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Resumo 
 
 
O futebol,  enquanto fenômeno da modernidade possui origens nas camadas 
superiores da sociedade inglesa. Com o advento da Revolução Industrial este 
esporte ganha inicialmente a Europa, para depois se capilarizar por todos os cantos 
e recantos do mundo. No Brasil, a exemplo da Inglaterra, o futebol atinge 
primeiramente a elite e rapidamente se dissemina por outras camadas. Uma vez 
atingida a popularidade torna-se o principal esporte nacional, ganhando aqui uma 
nova atmosfera de identificação e significados que transcendem as “quatro linhas”. 
Neste cenário de intensa presença no cotidiano brasileiro, o futebol encontrou 
espaço fértil no âmbito do lazer, expandindo-se das mais diversas formas. Neste 
sentido, o presente estudo buscou relatar o nascedouro do futebol como esporte 
moderno, bem como sua chegada no Brasil e suas possíveis associações com os 
seis interesses culturais do lazer (físico, manual, turístico, social, intelectual e 
artístico). A partir da literatura pesquisada infere-se que o futebol está presente em 
todos os interesses culturais supracitados. Por outro lado, acredita-se que pode 
haver certa preponderância de um interesse sobre outro na fruição do lazer, como 
por exemplo do interesse físico sobre o intelectual, o que remete a necessidade de 
novos estudos e, ainda, a uma educação para o tempo livre que possibilite ver e 
usufruir do futebol de maneiras diversificadas, sob novos ângulos, com perspectivas 
que perpassem o jogar, mas que não se limitem somente a ele.  
 
 
Palavras chave: futebol, lazer, interesses culturais do lazer.  
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1. INTRODUÇÃO 
 

 

 O século XIX foi o berço do futebol moderno e a revolução industrial a 

veiculação do mesmo. Timidamente, o futebol era praticado em cidades inglesas 

contíguas e a partir do apogeu da revolução industrial há uma expansão da 

modalidade para as demais cidades inglesas. 

 O futebol surgiu de forma regulamentada, inicialmente, nas escolas 

públicas inglesas entre 1845 e 1862, mas o marco oficial de “criação” do futebol 

moderno é os últimos meses do ano de 1863, quando foi criada a associação de 

futebol inglesa (“Futebol Association“) (REIS, 2006). 

 No Brasil, a literatura do futebol aponta Charles Miller, filho de ingleses e 

estudante da “Banister Court Scool” da Inglaterra, como o introdutor desse esporte 

no país, no ano de 1894.     

 A profissionalização do futebol brasileiro deu-se em 1933, com a criação 

de ligas; naquele mesmo período surgiram as primeiras transmissões em rádio, o 

que consolidou o futebol como esporte de massa; porém, somente em 1979, quando 

o mesmo já se encontrava amplamente popularizado, é que surgiu a Confederação 

Brasileira de Futebol (CBF), até então, o futebol era regido pela Confederação 

Brasileira de Desportos (CBD). 

 Naquele cenário de intensa popularização, o futebol passou a configurar-

se como parte integrante da sociedade brasileira, tornou-se mais um elemento 

constitutivo da cultura nacional.  

 Para Daolio (1997), uma compreensão sociológica do futebol leva a uma 

melhor interpretação da própria sociedade brasileira, o que demonstra a intrincada 

relação entre esse esporte e o contexto social; o referido autor destaca que 

expressões como “passar a bola” e “fazer o meio campo” são incorporadas pela 

sociedade. Daolio (1997) salienta, ainda, que uma criança ao nascer, dentre outras 
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coisas, recebe um time de futebol para torcer, dando a idéia de continuidade e 

reforçando a relação cultural com este esporte.  

 Daolio (1997) levanta as questões: Por que o futebol, sendo uma prática 

vinda da Inglaterra, teve tanta repercussão no Brasil? Como é possível  um esporte 

que não nasceu aqui ter se adaptado tão bem a este  povo e ter se transformado no 

principal esporte nacional? Não restam dúvidas: que o futebol é uma opção de lazer 

altamente utilizada no contexto de vida dos brasileiros, mas como este esporte se 

apresenta enquanto lazer? Conquanto mais uma vez ao contemplar Daolio 

inquirimos, será que ele  encaixa-se nos seis interesses culturais do lazer?

  

 A partir desses questionamentos objetiva-se relatar o início do futebol 

enquanto esporte moderno, bem como, sua chegada no Brasil; além disso, 

pretendeu-se investigar, a partir da literatura consultada, como o futebol apresenta-

se enquanto fenômeno sócio cultural e em quais interesses do lazer (artísticos, 

intelectuais, físicos, manuais, turísticos e sociais) esse esporte se manifesta. 

 Acredita-se que o presente estudo seja relevante no contexto da 

produção acadêmico-científica, visto ser necessária uma compreensão social e 

cultural do futebol, numa extrapolação das quatro linhas, e suas possíveis 

relações/interfaces com os interesses culturais do lazer.  Assim as discussões aqui 

tratadas poderão servir quanto a uma ampliação de olhares frente ao futebol 

enquanto opção de lazer, à medida que este esporte deve ser vislumbrado e 

usufruído com perspectivas diversificadas pelos atores sociais, mais uma vez citadas 

tais como: perspectiva artística, social, turística, intelectual e manual (interesses 

culturais do lazer). Por conseguinte, enquanto opção de lazer, o futebol não se 

restringiria tão somente ao jogar (interesse físico), amplia-se, portanto as 

possibilidades das pessoas para um espectro diferente e multifacetado.    

 Outro aspecto que deve ser ressaltado diz respeito à atuação dos 

professores de educação física no âmbito escolar, no que tange a modalidade 

futebol. Acredita-se que o estudo proposto poderá ser útil quanto às reflexões que os 

professores podem fazer durante as aulas, colocando na pauta das discussões o 

futebol e suas inúmeras interfaces com os interesses culturais do lazer, permitindo 

ao aluno um olhar diferenciado sob a fruição deste esporte no tempo livre. 
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2. METODOLOGIA  

 
 
 
 Para o desenvolvimento do presente estudo, optou-se na realização de 

uma pesquisa bibliográfica, em cujo o bojo tratou-se dos seguintes temas: O futebol 

enquanto esporte da modernidade; o futebol como fenômeno sócio cultural no Brasil; 

Interesses culturais do lazer e suas interfaces com o futebol. 

  

 Quanto à história do futebol, procurou-se relatar o surgimento do futebol 

enquanto esporte moderno, e sua chegada e expansão no Brasil, seguindo a linha 

de pensamento da autora Heloísa Reis, que por sua vez, baseia-se nos escritos de 

Norbert Elias. Quanto ao futebol no Brasil, o enfoque será dado na chegada do 

futebol em São Paulo e Rio de janeiro e o surgimento de alguns clubes brasileiros.  

