
 

UNIVERSIDADE FEDERAL DOS VALES DO JEQUITINHONHA E MUCURI 

FACULDADE DE CIÊNCIAS BIOLÓGICAS E DA SAÚDE 

DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO FