvolvimento 

social (Elias, Was ist Soziologie? Juventa Verlag, Munique 1970). Tal crítica deveria ser reallizada, 

preferencialmente, no texto em alemão ou inglês para que não surjam os exegetas de Elias afirmando 

que tal crítica não se sustenta por ter sido realizada a partir da tradução em português. Penso que uma 

análise com rigor da obra de Elias (ou de qualquer autor) deva ser realizada a partir da perspectiva de 

“Elias contra ele mesmo”, por certo, se um crítico agudo se debruçar sobre Elias poderá achar 

contradições sobre a questão do evolucionismo e um certo etnocentrismo presente nessa obra. Todavia, 

Dias joga Elias no mesmo fosso que atira os elisianos, isto é, se limita a uma crítica que reproduz a 

crítica de “outras autoridades” que podem serem estendidas aos “discípulos  de Elias no Brasil”. O 

discurso da autoridade deve ser substituído por argumentos sem considerar qualquer autoridade, seja de 

Elias ou de qualquer um de seus críticos. Com argumentos e provas (no sentido de Ginzburg) se pode 

derrubar ou corrigir estudos e teorias. 

 

c) Um terceiro ponto que Dias esboça sobre a obra de Elias em 2010 e no atual artigo em julgamento se 

baseia no argumento que Elias e os elisianos tomam o esquema teórico apenas para agregar os dados 

empíricos. Em outros termos, os dados empíricos apenas corroboram com a teoria que já está dada e 

confirmada. A explicação está na teoria, a observação deve confirmar a teoria. Esse tipo de crítica em 

muito se assemelha a crítica popperiana ao verificacionismo e/ou aos modelos indutivos. Se esse tipo 

de crítica procede, penso que ela seria mais efetiva demonstrando a contradição de Elias no conjunto de 

suas próprias obras e nos textos dos elisianos no Brasil ou em outros lugares. Elias indica em Introdução 

à Sociologia que o papel da teoria, em diferentes passagens do livro, é que esta pode ser um mapa que 

pode auxiliar a construir conexões entre eventos, mas que em estudos ulteriores esse mapa pode ser 

redesenhado a partir de novas evidências. Todavia, Dias (2010) pode ter razão quanto ao caráter 

estruturante da sociologia figuracional em tornar a empiria apenas corroboração da teoria, mas para isso 

deve demonstrar seu argumento em termos epistemológicos com densidade, algo que não fez em 

nenhum dos artigos apresentados, o publicado e o não publicado. Deveria com outras fontes desmontar 

algum trabalho de Elias de forma concentrada. 

 

d) O terceiro e mais importante ponto e ao mesmo tempo banal é o da  construção de igrejas ou seitas a 

partir de Norbert Elias. Essa crítica vale para elisianos, marxistas, bourdieusianos ou thompsonianos etc. 

Acho que é uma crítica que bem se ajusta a parte dos campos das ciências humanas. Em geral esse tipo 

de comportamento é mais presente nas áreas de intervenção que se apropriam de referenciais das 

ciências humanas. Serviço social, educação, educação física e outras áreas “descobrem” autores que 

poderão dar sentido ou resolverem qualquer enigma de pesquisa de seu respectivo campo. Aqui o culto 

a autoridade de tais autores passa a funcionar como uma espécie de beatificação deste ou aquele autor. 

Nesse sentido, a crítica de Dias 2010 e no atual texto (em avaliação) faz sentido no que se refere aos 

elisianos na educação física, mas tal crítica se enfraquece porque também pode ser estendida aos 

bourdieusianos, marxistas e outros. O debate do potencial da teoria é um tanto estéril, tanto para aqueles 

que apontam limites como para os crentes que só observam potencialidades (Souza, Starepravo y Marchi 

Júnior, 2014). Qualquer teoria deve ser testada e/ou confrontada diante de determinados recortes 

empíricos e/ou fontes para responder determinadas questões elaboradas. No caso do Elias, Dias poderia 

se perguntar se a tese de Elias sobre as singularidades do processo civilizador se sustenta ou não com os 

dados e recortes realizados pelo referido autor ou se as questões levantadas pelos elisianos são 

respondidas pelo diálogo entre a teoria, dados/fontes ou recortes empíricos. 

