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RESUMO 

 

O futebol no Brasil dá os seus primeiros passos no final do século XIX. Neste período o 

futebol era praticado apenas pela elite, porém com o passar do tempo foi se massificando ao 

ponto de se tornar parte constituinte da cultura brasileira. Nesse contexto as “peladas” 

aparecem como opção de lazer de sujeitos pertencentes a diferentes classes sociais. Pensando 

na grande quantidade dessas práticas e na realidade dos sujeitos envolvidos, buscamos neste 

estudo entender um pouco mais sobre a forma de organização e valores presentes nessa 

prática. A pesquisa se deu durante as partidas que aconteciam nas manhãs de domingo em um 

campo de Futebol Society da cidade de Gouveia, MG. No primeiro momento realizamos um 

estudo bibliográfico, abordando temas relacionados ao futebol na sociedade brasileira quanto 

à prática de lazer. No segundo momento foi realizada à pesquisa de campo, esta se constituiu 

basicamente de uma entrevista com os sujeitos selecionados adeptos desta prática.  As 

perguntas foram baseadas na história e organização da “pelada” de futebol society e sobre o 

sentido do Futebol para um grupo de “peladeiros” de Gouveia. Foram também feitos alguns 

registros fotográficos do local e de aspectos relevantes para o presente estudo. Ficou evidente 

no trabalho a espontaneidade nas “peladas”, quanto à organização baseada na colaboração dos 

mesmos, a busca pelo lúdico, as relações de amizade que se estabelecem entre os sujeitos e os 

desdobramentos dos “peladeiros” para manter viva essa prática esportiva. Vale também 

destacar a necessidade do poder público disponibilizar espaços para momentos de lazer como, 

por exemplo, campos públicos de futebol society para uso da população, principalmente para 

os sujeitos que não têm como ter acesso a espaços privados. 

 

Palavras-Chave: Futebol, Pelada, Lazer. 
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1.  INTRODUÇÃO  

 

O futebol teve a sua origem na Inglaterra, especificamente na segunda metade do 

século XIX, e ao final deste século este esporte se propagou para outros países europeus, já na 

condição de esporte institucionalizado. No Brasil ele chega no ano de 1894, com a vinda de 

Charles Miller da Inglaterra, um jovem filho de ingleses, que chega a São Paulo com as 

“primeiras bolas e regras” de futebol (REIS, 2006). 

 A partir desse momento esse esporte foi crescendo cada vez mais no país, 

inclusive com o aparecimento dos primeiros clubes; o primeiro clube a praticar futebol no 

Brasil foi o São Paulo Athletic Club, chegando à formação de outros clubes, como a 

associação Atlético Mackenzie, surgido em 1898 e o Fluminense no Rio de Janeiro, fundado 

em 1902 (REIS, 2006).  

Segundo Moura (1998 apud Rodrigues, 2001, p. 2) “a democratização e 

consagração como elemento de cultura nacional dá-se nos anos 1930, quando ocorre a 

profissionalização em 1933”. Sendo então o elemento da profissionalização do futebol 

brasileiro consequência da democratização e da difusão que esse esporte teve em nosso país 

tão rapidamente, fazendo parte da cultura nacional.  

Nos dias de hoje o futebol está por toda parte, sendo praticado ou comercializado 

de alguma forma, estando presente no dia a dia das pessoas. Ele é um fenômeno social 

presente no cotidiano das mais diversas formas, como nas páginas de jornal, na programação 

televisiva, nas praças, botequins, nas esquinas, no trabalho, assim como na “pelada” do fim de 

semana, no jogo das crianças nas ruas e nas escolas. Desta forma, esse esporte é uma maneira 

de expressão da sociedade brasileira e um meio do cidadão nacional experimentar suas 

emoções mais profundas, tais como paixão, ódio, felicidade, tristeza, prazer, dor, fidelidade e 

resignação. 

Neste contexto de extrema presença do futebol no cotidiano nacional, este esporte 

passou a ser uma das práticas/vivências preferidas de homens e mulheres no âmbito do lazer, 

seja para aqueles que assistem os jogos e programas esportivos relacionados ao futebol, seja 

para aqueles que vão aos estádios torcer pelo “time do coração”, ou mesmo para aqueles que 
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praticam futebol no seu tempo livre, enfim, das mais diversas formas o futebol se estabeleceu 

como um elemento fortemente presente no contexto do lazer nacional. 

  
De acordo com Dumazedier (1976 apud Lages; Silva, 2012, p. 4) o                           

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.   

 

 A partir do exposto, basta dar uma volta pelas cidades brasileiras aos finais de 

semana para identificar os grupos de praticantes de futebol, muitas vezes aos domingos pela 

manha; são os chamados “peladeiros de finais de semana”, que aproveitando seus períodos de 

não trabalho, ocupam espaços públicos e privados para praticar o esporte da sua preferência. 

Nesses ambientes, essas pessoas se encontram semanalmente e constroem uma relação social, 

tendo na prática esportiva um significado muito grande em suas vidas.  

Neste trabalho, temos como foco um grupo de “peladeiros” de futebol society da 

cidade de Gouveia, Minas Gerais; pretendemos desenvolver reflexões sobre o futebol no 

cotidiano e no modo de vida dessas pessoas, buscando compreender o seu significado para 

seus praticantes.  