 No segundo momento do estudo, cuja temática é o futebol como 

fenômeno sócio cultural, discutiu-se como o mesmo se constituiu como elemento 

integrante do contexto sócio-cultural brasileiro e as possíveis explicações para a 

popularização deste no cenário nacional, levando-se em conta aspectos culturais e 

sociais. Para tanto, as principais discussões foram embasadas nas ideias dos 

seguintes autores: Roberto Damatta; Jocimar Daolio; Silvio Ricardo da Silva e 

Heloísa Reis. 

 Na terceira parte do estudo, procurou-se refletir a partir dos autores 

pesquisados, como o futebol pode estabelecer interfaces com as seis categorias do 

lazer (artístico, intelectual, físico, turístico, social e manual). Nesta parte do trabalho, 

buscou-se informações a respeito da história do lazer e de algumas concepções 

teóricas, afim de fornecer subsídios para a discussão central do trabalho. Neste 

capitulo, as discussões foram feitas a partir dos escritos de Nelson Carvalho 

Marcellino, Joffre Dumazedier e Luiz O.Lima Camargo. 
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3. O FUTEBOL COMO ESPORTE DA MODERNIDADE 

 

 A Inglaterra do século XIX indiscutivelmente é o berço do esporte 

moderno; notadamente os esportes mais populares tiveram suas origens neste país, 

dentre eles e com um maior destaque, o futebol. 

 

Alguns dos esportes hoje praticados em todo mundo tiveram origem na 
Inglaterra, especificamente na segunda metade do século 19; dentre eles o 
futebol, o rúgbi, as corridas de cavalos, as lutas esportivizadas e o tênis. Os 
jogos com bola somente se propagaram para outros países no final do 
século 19 e, dentre estes, o futebol já na condição de esporte. (REIS, 2006 
p18) 

  

 Em um primeiro momento, o futebol era praticado apenas em um 

conglomerado de cidades e não havia regras regulamentadas, o que fazia o jogo ser 

regido por regras locais e tendo variações da prática de um local para outro. Mas a 

partir da Revolução Industrial, com criações de vias de transporte mais eficientes, 

este se disseminou para as demais cidades inglesas, o que gerou a necessidade de 

regras uniformes (REIS, 2006). 

 Assim, o futebol passou a ser uma prática esportivizada, e posteriormente, 

regularizada com a criação, em 1863, da Associação de Futebol Inglesa (Football 

Association-FA), fato decisivo para profissionalização e propagação desse esporte 

pela Europa, onde alguns países aderiram ao esporte e criaram suas associações; 

posteriormente, o futebol conseguiu adeptos em outros “cantos do mundo”. 

A expansão do futebol aos países europeus se deu concomitantemente ao 
processo de profissionalização do mesmo. Esta expansão levou consigo os 
elementos constitutivos do jogo, sua linguagem, sua forma de organização, 
seus costumes, suas vestimentas e também o hábito de terem adeptos 
assistindo o jogo (REIS, 2006, p.9). 

 

 As escolas públicas (Public Schools), locais freqüentados pela elite 

inglesa, eram detentoras da nova prática; entretanto, a classe trabalhadora e, até 

mesmo, os ociosos da época, não demoraram em aderir ao “football”, mesmo com a 

resistência por parte da elite. Ao que parece, o temor devia-se ao fato de que 

classes inferiores pudessem obter um triunfo sobre a elite, o que não seria absurdo, 
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já que estes tinham mais tempo para a prática e se tornariam mais habilidosos (REIS, 

2006). 

 Neste momento histórico, não somente do futebol, como também do 

esporte, ambos eram vistos como passatempos da elite, constituindo uma marca 

distintiva entre as demais classes; entretanto, a partir de sua profissionalização, este 

conceito foi revisto e o futebol passou a ser considerado como uma atividade de 

caráter mais “sério” e posteriormente rentável.  

 Ao final do século XIX são observados os primeiros jogos com venda de 

ingressos e campeonatos organizados, fatos que indicam os primeiros indícios de 

um esporte espetáculo que só se tornou-se possível após o processo de 

profissionalização do futebol. 

 Ilustrando bem essa afirmação, Jesus (1999), afirma que o futebol, já 

como um esporte bem sucedido, chega a atrair públicos superiores a dez mil 

espectadores no ano de 1870, principalmente, nos acirrados jogos entre a seleção 

Inglesa e a Escocesa. 

 Amplamente expandido na Europa e já correndo pelo mundo, foi criada a 

“Féderation Internationale de Football Association (FIFA), que sem dúvida alguma. 

consolidou a nova prática como o esporte moderno do novo século.   

 Criada em 1904 pelas federações nacionais da França, Bélgica, 

Dinamarca, Suíça, Holanda e Espanha, esta instituição é o órgão máximo do futebol 

internacional e foi através de suas ações que este esporte ganhou relevo em todo 

cenário mundial. 

 Com a criação de campeonatos na Europa e fora dela, a FIFA conseguiu 

aos poucos disseminar o futebol pelo mundo. Em 1930, no Uruguai, foi realizado o 

primeiro campeonato mundial de futebol; vencido pelos anfitriões este evento  torna-

se um marco, constituindo-se em um dos maiores eventos esportivos do mundo 

(REIS, 2006). 

 A gestão do brasileiro João Havelange (1974-1998) à frente da FIFA é 

para Reis (2006), um grande avanço do futebol na forma de espetáculo, pois de 

meramente esportiva esta instituição passa a ser uma empresa de idéias e 

possibilita o futebol a configurar um caráter “extra-esportivo”. Neste sentido, pode-se 

atribuir até certo ponto à FIFA ações que permitiram ao futebol transformar-se em 

uma valiosa mercadoria, e, talvez a mais rentável da “indústria” do lazer. 
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 O “Efeito - FIFA” no Brasil, primeiramente, foi sentido na conquista dos 

torneios sul-americanos de 1919 e 1922, que trouxe reconhecimento internacional 

aos jogadores brasileiros, e, posteriormente na realização da copa de 1950, sediada 

no Brasil . 

  

4. BREVE HISTÓRICO DO FUTEBOL NO BRASIL  

 

 A chegada do futebol no Brasil, segundo Máximo (1999, p.12) se dá 

quando Charles Miller retorna ao país de posse de (...) “um livro de regras da 

Association Fotball, uma camisa do Banister School e outra do St. Mary, duas bolas, 

uma bomba para enchê-las e um par de chuteiras”. Inicialmente, o esporte atinge a 

elite paulistana, assim como ocorrido em terras inglesas. 

 Embora o futebol seja inevitavelmente o esporte mais popular do Brasil, 

inicialmente, esbarrou em algumas adversidades como, por exemplo, a 

monopolização por parte da elite e a concorrência como “remo”, que já era 

consagrado, e, também, uma marca distintiva da elite.   

