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Resumo: Partindo de uma discussão sobre o gol de Maradona conhecido como “a mão de 
Deus”, o objetivo deste trabalho é apresentar os problemas teóricos da relação entre 
regras de jogo e regras morais na sociologia figuracional. 
Palavras-chave: Regras morais, “La mano de Dios”, Sociologia Figuracional 

 
Abstract: based on the moral problem of Maradona’s goal known as “the hand of God”, 
this work presents a theoretical discussion of how game rules and moral rules are related 
within Figurational Sociology. 
Keywords: Moral rules, ‘the hand of God’, Figurational Sociology. 

 
 

 
 

O dizer de um gol feito com as mãos? Na sistematização das regras do futebol feita 
pela FIFA é muito claro que, com exceção do goleiro, “tocar a bola com as mãos 
deliberadamente” é uma infração. De um ponto de vista puramente formal, não há dúvidas 
acerca dos “gols de mão”: estes não têm (e não devem ter) um lugar na prática do futebol. 
E ainda, considerando que a proibição do uso das mãos a todos os jogadores (com exceção 
do goleiro) é fundamental para a identidade do futebol “association”, a realização de um 



gol de mão é, para a economia dos valores própria deste esporte, não apenas um desvio, 
mas uma espécie de ameaça ou patologia. 

Contudo, os gols de mão acontecem. Sua versão mais célebre e que lhe alçou a 
categoria de “trauma cultural” ocorreu quando Diego Maradona, em 1986, num jogo entre 
Inglaterra e Argentina, classificou a Argentina para as semifinais da Copa do México.  A 
dimensão moral deste gol se tornou ainda mais problemática quando Maradona o justificou 
como “La mano de Dios”. O herói trágico teria expressado como realizou o primeiro gol da 
partida: "un poco con la cabeza y un poco con la mano de Dios". A discussão deste gol 
suscita tantas paixões porque traz em si as principais contradições da vida moral. Seria a 
“mão de Deus” um resultado da sorte e, portanto, algo que devemos aceitar como parte do 
jogo e da vida? Ou seria, antes, resultado de ação deliberada, má-fé, que precisa sempre ser 
desprezada e punida, caso queiramos justiça nos jogos (na vida)? Especificamente sobre a 
atitude de Maradona, devemos considerá-la pura e simplesmente como a ausência de fair 
play, um exemplo de atitude imoral, ou uma ação racional- justificada pela necessidade de 
ganhar? Seria o exemplo da falta de virtude ou da forma de sobreviver dos mais fracos? 
Sentiriam os ingleses a mesma revolta caso the hand of God tivesse jogado a seu favor? O 
que deveriam os ingleses fazer diante daquela “mão do diabo” 1: clamar por justiça ou 
aceitar seu destino? O desenvolvimento do futebol deve ser um esforço para evitar as 
vitórias baseadas nos gols de mão ou eles são, como a presença do infortúnio na vida, 
inevitáveis? 

Apesar do desvio da regra presente no gol de mão, as tentativas de justificá-lo 
contêm inequívocos argumentos morais e posições éticas defensáveis que se tornam mais 
problemáticas quanto mais consideramos seu uso corriqueiro na vida social. Todavia, este 
trabalho não pretende resolver a querela moral trazida pela atuação ‘da mão de deus’ no 
futebol, mas concentrar-se numa discussão muito mais limitada (e que certamente interessa 
a um universo bem mais restrito de pessoas) que é a sua compreensão sociológica2. De 
fato, acreditamos que “la mano de Dios” é um fato paradigmático para a razão sociológica. 
Não que a sociologia possa lhe dar respostas definitivas, mas, num sentido oposto, a 
tentativa de compreender o valor do ‘gol de mão’ pode ser muito importante para a 
compreensão dos limites da razão sociológica. 