  

2- Sobre a resposta as críticas por Souza, Starepravo y Marchi Júnior (2014), tendo a concordar que esse 

texto apenas limita-se a realizar uma exegese de alguns conceitos de Elias e tenta corrigir ou pegar 

possíveis deslizes de Dias em relação a obra de Elias. O texto, apesar de bem escrito, aponta 

exclusivamente as potencialidades da densa e longa obra de Elias. O texto não é crítico e nem relativiza 

as possíveis mudanças que este autor possa ter realizado em seus argumentos ao longo de sua trajetória 

intelectual. Elias, ao longo da vida, e seus seguidores tentaram imunizar a crítica a algumas das noções 

e conceitos tratados na sociologia figuracional. O próprio Elias realiza uma série de críticas sobre as 

noções que usamos, pois, a linguagem é limitada para captarmos as mudanças e configurações sociais. 

Sem me alongar sobre esse texto, que se pretende didático sobre a obra de Elias, penso que as questões 

centrais do debate colocado por Dias em 2010, apesar de todos os problemas que identifiquei acima, 
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não foram tratadas de forma consistente para desconstruir as provocações de Dias com fontes e 

argumentos. Por exemplo, Giulianotti que elabora uma crítica a Elias sobre o tema do esporte moderno 

não foi sequer contestado nessa réplica, mesmo sabendo que Dias também não o usou com densidade. 

Enfim, o debate aqui nesse texto apenas reforça o argumento que os elisianos tentam imunizar a crítica 

e apenas ver potencialidades na obra do autor. Observo que o debate acaba por ficar circular nessa 

resposta de Souza, Starepravo y Marchi Júnior (2014). 

  

 3- Quanto ao artigo em avaliação (Porque ainda não sou eliasiano: tréplica a Souza, Starepravo e Marchi 

Junior) teço as seguintes observações, mas destaco que algumas delas já foram levantadas na primeira 

parte. 

  

a) O título do artigo não ajuda muito e acho que cabe ao editor pensar se deseja permitir que o periódico 

seja o espaço legítimo para desenvolver essa querela que julgo ter ficado circular. Anteciparia dizendo 

que, da forma como está encaminhado o debate,  ele se constitui numa falsa querela. De uma lado temos 

o primeiro artigo que pretender fazer uma crítica a Elias e a epistemologia da teoria desse autor de modo 

terceirizado, isto é, sem que os argumentos dos críticos de Elias sejam desenvolvidos no texto ou 

autonomamente por aquele que subscreve o artigo em 2010. Outra questão sobre esse debate, devemos 

perguntar se Elias tem um significativo impacto na produção da RBCE e na educação física para a revista 

assumir isso como tema. Destaco que o debate se inicia em 2010 sem que nada fosse justificado em 

termos do impacto do referido autor e mesmo dos elisianos na RBCE. 

 

b) Em segundo lugar, o próprio autor novo artigo afirma que o objetivo do artigo “é o de exibir por que 

exatamente minhas posições não são apenas o produto de uma compreensão superficial da obra de Elias, 

se não o resultado de desacordos epistemológicos fundamentais (...)” e continua dizendo que os seus 

críticos não exploraram esse ponto. Todavia, se o artigo trás mais do mesmo, o debate não se justifica 

pois a continuidade dessa querela indica ser pelo conteúdo apresentado pouco fecunda. A justificativa 

no novo artigo diz que irá não só reafirmar suas análises anteriores como radicalizá-las. O que achamos 

na maior parte do texto são defesas das críticas realizadas por Souza, Starepravo y Marchi Júnior (2014) 

e simples reiteração críticas direcionadas a vários alvos na obra de Elias. A crítica apresenta um caráter 

performático e realmente pouco aprofundada até pelas características  de uma comunicação em forma 

de artigo. 

