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Resumo: Este artigo abre espaço para se compreender as atribuições do jogador-
enunciatário de futebol eletrônico e do enunciador da revista Dicas & Truques para 
PlayStation. Para isso, recorre-se a José Luiz Aidar Prado a fim de verificar o papel 
performativo da mídia e como os mapas modalizam os leitores. Em Alain Badiou, 
busca-se perceber o caminho necessário para esse sujeito se imortalizar ao se envolver 
nos jogos. Zygmunt Bauman ajuda a esclarecer como o sujeito se insere na vida líquida 
e se converte em celebridade. Já Isleide Fontenelle trata da construção da marca, de 
que modo ela estabelece a ilusão e como o fetichismo se revela um simulacro da 
realidade, antecipando a descartabilidade do sujeito. A preocupação com a perda de 
controle do tempo não é exclusiva de Bauman e Fontenelle. Richard Sennett também 
se ancora nessa discussão que remete ao medo. Ao tratar as definições de dispositivo, 
Giorgio Agamben discorre a respeito de questões-chave como as diferenças entre 
consagração, profanação e secularização, e de que forma a mídia conserva as forças 
de poder. Slavoj Žižek esclarece essas nuances pela teoria lacaniana do espelho.
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ELECTRONIC FOOTBALL IN PRO EVOLUTION SOCCER: A NEW LETHARGY 
FILLING THE SUBJECTS VOID

abstRact: This article permits understand the attributions of the player-
comentator of electronic football and of the comentator of the magazine Dicas 
& Truques para Playstation. For this, José Luiz Aidar Prado is sought to verify the 
performance requirements of the media and how the maps modulate the readers. 
In Alain Badiou, noticing the route necessary for this subject to immortalize himself 
while involving himself in the games is what is sought after. Zygmunt Bauman 

comunicação
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helps clarify how the subject inserts himself in liquid life and converts himself into 
a celebrity. Isleide Fontenelle leads with the construction mark, how it creates an 
illusion and how the fetishism reveals itself to be a simulation of reality, anticipating 
the descartability of the subject. The worry of loss of control in time is not exclusive 
to Bauman and Fontenelle. Richard Sennett also anchors dhimself in this discussion 
regarding the key question like the differences between consecration, profanity and 
secularism, and how the media preserves the forces of power. Slavoj Žižek clarifies 
these nuances using the lacanian theory of the mirror.

KeywoRds: football, PlayStation, lethargy, maps, devices, liquid life.

Introdução

Dia 6 de abril de 2010 se tornou uma data inesquecível na história do futebol 
mundial. Precisamente na Liga dos Campeões, evento mais importante do calendário 
europeu de clubes. A semifinal entre o Barcelona e o time inglês do Arsenal capturou a 
atenção da mídia mundial. No primeiro confronto, em Londres, uma semana antes, eles 
empataram em dois a dois com uma atuação impecável do argentino Messi, atacante do 
clube catalão. A expectativa girava em torno do que ele poderia fazer na segunda partida. 
E ele fez: quatro gols, justificando o título de melhor do mundo em 2009. A Folha de 
S.Paulo do dia seguinte saiu com o envaidecedor reconhecimento: “90 mil torcedores 
reverenciando um gênio [...] Messi é um jogador de PlayStation”,1 referindo-se à frase do 
técnico derrotado Arsène Wenger, em êxtase com o talento do opositor. 

A capa da embalagem contendo o CD do jogo de futebol para o PlayStation, o 
Pro Evolution Soccer (PES 2010) ou Winning Eleven (WE),2 chegou com a imagem 
digitalizada, quase fotográfica, perfeita, de Messi. Os aficionados do PES podem não 
torcer pela Argentina, mas desejam o sucesso de seu referencial imagético, Messi. E a 
própria rede de dispositivos midiáticos sustenta o poder de um enunciador forte sobre os 
enunciatários em busca do preenchimento de um vazio.
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No mercado mundial, apenas dois destinadores concorrem pelo espaço atrás de 
indivíduos necessitados de celebridades e de se projetar junto a elas praticando o futebol 
eletrônico: a norte-americana Fifa Soccer e a japonesa Konami. O editor Humberto 
Martinez (2005) garante que nenhum outro jogo atrai tanto a atenção dos brasileiros quanto 
o PES da fabricante japonesa. Enquanto a desenvolvedora norte-americana sustenta a 
marca Fifa da oficial organização gestora do futebol internacional, a nipônica aparece 
como intrusa, mas oferecendo aos jogadores opções virtuais mais próximas da realidade e 
do querer de cada indivíduo. Essa preferência se traduz pelo próprio comportamento da 
revista Dicas & Truques para PlayStation, da Editora Europa, ao privilegiar mais espaço aos 
produtos da Konami e mais crítica aos jogos da Fifa Soccer. Desse modo o enunciador 
aperfeiçoa seus mapas de ação sobre os enunciatários. O enunciador sabe e estimula o 
enunciatário a fazer, cumprindo assim seu papel. O enunciatário quer preencher esse 
papel com sentido e o destinador tem os dispositivos para supri-lo.