 O primeiro time fundado no Brasil foi o São Paulo Atletic club, formado a 

partir de imigrantes ingleses; entretanto foi a Associação Atlética Mackenzie, 

fundada em 1898, o primeiro clube a se dedicar exclusivamente a prática do futebol 

(REIS, 2006). 

 Assim, os paulistas são pioneiros tanto no futebol “oficial”, com a disputa 

do primeiro campeonato de futebol no Brasil em 1902, quanto no “futebol popular”. 

Para Negreiros (1992), não é por acaso que o Sport club Corinthians Paulista é o 

primeiro time a formar-se com uma base popular em 1910. Aqui, vale destacar que a 

estrutura da sociedade paulista também contribuiu para a popularização do futebol. 

Na visão de Jesus (2002.p 5) 

 
A difusão do futebol brasileiro enquanto prática popular de entretenimento 
se insere na própria formação de classe operária paulistana, como elemento 
da cultura. Certamente, o número de imigrantes e operários contribuiu para 
rápida popularização do futebol em São Paulo. 

 
 Dada a importância que o futebol atingira, surgiu em 1914 o Palestra Itália, 

formado por imigrantes e descendentes de italianos, renomeado por Sociedade 

Esportiva Palmeiras, em 1942, por conta do contexto da 2ª guerra mundial. 
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 Reis (2006) faz referência a um jogo em 1901, entre paulistas e cariocas 

e que acabara empatado, como sendo o primeiro jogo entre os estados brasileiros. 

 No Rio de Janeiro, Silva (2005), ressalta que o futebol foi criado e 

incentivado através de Oscar Cox, que traz da Europa equipamentos e bolas para a 

prática do esporte bretão, sendo também jogado, inicialmente, pela elite carioca.  

 Em 1902, o próprio Oscar fundou o primeiro clube formado 

exclusivamente para prática do futebol, o “Fluminense foot-ball club”. 

 

Oscar Cox, comerciante e filho de ingleses (...). Depois de várias tentativas 
de promover o novo esporte (...) decide fundar um clube exclusivamente 
destinado ao futebol. Nasceu assim,em 21 de julho de 1902,(...) o 
Fluminense foot-ball club.( PEREIRA, 1997, p 3)  
 

 Em 1911 surgiu o Flamengo, que anos mais tarde se tornaria-se o clube 

com o maior número de torcedores do Brasil; contudo nos primeiros anos de sua 

criação sua base era extremamente elitista, chegou a ter em seu elenco de 1914 

nove estudantes de medicina e um de direito conforme Suseekind (1996) apud 

Reis(2006). 

 Na contramão do Flamengo, está o Vasco da Gama, não só pela histórica 

rivalidade em campo, mas por mostrar uma postura antagônica ao rival, incluindo em 

seu elenco negros e mulatos e jogadores de outras classes sociais. Para Reis (2006) 

estes aspectos fazem do Vasco um dos times que mais contribuiu para a 

profissionalização do futebol brasileiro.    

 No início do século XX ainda apareceram outros times de muita 

importância para o futebol brasileiro. Em Minas Gerais surgiram o Clube Atlético 

Mineiro em 1908 e em 1922 o Sociedade Esportiva Palestra Itália, também 

renomeado em 1942 por Cruzeiro, devido ao contexto da guerra; no Rio Grande do 

Sul surgiram as duas forças estaduais: o Grêmio, fundado em 1903 e o Internacional 

em 1909. 

 Parece existir um consenso na literatura, de que a década de 30 do 

século XX tenha sido um marco na transição do futebol elitizado para um esporte de 

massa, e cuja criação de ligas e transmissões radiofônicas contribuíram para esse 

processo. Neste sentido Pereira (2000), salienta que o governo de Getúlio cria 

condições trabalhistas para pobres e negros, permitindo enfim confirmar suas 

presenças no jogo; na análise desse autor isso confirma que o Estado e seus 

agentes teriam um importante papel na nacionalização do futebol. 
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 Ao adentrar um pouco mais, o contexto revela sem dúvida alguma que a 

década de 50 do século XX é marcante para o futebol brasileiro, pois foi naquele 

período que se deu a criação de grandes estádios, construídos em razão do 

aumento do apelo popular frente ao futebol. Neste sentido, cita-se o Maracanã, 

estádio localizado no Rio de Janeiro, palco da final da Copa do Mundo de 1950, 

onde o Brasil foi derrotado pela seleção uruguaia por dois tentos a um.  

 Outro aspecto que deve ser ressaltado na década de 50 e que contribuiu 

decisivamente para a popularização do futebol foi à chegada da televisão no Brasil, 

o que ocasionou um número cada vez maior de pessoas (torcedores) os quais 

vincularam-se de alguma forma ao futebol.  

 Foi a partir da década de 50, que o Brasil colocou-se como o “país do 

futebol” no cenário mundial, ganhando os títulos de 58 (Suécia), 62 (Chile), 70 

(México), 94 (Estados Unidos) e 2002 (Coréia-Japão), fatos estes, que também 

favoreceram a popularização do futebol pelo país, tornando-o elemento constituinte 

da cultura nacional.  
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5. O FUTEBOL COMO FENÔMENO SÓCIO-CULTURAL NO BRASIL 

 

 É inegável a influência que o futebol teve na vida nacional a partir do 

início do século XX. Apesar de caracterizar-se, primeiramente, como um esporte de 

elite, a partir de meados da década de 1920, ele se popularizou de tal forma que 

atinge, hoje, direta ou indiretamente, toda a população brasileira (Daolio, 1997) e por 

meio da observação do cotidiano brasileiro, tem-se a dimensão do quanto esse 

esporte faz parte do dia-a-dia da nossa sociedade (SILVA, 2005). 

 Assim, a partir de Geertz (1989), apud Daolio (1997), o futebol revela-se 

no Brasil como algo que faz parte da teia de significados que os homens, em sua 

dinâmica social, constroem, constantemente atualizando e revivendo, teia essa, que 

constitui a própria cultura de um povo. 

 A respeito do que foi dito no parágrafo anterior, Daolio diz que “as 

discussões sobre futebol são frequentes em qualquer bar de esquina nos dias que 

antecedem uma grande peleja e nos dias subsequentes a ela, quando se 

rememoram os grandes lances ou se lamentam os gols perdidos” (DAOLIO,1997, p 

102). Isso nos leva a acreditar que há uma “cultura específica” surgida a partir da 

relação entre futebol e sociedade brasileira.  

 Pelo exposto anteriormente, pode-se afirmar que o futebol não está 

dentro de uma redoma de vidro, isolado do contexto social e cultural brasileiro; por 

isso mesmo espelha a própria sociedade, com os seus valores e características. 