 

c) A questão da ruptura ou continuidade entre jogos tradicionais e esportes modernos permanece. Essa 

é uma das questões centrais para o debate da sociologia e/ou história do esporte. Só esse tema daria 

conta de um bom debate para os estudiosos do esporte e para o exercício da crítica de Dias. Esse seria 

por si só um tema que ajudaria a questionar boa parte da historiografia e da sociologia do esporte. Dias 

indica: “Vários historiadores têm chamado atenção para os elementos de continuidade entre os 

esportes modernos e outras diversões pré-modernas (para uma síntese, ver DIAS, no prelo). Todo 

fenômeno social, quando observado em sua dimensão temporal, apresenta-se, em diferentes medidas, 

como o resultado de dinâmicas anteriores. O que chamamos costumes culturais não são mais que a 

cristalização cumulativa, reatualizada ou transformada de comportamentos do passado. Fenômenos 

sociais, afinal, não brotam do nada. Esse argumento, embora plausível em termos de experiência 

sublunar,  parece não contrariar a tese de Elias sobre o tipo de esporte que vai ao longo de alguns séculos 

se configurando na Inglaterra e nos séculos XVIII/XIX tem uma espécie de configuração que marca 

como as elites inglesas passaram a universalizar regras supralocais e organizar instituições de prática 

corporal nos passatempos que tentava excluir ou atenuar, até onde fosse possível, a violência física que 

poderia eliminar ou machucar seriamente o adversário. Vou ser repetitivo. Elias trabalha com a noção 

de correspondência das relações políticas e tensões de poder entre as elites, de homologia, para  tenta 

explicar como se formaram particularidades no caso inglês que transformariam os passatempos, mais 

ou menos generalizados na Europa medieval e pré-moderna, em esportes institucionalizados ao longo 

do XVIII, do XIX e do XX. Para o Elias isso não se dá por uma relação causal, o processo está em curso 

e sempre pode sofrer reveses. O processo não terminou....a sociedade nunca está pacificada. Alias afirma 

em vários momentos que a paz são sempre breves momentos. A estruturação das relações de poder, o 

conflito e desejos desses grupos teriam fornecido o terreno para formação do esporte no caso inglês. O 

crítico de Elias deveria gastar algumas linhas e apresentar casos que demonstrem que outros esportes 
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estavam se formando com as mesmas características em contexto totalmente diverso daquele visto por 

Elias. Como já indiquei, para  Elias esse processo de institucionalização do esporte não se deu num 

momento mágico, mas com um processo que vai moldando uma nova sociogênese e psicogênese na 

vida social e política nas sociedades por ele estudadas. Todavia, como já dito, o questionamento do 

artigo em avaliação seria relevante para o campo se ele se empenhasse ou atacasse a tese de formação 

do esporte moderno com sua própria demonstração (usando Elias contra Elias) utilizando os argumentos 

de Elias e os confrontando com outros dados e/ou fontes que desmontem a leitura civilizatória do 

esporte. O artigo em tela diz que esse é um tema que vem sendo tratado por TOMLINSON, YOUNG 

(2011), mas não teria espaço nesse texto para discutir os achados desses autores. Uma pena, se os 

achados desmontam a tese de Elias deveria ter usado e não apenas sugerido. Destaco que um artigo 

dessa natureza não deve sugerir, deve sobretudo demonstrar com fontes e dados que reforcem seus 

argumentos. Aliás, esse é um dos ideais normativos proclamados pelo texto em avaliação. Ainda sobre 

a ruptura entre esportes moderno e tradicionais, algo que é esmaecido na argumentação de Elias, o 

aartigo em tela deveria ter tratado uma série de textos clássicos na historiografia e na sociologia do 

esporte quando trataram de entender esse fenômeno social como produtos da urbanização, 

industrialização, comércio, militarização e firmação das grandes metrópoles. É verdade que isso foi 

citado no referido artigo, mas não foi aprofundado para construção e cotejo com a obra de Elias. 