As promessas de riqueza e fama para quem pratica o futebol e almeja disputar 
uma copa do mundo, restringem-se a apenas 23 atletas a cada quatro anos em cada um 
dos 32 países classificados. Aos demais excluídos no funil selecionador resta o consolo 
de se transformarem em coadjuvantes nesse grande teatro esportivo ou tentarem outras 
vias, como o PES. No embate entre Barcelona e Arsenal, Messi senta junto à linha 
lateral e levanta as mãos em direção aos torcedores, cujas mãos também se levantam e 
os corpos se flexionam para frente e para trás como se adorassem o craque argentino em 
uma cerimônia religiosa. Enquanto as dezenas de milhares de fiéis o idolatram, Messi os 
abençoa, completando o ritual litúrgico no pós-moderno templo de adoração. Ao praticar o 
futebol no campinho do bairro ou no terreno baldio da esquina, o jogador-peladeiro torna 
comum esse cerimonial, profanando o sacralizado pelas forças hegemônicas. Diante disso 
aparecem os dispositivos midiáticos para reverter esse quadro por meio do estímulo ao 
jogo eletrônico e ao consumo desenfreado dos produtos expostos no mercado da bola.

Historicamente, as práticas com bola se reservavam às elites, principalmente 
aos cerimoniais religiosos e idolátricos. No império maia, por exemplo, o ullamalizth se 
destinava a selecionar quem afinal deveria ser sacrificado. O derrotado, em geral inimigo 
de guerra, perdia a cabeça, que se transformava no objeto de continuidade do “jogo”. 
Os embates duravam, às vezes, dias, mais de uma semana, tamanho era o desespero na 
tentativa de sobrevivência. Ao vencedor também cabia o direito de escolher se gostaria ou 
não de oferecer seu sangue em sacrifício pela divindade. A pelota de borracha simbolizava 
o Sol. Aos homens competia a obrigação de não permitir que ela parasse de circular pela 
arena, mas que continuasse girando, como se o homem tivesse poderes transcendentes até 
mesmo sobre o astro-objeto de culto. Agamben (2007, p. 67) revela que “jogar com bola 
reproduz a luta dos deuses pela posse do Sol”.

Ao se transportar esse contexto para o rito futebolístico da contemporaneidade, 
o jogo oculta, segundo Agamben, uma forma de uso da esfera do sagrado, a profanação. 
No entanto, ao conservar intactas as forças do sagrado, assegurando o poder terreno, 
passa-se ao processo de secularização do ritual idolátrico. A secularização é o simulacro 
da profanação. A bola continua com o mesmo poder fetichizante que tomou conta da 
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cultura pós-moderna. Aos jogadores se concederam poderes divinos, de deuses imortais, 
com o direito a jogadas magistrais. Todavia, ao cometerem erros, revelam-se aos olhos 
dos torcedores, agora seus julgadores, como meros mortais ou, na melhor das hipóteses, 
semideuses, tratados em parte como humanos, culpados, merecedores da execração 
pública por falharem na missão e se colocarem no mesmo nível dos “adoradores”. 
De heróis divinizados, passam a gladiadores escravizados nas arenas multimidiáticas. 
Afinal, eles se encontram sob os olhares de uma nova liturgia, a comandada pela mídia 
eletrônica. Tudo isso reflete uma tentativa enrustida de voltar à religião idolátrica. E a 
rede de dispositivos midiáticos alicerça as forças de poder da religiosidade. A verborragia 
usada, exaustivamente, pelos âncoras do esporte, repórteres e comentaristas, condiciona o 
público que se alimenta nessa liturgia à contextualização de uma missa ou culto. Envolvido 
na nova liturgia, o jogador de PES busca o individualismo a fim de preencher o vazio do 
isolamento. Assim ele se torna um ser narcísico, pois deseja preservar seu corpo, deixá-lo 
indestrutível, renovando-o para a imortalidade e tentando se igualar às celebridades até ser 
descartado na própria liturgia. 