 Sobre essa relação e completando esta idéia, Borges (2006), aponta que 

há uma relação de interdependência, sendo uma parte integrante do outro. Seguindo 

esse viés, o esporte seria uma forma onde a sociedade se expressaria. 

 O futebol está presente na cultura brasileira, atingindo uma diversidade de 

sujeitos e dando significados diferentes a cada um. Deste modo, Silva (2005) cita 

Geertz (1989), destacando que os indivíduos são animais inacabados, se acabam 

através da cultura, não através de qualquer cultura, mas tipos específicos de cultura. 

Seguindo esta lógica, Silva (2005) toma o futebol como exemplo: 
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Trata-se de um tipo de cultura particularizada que norteia muitos brasileiros. 
Muitos grupos se formam a partir do futebol. São torcedores, são 
praticantes, são dirigentes que se encontram no clube, na rua, na praia, no 
campinho de várzea, nos estádios, no bar, enfim que tem sua estória de 
vida o futebol como pano de fundo (p 25). 

 

 

No Brasil, um aspecto interessante levantado por Daolio (1997) diz 

respeito à expressão ”jogar bola”, sendo esta utilizada somente quando referida ao 

futebol e não às outras modalidades que também utilizam a bola, como o voleibol ou 

o basquetebol. 

 O que se revela no cotidiano é que o futebol é um esporte que transcende 

a área de jogo, possuindo significados que se misturam à própria sociedade. Neste 

sentido, Daolio (2000) supõe que há uma combinação entre as exigências técnicas 

do futebol e as características sócio-culturais do povo brasileiro; o futebol seria algo 

na qual a sociedade se manifestaria com toda a sua complexidade.  

 O futebol, na visão do referido autor, mantém uma estreita relação com a 

sociedade. O primeiro seria um modelo para a segunda se apresentar; assim tanto 

na vida quanto no jogo o homem teria a chance de perder ou vencer, encontrar 

adversários, respeitar regras e uma autoridade e tendo na derrota uma chance de se 

recuperar para a próxima partida. Em consonância com essa ideia Silva (2005) 

reforça: 

  
Ao que parece é que o torcedor vai ao jogo buscando, muitas 
vezes, a alegria, a realização ou sucesso que não conseguiu ter 
naquele dia ou nos últimos tempos em sua vida. O seu time, assim, 
pode representar uma parte da vida que dá certo. (p,25) 

 

 Portanto, autores como Roberto Damatta, Jocimar Daolio e tantos outros 

(Arno Vogel, Simone Lahud Guedes, Arley Damo, Vitor Melo) demonstram de forma 

teórico-científica o quanto o futebol está associado à sociedade brasileira.  

 Por outro lado, uma análise do cotidiano também nos revela importantes 

aspectos acerca desta simbiose. Assim, basta ligar a televisão para ver-se o quanto 

o futebol está presente na programação, haja vista que parte do chamado horário 

“nobre” ser geralmente destinado ao esporte e aos programas esportivos, por sua 

vez, destacam veementemente o futebol; é muito comum ver telejornais deixando as 

notícias relacionadas ao futebol por último, com intuito de assegurar uma alta 
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audiência, isto sem falar nas emissoras de grande porte nacional, que modificam 

seus horários em função de grandes jogos. 

 Sendo assim é de se esperar que o futebol seja uma atividade altamente 

rentável. Leoncini e Silva (2004) levantaram os seguintes dados que ilustram esta 

informação: 

De acordo com o relatório final do Plano de Modernização do Futebol Brasileiro 
(2000) da Fundação Getúlio Vargas (FGV), que inclui os agentes diretos, como 
clubes e federações, e indiretos, como indústrias de equipamentos esportivos e 
a mídia, o futebol mundial movimenta, em média, cerca de 250 bilhões de 
dólares anuais. No Brasil, dados desse mesmo relatório mostram que o futebol 
é uma atividade econômica com grande capacidade de gerar empregos, e tem 
efeito multiplicador maior que vários setores tradicionais, contabilizando: 

• trezentos (300) mil empregos diretos; 

• trinta (30) milhões de praticantes (formais e não formais); 

• quinhentos e oitenta (580) mil participantes em treze (13) mil times que 
participam de jogos organizados (esporte formal); 

• quinhentos e oitenta (580) estádios com capacidade para abrigar mais de 
cinco e meio (5,5) milhões de torcedores;  

• cerca de quinhentos (500) clubes profissionais disputando uma média de 
noventa (90) partidas por ano; e 

• em termos de fornecimento anual de materiais e equipamentos esportivos, 
são cerca de nove (9) milhões de chuteiras para futebol e futsal, seis (6) 
milhões de bolas e trinta e dois (32) milhões de camisas. 

 A grandeza do futebol pode ser ilustrada e ratificada a partir da seguinte 

constatação: a Federação Internacional de Futebol (FIFA) possui mais países 

associados do que a Organização das Nações Unidas - ONU (Aquino, 2002 

apud,Borges 2006). 

 Ainda na tentativa de ilustrar a grandeza do futebol, recorrendo ao Google, 

maior “site” de busca do mundo, foi pesquisada a palavra-chave “futebol”, obtendo-

se mais de vinte três milhões de referências; em comparação com outros esportes 

ficou evidente a supremacia deste esporte, como mostra o gráfico que se segue: 
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GRÁFICO I: Resultados de citações encontradas no Google 

 

 Parece não haver dúvida de que futebol e sociedade mantêm uma íntima 

relação. Sobre este aspecto DaMatta (1982) é bastante incisivo ao afirmar que o 

futebol faz parte da sociedade tanto quanto a sociedade faz parte do futebol, e que 

não há uma compreensão de uma atividade sem referência a qual está inserida; 

nesse sentido, o autor afirma que “esporte e sociedade são como duas faces de 

uma mesma moeda e não um telhado em relação aos alicerces de uma casa” 

(DAMATTA,1982,p23). 

  
(...) algumas das questões que devemos responder quando pensamos no 
futebol do Brasil e nos esportes em geral como uma atividade da sociedade 
e não como uma atividade em oposição ou competição com a sociedade. 
Enquanto uma atividade da sociedade, o esporte é a própria sociedade 
exprimindo-se por meio de uma certa perspectiva, regras, relações, objetos, 
gestos, ideologias, etc., [...] (DAMATA,1982,p23) 

  

 Quanto à popularização do futebol no Brasil, Daolio (2000) possui uma 

visão peculiar, apontando três fatores que em sua visão se complementam e que 

contribuíram quanto a esse aspecto. 