 

d) Sobre a epistemologia (Elisianos e a epistemologia das ciências sociais). O título da seção é por 

demais ambiciosos para ser tratado num artigo de 13 páginas. Tamanha ambição se destrói quando lemos 

a seção por dois motivos. Primeiro o articulista se dedica a contra-atacar demonstrando que a forma de 

argumentação  seus críticos (2014) se concentra num tipo de exegese laudatória da obra de Elias. Como 

já argumentei, acredito que esse tipo de crítica vale para esse caso colocado pelo articulista e também 

para uma série de autores das Ciências Sociais e Humanas e seus seguidores ou religiosos, para usar a 

palavra presente no atual artigo. Esse não é um problema novo,  remonta a velha crítica kuhniana que 

as ciências sociais e humanas possuem dificuldade de formação de paradigmas por ser constituírem em 

escolas e não em “ciência normal. Se não foi essa a intenção do articulista, destaco que sua escrita da 

margem a esse tipo de interpretação, o que julgo ruim ao debate no campo das ciências humanas e 

sociais. O segundo motivo diz respeito ao tipo de generalização e homogeneização que realiza sobre a 

perspectiva epistemológica das ciências sociais e críticas generalizantes que pouco auxiliam o debate 

(ver a argumentação da página 7).  Além disso, assume a posição  epistemológica que [N]o lugar de 

grandes generalizações, interessaria descrições detalhadas e circunstanciadas de situações sociais 

concretas. Os critérios de validação de uma pesquisa, nesse caso, diriam respeito a sua capacidade 

explicativa causal e empiricamente demonstrável acerca de fenômenos específicos. Basicamente, é esta 

minha posição. E de acordo com a epistemologia que a sustenta, é perfeitamente possível se observar 

acuradamente aspectos da realidade social a despeito de quaisquer problemas derivados de 

teorias. Confesso que a pressa nesse tipo de argumentação deixaria qualquer leitor iniciado perguntar-

se o que o articulista está falando? Sua posição é que a validade de uma pesquisa diz respeito a 

capacidade de explicação causal e empiricamente demonstrável acerca de fenômenos específicos? O 

que quer dizer? Para cada fenômeno social o pesquisador deve achar um T1 que gera um T2, os 

fenômenos sociais e históricos devem sempre ter esse modelo de explicação. Parece complicada e não 

muito clara a forma de argumentação do articulista por justamente elencar vários alvos nessa seção e 

não dar conta de nenhum com profundidade. 

 

e) O articulista levanta o debate se pode, se deve, se é desejável ou não, utilizar de teorias para 

construção de problemas ou para proceder observações empíricas. Sua crítica dirige-se aos elisianos no 

qual a estrutura teórica molda a observação e a empiria é apenas corroborativa do já conhecido. A crítica 

é clara, mas em contrapartida o ideal normativo que preconiza aparece espalhado em diferentes 

momentos e, do modo pelo qual está escrito, soa como contraditório. Ora a teoria não tem importância 

para a investigação empiricamente orientada, em outra passagem diz o articulista “Para a pesquisa 

histórica, especificamente, a abordagem teórica mais adequada e aceitável é a que explica casualmente 

fenômenos sociais por meio de descrições narrativas densas, concatenadas e detalhadamente 

circunstanciadas em seus respectivos contextos”. Para o historiador, em suma, “o próprio narrar a 

história já é por si um procedimento explicativo” (RÜSEN, 2010, p. 50-51). A narração por si só não 

apresenta de forma clarividente a causalidade idealizada pelo articulista. Sempre depende da qualidade 
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da narração, pois, ela pode ser simplesmente anedótica. Acrescente no escopo desde item ainda, que o 

articulista traz o debate sobre o eurocentrismo presente no uso da teorias sociais europeias no contexto 

latino-americano, destaque-se que esse é mais um tipo de tratamento superficial de um debate que tem 

uma história recente no campo das CS na América Latina desde o final do Séc. passado.  