Vida virtual

Para quem conhece antigos jogos, como o futebol de prego ou o futebol de botão, 
nada se compara à evolução gráfica promovida pelo PES e a Fifa Soccer. Nesses ambientes 
virtuais o sujeito pode atuar individualmente, controlando todos os jogadores, dominando 
parte deles em parceria com outro sujeito ou operando em terceira pessoa, como técnico. 
No PES o sujeito formata seu clube, modificando inclusive cores, uniformes, jogadores, 
potências e habilidades de cada um. Durante as partidas os jogadores também se fadigam, 
devendo ser substituídos. A partir dessas alterações, as táticas sofrem arranjos conforme 
o quanto os adversários exigem do time. De acordo com as condições meteorológicas, o 
estado do gramado e a temperatura no estádio, as travas das chuteiras e o uniforme têm 
de ser adaptados, pois qualquer dificuldade acelera o desgaste dos jogadores. Tudo isso 
somado às circunstâncias etárias e ao fato de eles serem vítimas de contusões. É como se 
eles tivessem vida própria.

Ao manipular os seus jogadores, o sujeito é mais um diante do PES ou quando 
em rede enfrentando outros concorrentes. A necessidade de se tornar visível no mundo 
real pelos meios virtuais é facilitada devido às novas ferramentas gerenciais do PES, que 
disponibilizam espaços para o indivíduo se “transportar” ao interior do sistema. Ele 
se fotografa, cola sua imagem sobre um jogador e o formata de acordo com as suas 
condições da vida real ou com aquelas às quais ele gostaria de se espelhar, sejam fictícias 
ou refletidas de um astro do futebol, como o Messi, por exemplo. Ele não quer ser igual 
aos outros, mas um indivíduo contendo peculiaridades próprias, ou como diz Bauman 
(2007, p. 25), “diferente de todos os outros”. Desse modo ele erige sua personalidade e 
preenche um vazio3 na tentativa de extirpar essa experiência crítica de sua existência. A 
respeito desses de sentimentos de abandono e penúria que sedimentam o terreno para o 
desenvolvimento da marca, Fontenelle (2002, p. 316) considera que a correlação “entre 
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mobilidade e solidão acirra-se e o ‘mínimo eu’ ou a ‘personalidade narcísica’, como se 
queira, precisa urgentemente dos sinais exteriores – diga-se, marcas – para localizar o seu 
lugar no mundo e avaliar sua performance”. Os sujeitos usuários do PES não pertencem a 
uma faixa etária específica. O diferencial se apresenta pelo fato de quem pratica o futebol 
eletrônico faz parte do conjunto englobado pela marca PES, independente de classe 
social, pois o acesso ao jogo tem custo variável e alimenta tanto a indústria formal quanto 
a paralela, a da pirataria. Dessa maneira, encontram-se à disposição produtos oficiais 
com valores alcançando os 250 reais em grifes especializadas de shopping center e CD’s 
vendidos por dez reais em camelôs, bazares nos centros das cidades ou em lojinhas de 
bairros que, em geral, abastecem o crime organizado. Determinados anunciantes da revista 
Dicas & Truques para PlayStation corroboram com essa manutenção da contravenção. Basta 
visitar algumas lojas-anunciantes e se certificar que eles disponibilizam CD’s oficiais e 
piratas aos sujeitos sedentos das atualizações de suas vidas virtuais.

mapas, receitas e dispositivos

A revista Dicas & Truques para PlayStation circula no mercado com a produção de 
cerca de cem páginas. Cada edição varia o número total de páginas disponibilizadas aos 
artigos e aos espaços publicitários. Nelas não existem reportagens, mas apenas artigos, 
descrições detalhadas e opinativas sobre o funcionamento dos videogames desenvolvidos 
pelos fabricantes e promovidos pelo enunciador de Dicas & Truques para PlayStation. Para 
este artigo, destacam-se aqui duas edições, a de 2005 (Edição A) e a de 2008 (Edição B).