 O primeiro seria o fato de haver um alto contingente de negros na 

população brasileira, e na visão deste autor essa etnia levaria vantagem em uma 

modalidade jogada com os pés, por ter uma melhor coordenação para atividades 

rítmicas.   
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 O segundo fator conduz a uma linha de raciocínio mais funcionalista, já 

que o futebol possui regras fáceis e não precisa de grandes equipamentos e nem de 

espaços específicos para sua prática; 

 Porém, é o terceiro fator que melhor explicita a linha de pensamento do já 

citado autor. Em uma faceta cultural, Daolio explica que parece ter havido uma 

combinação entre as exigências técnicas do futebol e a cultura do povo brasileiro; 

assim esta prática iria além dos momentos de lazer, permitindo um alto valor 

simbólico e uma série de situações vividas pelos brasileiros. 

 Daolio (1997) ainda destaca mais dois aspectos importantes que 

permitiram essa aglutinação entre o futebol e a sociedade brasileira: o drible e o 

individualismo. Quanto ao drible, o autor associa este fundamento do futebol, que 

tem por objetivo burlar o adversário em um puro ato de esperteza, com a 

característica marcante do jeito de ser do “malandro” brasileiro, que sempre tem de 

usar de sua astúcia para sobreviver. 

 No que tange ao individualismo, Daolio (1997) aponta que apesar de ser 

um jogo coletivo, o futebol permite e até incentiva a expressão individual. Segundo 

ele é a partir desse individualismo que um jogador consegue desestruturar um 

sistema coletivo de um adversário, acreditando ainda que na vida cotidiana os 

indivíduos precisem seguir regras sociais, mas sentem a necessidade de se 

sentirem únicos, sendo distintos da maioria em algumas situações.  

 Quanto ao individualismo, DaMatta (1982) explicita  que o futebol dentro 

da sociedade brasileira é fonte de individualização e possibilidade de uma expressão 

individual. Deste modo, o autor mostra que o jogador brasileiro se diferencia do 

europeu pela improvisação, individualidade e auto controle da bola, e no contexto do 

futebol, o brasileiro pode se sentir individualizado e personificado. 

 Com olhares mais voltado para o torcedor, Silva (2005) trata a 

individualidade assim: 

 [...] não existe homogeneidade no torcer, visto que o sofrer, o comemorar, a 
alegria ou a tristeza são constituídos de forma diferente em cada e por cada 

sujeito torcedor, portanto, geram sentidos diversos a cada um. (p.24) 
 

  

 Por tudo exposto anteriormente, vale aqui destacar, que uma 

compreensão sociológica do futebol praticado no país permitirá uma melhor 
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interpretação da sociedade brasileira (DAOLIO, 1997), na medida em que o futebol 

se expressa de acordo com a sociedade que está inserida (DaMATTA ,1982). 

  Exemplificando esta afirmação, DaMatta (1982) coloca que o futebol no 

Brasil é sempre precedido do qualitativo “jogo” e isso seria um diferencial, já que em 

outras sociedades o futebol está ligado a ideia de esporte e vinculado à competição, 

força, técnica e a sorte em último lugar; já na sociedade brasileira além destas 

variáveis, o jogo dependeria de complexas forças incontroláveis do destino. Isso de 

fato se evidencia, pois é comum ver torcedores “benzendo-se” antes das partidas, 

fazendo verdadeiros rituais,assim como os comentários pós-jogo também 

demonstram bem essa ideia de um time que não jogou bem, porém foi ajudado pela 

sorte.  

 Assim, sendo o futebol um elemento integrante da teia social brasileira, 

estabelecendo uma “relação umbilical” e de interdependência com esta sociedade, é 

bem provável que esse esporte se constitua como uma opção de lazer para muitos 

brasileiros, opção esta que se concretiza das mais diversas formas e interesses, tais 

como: assistir a um jogo pela televisão; uma conversa com amigos em um bar a 

respeito de algo acontecido no âmbito desse esporte; jogar futebol na rua de casa 

ou em um campo da comunidade ou de um clube social; ler um livro ou uma revista 

que tenha o futebol como foco; a visita a uma exposição de artes vinculadas ao 

futebol; a construção de jogos artesanais de futebol; uma viagem para participação 

em um evento de futebol; essas formas exemplificadas anteriormente e os 

interesses a elas aliados serão tratados a seguir, quando propõe-se uma breve 

discussão a respeito do lazer e dos interesses culturais nele presentes, além de 

possíveis interfaces com o futebol. 
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6. INTERESSES CULTURAIS DO LAZER E SUAS INTERFACES COM O 
FUTEBOL 

  

   

 No âmbito dos estudos do lazer, tem-se geralmente associado à 

ascensão deste fenômeno à ascensão da própria modernidade. É comum 

afirmações que enfatizam tais vínculos apontando que o lazer é produto de uma 

sociedade industrial, ou que foi produzido pela Revolução Industrial  (DIAS, 2009). 

Neste sentido, o próprio autor reforça esta ideia ao citar Dumazedier (1999), que 

afirma ter o lazer características específicas da modernidade, nascidas da 

Revolução Industrial e também Parker (1978), citado por Dias (2009), discute que o 

advento da sociedade industrial trouxe formas características de não-trabalho, assim 

como de trabalho, a partir das quais evoluíram as atuais compreensões de lazer. 

 Por outro lado, há outras correntes que buscam entender o lazer como 

um fenômeno anterior à modernidade, podendo aqui ser lembrados os autores 

Sebastian de Grazia e Frederic Munné. No âmbito deste estudo tomar-se-á como 

ponto de partida a chamada era moderna, visto que a discussão da temática do 

futebol a partir deste ponto. 

 Sobre os conceitos de lazer, o do autor Joffre Dumazedier é uma 

referência na área; o autor francês o conceitua desta forma:  

 

Lazer é um conjunto de ocupações às quais o indivíduo pode entregar-se de 
livre vontade, seja para repousar, seja para divertir-se, recrear-se e entreter-
se, ou ainda, para desenvolver sua informação ou formação desinteressada, 
sua participação social voluntária ou sua livre capacidade criadora após 
livrar-se ou desembaraçar-se das obrigações profissionais, familiares e 
sociais. .(DUMAZEDIER, 1979 apud GOMES 2004, p 121) 
 

  

 Além da formulação deste conceito, reafirmando que é uma referência 

para os estudos do lazer, Dumazedier, a partir de pesquisas empíricas 

desenvolvidas na França na década de 1950 e 1960, destacou caracteres 

específicos e constituintes do lazer (GOMES, 2004): 

 a) Caráter liberatório: o lazer é a liberação de obrigações institucionais 

(profissionais, familiares, socioespirituais e sociopolíticas) e resulta na livre escolha. 
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 b) Caráter desinteressado: o lazer não está, fundamentalmente, submetido a 

fim algum, seja lucrativo, profissional, utilitário, ideológico, material, social, político, 

socioespiritual. 

 c) Caráter hedonístico: o lazer é marcado pela busca de um estado de 

satisfação, tomado com um fim em si, “isso me interessa”, essa busca pelo prazer 

felicidade e representa condição primeira do lazer. 

d) Caráter pessoal: as funções do lazer (descanso, divertimento e 

desenvolvimento pessoal e social) respondem às necessidades do indivíduo, em 

face das obrigações primárias impostas pela sociedade (DUMAZEDIER, 1979 apud 

GOMES 2004, p 121).  