O interesse deste trabalho é revelar a teoria sociológica da moral presente na 
sociologia figuracional ou processual de Norbert Elias. É parte fundamental do argumento 
apresentado aqui que o processo civilizador é também um processo de transformação da 
experiência moral. Esse argumento poderia ser desenvolvido através de cada uma das áreas 
específicas da sociologia figuracional, mas esse trabalho parece ser facilitado quando nos 
voltamos para as figurações esportivas devido à possibilidade de comparação entre as 
regras do jogo e as regras morais. Há, porém, um argumento que será bem mais difícil de 
provar: que os limites da sociologia da moralidade de tipo figuracional são os limites da 
própria sociologia, mas aqui esperamos mais uma vez que os dilemas vindos do futebol 
possam ser esclarecedores. 

 
Processo civilizador e Moralidade 
 

 A comparação entre regras do jogo e regras morais parece, à primeira vista, 
simples. Contudo, o que está em jogo é a própria caracterização da experiência moral e 
uma elaboração da natureza e origem da normatividade. Assim, ao tratar do 
desenvolvimento dos esportes, a Sociologia Figuracional também elabora uma teoria da 

                                                            
1 Em 2008 o tablóide inglês “The Sun” publicou u suposto arrependimento de Maradona. Uma vez que este revelou a 
distorção realizada pela reportagem, o jornal passou a chamar o evento de “ a mão do diabo”. 
2 Para uma discussão filosófica do valor moral dos gols feitos com mão ver: TORRES, C.R. (2006) 



moralidade: constrói um modelo de sujeito moral. Mas, que moralidade é essa? Quem é 
esse sujeito moral? 

 A caracterização do desenvolvimento do processo civilizador tem como aspecto 
chave uma mudança da ‘sensibilidade’ dos indivíduos. Segundo Elias: 

“(...) no curso de séculos, o padrão de comportamento humano, (...) muda muito 
gradualmente em uma direção específica. Vemos pessoas à mesa, seguimo-las 
quando vão para a cama ou se envolvem em choques hostis. Nestas e em outras 
atividades elementares, muda lentamente a maneira como o indivíduo comporta-
se e sente” (ELIAS, 1994, p. 14). 

  Esta transformação nos sentimentos e na conduta é “uma mudança muito específica 
nos sentimentos de vergonha e delicadeza” (ELIAS, 1994, p. 14). A expressão dos 
sentimentos na relação com os outros passou a ser um objeto fundamental do controle 
social, não de maneira difusa ou dúbia, mas como um conjunto de regras específicas: 

“as normas sociais de conduta e de sentimentos, especialmente em alguns 
círculos da classe alta, começou a mudar de maneira bastante clara a partir do 
século XVI e em uma direção muito concreta. A regulação da conduta e dos 
sentimentos se tornou mais estrita, mais diferenciada e englobadora, contudo, 
também mais equilibrada e moderada ao eliminar o excesso de autopunição” 
(ELIAS &DUNNING, 1995, p. 37) 

  As regras de etiqueta são uma dimensão da vida social privilegiada para a 
percepção desta transformação histórica em curso. Entretanto, seu alcance sociológico é 
mais amplo: implica uma transformação geral na relação com o corpo, especialmente com 
o corpo do outro e com os ‘aspectos’ deste que devem tomar parte na vida social. As regras 
de controle de sons e fluidos corporais junto com regras de comportamento e comunicação 
estabelecem não apenas um conjunto de normas mundanas e superficiais, mas são 
internalizadas de um modo em que a sensibilidade com relação ao outro (e sua 
proximidade- o próprio material da moralidade) são modificados radicalmente. 
Comportamentos que em outras épocas não eram objeto de interesse passam a ser 
considerados repugnantes e proibições sociais são criadas como se novos tabus estivessem 
se institucionalizando, estabelecendo um novo limiar para os sentimentos de medo, 
repugnância e vergonha. 

O mundo das atividades que hoje denominamos ‘esportes’ é capaz de revelar de 
maneira mais direta a natureza moral destes novos tabus que se instituem. Como exemplo, 
podemos pensar na história do boxe onde um aumento da sensibilidade e controle da 
violência se manifestou numa sucessão de modificações das suas regras: na proibição do 
uso das pernas, no uso de luvas e seu posterior alcochoamento, na divisão dos lutadores 
por categoria e na delimitação do campo da luta. Ainda que permaneça nos esportes o 
ethos de imitação de batalha3, sua principal característica, que a diferencia das práticas 
antigas e medievais, é a tentativa de minimizar a violência. Assim, “la mayoría de los 
deportes entrañan un factor de competitividad. Son competiciones que implican ele uso de 
la fuerza corporal o de habilidades no militares” 4 mas, o uso das regras se desenvolveu no 
sentido de minimizar a violência e reduzir a agressão física. Elias demonstrou que existe 
certo grau de afinidade entre a forma parlamentar e os jogos esportivos5 

A perspectiva histórica permite que tenhamos uma verdadeira compreensão da natureza 
e do grau de transformação ocorrida nos padrões de sensibilidade. Se pensarmos uma 
atividade desportiva que hoje consideramos violenta como, por exemplo, a luta livre, e a 
comparamos com as lutas tal como realizadas na antiguidade podemos perceber de que 

                                                            
3 ELIAS, N; in: ELIAS & DUNNING (1995), p. 38. 
4 ELIAS, N; in: ELIAS & DUNNING (1995), p. 35 
5 ELIAS, N; in: ELIAS & DUNNING (1995), p. 41 . 



trata e como se operou a mudança de sensibilidade captada pela idéia de ‘civilização’. Nas 
lutas de pancrácio da Grécia antiga, todo o corpo era usado (pés, cotovelos, joelhos, 
pescoço e cabeça), sendo que na versão espartana também se usava os dentes.  

“Los pancratistas podían sacarse los ojos uno al otro (...) dislocarle los dedos de 
las manos, los huesos de los brazos y aplicarle las llaves de estrangulamiento. Si 
uno lograba derribar al otro, podía sentársele encima y golpearlo en la cabeza, el 
rostro, las orejas, también podía darle patadas e pisotearlo. No hace falta decir 
que en este brutal torneo los luchadores recibían en ocasiones las heridas más 
horribles y no pocas veces uno resultaba muerto” (MEZOE, F. in: ELIAS 
&DUNNING, 1995, p. 169) 

 A nossa sensibilidade para as formas violentas se modificou de tal forma que, 
dificilmente, um espetáculo como esse poderia ser tolerado hoje. Mesmo a “luta livre” 
possui uma série de limitações como a proibição de golpes traumáticos, dedos nos olhos, 
beliscões, chave de rins, golpes nos olhos, nariz, boca e ouvido, puxões de cabelo e 
mordidas6. Tem-se ainda que considerar o fato de que as lutas acontecem num lugar e 
tempo delimitados, diante da presença de juízes que tem sua ação garantida e controlada 
por instituições. No caso específico do futebol, a sociologia figuracional demonstrou como 
a versão jogada hoje difere grandemente dos jogos com bola da Idade Média onde, por 
exemplo, no ‘hurling a campo aberto’ o jogo era realizado no espaço entre duas ou mais 
localidades sem a limitação do número de jogadores entre os times e nem tampouco a sua 
diferenciação.  A descrição seguinte pode dar uma boa idéia da mudança operada 
historicamente: 

“(...) Cuando se reúnen, no se equipara el número de jugadores ni se contrasta a 
los hombres: solo se lanza al aire una pelota de  plata y el equipo que logre 
atraparla y llevarla, por su fuerza o pericia, hasta el lugar que se le ha asignado, 
obtiene la pelota y la Victoria. Quienquiera que tenga en su poder esta pelota se 
ve perseguido generalmente por el bando adversario; y este no le dejará hasta 
que (sin ninguno respeto) ele portador sea derribado a la bendita tierra de Dios 
(...).”(CAREW, R. in: ELIAS & DUNNING, 1995, p. 225-227)7 
Através dessa descrição é possível entender porque durante tanto tempo os jogos 

coletivos foram considerados perigosos. Em 1302, o rei Eduardo II tentou banir os jogos 
com bola de Londres fazendo referência aos males despertados durante o jogo8. A bola 
chegou a ser muitas vezes considerada como um objeto tomado por um espírito demoníaco 
pela fúria e paixão que suscitava sua disputa. Naquele mesmo relato antigo sobre o hurling, 
o cronista questiona o valor daquela prática:  

“pues si por un lado proporciona fuerza, resistencia y agilidad a sus cuerpos e 
infunde valor a sus corazones para enfrentarse el enemigo, también, por otro, va 
acompañado de numerosos peligros. Algunos dos cuales siempre les tocan en su 
suerte a los jugadores (…) cuando ele hurling ha terminado, se les ve retirarse a 
sus casas como quien regresa de una dura batalla, con la cabeza abierta, huesos 
rotos e dislocados, y con tales heridas que hacen menguar sus días” (idem) 
O que a sociologia figuracional chama de uma transformação da sensibilidade pode 

muito bem ser descrito como uma transformação da moralidade. Se tomarmos uma 
concepção particular de moralidade, especialmente uma de tipo emotivista, transformações 
no umbral de vergonha, medo e repugnância são a base para o estabelecimento da 

                                                            
6 Fonte: http://lutalivresubmission.com.br/?fx=pagina1, em 18/09/09. 

7 Richard Carew, A Survey of Cornwall, Londres, 1602.  
8 “For as much as there is great noise in the city caused bu hustling over large balls, from which many evils may arise, 
which God forbid, we command and forbid on behalf of the king, on pain of imprisonment, such games to be used” 

http://lutalivresubmission.com.br/?fx=pagina1


experiência moral. Partindo-se do ponto de vista de uma teoria da moral, é possível 
questionar esta particular fundamentação e apresentar seus problemas. Contudo, o que está 
sendo expresso aqui não é uma consideração do ‘processo civilizador’ como o 
desenvolvimento da moralidade por excelência, e sim um argumento mais simples: o 
processo civilizador como um tipo específico de teoria da moral. Adiante, discutiremos 
alguns problemas desta concepção particular ou quais os dilemas de uma sociologia 
processual da moralidade. Antes, é preciso destacar que sua grande contribuição foi 
demonstrar como hábitos simples (por exemplo: usar garfo) podem estar relacionados a 
uma complexa transformação das relações sociais e morais. Do ponto de vista da 
moralidade como a preocupação com a vida correta, a importância da sociologia 
figuracional está em demonstrar como as mínimas ações sociais, especialmente aquelas 
que parecem naturais ou idiossincráticas, são na verdade parte de um conjunto de valores 
que orienta a dinâmica social.  Nesse caso, os esportes são mais um exemplo de como se 
deu esta transformação. De fato, “os jogos são microcosmos da natureza fundamental da 
vida social” (GIULIANOTTI, 2004, p.147) onde é possível perceber a falsidade da 
dicotomia entre indivíduo e sociedade e a sua real interdependência (idem). De práticas 
que comportavam uma extrema dose de violência (de acordo com nossos padrões 
‘civilizados’) tanto entre os que ‘jogavam’ quanto entre aqueles que assistiam, de situações 
que podiam se estender até a morte, os esportes se transformaram em situações marcadas 
por regras claras, comportamentos pré-determinados e controlados onde o sofrimento e a 
crueldade devem ser evitados. 

O entendimento do processo civilizador como um processo moral precisa ainda de 
duas qualificações importantes. Primeiro, é importante notar que o termo “civilizado” não 
tem, para Norbert Elias, um valor ‘em si’ mas é simplesmente um termo que só tem sentido 
comparativamente9. Ao referir-se aos limiares de autocontrole e repressão de certos atos, 
não está se apresentado uma transformação da espécie, mas simplesmente um ‘padrão’ que 
organiza as ações dos conjuntos de indivíduos e que, portanto, pode reverter-se. 

Segundo, Elias não considera o processo civilizador como o desenvolvimento de 
relações sociais mais justas ou de um processo de moralização (nem caberia a sociologia 
esse tipo de julgamento), mas sim como o desenvolvimento de uma “moralidade 
contraditória” (ELIAS & DUNNING, 1995, p. 167). A cisão ou contradição desta 
moralidade está no fato de que o controle e a repulsa pela violência dentro do grupo social 
não se estabelece de maneira equivalente na relação entre grupos. As barreiras e o 
autocontrole que devem ser erguidos contra a violência no interior do grupo são 
constantemente confrontados por demandas contrárias devido a conflitos, guerras, etc. Em 
outros termos, a regra moral válida para o ‘nós’ não é equivalente a regras que devem ser 
usadas para os ‘outros’. Essa idéia é esclarecida quando se pensa a relação entre os antigos 
e novos moradores de Winston Parva (ELIAS & SCOTSON, 2000) onde os padrões de 
reconhecimento moral que organizam e mantém internamente o primeiro grupo não são 
empregados para as relações com os “outros”. A organização da vida social entre dois 
grupos: o “nós” e os “outros”, naquele caso particular estabeleceu também a criação de 
dois padrões de justificação e regulação moral10. Essa cisão presente em várias figurações 
vai ser explicitada no mundo dos esportes de maneira fundamental na oposição de 
vontades que caracteriza qualquer jogo e seus desenvolvimentos: necessidade da vitória, 

                                                            
9 “No se puede decir en sentido absoluto: nosotros somos ‘civilizados’, ellos son ‘incivilizados’. Pero si puede decirse 
con gran confianza: ‘las pautas de conducta e de sentimiento de la sociedad A son más civilizadas que las de la sociedad 
B’ siempre que se tenga a la mano un medidor claro y preciso Del desarrollo.” (ELIAS &DUNNING, 1995, p. 178) 
10 Assumo como pressuposto duas idéias sobre o argumento apresentado em “Os estabelecidos e outsiders” (ELIAS & 
SCOTSON, 200o): (1) O desenvolvimento das relações de poder como se apresenta na comunidade estudada é também a 
construção de uma moralidade, e (2) o desequilíbrio entre os dois grupos revela uma versão sociológica da temática 
hegeliana da dialética entre senhor e servo. 



nas idéias de vergonha, honra e sacrifício e na experiência de torcer, independentemente do 
processo de esportivização. 

 
“A mão de Deus” 
 
 A sociologia figuracional desnaturaliza nossa compreensão da experiência e 
fundamenta o pressuposto básico da sociologia: de que a realidade é socialmente 
construída.  Com relação ao estudo dos esportes, tem-se que ressaltar sua importância não 
apenas pelo lugar que estes ocupam na sociedade hoje, mas principalmente por deslocar a 
abordagem sociológica de uma hierarquização implícita de atividades no interior da vida 
social. Se o interesse é compreender a formação da vida social, a sociologia figuracional 
demonstrou que tanto quanto o trabalho, o ócio é parte fundamental da organização social. 
Essa quebra de uma suposta hierarquia intrínseca às esferas da vida social (comum na 
sociologia clássica) realiza uma ruptura epistemológica e metodológica fundamental para a 
disciplina. 