Além das convocações para jogos de guerra e toda sorte de demonstrações de 
videogames com conteúdo violento, a Edição A traz como destaque duas chamadas para 
o PES. A primeira chamada convoca o enunciatário para as inéditas imagens do “Winning 
Eleven 9: tudo sobre o melhor jogo de futebol de todos os tempos”, e a segunda para um 
videogame atualizado do “Winning Eleven 8: com novas dicas e detalhes imperdíveis”. 
Ambas se posicionam logo abaixo da imagem gráfica imperfeita de dois jogadores, um 
brasileiro e outro inglês, reconhecidos pelos respectivos uniformes das seleções nacionais. 
No primeiro enunciado de capa se evidencia a enunciação de que PES é superior à Fifa 
Soccer. E para o enunciatário essa informação reforça sua opção por PES como um mapa-
guia, direcionando-o à autossuperação e ao preenchimento do vazio. Tal preferência do 
enunciatário se deve também a certo ceticismo dele em relação à Fifa Soccer, cujos critérios 
de nivelamento dos clubes, seleções e jogadores sempre favorecem as representações 
europeias em detrimento das sul-americanas. 

Apesar de ser mais antigo, o Winning Eleven 8 recebe o tratamento de um jogo 
atualizado e que pode continuar a ser usado sem restrições. O enunciador desafia o 
enunciatário com as propostas de dicas não reveladas anteriormente e que, apesar 
do lançamento da nona versão, a oitava também se equipara como novidade, pois 
é “imperdível”. Prado (2005, p. 41) explica essa estratégia midiática de direcionar a 
performance do enunciatário-leitor ao alertar que “a mídia não busca apenas informar, 
mas construir, por meio de várias estratégias comunicativas, mapas cognitivos para seus 
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leitores, orientando-os para a ação e dirigindo suas formas de ler”, situando-o “em certas 
posições de sujeito enquanto enunciatário”.

Essa cartografia de informações se faz presente com mais pormenores no 
enunciado. No olho de abertura do artigo, Martinez (2005, p. 22) confirma para a segunda 
versão do PlayStation (PS2) uma edição renovada do futebol online com muito mais 
realismo. “Entre as promessas para o novo game”, no caso o WE9, “está uma engine 
gráfica totalmente reformulada com jogadores ainda mais realistas não só no visual, mas 
também na movimentação, que fará com que os atletas tenham mais ‘gingado’”, sustenta 
o enunciador-editor da revista.

É a promessa de realismo na virtualidade que acelera o querer do sujeito. Ele deseja 
reforçar sua individualidade para ser diferente dos concorrentes, apesar de suas habilidades 
configuradas se assemelharem às dos perfis copiados. Essa rede estabelecida que o faz 
querer é o dispositivo determinante na relação de prestígio e poder cuja “função estratégica 
concreta”, conforme Agamben (2009, p. 29), “resulta do cruzamento de relações de poder 
e de relações de saber”. Nesse caso a rede se constrói pelas relações entre o desenvolvedor 
do videogame, a revista e a mídia esportiva. Eles exercem pleno poder sobre as ações do 
enunciatário, indivíduo em busca do preenchimento de um vazio, indivíduo que tenta 
dar vida à virtualidade, seja manipulando os astros aos quais ele admira ou gostaria de 
ser, seja na reconstrução dele mesmo no universo paralelo disponibilizado por aqueles 
que detêm o saber para satisfazer suas ansiedades. De acordo com Bauman (2007, p. 
29), essa autodescoberta do indivíduo chega ao ápice quando ele acessa as receitas que 
lhe conferem o saber inigualável no qual “todos os kits de montar exibidos nas vitrines 
são fabricados em massa, segundo o último modelo da moda”. Esta assertiva reforça as 
promessas da revista para “o melhor de todos os tempos”, as “dicas imperdíveis”, “mais 
realismo”, as “partidas multiplayer ainda mais viciantes pela rede sem fio do portátil” e 
inclusive o controle sobre as condições meteorológicas durante os jogos, a fim de que 
nenhuma barreira se interponha na sua caminhada rumo à imortalização de sua imagem.