 Para Gomes (2004), os trabalhos de Nelson Marcellino, vêm sendo 

citados consideravelmente nos estudo de lazer no Brasil. Na análise desta autora, é 

forte a influência do francês Joffre Dumazedier nas obras de Marcellino, porém com 

um certo redimensionamento em alguns pontos. Sendo assim Marcellino entende, o 

lazer como: 

 a cultura-compreendida em seu sentido mais amplo-vivenciada 
(praticada ou fruída) no „tempo disponível‟,” o importante como traço 
definidor, é o caráter „desinteressado‟ dessa vivência. Não se busca, pelo 
menos fundamentalmente, outra recompensa além da satisfação provocada 
pela situação, ”A “disponibilidade de tempo‟ significa possibilidade de opção 
pela atividade pratica ou contemplativa (MARCELLINO,1987,apud 
GOMES,2004 p.122)  

 

 Seguindo esta mesma lógica, Camargo (1986, p 97), entende por lazer: 

 
Um conjunto de atividades gratuitas, prazerosas, voluntárias liberatórias, 
centradas em interesses culturais, físicos manuais, intelectuais, artísticos e 
associativos, realizadas num tempo livre roubado ou conquistado 
historicamente sobre a jornada de trabalho profissional e domestico e que 
interferem no desenvolvimento pessoal e social dos indivíduos. 

 

 

 Camargo (1986, p.9) acredita que o lazer é muito amplo, sendo assim ele 

demonstra várias atividades diferentes, que são classificadas como lazer:  

 

 Um bate-bola entre amigos numa rua ou numa praia é uma 
atividade de lazer. Uma caminhada a pé ou de carro, sem rumo, também é. 
Da mesma forma, lazer é assistir uma palestra de um escritor ou sobre um 
tema que se aprecia ou cuidar em casa de plantas, animais ou pequenos 
concertos ou assistir à novela, ao noticiário de tevê. Ler jornais. Freqüentar 
um grupo informal ou formal, sob pretextos sérios ou banais. Ir ao cinema, 
ao teatro a um estádio de futebol. Viajar, em férias ou nos fins de semana.  
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 Na pretensão de se discutir as áreas de interesses do lazer, faz-se 

necessário frisar que esta classificação é feita por Joffre Dumazedier, chamado por 

Camargo (1986), do criador da sociologia do lazer, baseada no princípio do 

interesse cultural central em cada atividade do lazer; assim ele classifica o lazer em 

cinco áreas de interesses: físicas, manuais, intelectuais, artísticas e sociais. 

 Para Camargo (1986) esta classificação não é perfeita, assim como 

nenhuma deverá sê-lo. Desta forma, afim de somar nesta classificação ele 

acrescenta mais uma, o lazer turístico, chegando a seis áreas de interesse do lazer, 

as quais Marcellino (1996) denomina de seis áreas fundamentais do lazer, que para 

ele é a mais aceita. 

 Aqui vale destacar, que o interesse cultural central é importante quanto a 

classificação da atividade dentro do espectro dos interesses culturais vinculados ao 

lazer. Por outro lado, é possível que em uma atividade se observe mais de um 

interesse, porém sempre há predominância de um sobre outro. 

 Para Camargo (1986) o interesse artístico estaria vinculado à busca do 

imaginário, do sonho, do fazer de conta; assim todas as formas de cultura erudita, 

tais como cinema, teatro literatura, artes plásticas, e outras. Este autor ainda 

comenta que este espaço é encontrado em outras atividades tais como decoração 

da casa, das roupas, as maquiagens, e, principalmente, as festas.  Marcellino (1996) 

fala de forma mais abrangente, ao caracterizar o interesse artístico como sendo 

aquele que leva ao imaginário, as imagens, em um conteúdo estético na busca da 

beleza e do encantamento. 

 Certamente, o futebol está incluído neste contexto, pois existem filmes 

que abordam o futebol, assim como é possível ver obras de artes retratando-o, ou 

mesmo a música, que em muitos casos também é fortemente ligada ao futebol. 

 Refletindo sobre as colocações de Camargo (1986) é comum ver 

principalmente em ano de copa do mundo as pessoas decorando suas casas, 

enfeitando a rua, pintando o rosto como verdadeiras “obras de arte”. Assim, futebol e 

arte fazem uma interessante “tabelinha” e neste sentido Melo (2006, p.2) comenta: 

 
A arte e a literatura são para o esporte uma sociologia indireta, uma 
Psicanálise, um testemunho [...] A investigação da presença do esporte na 
arte nos interessa na medida em que nos esclarece sobre a identidade do 
esporte e sobre o papel do imaginário na constituição 
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das relações esportivas [...] O esporte não é simplesmente o indício de uma 
sociedade lúdica (ignorada ou tolerada), mas a sociedade lúdica percebida 
e descrita pelos meios da arte, em um quadro de expressão de sua 
valorização pela sociedade global. 

 

 A imagem do quadro de Portinari abaixo apresentada ilustra bem essa 
“tabelinha” entre futebol e o interesse artístico, onde um, o futebol, é utilizado como 
pano de fundo para que o outro, o interesse artístico, possa se concretizar. 
 
 

 
FIGURA 1:Tela de Portinari 
FONTE: Google imagens  

 

 O campo de interesse do lazer manual tem por definição aquele que 

possui atividades ligadas ao prazer de manipular, explorar e transformar a natureza 

(CAMARGO, 1989). Assim, os elementos naturais como água, madeira, o metal, o 

trato com os animais são a essência deste tipo de lazer. Camargo destaca que são 

inúmeras as atividade manuais, que vão desde lavar o carro no final de semana, na 

manipulação da água, desde o cultivo de hortaliças, criar animais de corte em 

espaços urbanos, invenção de suas próprias máquinas, etc. Em suma, o simbolismo 

que há no ato de criar com as próprias mãos. 

 Mas este autor frisa que ganhos financeiros podem acontecer em 

decorrência deste tipo de lazer, no que ele diz ser uma crítica ao consumismo. Neste 

cenário surge o termo semi-lazer, trazendo a idéia de um lazer que não se dá em 

sua totalidade. 