Contudo, aqui interessa uma discussão bem mais restrita: a relação entre as regras 
do jogo e as regras morais, ou, o que a razão sociológica pode nos dizer sobre fatos morais 
como os gols de mão. Assim, elencamos algumas considerações que podem ser feitas, 
partindo da sociologia, sobre “la mano de Dios”: 
 Fair play 
Dada a extensão da polêmica gerada pelo gol e o fato de que os próprios argentinos se 
dividem quanto ao valor de uma vitória dada pela ‘mão de deus’, percebe-se que a idéia de 
fair play se universalizou. A extensão do debate não pode ser creditada apenas ao tamanho 
do evento e ao caráter midiático do futebol. É óbvio que qualquer fato ocorrido numa Copa 
do Mundo tenderá a ser mais discutido. Contudo, nesse caso não foi a Copa do Mundo que 
dramatizou o gol de mão, mas o seu inverso. O fato de que ‘la mano de Dios’ dramatizou a 
Copa do México está intimamente ligada ao fato, nada natural, de que o futebol precisa ser 
jogado dentro de parâmetros de Justiça e que sua figuração (que é específica, histórica e 
situada) pode ser entendida pela quase totalidade de indivíduos sobre a terra. Se o 
pensamento político no Capitalismo Tardio é um grande debate sobre os termos e a 
possibilidade de uma justiça transnacionalmente aplicável, na Copa do México esse 
problema está num patamar muito mais avançado. Pois, o fundamento da justiça já está 
definido nas regras e a grande frustração, que é um reconhecimento trágico dos problemas 
inerentes ao jogo/vida, é porque a sua promessa não foi cumprida- por que se perde a 
oportunidade da justiça? Assim, temos um importante aspecto para a problematização das 
regras morais: ainda que a moralidade fosse algo relativo a culturas particulares, o 
fenômeno de esportivização não só dissemina a compreensão de um fundamento moral 
específico (o fair play que surgiu a partir de uma figuração histórica inglesa), mas 
estabelece, ainda que não intencionalmente, um padrão universal. 
Falkland ou Malvinas? 
Para Elias é muito claro que a necessidade de violência na relação entre os Estados 
interfere na tentativa de diminuição do patamar de violência dentro do Estado. Assim, uma 
das dimensões que não pode ser retirada da partida é a guerra em que anos antes Inglaterra 
e Argentina se encontravam. Há que ser reconhecido o caráter extremamente civilizador e 
civilizado do futebol ao permitir que poderosas emoções coletivas organizadoras da 
identidade dos dois países pudessem ser resolvidas sem violência física. Se faz parte das 
regras do jogo uma suspensão do mundo e a criação de um mundo particular, um 
microcosmo mais controlável que a vida, não há como evitar que ‘sentidos’ da vida sejam 
transportados para este mundo mimético. Assim, os argentinos não entraram em campo 
como simples jogadores, eram também responsáveis por resolver em campo as feridas 



causadas à identidade argentina pela nação inglesa. A vingança não poderia ser realizada 
através da violência física, mas o futebol permitiu o exercício simbólico e antropológico do 
sacrifício. Na verdade, ao fim e inesperadamente, o que foi sacrificado naquele jogo foi o 
próprio futebol argentino que mesmo sendo mais bonito e alegre que o inglês11, passou a 
ser suspeito. O futebol argentino foi sacrificado para que a identidade nacional fosse 
vingada através da visão do sofrimento inglês. Assim, pensando de um ponto de vista 
sociológico, o ato de Maradona não foi imoral: se entendermos a organização moral de 
uma comunidade, o sacrifício é necessário para sua própria continuidade.  
Maradona: um Gentleman 
Não podemos dizer que a ação cometida por Maradona é, em si, civilizada. Contudo, se a 
colocarmos numa perspectiva do desenvolvimento histórico dos jogos com bola, temos que 
o episódio ‘da mão de Deus’ é na verdade o verdadeiro símbolo do processo de civilização. 
Tomando como exemplo a história dos jogos e de toda a violência que estes comportavam, 
chegando até a morte dos competidores, o que foi ‘la mano de Dios’? Considerando que no 
futebol do início do século XX não era um fato extraordinário que um jogador tivesse a 
perna quebrada, a indignação causada pela atitude de Maradona revela como o futebol 
internalizou normas de autocontrole e fair play. O ato em si foi um simples toque, não 
visto pelo juiz devido a sua própria sutileza. A falha de outros atores envolvidos também 
contribuiu para que a ação fosse traduzida numa vantagem diminuindo a culpabilidade 
social de Maradona: ele não poderia orquestrar sozinho todas as posições que lhe deram a 
vantagem, cada um dos jogadores contribuiu para aquele resultado. Seria equívoco, 
especialmente se considerarmos as constantes admoestações eliasianas de que não há pura 
liberdade ou indivíduo sem sociedade, conferir a único jogador toda responsabilidade por 
uma ação que é social. Assim, quando dizemos que o gol de mão é civilizado não estamos 
dizendo que ele é bom e justo, mas que ele é uma vantagem adquirida sem violência nem 
coerção e permitida pela incapacidade de ação (que sociologicamente é uma ação válida e 
normal) de outros atores 
 