Os maias que acreditavam ter o controle sobre os movimentos solares, mas o 
indivíduo, jogador do PES, também cobiça o comando da natureza, satisfazendo-se na 
capacidade de poder e saber reduzidos ao contexto da virtualidade, a sua nova realidade. 
Essa capacidade se restringe à virtualidade porque é o enunciador que tem o poder e o 
saber. O leitor-enunciatário, segundo Prado (2005, p. 45), “é construído na posição de 
outro-passivo” e o enunciador é o agente de ação que “faz saber ao leitor em relação a seu 
dever fazer para ter sucesso e satisfação nesse mundo que sempre muda”.

Imortalidade líquida

O enunciatário de Dicas & Truques para PlayStation tem consciência de que 
pouquíssimos ícones do futebol real, jogado nas modernas arenas, se tornarão os vitoriosos, 
reconhecidos e “imortais” gladiadores do século 21. Ele sabe que, muito provavelmente, 
daquele círculo fechado ele jamais fará parte. Então resta apelar à ilusão de uma realidade 
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configurada na virtualidade a fim de consagrá-lo simbolicamente no conjunto, ou na 
multidão, de vencedores, de indivíduos de sucesso.

Tal qual o museu imortaliza a memória das personagens históricas, o dispositivo 
conferido por meio do PES tem a capacidade de preservar a imagem, o nome, as sagas de 
sucessos e vitórias do indivíduo. Esse ser dentro de si, do indivíduo, é o outro se projetando 
além do seu corpo, um novo sujeito. A essa corporalidade imaterial, de ordem simbólica, 
Žižek (1996, p. 303-4) denomina de “corpo dentro do corpo”, resistente, indestrutível, 
“isento dos efeitos do desgaste e do uso”, continuamente preservado “pela garantia de 
alguma autoridade simbólica”.

A fim de se tornar imortal, esse indivíduo precisa que ocorra algum fato, qualquer 
coisa, que Badiou define como evento. É do envolvimento com o evento que surge 
a “verdade”. É desse envolvimento no jogo que o indivíduo se coloca no rumo da 
imortalidade, da concretude enquanto sujeito. Para Badiou (1994, p. 109) não existe o 
sujeito abstrato, mas o animal convocado a se transformar em sujeito, “o que significa que 
tudo o que ele é, seu corpo, suas capacidades são, em dado momento, requisitados para 
que uma verdade faça seu caminho. É então que o animal humano é chamado a se tornar 
o imortal que não era”.

Justamente aqui se configura a falácia da imortalidade do indivíduo. Se, por ocasião 
do evento, ele se traslada à ilusão da imortalidade, na desesperada tentativa de deixar seus 
referenciais se refletirem nele ou então ele se projetar nos ícones do futebol mundial, é 
inevitável que no momento seguinte esse processo ilusório desapareça, mesmo que as 
provas se encontrem registradas na memória do PES. Ele, enquanto sujeito, sabe que 
necessita recomeçar o processo constantemente, pois a busca não tem fim. Ele só é imortal 
diante dele mesmo. O único cenário possível para ele se projetar externamente seria 
participar dos jogos em rede ou então nos raros torneios patrocinados pelos fabricantes, 
cenário tão restrito quanto aquele dos jogadores profissionais de futebol.

Sua vida é instável, repleta de vacilações. Bauman (2007, p. 8) designa esse tipo de 
existência, de vida líquida, isto é, “uma sucessão de reinícios, e precisamente por isso é 
que os finais rápidos e indolores, sem os quais reiniciar será inimaginável, tendem a ser os 
momentos mais desafiadores e as dores de cabeça mais inquietantes”. Atormentado pela 
infindável procura do evento e a fuga do insucesso, o indivíduo se obriga a não deixar de 
recomeçar o jogo, apagando da memória as frustrações passadas. Trata-se de um processo 
de renovação. Por isso que os mapas cognitivos da revista Dicas & Truques para PlayStation 
preanunciam eventos cada vez mais viciantes, sedutores. A inconstância de sua existência 
o deixa mais desamparado ao mesmo tempo em que o convoca a não se entregar diante 
dos fracassos. A ansiada imortalidade se dilui diante das incertezas e passa a ser uma 
instância líquida, a qual requer renovação, nutrindo a agonia do indivíduo.

museu de celebridades

Recentemente, São Paulo inaugurou o primeiro museu dedicado aos mais 
importantes jogadores do futebol brasileiro. Esse foi um modo de se eternizar a imagem 
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daqueles que projetaram o país em todos os continentes e de se restaurar a memória 
desaparecida ao longo das últimas décadas. Pode-se afirmar também que o PES é um meio 
pelo qual o dispositivo de perpetuação da imagem dos jogadores se ajusta e, aproveitando-
se dessa condição, o indivíduo se converte em celebridade.