  

Parecer: Penso que o artigo em avaliação levanta muitas questões para aprofundar críticas em relação a 

obra de Elias, todavia, não concentra-se em nenhuma delas com a devida profundidade e rigor. O artigo 

em julgamento ora tenta responder e rebater, com certa ironia, às críticas de Souza, Starepravo y Marchi 

Júnior (2014), ora tenta atacar diretamente a sociologia figuracional de Elias. O problema é com esse 

tipo de crítica performática que tenta resolver e atacar tudo, acaba por não dar densidade a nada. Pois, 

ele não usou, como já disse, Elias contra Elias, e não realizou um trabalho de modo que confronte fontes 

(dados empíricos) a tese da desportivização da sociedade inglesa, já que este é um tema central para 

sociologia dos esportes. Também não aprofundou, por exemplo, o tema do evolucionismo da teoria de 

Elias, esse tema daria um artigo no qual poderia realizar um balanço dos críticos de Elias e acrescentar 

sua própria visão sobre o tema. Se observamos o conjunto dos artigos podemos observar que poucas 

obras de Elias aparecem na bibliografia, se considerarmos apenas o que está publicado em português. 

Por fim, SMJ, sou de parecer desfavorável a aprovação do artigo na medida em que o debate está 

colocado de forma circular e não apresenta uma crítica contundente a obra de Elias. O que temos no 

texto são provocações legítimas, mas não tratadas com rigor e densidade.  

 

ANEXO 3 

Carta aos editores da RBCE, solicitando reconsideração da decisão editorial 

 

Recentemente, no dia 12 de outubro, recebi carta do Prof. Felipe Quintão, comunicando decisão editorial 

que rejeitava um manuscrito que submeti à RBCE, sob o título “Porque ainda não sou eliasiano: tréplica 

a Souza, Starepravo e Marchi Junior”. Como o subtítulo indica, trata-se de uma resposta a um artigo 

publicado na RBCE em 2014, em que Souza, Starepravo e Marchi Junior pontuavam potencialidades da 

obra de Elias para os estudos do esporte, tomando um artigo meu, publicado em 2010, também na RBCE, 

como interlocutor. 
  
Sem nenhuma intenção de questionar o processo avaliativo em si, cujos pareceres mostram-se 

claramente isentos, com alguns comentários certamente pertinentes, gostaria, porém, de ponderar a 

respeito da compreensão geral apresentada pelos revisores para recomendar a rejeição do manuscrito. 

Mais que apenas justificar meu pedido de reconsideração da decisão editorial, suponho que críticas desse 

tipo podem ainda colaborar de algum modo para as reflexões da RBCE a respeito do seu próprio 

processo avaliativo. 
  
1. Os revisores criticaram o fato do artigo não citar o quanto eles julgam necessário a obra de Elias, 

embora se encontrem referências à obra deste autor no artigo ao menos em 3 ocasiões, todas elas citando 

a mesma obra, “A busca da excitação”. Não extrapolei tais referências para obras mais gerais, como 

sugerem os revisores, pois claramente não fora este o propósito do artigo, interessado apenas na 

interpretação de Elias e de seus seguidores sobre os esportes, em particular, o que o próprio Elias fez 

apenas numa única obra, que é àquela citada pelo artigo. Além disso, extrapolando as reflexões do 

próprio Elias sobre o esporte, interessa também o modo de apropriação destas reflexões por 

pesquisadores do esporte que chamam a si mesmos de “eliasianos”, mas sempre restrito ao universo do 

esporte e lazer, especificamente. Não por acaso, já no título do artigo, há referência aos eliasianos e não 

ao Elias. Na verdade, tentei contextualizar a obra de Elias sobre esportes de modo diferente do que 

fazem os eliasianos, desvinculando-a de uma interpretação mais dogmática, o que talvez seja mais justo 

com a própria obra de Elias. 
  