 Neta categoria de semi-lazer Marcellino (1996) destaca a bricolage, uma 

expressão francesa que não possui tradução, mas que denomina “consertar ou 

remendar toscamente”. Este autor colabora com a discussão, quando demonstra 

que já existem lojas e revistas especializadas neste assunto, e até mesmo caixas de 

ferramentas variadas ,colas ,tintas, ferragens para fixação dentre outras. Além disto, 

ele relata que pesquisadores do lazer já demonstraram que mais da metade das 
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atividades de bricolage são de lazer pleno, ou seja, sem obrigação familiar ou 

necessidade econômica.  

 Talvez esta manifestação do lazer não possua uma relação bastante 

visível e direta com o futebol; porém é possível que algumas pessoas façam 

bricolage vinculada a esse esporte, como pequenos consertos em bolas, em redes 

de futebol, ou um tricô com uma flâmula de um time ou mesmo a construção de 

jogos artesanais (futebol de prego, futebol de botão).  

 

 

 

FIGURA 2:Artesanato                                                                            FIGURA 3 :Futebol de Prego       
FONTE:Google imagens    FONTE: Google imagens  
 
 
 As atividades intelectuais do lazer são definidas por Marcellino (1996) 

como sendo aquelas que buscam o contato com o real, as informações objetivas e 

explicações racionais, com ênfase no conhecimento vivido e experimentado. Assim, 

ler um livro ou publicações especializadas ou ler uma revista, assistir tevê ou uma 

despretensiosa conversa pode constituir um lazer intelectual. Neste ultimo caso, 

Camargo (1986) informa que conversas aparentemente banais também poderão 

constituir-se como interesse  intelectual. 

 Quanto ao futebol como opção de lazer intelectual, podem ser citados os 

inúmeros livros que são lidos sobre este assunto, as inúmeras publicações e notícias 

que estão dispostas em revistas eletrônicas e “sites” especializados e que as 

pessoas têm acesso, assim como os programas esportivos que também informam e 

trazem algum tipo de “conhecimento”. 

 A partir do exposto acima, podem ser citados alguns endereços 

eletrônicos que contém informações sobre futebol e que podem ser acessados no 

intuito de “desenvolvimento intelectual”: www.lancenet.com.br 
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www.superesportes.com.br; www.globoesporte.com; www.espnbrasil.com.br; 

www.cidadedofutebol.combr.  

 Da mesma forma, quanto ao interesse intelectual, destacam-se também 

algumas obras literárias relacionados ao futebol, obras essas que podem fazer parte 

das opções de lazer vinculadas a essa temática. Assim, de maneira ilustrativa 

podem ser citadas: O negro no futebol brasileiro; A sombra das chuteiras imortais; 

Futebol e Sociedade; Universo do Futebol; Uma Paixão em Preto e Branco, essa 

última retratada na imagem abaixo. 

 

 
                           FIGURA 4: capa do livro de Roberto Drummond 
                                                         FONTE: WWW.livrosdefutebol.com.br 
 

  
 

 As atividades turísticas no âmbito do lazer são aquelas que têm na 

mudança de paisagem, no ritmo e estilo de vida uma de suas características, 

alterando a rotina cotidiana, em que os sujeitos utilizam das férias, dos finais de 

semana e do tempo livre em geral (CAMARGO, 1986). O autor ressalta que não são 

só as grandes viagens que caracterizam esta forma de lazer, citando os sítios e as 

casas de campo, os ranchos de pesca e também a própria cidade onde se mora, 

nas visitas a parques, museus e lojas, dentre outras opções. 

 O futebol perpassa essa atividade de lazer, na medida em que em 

inúmeras situações as pessoas se deslocam em função do futebol; neste sentido, é 

comum ver pessoas viajando para acompanhar seus times do coração, para visitar 

http://www.superesportes.com.br/
http://www.globoesporte.com/
http://www.espnbrasil.com.br/
http://www.cidadedofutebol.combr/
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um museu que fica em uma outra cidade ou mesmo país, uma visita à sede do clube 

do “coração”, etc.  

 No contexto do interesse turístico vinculado ao futebol, a copa do mundo 

talvez seja o maior exemplo dessa relação, visto que os números do turismo nesta 

época são expressivos, como mostra o quadro abaixo:  

 

QUADRO I: 
FONTE: Revista Veja; SEÇÕES ON-LINE; Perguntas & Respostas, Outubro de 2007. 

 

PAÍS  ANO  Nº DE TURISTAS 

EUA 1994 400.000 

FRANÇA 1998 500.000 

JAPÃO 2002 400.000 

ALEMANHA 2006            2.000.000 

  

 Esta reportagem ainda dá conta que a expectativa de turistas na África do 

sul é de 250.000 turistas, além de 15.000 jornalistas e 15.000 voluntários para 

tarefas diversas. Quanto ao número de turistas que participaram da Copa na 

Alemanha, a posição geográfica privilegiada deste país, no centro da Europa, é a 

explicação apontada pela revista para o maior número de turistas durante a 

realização do evento. 

 
FIGURA 5: Alemanha, 2006 

FONTE: Arquivo pessoal Leandro Cordeiro 
 

 Quando a busca pelos relacionamentos, pelo convívio social e pelos 

contatos face a face são os interesses buscados no lazer, então pode-se dizer que o 

interesse central dessas vivências é o social (MARCELLINO, 1996). Para esse 

autor os bares e cafés, que servem de ponto de encontro, constituem exemplos 

deste interesse cultural, tendo na sociabilidade seu principal caráter Camargo 
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(1986) . O autor ainda comenta que os encontros com os amigos e reuniões 

familiares são exemplos de lazer associativo ou social.  

 Assim sendo são frequentes as pessoas se reunirem em bares para 

assistir uma partida de futebol, ou mesmo em casa com a família e amigos. Torna-se 

comum em dias de jogos as pessoas se organizarem, marcarem encontros, tendo o 

futebol como pano de fundo. Quanto a isso Daolio (1997, p 102) diz que “as 

discussões sobre futebol são freqüentes em qualquer bar de esquina nos dia que 

antecedem uma grande peleja e no dias subseqüentes a ela, quando se rememoram 

os grandes lances ou se lamentam os gols perdidos”.  

 A imagem abaixo apresentada reflete o dito anteriormente, onde  o 

contato social é estimulado e os relacionamentos são possibilitados  entre os 

sujeitos sociais, tendo o futebol como o fator indutor de tais relacionamentos.  

 

 
FIGURA 6: Reunião no bar 

FONTE: http//www.globo.com 
 

  Os interesses físicos do lazer são aqueles onde prevalecem o 

movimento ou exercício físico (MARCELLINO, 1996). Desta forma uma caminhada, 

a ginástica e a prática de esportes são exemplos deste tipo de lazer. Camargo (1989) 

informa que as atividades físicas do lazer podem ser formais ou informais, e serem 

executadas em espaços tecnicamente planejados, como pistas, academias ou 

estádios, ou não-técnicos como ruas terrenos baldios, residências ou praias.  