Sobre imagens digitalizadas, quase perfeitas, do inglês Owen e do português 
Cristiano Ronaldo, a capa da Edição B da Dicas & Truques para PlayStation estampa a 
chamada “Estratégia campeã para vencer a difícil Master League. Inclui dicas, dribles e 
tabela de condicionamento físico”, um mapa para o enunciatário ativar sua astúcia e imitar 
celebridades como Owen e Cristiano. O articulista Gustavo Petró (2008, p. 69) orienta 
ao enunciatário para ele montar uma equipe de amigos, capturar a imagem de cada um 
e as digitalizar. Depois “configure o físico; crie o uniforme; escolha um estádio; adapte 
os acessórios; selecione as habilidades especiais de cada um; personalize seu clube, com 
nome, cores”. O indivíduo tem a oportunidade ainda de se adaptar gradativamente aos 
níveis de dificuldade, avaliar seu desempenho ao longo dos jogos e torneios, diversificar 
as opções táticas e mesmo cuidar da fadiga dos jogadores, ou dele próprio, a fim de não se 
expor a contusões, o que pode comprometer o rendimento, as convocações para a seleção 
e, consequentemente, protelar ou prejudicar a carreira com vistas à autocelebração.

Ao fotografar os amigos e a si mesmo, disponibilizando os retratos deles no jogo, 
virtualmente corporificados, o indivíduo exige que imagem e nome não venham a ser 
esquecidos. Trata-se de uma necessidade requerida pelo sujeito, cujas fotos, segundo 
Agamben (2007, p. 28-9), “contêm um inconfundível indício histórico, uma data 
inesquecível e, contudo, graças ao poder especial do gesto, tal indício remete agora a outro 
tempo, mais atual e mais urgente do que qualquer tempo cronológico”. O PES oportuniza 
espaço para museificar não apenas os jogadores reais, mas também o indivíduo e todos 
aqueles nos quais ele deseja imprimir uma marca histórica de lembrança, de notoriedade.

Referindo-se à marca McDonald’s, Fontenelle (2002) supõe que esse modo de descrever 
um passado tão presente provoca uma loucura momentânea do tempo. Afinal, no caso do futebol 
eletrônico, um indivíduo de 45 anos pode se programar como um jogador de 23. Não importa 
o quão velho ele fique, o PES é o museu que o rejuvenesce, renovando indefinidamente o seu 
fazer. O novo corpo virtual tem condições de se perpetuar mesmo depois da morte do corpo 
real. Ao aludir os problemas relacionados à gestão do trabalho, da família e da vida pessoal de 
Rico, Sennett (2002, p. 18) ressalta o medo da perda de controle do tempo. Submerso em tarefas 
secundárias, o sujeito se introduz no curso das redes, tornando-se subserviente “aos horários de 
pessoas que não estão de maneira alguma obrigadas a lhe corresponder”. O indivíduo abre mão 
da realidade e passa a viver num mundo de ilusões, diluindo o tempo em busca de algo novo e 
que jamais o satisfará em sua plenitude, pois sempre haverá um reinício.

A nova liturgia

O ato de “entrar” no jogo do PES faz parte do culto consumista imposto pelo deus-
mercado e sua “religião” capitalista. Os restauradores do jogo chamado de futebol, recriado 
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na contemporaneidade, ousaram profanar algo restrito na antiguidade à esfera do sagrado, 
disponibilizando-o ao toque e ao uso comum dos homens. No entanto, o capitalismo 
percebeu em seu bojo a oportunidade de reconsagrá-lo, dessa feita do “mercado”. Com o 
advento dos jogos eletrônicos, surge uma nova estratégia de profanação, de uso comum, 
mas que não deixa de ser um ato do cerimonial litúrgico. A respeito dessas infindas 
perspectivas, Bauman (2007, p. 69) tece o seguinte comentário:

Não importa o grau de adoração, a estridência do entusiasmo e a sinceridade dos fãs no 
culto a uma celebridade, o futuro dos adoradores não está sob hipoteca: as opções de todos 
são mantidas em aberto, e a congregação de fiéis pode dissolver-se e dispersar-se a qualquer 
momento, permitindo que todo celebrante possa aderir ao culto de outra celebridade de 
sua escolha [...] Por mais que as celebridades sejam competitivas, elas não estão realmente 
competindo [...] A oferta de celebridades é virtualmente infinita, da mesma forma que o 
número de suas possíveis combinações.