2. Diferente do que afirmam um dos revisores, a crítica a um pensamento eurocêntrico aplica-se 

perfeitamente ao estudo do esporte, pois este não é um fenômeno estritamente europeu, a despeito do 

contexto que o tenha originado pioneiramente. Desde o século 19 o esporte é um fenômeno global, cujos 

significados, como acontece frequentemente nesses casos, são bastante condicionados pelo contexto 

local em que tais práticas vão imiscuindo-se. Não é outro o motivo pelo qual interessa a acadêmicos de 
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vários países investigar o assunto, mantendo, inclusive, publicações periódicas com este propósito, 

como a própria RBCE. Haveria um antiquado essencialismo em se tentar confinar os sentidos históricos 

de quaisquer práticas culturais, incluindo-se as esportivas, ao contexto que lhes deu origem. O fato do 

cinematógrafo ter surgido na França não torna o cinema um fenômeno francês, bem como o budismo 

ter surgido na Índia não o confina histórica ou culturalmente àquele país. O eurocentrismo, além disso, 

não se refere a uma delimitação regional de objetos de pesquisas, se não a um modo de olhar, surgido 

no âmago do próprio pensamento europeu, deve-se acrescentar. Há ainda outro equívoco na crítica 

formulada por um dos revisores a esse respeito, afirmando que o debate sobre eurocentrismo nas ciências 

sociais latino americanas é recente, o que não é de todo correto. As formulações da teoria da dependência 

ou da antropologia latino-americana a partir dos anos 1950 bem nos lembram, embora não fosse razoável 

esperar que o artigo enfrentasse mais essa discussão dentro dos limites de espaço disponível. 
  
3. Embora os revisores apontem criticamente e por caminhos diferentes para uma insuficiência empírica 

nos meus argumentos, o artigo recorre a fontes com este propósito em várias passagens, todas 

devidamente citadas no trabalho. Do mesmo modo, há também uma indicação bastante clara para uma 

periodização alternativa para a emergência histórica do esporte, que não se confunde, de forma alguma, 

com a tese de que os esportes são fenômenos universais presentes em todas as épocas e culturas. Parece-

me existir aqui uma confusão a respeito do que poderia ou não ser chamado de empiria ou fonte primária 

para um debate historiográfico, como é o do artigo, e não histórico, como parecem enxergar os revisores. 

Certamente teria sido desejável ampliar o escopo dessas fontes (que são primárias para um estudo 

historiográfico, insisto), incluindo referências a trabalhos como os de John Plumb, Richard Holt, Peter 

Burke ou David Brailsford. Todavia, há um limite de espaço bastante estreito que um artigo submetido 

à RBCE pode dispor (incluindo-se as referências bibliográficas). 
  
4. Nesse sentido, pesquisas das humanidades talvez se encontrem diante de uma difícil encruzilhada 

para sua vinculação na RBCE. Por um lado, a possibilidade de tratar com relativa profundidade de 

apenas poucos assuntos em cada artigo, mas sob o risco de esvaziar-se a própria relevância do trabalho, 

no que alguns críticos têm chamado “salami publishing”. Por outro lado, a possibilidade de se tentar 

apresentar algo um pouco mais abrangente, mas de maneira sumária, prescindindo-se de descrições mais 

detalhadas, pode representar o risco de parecer superficial, como parece ter se dado na avaliação deste 

artigo. Acredito que os revisores precisariam estar sensíveis a esta situação, sob o risco de gerar-se uma 

profunda incompatibilidade entre o que pode ser apontado por necessário pelos revisores e o que é 

possível aos autores de acordo com as suas opções e também com o espaço disponibilizado pela revista. 
  