 O interesse cultural físico talvez seja o expoente maior da relação futebol 

– lazer, visto que um sem número de brasileiros sejam meninos ou meninas, adultos 

ou crianças, homens ou mulheres, saem de suas casas diariamente para jogarem o 

futebol, com a intenção deliberada da prática em si, ou seja, o interesse está no 

jogar. Assim, seja em lugares “técnicos”, como sugere Camargo, tais como quadras 

e campos, ou em lugares “não-técnicos”, como a rua, a praia ou terrenos baldios, o 
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brasileiro pratica futebol, e esses lugares tornam-se os palcos para que esse esporte 

ganhe movimento, ganhe “vida e alma” próprias, o que está ilustrado na imagem 

abaixo.  

 

 
FIGURA 7: Pelada no campinho 

FONTE: Google imagens  

 

   

 A respeito das áreas de interesses do lazer Marcellino (1996, p.18-19) 

tece um importante comentário: 

 

Tendo em vista os interesses do lazer, o ideal seria que cada pessoa 
praticasse atividades que abrangessem os vários grupos de interesses, 
procurando, desta forma, exercitar, no tempo disponível,o corpo, o 
raciocínio, a habilidade manual, o contato com quem e de maneira que 

quisesse. 
 

 

 O autor, ainda que de maneira indireta, comenta o termo opção de lazer: 

(...) “o que se verifica é que as pessoas restringem suas atividades de lazer a um 

campo específico de interesses. E geralmente o fazem não por opção, mas por não 

terem tomado contato com outros conteúdos”(p19), o que  pode acontecer no âmbito 

do futebol, onde, por exemplo, as pessoas podem simplesmente praticar o esporte 

com o interesse físico, como única opção, talvez por não terem ou não vislumbrarem 

outras possibilidades, seja por razoes econômicas, culturais ou sociais.  

 Quanto ao que foi dito anteriormente, Marcellino (1996) considera que a 

classe social, o nível de instrução, a faixa etária, o sexo e a violência que vem 

crescendo nos grandes centros, dentre outros fatores, limitam o lazer a uma minoria, 
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levando em conta tanto a freqüência na prática quanto a sua qualidade; e propõe 

que ações ou políticas que objetivem a democratização cultural sejam tomadas no 

sentido de atacarem estes indicadores indesejáveis. 

 Na tentativa de aproximação com o objeto deste estudo, é possível 

afirmar que o futebol tornou-se uma indiscutível “opção” de lazer do brasileiro. 

Porém, mesmo que esse esporte se manifeste em todos os interesses culturais do 

lazer, como apresentado durante este trabalho, acredita-se que isto não se dá de 

forma semelhante, na medida em que haveria uma prevalência de uns sobre os 

outros, onde talvez os interesses físicos, seguidos dos sociais, se sobrepõem 

consideravelmente sobre os demais, o que pode estar relacionado com certos 

determinismos. A esse respeito Camargo (1986, p.10) traz uma importante 

consideração ao ressaltar que  

 
Seria uma ousadia afirmar que alguma ação humana é executada por livre 
escolha do individuo. Os determinismos culturais, sociais, políticos e 
econômicos pesam sobre todas as atividades do cotidiano, inclusive sobre o 
lazer. 

 

 

 No intuito de reforçar o entendimento acima apresentado, Camargo (1986) 

sugere que ir ao bar tomar um chope com os amigos pode ser uma sugestão de um 

comercial, assim como ir a uma exposição badalada pode ser uma pressão da 

cultura do meio social onde se vive.  

 Pelo exposto, no que tange as interfaces do futebol com os interesses 

culturais do lazer, vale destacar que há a presença desse esporte nos seis 

conteúdos (social, turístico, intelectual, físico, artístico e manual), porém com uma 

fruição diferenciada por parte das pessoas. 
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7. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

  

   

Desde o nascedouro do futebol até sua chegada e propagação no 

Brasil, este esporte constituiu uma relação intensa e duradoura com o lazer, 

permitindo um espectro de opções diferentes a partir dessa relação, tendo em vista 

os interesses que estão aliados ao lazer.  

Assim, este estudo teve como proposta discutir possíveis interfaces 

entre os interesses culturais do lazer e o futebol no cenário brasileiro.  

Para tanto, procurou-se inicialmente tratar do futebol enquanto 

esporte da modernidade, com origens no final do século XVIII e início do século XIX, 

esporte que se constituiu no início como um passatempo da elite dominante.  

Após conhecer alguns aspectos da gênese do futebol,  desenvolveu-

se um breve histórico do futebol no Brasil, no qual destacou-se o papel inglês como 

fator relevante quanto ao seu surgimento e propagação, a partir do início do século 

XIX.  

A seguir, o texto trata do futebol enquanto fenômeno sócio-cultural 

no contexto brasileiro. Neste momento do estudo buscou-se um suporte teórico afim 

de tratar da “relação umbilical” mantida entre o futebol e a cultura nacional, 

tornando-se elemento identificador do homem brasileiro. 

Por fim, e tendo em vista o objeto de estudo proposto, a quarta e 

última parte do texto traz algumas considerações a respeito do lazer, dos seis 

interesses culturais a ele vinculados e suas possíveis interfaces com o futebol.  

Assim, após levantar informações teóricas importantes no âmbito do 

estudo, acredita-se que o futebol perpassa por todos os interesses culturais do lazer 

no contexto sócio-cultural brasileiro (intelectual, artístico, físico, manual, turístico e 

social).  

Por outro lado entende-se ser necessária a realização de um estudo 

sob uma nova perspectiva metodológica, que permita inferir como essa relação 

futebol-lazer realmente se efetiva no cotidiano das pessoas, incluindo-se aí 

possíveis diferenças em razão do gênero, se há preponderância de um interesse 
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cultural do lazer sob outro e quais as possíveis causas e, por fim, como a Educação 

Física Escolar pode contribuir para que os diversos atores sociais possam usufruir 

do futebol, enquanto opção de lazer, de maneiras diversas, o que talvez seja um 

importante aspecto a ser “atacado” no âmbito da escola brasileira.  

Neste último caso, defende-se que o futebol não deveria ser 

praticado somente com o interesse físico, ou seja, da prática em si, mas sim deveria 

ser usufruído através da arte, da música, das inúmeras publicações literárias, de 

visitas a museus com exposições temáticas, do encontro com outros sujeitos e da 

criação de jogos artesanais, o que permitiria uma ampliação do olhar e do fazer, 

possibilitando novas perspectivas frente à relação futebol e lazer para um número 

cada vez maior de pessoas. 
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