O Futebol Society é uma adaptação do futebol de campo para um campo menor, 

podendo ser de grama natural ou sintética. Neste esporte participam duas equipes de sete 

jogadores em cada uma, onde um dos quais, obrigatoriamente, será o goleiro. 

A história desse esporte, conforme a Confederação Brasileira de Futebol 7 Society 

(CBF7S - 2013) vem desde 1950, quando no Rio de Janeiro praticava-se o futebol de amigos 

nos quintais dos casarões da Tijuca, as regras eram adaptadas do futebol, mas sem 

impedimento, com cobranças de faltas diretas de seu próprio campo como acontece ainda 

hoje. 

Este esporte nacional tem este nome graças ao comentarista Ruy Porto, que fez 

muitos elogios quando soube de uma partida com altas personalidades da sociedade carioca 

realizada na época; devido a uma expressão muito usada “CAFÉ SOCIETY” ele se referiu ao 

evento como um clássico "Futebol Society” e o comentário chamou a atenção de todos, e 

desde então passou a ser chamado de Futebol Society (CBF7S, 2013). 

Também conhecido como futebol 7, principalmente no Rio Grande do Sul, é 

atualmente jogado em todo o território nacional. O esporte é gerido de forma oficial pela 
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Confederação Brasileira de Futebol Sete Society (CBF7S) e pela Confederação de Futebol 7 

do Brasil (CF7), que por sua vez possuem diversas federações estaduais filiadas. 

A partir do exposto, o problema estabelecido para este trabalho de investigação é 

o seguinte: Quais são os significados do futebol society para um grupo de “peladeiros” da 

cidade de Gouveia / Minas Gerais?  

Este tema foi escolhido pelo fato da minha afinidade pessoal com o mesmo, pelo 

desejo de compreender melhor os significados do futebol para um grupo de “peladeiros” bem 

tradicional na cidade onde vivo e também, devido a sua viabilidade, pois acredito que o 

trabalho será facilitado em razão do contato que possuo com os “peladeiros”. 

Acreditamos que com o estudo vamos enriquecer o nosso conhecimento e também 

pretendemos colaborar de alguma maneira para o debate acadêmico quanto ao assunto 

abordado. 
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2.  REVISÃO DE LITERATURA 

 

2.1 Breve Histórico do Futebol no Brasil 

 

O futebol tem seu surgimento na Inglaterra em meados do século XIX e no final 

do ano de 1863 ocorre a sua oficialização como esporte moderno através da fundação da 

Associação de Futebol Inglesa (Football Association – FA). A normatização das regras pela 

FA e organização própria possibilitou sua disseminação pelo mundo (REIS, 2006).  

No Brasil o futebol chega em 1894 com Charles Miller, filho de ingleses, que ao 

vir da Inglaterra traz consigo esse esporte. Segundo Reis (2006, p.33) “ Charles Miller recém 

chegado a São Paulo, de seus estudos em seu país, trás consigo as primeiras bolas de futebol”. 

Filho de um empregado de uma empresa ferroviária, Miller, que era nascido no Brasil, foi à 

Inglaterra para estudar na Banister Court School e lá se torna um admirador do futebol. 

O futebol no Brasil teve o seu início como na Inglaterra, e começou sendo 

praticado apenas pela elite, já que a aristocracia dominava as ligas de futebol. As demais 

classes sociais somente puderam praticá-lo após a criação, em 1908, dos vários clubes de 

futebol do Brasil. 

Surgem então os primeiros clubes fundados no Brasil, que foram São Paulo 

Athletic Club e a “Associação Atlética Mackenzie”, em São Paulo, sendo que este segundo 

foi o primeiro a se formar especificamente para a prática do futebol em 1898 (REIS, 2006, 

p.34). No Rio de Janeiro Oscar Cox foi o criador do primeiro clube de futebol do Estado, o 

“Fluminense foot-ball club”, fundado em 1902.  

Após o surgimento dos clubes, surgem também às primeiras competições, e o São 

Paulo Athletic Club conquistou o título do primeiro Campeonato Paulista de Futebol, e depois 

foi campeão também do primeiro Campeonato Brasileiro de Futebol, realizado em 1905.  

Mais tarde, com o surgimento do Sport Club Corinthians Paulista e o Clube de 

Regatas Flamengo, fundados em 1910 e 1911 respectivamente, jogadores de outras classes 

sociais são introduzidos nos elencos; foram esses dois clubes, além do Vasco, os primeiros a 

tomarem essa medida.  
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Nesse contexto de “democratização” do futebol, de acordo com REIS (2006, p. 

37) “a imprensa brasileira teve grande participação na liberação da prática do futebol para os 

homens negros”. Mas somente na década de 1920 os negros passam a ser aceitos de forma 

definitiva, ao passo que o futebol se massifica. 

Junto ao crescente interesse dos brasileiros pelo futebol veio à necessidade de 

construção de estádios que comportassem o grande público. Durante os governos, foi feito um 

grande esforço para alavancar o futebol no país, inaugurando-se então o estádio Paulo 

Machado de Carvalho (Pacaembu), no ano de 1940 em São Paulo, e o Maracanã em 1950 no 

Rio de Janeiro, um dos palcos da Copa do Mundo do Brasil (REIS, 2006).  

Em 1958 o Brasil se torna campeão Mundial, com um time comandado pelos 

negros Didi e Pelé, se classificando então o futebol como principal elemento da identificação 

nacional, já que reúne pessoas de todas as cores, condições sociais, credos e diferentes regiões 

do país. E consequentemente a partir de então o Brasil começa a se consagrar como “o país do 

futebol”. 