A profanação restitui ao livre uso dos homens aquilo que havia sido consagrado, 
retrocedendo ou avançando. Assim, é preciso profanar para usar, já que consagrar é 
separar, não permitir o acesso livre e uso comum pelos indivíduos. É o dispositivo que 
realiza a separação. É preciso tocar na coisa para profaná-la. Isto é, restituí-la ao uso dos 
indivíduos. Para Agamben (2007, p. 68), os jogos televisivos fazem parte de um processo 
de secularização, “uma nova liturgia” uma tentativa enrustida de se voltar à religião e 
secularizar “uma intenção inconscientemente religiosa. Fazer com que o jogo volte a 
sua vocação puramente profana é uma tarefa política”. Secularizar é um uso terreno que 
mantém intactas as forças do sagrado. Por isso continua sendo uma forma de poder. Trata-
se de um uso humano que assegura o poder. Profanar implica em neutralizar, desativar os 
dispositivos de poder.

Diante dessas considerações, surge a inquietante dúvida se a rede de dispositivos 
midiáticos serve como manutenção das forças de poder de uma religiosidade quando 
o indivíduo reverencia os ícones do futebol e a sua própria imagem no PES. Se isso se 
confirmar, então não existe profanação, apenas secularização. Na teoria lacaniana da fase do 
espelho, Žižek (1996, p. 309) esclarece que “somente ao se refletir num outro ser humano 
– isto é, na medida em que esse outro ser humano lhe oferece uma imagem de sua unidade 
– é que o eu pode chegar a sua autoidentidade; a identidade e a alienação, por conseguinte, 
são estritamente correlatas”. A ilusão se desenvolve como refúgio aperfeiçoado pela marca, 
concebendo a própria fantasia, aumentando o vazio no interior do indivíduo.

Esse vazio pavimenta, prepara o caminho para o fetiche da marca se instalar e se 
desenvolver, o qual, segundo Fontenelle (2002, p. 329), representa falsamente a realidade 
e revela “uma operação psíquica em que o sujeito sabe, mas não quer saber; portanto, age 
como se não soubesse”. O sujeito joga indefinidamente. Cada novo evento representa 
o reinício da vida no campo virtual. Não lhe interessa se tudo não passa de ilusão. “O 
corpo dentro do corpo” lhe comunica sensações reais.4 Logo, o corpo criado no PES 
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existe de fato e o ritual litúrgico se transfigura na tela do monitor em realidade até a sua 
descartabilidade. Tanto o jogador real representado no jogo quanto o próprio sujeito-
passivo são descartáveis. Ou ele se deleta ou outro sujeito habilitado a se infiltrar em seu 
PES pode eliminá-lo do jogo, com as opções de recriar ou não outra personagem-marca 
em substituição à marca vazia.

O fato de o jogo de futebol eletrônico do PES aparentemente não ter sentido 
algum, não é condenável em si. O que é reprovável é o fato de o indivíduo-enunciatário 
da Dicas & Truques para PlayStation, enquanto sujeito, se deixar capturar no dispositivo, 
edificando uma marca oca e concedendo um sentido ilusório à existência.

Notas

1 Folha de S.Paulo de 7 de abril de 2010, p. 1, e na Folha Online: www1.folha.uol.com.
br/folha/esporte/ult92u717154.shtml. Acesso em 6 de abril de 2010.
2 Expressão inglesa referente ao conjunto de onze jogadores “vencedores” de uma 
equipe de futebol.
3 Para aprofundar o conceito a respeito do “preenchimento do vazio”, depressão e 
melancolia, ler O tempo e o cão, de M. Rita Kehl.
4 Sobre o ciberespaço, ler Plague of  phantasies, de Žižek.
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