Maradona 1 x Sociologia 0 
 
 Para o desenvolvimento do argumento presente neste artigo é necessário que neste 
momento o leitor tenha, em algum momento desta exposição, experienciado alterações no 
seu limiar de raiva ou desprezo. A questão mais fundamental sobre o gol feito com a mão 
de Deus é se ele é certo ou errado. Do ponto de vista das regras do futebol, essa resposta é 
muito simples e do ponto de vista da moral própria do jogo também: o gol de mão é 
desonesto e sua desonestidade não pode sair impune porque ela afronta o próprio 
fundamento do jogo. Se há espírito (no sentido hegeliano) no futebol, o gol de mão é sua 
reificação. Se o futebol for considerado uma expressão (também no sentido hegeliano), 
então o gol de mão aliena todos os jogadores do sentido verdadeiro do futebol. Desse ponto 
de vista, entendemos que as regras de jogo são regras morais, e como na moralidade as 
ações precisam ser universalizáveis sob pena de uma patologia se instaurar. 
 Contudo, o que nossa exposição demonstrou é que o sentido de certo ou errado, 
justo e injusto, não tem lugar na sociologia. Ainda que possamos entender como um padrão 
de justiça se disseminou, não podemos afirmar que tal padrão é a própria encarnação da 
Justiça ou que é bom em si. Certamente, momentos históricos distintos terão diferentes 
padrões para entender e julgar a mesma ação. Apesar da compreensão das regras do futebol 
ser ampla e da possibilidade encontrada pelos atores em comparar futebol e vida, isso 
ainda não implica a possibilidade de aceitarmos sua universalidade ou validade de suas 
regras  como exemplo de justiça. Do ponto de vista da sociologia, percebemos que o 
                                                            
11 Reconheço o problema sociológico desta afirmação. 



futebol, bem como outras práticas desportivas, está em desenvolvimento, também as 
formas de julgar suas ações particulares. 

Quando Maradona atribuiu o seu gol à mão de deus, ele corretamente definiu a 
natureza dos valores que a sociologia não pode compreender: qualquer um que faça 
referência a estruturas transcendentais. Não acreditamos que esse seja um problema 
particular da sociologia figuracional. Contudo, esta perspectiva revela muito bem os 
dilemas que se apresentam quando esse tipo de valor não é tematizado. Não se trata de 
requerer que a sociologia possa incorporar ao seu corpo o problema do transcendental, 
contudo, é importante perceber que existe uma dimensão da experiência social (os 
sentimentos morais) que precisa ser mais bem entendida no seio da disciplina. 

Do ponto de vista sociológico existe um modelo teórico de equalização entre regras 
do jogo e regras morais que as interpreta e transforma em regras de coerção. Contudo, o 
apego dos indivíduos às regras morais possui um caráter mais amplo que a internalização 
do medo ou constrangimento e, portanto, não pode ser entendido simplesmente como uma 
relação com as convenções socialmente aceitas. O sentido que anima a revolta contra o gol 
de mão ou a admiração diante de demonstrações de fair play é, do ponto de vista da 
filosofia moral, completamente distinto de outras convenções sociais. Mas, mesmo que a 
sociologia não possa incorporar completamente essa dimensão sob pena de contradizer seu 
próprio fundamento, é necessário reconhecer a diferença desses sentidos para a experiência 
dos atores. 

 
Final 
 
 Este artigo buscou, através de uma interpretação do gol de mão feito por Maradona 
na Copa do México de 1986, problematizar a relação entre regras do jogo e regras morais 
na sociologia figuracional. Tentou-se demonstrar como a idéia de um processo civilizador 
contribui não apenas para o entendimento das práticas esportivas, mas também fornece as 
bases para a compreensão sociológica da moralidade. Contudo, ficou claro que a resposta 
mais fundamental sobre a natureza do gol feito pela ‘mano de Dios’ não pode ser 
respondida com base no conhecimento sociológico. Assim, a proposta do trabalho não é 
fazer escolhas entre uma perspectiva sociológica ou filosófica, mas apenas demonstrar 
como a segunda apresenta um ‘sentido’ experienciado pelos atores que pode ser tematizado 
pela razão sociológica. 
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