5. No caso do artigo, as apreciações dos revisores, quando tomadas em conjunto, sugerem a necessidade 

de um maior aprofundamento dos tópicos abordados, no que estão corretos. Todavia, essa crítica, 

embora pertinente em larga medida, não considera o limite de espaço disponível para artigos da RBCE, 

o que parece especialmente difícil para articulação de debates teóricos. A única maneira de atender a 

esta indicação seria sacrificar boa parte dos assuntos abordados, restringindo-os significativamente, o 

que também comprometeria em outros termos sua profundidade e até sua relevância, eu diria. De certo 

modo, um dos revisores reconhece estas dificuldades, ao destacar a natureza, em suas palavras, “pouco 

aprofundada” das críticas apresentadas no artigo, e continua, “até pelas características de uma 

comunicação em forma de artigo”. Nesses termos, haveria então comunicações irremediavelmente 

vedadas ao formato de artigo, como é o caso de reflexões de natureza teórica, o que seria um 

empobrecimento da RBCE. 
  
6. O mais delicado de tudo, contudo, parece-me as indicações para se criticar a obra de Elias a partir das 

próprias obras de Elias, ou de enfatizar-se mais e melhor outros assuntos que não foram abordados pelo 

artigo, como faz um dos revisores. Por certo, haveria outros assuntos e abordagens possíveis, mas 

seguramente não representariam o que tentei realizar. A tônica geral que o artigo indica, totalmente 

diferente da direção que aponta este revisor, é a compreensão da história a partir da própria história e 

não a partir da obra de nenhum teórico em particular, em abordagem que estaria justamente no polo 

epistemológico oposto à sugestão do revisor. Neste ponto, acredito estarmos diante do tênue limite entre 

a crítica e a censura. Um dos revisores claramente discorda de um dos argumentos que o artigo tenta 

defender, relativo a possibilidade de realizar-se pesquisas sem referências teóricas. Segundo palavras do 
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revisor, “a narração por si só não apresenta de forma clarividente a causalidade idealizada pelo 

articulista”. Ora, a negação da narração como recurso teórico ou metodológico legítimo ou pertinente 

para a busca da causalidade de fenômenos históricos, contraria mesmo o artigo. É certo que tais 

argumentos são heterodoxos e controversos, mas nem por isso academicamente menos legítimos ou sem 

fundamentos. A mera discordância não é suficiente para se recomendar a rejeição de um artigo, 

precisamente porque sempre haverá outras abordagens disponíveis ou outros assuntos por tratar, afinal, 

nenhum artigo nunca poderá ser exaustivo o bastante. Nesse caso, porém, parece que o revisor não se 

contentou em apenas discordar da abordagem sugerida, mas também a interdita e desautoriza, sem 

também apresentar uma justificativa mais explícita para tal. 
  
Como destaquei de início, nenhuma das minhas ponderações aqui têm a pretensão de questionar o 

processo avaliativo da RBCE em si. Todavia, diferente da apreciação dos revisores, os assuntos 

abordados pelo artigo, tais como a periodização mais adequada para identificação da emergência 

histórica do esporte, as relações de continuidade ou descontinuidade histórica nesse processo, fatores 

mais proeminentes para sua explicação causal, ou limites e distorções no uso de referenciais teóricos, 

parecem-me ainda dignos de serem apresentados, pois são tratados ali de um ponto de vista praticamente 

indisponível na nossa comunidade. Além disso, publicá-lo parece-me também que seria excelente 

oportunidade de seguir estimulando outro tipo de cultura acadêmica entre nós, onde o não debate pode 

e deve dar lugar ao debate aberto. A continuidade de discussões explícitas entre trabalhos que não 

ignorem ou finjam ignorar uns aos outros é uma condição de possibilidade para o progresso do 

conhecimento científico, o que está entre uma das razões para que vários editores de periódicos 

estrangeiros (tenho em mente títulos anglo-saxões), induzam, deliberadamente e quase sempre de 

maneira proveitosa, debates mais abertos e diretos entre autores. Acredito que esta seria uma direção 

interessante para periódicos brasileiros fomentarem progressos na nossa comunidade, motivo pelo qual, 

inclusive, decidi elaborar uma resposta mais formal e organizada (repare que já no início do meu artigo 

publicado na RBCE em 2010 sobre este assunto, há um esforço de estabelecer debates e linhas de 

interlocução crítica explícitas com a produção disponível). 
 

 

 