Em 2002, na Copa do Mundo da Coréia e Japão, o Brasil se consagra penta 

campeão Mundial, após conquistar as copas de 1958, 1962, 1970, 1994. Com isso o futebol 

brasileiro se torna o maior campeão mundial, atraindo grandes investimentos neste setor, e 

consequentemente aumentando cada vez mais o seu público, vindo a se tornar sede da copa do 

mundo de 2014. 

No que tange ao futebol society, esta prática esportiva originou do futebol de 

campo, porém com algumas modificações, onde o campo é menor, tendo comprimento entre 

45 e 55 metros e largura entre 25 e 35 metros, sendo disputadas as partidas em dois tempos de 

25 minutos com intervalo de 10 minutos, na categoria principal (CBF7 - Confederação 

Brasileira de Futebol 7,2013). 

A primeira federação que regia o esporte no Brasil foi a Federação Gaúcha de 

Futebol Sete. Nos dias de hoje futebol society é gerido oficialmente pela CBF7S e pela CF7. 

Segundo a CBF7 existem diversas federações estaduais filiadas, sendo elas: 

 Federação Goiana de Futebol 7 Society _ FGF7S; 

 Federação Paulista de Futebol 7 Society_ FPF7S; 
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 Federação Amapaense de Futebol 7 Society _ FAFUSS; 

 Federação de Futebol 7 Society da Bahia _ FF7SBA ; 

 Federação Cearense de Futebol Sete _ F. CE. F.7S; 

 Federação do Distrito Federal de Futebol 7 _ FEDIFF7; 

 Federação de Futebol 7 do Espírito Santo – FF7ES; 

 Federação Maranhense de Futebol 7 Society – FMF7S; 

 Federação de Futebol 7 Society de Minas Gerais – FF7SMG; 

 Federação de Futebol Society do estado do Mato Grosso do Sul – FF7SM; 

 Federação Matogrossense de Futebol Sete Society – FMF7S; 

 Federação Paraibana de Futebol 7 Society – F.PB.F.7.S.; 

 Federação Estadual de Futebol 7 Society de Pernambuco – F7SPE; 

 Federação Paranaense de Futebol 7 – FPF7; 

 Federação de Futebol 7 Society do estado do Rio de Janeiro – FFSERJ; 

 Federação de Clubes de Futebol 7 Society do Rio Grande do Norte – FCF7S-

RN; 

 Federação de Futebol 7 Society de Rondônia _ FF7SRO; 

 Federação Gaucha de Futebol 7 Society – FGFS; 

 Federação de Futebol 7 Society de Santa Catarina – FUT7-SC; 

 Federação Tocantinense de Futebol 7 Society – FTOF7S; 

 

As principais competições de Futebol Society existentes no Brasil são:  

Campeonato Brasileiro de Seleções, Campeonato Brasileiro de Categorias de Base, Copa do 

Brasil de Clubes, onde o Flamengo é o atual campeão 2013, e a Copa Sul de Clubes (CBF7, 

2013). 

Em agosto de 2011, aconteceu o 1º Mundialito de Seleções de Futebol 7sendo 

realizado no Rio de Janeiro, onde a seleção da Itália foi a grande campeã após vencer o Brasil 

na final. Em julho de 2012, aconteceu a segunda edição do Mundialito de Seleções e o Brasil 

se consagrou campeão (CBF7, 2013). 

Assim como o futebol, o futebol society tem se tornado uma prática esportiva 

presente no contexto social brasileiro, talvez em razão da enorme “força” que o próprio 
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futebol tem em nosso país, se colocando como um fenômeno sócio cultural importante deste 

país. 

2.2 O futebol como fenômeno sócio cultural no Brasil  

 

O Futebol no Brasil se tornou algo muito popular a partir do século XX, 

adquirindo um grande número de adeptos, estando presente no dia a dia da sociedade nas mais 

diversas formas. Neste sentido, Daólio (2005) destaca o fato de um esporte recém-chegado ao 

Brasil, originário da Inglaterra, ter se difundido tanto em tão pouco tempo e se tornado uma 

paixão nacional. 

A grande popularidade desse esporte no Brasil pode ser justificada de várias 

maneiras. Daólio (2006, p.110) cita alguns autores em sua obra onde eles procuram justificar 

esse fato da seguinte forma: 

DaMatta et al. (1982) justificam a popularidade do futebol no Brasil “[...] 

porque ele permite expressar uma série de problemas nacionais, alternando 
percepção e elaboração intelectual com emoções e sentimentos 

concretamente sentidos e vividos” (p.40). 

 
Byington(1982) explica que “ [...] um fenômeno só faz vibrar a alma 

individual e cultural de um povo na medida em que contém os símbolos que 

expressam e nutrem a vida psíquica deste povo”(p.21). 

 
Vogel(1982), tentando também responder a questão , levanta a suspeita de 

que “[...] existe uma relação entre o espetáculo do jogo de futebol e 

determinados comportamentos rituais da sociedade brasileira”(p.101). 
 
 

Considerando as afirmações dos autores, podemos perceber que essa ligação do 

futebol com a sociedade brasileira, se deve muito as semelhanças entre os acontecimentos, às 

vivências desse esporte com as características do dia a dia e com a cultura do povo brasileiro. 

No contexto brasileiro, os meios de comunicação tiveram um papel importante 

quanto a grande popularização nacional do futebol (REIS, 2006). Neste cenário, o rádio e a 

televisão foram meios importantes e decisivos para que esse esporte fosse difundido por toda 

parte do território nacional.  

Como dito anteriormente, no cotidiano brasileiro o futebol está presente de 

diversos modos, seja nas falas dos atores sociais, que são diretamente ligadas ao futebol, nas 

gírias futebolísticas, nas roupas usadas pelas pessoas, em sua prática nos mais diversos 

tempos e espaços, na televisão e no rádio, nos jornais escritos e digitalizados. 
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Completando a ideia do parágrafo anterior, Daólio (2006) afirma que a sociedade 

brasileira está impregnada de futebol, pois vivenciamos inúmeros exemplos no dia a dia, e o 

maior exemplo disso pode ser visto no nascimento de uma criança, principalmente se for 

homem, quando ele recebe um nome, uma religião e um time de futebol para torcer.  

É muito comum também presenciarmos discussões sobre futebol, geralmente elas 

acontecem nos bares de esquina, tanto antes quanto depois de um jogo, onde são lembrados os 

lances e gols das partidas, vivenciando assim o futebol nas relações da sociedade brasileira, 

sendo expressões e comportamentos adotados pelos brasileiros de maneira muito intensa. 

Neste cenário, Silva (2005, p.25) afirma que:  

 
Trata-se de um tipo de cultura particularizada que norteia muitos brasileiros. 

Muitos grupos formam-se através 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 têm em sua história de vida o futebol 

como pano de fundo. 

 

Esse esporte recorre a quase todos os níveis da experiência brasileira, sendo eles 

hierarquias de desigualdades, crenças, interesses políticos e econômicos, pois apesar da 

grande diferença social e cultural brasileira, esse esporte se faz presente em todas elas, muitas 

vezes mantendo uma relação entre ambas as partes. 

Ainda nesse contexto podemos observar que o futebol é um esporte que sai fora 

da área de jogo,tendo muitos significados  que se misturam à própria sociedade,havendo uma 

combinação entre as exigências técnicas do futebol e as características socioculturais do povo 

brasileiro, onde o futebol é algo no qual a sociedade se manifesta com toda a sua 

complexidade.Quanto ao assunto tratado, Daólio (2005, p.5-6) fala o seguinte: 

 

O futebol brasileiro tem se constituído, ao mesmo tempo, em expressão da 

sociedade brasileira e em um modelo para ela, espelhando toda a sua 

dinâmica, com todas as contradições e todas as riquezas nela presentes. Sem 

dúvida, o futebol constitui-se numa das principais manifestações culturais 
brasileiras constantemente atualizada e ressignificada pelos seus atores. 

 

Por tudo apresentado, podemos perceber que a grande massificação do futebol no 

Brasil e a incorporação deste pela sociedade como um grande integrante da nossa cultura se 

deu pela associação e identificação do povo brasileiro com esse esporte, sendo um fenômeno 

sócio-cultural presente na vida das pessoas, o que justifica o fato de ele ser uma das principais 

formas de lazer dos brasileiros. 
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2.3 O futebol como opção de Lazer 

 

O futebol, por ser um esporte tão vivenciado pela sociedade brasileira, se efetiva 

consequentemente, como uma das principais atividades de lazer.  

Segundo MELO e JUNIOR (2003, p.29) o lazer é um fenômeno moderno, surgido 

com a artificialização do tempo de trabalho, típica do modelo de produção fabril desenvolvido 

a partir da Revolução Industrial.  

 O lazer é uma necessidade humana e dimensão da cultura caracterizada pela 

vivência lúdica de manifestações culturais no tempo e espaço social onde estão presentes 

diversos valores. Para Marcelino (2006, p.13) descansar, “recuperar as energias”, distrair-se, 

entreter-se, recrear-se, enfim, o descanso e o divertimento são os valores comumente mais 

associados ao lazer. 

Sobre as definições de lazer, o autor francês Joffre Dumazedier 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). 

 

Na vida cotidiana o lazer constitui-se de relações dialógicas com outros campos 

além do trabalho, tais como a educação, a política, a economia, a linguagem, a saúde, a arte, a 

ciência e a natureza, entre outras dimensões da vida, sendo parte integrante e constitutiva de 

cada sociedade. 

No lazer estão presentes diferentes interesses culturais, Melo e Junior (2003) 

destacou-os como: 

 Interesses artísticos: que se encontram nos museus, bibliotecas, cinemas, 

teatros, centros culturais; 

 Interesses manuais: que se encontram nas atividades manuais na manipulação 

do objeto como em costura, jardinagem, carpintaria; 

 Interesses intelectuais: estão ligados mais as atividades de raciocínio como os 

jogos de xadrez, dama, gamão; 
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 Interesses físicos: que são as atividades físicas, incluindo os esportes, estando 

disseminadas entre atividades de aventura, outras ligadas mais a natureza como a caminhada, 

as encontradas na academia, os mais leves como a ioga, entre outras. 

 Interesses sociais: são as atividades onde ocorrem os encontros, como em 

festas, bares, programas noturnos e atividades turísticas em geral. Já o autor Joffree 

Dumazedier considera as atividades turísticas como o sexto interesse cultural do lazer, sendo 

a quebra da rotina, buscando o contato com novas situações, paisagens e culturas. Temos 

como exemplos desse interesse os passeios e as viagens. 

A prática do futebol, não sendo realizada no âmbito profissional, mas sim por 

“peladeiros” e geralmente nos finais de semana é considerada uma prática de lazer, onde ele é 

praticado no seu tempo livre e fora das obrigações profissionais; essa prática se encontra 

dentro do interesse físico e é uma das manifestações mais procuradas e difundidas pelos 

meios de comunicação. 

As “peladas” estão presentes como práticas de lazer por todos os lados, 

geralmente são realizadas entre amigos, vizinhos, e as regras são adaptadas de acordo com o 

ambiente e os seus praticantes. Trata-se de uma forma de encontro entre amigos que se 

interagem, socializam e discutem o futebol, no decorrer que ele é praticado. Nesse contexto, o 

lazer mobiliza o desejo, o imaginário, os procedimentos cognitivos e a emotividade (Bruhns, 

1997, p.41).  

Como citado anteriormente esse trabalho tem como foco de estudo, um grupo de 

“peladeiros de final de semana”, da cidade de Gouveia / Minas Gerais, praticantes do futebol 

Society, onde buscaremos entender quais os valores e significados presentes nessa prática de 

lazer, denominada “pelada”. 
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3.  METODOLOGIA 

 

        Este trabalho é um estudo de natureza qualitativa, de cunho descritivo, o qual 

buscou compreender como o futebol se coloca na vida de um grupo de “peladeiros” da cidade 

de Gouveia, Minas Gerais. 

Inicialmente, foi realizado um estudo bibliográfico a fim de se buscar referências 

teóricas que contribuíram para a consecução do trabalho.  

Em um primeiro momento abordamos a chegada do futebol no Brasil e seu 

desenvolvimento dentro do país, após o seu surgimento, como esporte moderno, em terras 

inglesas no final do século XIX. Neste momento fizemos também breves apontamentos a 

respeito da história do futebol society. 

Em seguida, procuramos tratar do futebol como fenômeno Sócio Cultural no 

Brasil, se tornando algo muito popular a partir do século XX e de que forma o futebol society 

se insere neste contexto. 

Na última parte da revisão de literatura, foi apresentado o futebol como uma 

opção de lazer para o brasileiro; buscamos tratar do lazer e seus interesses culturais, dando 

ênfase no interesse físico, tendo em vista o foco deste estudo, ou seja, a “pelada” como opção 

de lazer. 

O trabalho de campo foi realizado com um grupo de “peladeiros” da cidade de 

Gouveia / Minas Gerais, que se reúnem uma vez por semana, aos domingos pela manhã, para 

a prática do futebol society. Este grupo de “peladeiros” foi escolhido em razão de 

participarem da “pelada” mais tradicional da cidade e também em razão da viabilidade para a 

realização do trabalho de campo.  

Na referida “pelada” participam aproximadamente 30 sujeitos, todos do sexo 

masculino. Para o desenvolvimento deste trabalho, foram selecionados 5 sujeitos 

participantes, preferencialmente entre aqueles que têm o maior tempo de participação nesta 

prática de lazer, pois entendemos que tais sujeitos ofereceriam informações relevantes, 

inclusive de cunho histórico, que serviriam para enriquecimento do presente estudo. 

Foi utilizado um formulário com perguntas referentes à “pelada”, o futebol como 
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opção de lazer e a respeito desse esporte na vida destes praticantes, sendo realizada na forma 

de uma entrevista com os mesmos, onde tive em mãos um gravador para arquivar o que foi 

relatado pelos sujeitos entrevistados para posteriormente serem discutidos no desenvolver do 

trabalho. Após as entrevistas realizadas, transcrevi as respostas dos entrevistados, da mesma 

forma que elas foram pronunciadas, com os seus vocabulários, gírias e erros de pronuncias. 

Acredito que tal transcrição literal é importante para dar verdadeiramente “voz ativa” aos 

sujeitos da pesquisa. 

Outro equipamento que também foi utilizado foi uma câmera digital, para  

arquivar imagens no decorrer das “peladas” aos domingos, durante as visitas a essa prática de 

lazer.  

Sendo assim, a partir das informações obtidas na pesquisa de campo e com base 

no referencial teórico procurei compreender os significados do futebol society na vida dos 

sujeitos participantes do estudo. 

Todos os sujeitos participantes do estudo foram informados sobre os objetivos do 

trabalho, sobre a sua livre participação, sobre o sigilo quanto às suas identidades, assim como 

sobre as finalidades das informações obtidas.  
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4. RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

4.1 A história e organização da “pelada” de futebol society 

 

Há aproximadamente uma década uma empresa têxtil (Fabrica São Roberto) 

construiu em sua propriedade um campo de futebol, com os tamanhos tradicionais, este 

campo foi destinado a prática esportiva dos seus funcionários, mas como a quantidade de 

praticantes era pequena houve a necessidade de reduzi-lo, vindo a se tornar um campo de 

futebol society. Isso pode ser percebido na fala do entrevistado 2: 

 
[...] este campo foi feito há aproximadamente 10 anos como incentivo ao esporte e  

destinado aos funcionários da Fábrica São Roberto por estar em uma propriedade  

particular, só que como o campo era grande e a quantidade de pessoas de 

participantes era pequena foi feita a redução do campo... reduziu o campo iii foi 

liberada a participação de outras pessoas além dos funcionários.  

 

 

 

FIGURA 1: O Campo de Futebol Society. 

 

A pelada no campo de futebol society (FIGURA 1) ocorre a cerca de seis anos, 

sendo realizada aos domingos, das 7h30min as 11h. A pelada conta com aproximadamente 30 

participantes, dos quais dois exercem o papel de organizadores, procurando manter “viva” a 

“pelada”, sempre incentivando os seus frequentadores e convidando novos praticantes.  

Como dito anteriormente, os organizadores da pelada também são praticantes e 

não possuem nenhum vínculo com a empresa a qual pertence o terreno em que está situado o 
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campo, eles são os responsáveis por ele, “... ai a Fábrica já tipo assim só procura saber come 

que ta o campo, a manutenção essas coisa... tudo nosso é a responsabilidade toda nossa” é o 

que afirma o entrevistado 2 um dos organizadores da referida “pelada”. 

O perfil dos frequentadores é bastante vasto, tendo uma faixa etária que vai desde 

os 16 ate os 55 anos. No grupo há dois garotos que começaram indo ver os pais jogarem e 

hoje estão jogando juntos com eles. Os participantes apresentam diferentes profissões, tais 

como: pedreiros, motoristas, policial, alguns funcionários da própria fabrica, entre outros. 

A única taxa a ser paga, R$ 3,00 (três reais), é utilizada para lavar os coletes 

(FIGURA 2) que os “peladeiros” utilizam durante a “pelada”; são vinte quatro coletes dupla 

face, com duas cores cada um, de um lado verde e do outro branco. Esta taxa é recebida por 

um dos organizadores que se responsabiliza pela lavagem dos mesmos. 

 

 

FIGURA 2: Uso de coletes pelos “peladeiros” 

 

As equipes são divididas minutos antes do início da “pelada”. A divisão é feita 

através do uso de um saquinho de pano que contem 14 dados de madeira numerados de 1 a 

14. Os participantes que chegam primeiro no local vão retirando esses dados do saquinho, 

após serem retirados todos os dados são montadas as equipes, onde de 1 a 7 é uma e de 8 a 14 

é outra. Os goleiros não entram nessa divisão e ficam aguardando em quais equipes vão se 

encaixar, tendo um total de oito jogadores em cada uma das equipes.     
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Após formar as duas primeiras equipes que iniciarão a “pelada” as outras são 

montadas por ordem de chegada (FIGURA 3), então os organizadores anotam os nomes em 

uma folha ate completar a quantidade certa.  

 

 

FIGURA 3: Equipes sendo formadas 

 

O tempo das partidas é determinado pelos próprios “peladeiros”, “... isso ai entre 

nos memo fazemo o sorteio iii... o tempo o tempo de jogo é 15 minuto ou dois gol de frente” é 

o que diz o entrevistado 2. 

 Quando a partida termina empatada há um sorteio, onde um jogador de cada time 

é chamado pelo árbitro e cada um deles retira um dado do saquinho, a equipe daquele que 

retirar o dado com o numero maior é considerada a vencedora, de modo que ela ficará em 

campo e disputará uma nova partida contra o próximo time da lista. 

Há uma espécie de revezamento entre os próprios peladeiros na questão da 

arbitragem, apitando geralmente um dos que estão de fora, o arbitro se diferencia dos 

jogadores utilizando uma camisa de cor diferente ou como na maioria das vezes ele a retira, 

fato que é mostrado na (FIGURA 4). Para a arbitragem as regras são adaptadas e geralmente 

negociadas antes e no decorrer das partidas, dependendo da situação do jogo em que elas vão 

aparecendo.  
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FIGURA 4: Arbitragem durante a “pelada”. 

 

Os jogadores que aguardam a partida acabar para poderem jogar exercem a função 

de “gandulas”, buscando as bolas quando as mesmas caem para fora do campo e mesmo que a 

pelada tenha um bom número de bolas, eles procuram evitar que as partidas sejam paralisadas 

devido a esse problema. 

De acordo com os “peladeiros” não há uma dificuldade especifica no andamento 

da “pelada”, mesmo não havendo um apoio externo, há um grande incentivo entre eles de se 

manterem frequentes nessa pratica de lazer aos domingos, pois durante os dias da semana 

sempre que se encontram, seja na rua ou em locais de trabalho, reafirmam a participação no 

próximo domingo, além dos “peladeiros motorizados” sempre estarem passando nas casas dos 

colegas lhes chamando para poderem ir juntos quando chega o dia.    

Os próprios “peladeiros” realizam a manutenção do campo e geralmente 

combinam entre eles um dia específico em que será possível a presença de alguns deles, 

quando geralmente fazem a marcação das linhas do campo ou executam o corte da grama; é 

como se ocorresse uma espécie de mutirão em nome do prazer de jogar futebol. A FIGURA 5 

ilustra um desses momentos. 
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FIGURA 5: Marcação do campo. 

 

Quanto ao custeio dos materiais que são comprados para poderem realizar a 

manutenção são somados os valores e dividido entre os frequentadores da pelada, o que pode 

ser comprovado na seguinte fala: “... normalmente quando precisa marcar o campo é reuni 

todo mundo fala da necessidade explica i todo mundo contribui...” (ENTREVISTADO 2).  

 

4.2 O sentido do Futebol para um grupo de “peladeiros” de Gouveia 

 

A partir das informações obtidas no decorrer do estudo, percebemos que os 

sujeitos entrevistados praticam futebol desde criança, seja nas ruas, em campinhos de areia ou 

em campos gramados. 

Notamos que esse esporte se faz muito presente na vida dos entrevistados, seja 

como uma atividade prática que se dá em diversos locais, seja como telespectador ou como 

alguém que possui um “time do coração”. Isso pode ser observado nas seguintes falas: 

 

Assim desde criança em ruas com os colegas... esta presente na minha vida como 

uma arte... sim torço para o Palmeiras.( ENTREVISTADO 1 ). 

 

Desde criança, normalmente em campinhos de areia, na rua, quadra, campo 

normal... assisto ii torço pro Cruzeiro timãooo ! (ENTREVISTADO 2 ). 
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Desde pequeno, nas ruas de calçamentos... na arte dii aperfeiçoar o futebol, 

melhorar... assisto torço pro Cruzeiro.(ENTREVISTADO 3). 

 

Há muito tempo, desde que era criança, jogava na rua, no campinho de terra perto da 

minha casa... como forma de distrair é te uma vida saudável... assisto i torço pro 

Galo.(ENTREVISTADO 5). 

 

A partir das falas apresentadas anteriormente, notamos que todos os entrevistados 

já possuem uma ligação com o futebol desde criança, têm um “clube de coração” para o qual 

torcem e assistem aos jogos. Isso nos remete novamente a Daolio (2006), quando este autor 

nos diz que a sociedade brasileira está impregnada de futebol. 

Os entrevistados frequentam há bastante tempo essa “pelada”. Quanto a isso, 

chama atenção a “transmissão cultural” do gosto pela prática do futebol, quando um dos 

“peladeiros” informa que foi levado pelo pai que era frequentador assíduo; alguns foram 

convidados por amigos que já a frequentavam, outros eram integrantes de outras “peladas” e 

ao ficarem sabendo dessa optaram por ela, devido se sentirem bem no ambiente e por estarem 

entre os amigos. As falas abaixo retratam o que foi dito anteriormente:  

 

Fui convidado pelo meu pai... i comecei a frequentar a peladinha todos os domingos. 

(ENTREVISTADO 1 ). 

 

Ai fui convidado pelo... o amigo. (ENTREVISTADO 3). 

 

Ai eu jogava as peladinha la no Clube Kobu, ai eu resolvi passa, vi es ino la pro São 

Roberto pro campo society i la resolvi e fui pra la ai eu gostei i la to jogano no meio 

dos amigos... i to jogano la te hoje.(ENTREVISTADO 4). 

 

A fala do entrevistado 1, onde ele diz ter sido convidado pelo pai, pode ser 

observada durante o trabalho de campo, onde foi possível  perceber a presença de um menino 

de 11 anos observando atentamente o seu pai jogar ( FIGURA 6); esse garoto atualmente só 

assiste as “peladas” mas, provavelmente, no futuro estará jogando a “pelada” do futebol 

society. 
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FIGURA 6: Filho prestigiando o pai praticando futebol society. 

 

Os “peladeiros” procuram sempre estarem presentes nessa prática esportiva, 

faltando somente em casos extremos, já que a maioria deles tem o domingo como o único dia 

livre do trabalho na semana. Assim, mesmo considerado o dia de descanso, onde as 

imposições dos horários do trabalho não existem, optam por levantarem cedo e estarem 

presentes no campo antes das 7h30min, sendo uma grande demonstração de paixão pelo 

futebol.  

Dentre os motivos que os levam a esse local todos os domingos, os principais são 

o gosto pelo futebol, a falta de opções em relação ao lazer, aprender coisas novas e por 

buscarem melhor qualidade de vida se mantendo ativos através do esporte. As falas dos 

entrevistados reforçam bem essa questão: 

 

Tipo assim, eu gosto, dia de domingo não tem nada pra fazer né ai eu acordo cedo e 

vou bater uma bola com os meus amigos meus colegas.( ENTREVISTADO 1). 

 

Aprender mais coisas novas... fazer amizades.(ENTREVISTADO 3). 

 

Não porque eu não pratico assim tão esporte só, só resolvi escolher u u futebol... 

porque eu gosto e pratica esporte é bom né.( ENTREVISTADO 4). 
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Porque... é uma forma de diversão né, e me ajuda tamem a me manter fisicamente 

ativo né.( ENTREVISTADO 5). 

 

Percebemos nas falas dos entrevistados 1 e 3, descritas anteriormente, que a 

amizade também tem uma grande importância durante as “peladas”, e ao término dessa 

“diversão” como se refere o entrevistado 5, acontece um tipo de confraternização entre eles, 

onde a maioria  busca descontrair em um barzinho, tomando uma cerveja gelada, comendo 

churrasco e comentando os lances ocorridos durante a “pelada”. Podemos notar que a 

“pelada” agrega outro momento importante, que é o momento posterior a ela.   

 

Normalmente a turma, encontra num barzin, toma uma gelada, faz um 

churrasco...(ENTREVISTADO 2 ). 

 

Participo é... depois da pelada vai né, pum barzinho tomar uma cervejinha pa 

refrescar a mente... ( ENTREVISTADO 4).  

 

 Neste momento, vale relembrar o que Silva (2005) destaca a respeito da formação 

de vários grupos através do futebol. Estes grupos se formam e utilizam os mais diversos 

espaços para se encontrarem, como o bar, e têm esse espaço como um importante lócus 

futebolístico.  

Ao indagar sobre o significado, ou o que o futebol representa em suas vidas, 

temos as seguintes respostas:  

 

Tudo de bom esporte onde a gente faz novas amizades... cidadania, lazer tudo de 

bom.(ENTREVISTADO 1). 

 

Saúde, bem estar... é isso ai. ( ENTREVISTADO 2). 

 

Uai... futebol tudo, descanso, esvazia a mente... isso.(ENTREVISTADO 3). 

 

Espécie do esporte né pra gente, a gente firma mais o corpo. (ENTREVISTADO 4). 

 

Como já descrito na Revisão Literária, o futebol é uma das principais práticas de 

lazer do brasileiro, tendo um grande significado para os seus praticantes, praticado na maioria 

das vezes entre amigos e vizinhos. Para Marcelino (2006) estão associados ao lazer valores 
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como o descansar, recrear-se, distrair-se, entreter-se, “recuperar as energias”, valores esses 

que estão presente nas falas dos entrevistados transcritas anteriormente.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

Percebemos então que o futebol representa para os entrevistados um meio para a 

concretização de uma rede de amizades, proporcionando momentos de descontração e ainda 

auxilia na manutenção da saúde dos mesmos.  

É interessante destacar esses papéis que o futebol pode exercer nos momentos de 

lazer das pessoas, onde em torno da prática futebolística os sujeitos agregam valores e 

objetivos, tais como os aludidos acima.  
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Ao final desse estudo, após ter acompanhado várias “peladas”, entrevistado 

sujeitos participantes, analisado as suas respostas e levando em consideração a vivencia que 

tive com eles durante a pesquisa, podemos concluir que o futebol tem um significado muito 

grande na vida desse grupo de “peladeiros” pesquisados. 

Evidenciamos que essa “pelada” estabelece um elo de amizade muito especial 

entre eles, sendo grande responsável pela manutenção da mesma. A busca pelos momentos de 

lazer também fica muito evidente na fala dos sujeitos, pois no pouco tempo livre que alguns 

possuem eles buscam nesse momento lúdico esquecerem-se das suas obrigações profissionais 

e das suas rotinas diárias de vida, através do gosto pelo futebol e o prazer que eles sentem ao 

praticá-lo.  

Podemos observar que esse momento de lazer parte da iniciativa dos próprios 

“peladeiros”, sem nenhum incentivo ou ajuda que seja, onde eles revelam que participam da 

“pelada” porque gostam de futebol, pois são apaixonados por esse esporte, mas percebemos 

também que os mesmos não têm muitas opções quanto às práticas de lazer, podendo ser 

observado na fala de alguns entrevistados. 

Ao longo das discussões vemos que é preciso uma maior atuação do poder 

publico municipal, seja para proporcionar mais opções de lazer à população ou através do 

incentivo aos grupos que já se encontram organizados, tendo como exemplo esses 

“peladeiros” que retiram dinheiro do bolso para manter em andamento a “pelada”.  

Neste sentido, acreditamos que há necessidade de disponibilização de espaços 

públicos para momentos de lazer como, por exemplo, campos públicos de futebol society para 

uso da população, principalmente para os sujeitos que não têm, pelas suas próprias condições, 

como ter acesso a espaços privados. 

Ademais, percebemos que apesar de todas as barreiras enfrentadas por esses 

praticantes do futebol society, eles mantém esse momento de lazer em andamento, através da 

união desse grupo, independentemente de ajuda externa ou não. Assim, os “peladeiros” 

seguem realizando esse desejo coletivo de jogar futebol, mantendo viva uma tradição cultural 

tão presente no cotidiano brasileiro.  
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ANEXO 

  

Anexo A- Questionário aplicado em entrevista  

 

Questionário 

 

I) SOBRE OS SUJEITOS:  

 

Idade?  

Casados ou solteiros?  

Ocupação profissional?  

 

a) Há quanto tempo você pratica futebol? Desde criança? Em que lugares? 

b) De que forma o futebol está presente em sua vida? Você assiste jogos de futebol pela 

televisão? Torce para algum time?  

c) Há quanto tempo participa da “pelada”?  

d) Como você começou a participar da “pelada”? Você foi convidado?  

e) Você é frequente às “peladas”? 

f)  Por que o futebol society como opção de lazer aos domingos?  Qual o seu objetivo ao 

frequentar a “pelada”?  

g) Há algum tipo de confraternização após as “peladas”? Você participa?  

h) Qual o significado do futebol em sua vida? O que o futebol representa para você? 

 

II) Quanto à organização  

 

 

a)  Fale um pouco sobre a história da “pelada” neste campo?  

 

b)  Quantas pessoas normalmente frequentam a “pelada”? Qual o perfil dos “peladeiros” 

(idade, emprego, sexo). 

 

c) Há alguma taxa a ser paga pelos “jogadores” para participar da “pelada”? 

 

d) Como é a organização da “pelada”? Como são divididas as equipes? Qual o tempo de 

jogo de cada partida?  

 

e) Há árbitro durante a “pelada” ou os próprios “jogadores” que marcam as infrações e 

organizam o jogo?  
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f)  Vocês seguem as regras oficiais do “futebol society” ou há adaptações? Como essas 

regras são negociadas?  

 

g) Há dificuldades para manter em andamento a “pelada”? Quais seriam estas 

dificuldades? 

 

h) Quanto à manutenção da pelada há algum apoio externo para a compra de materiais ou 

são os próprios peladeiros que a custeiam? 
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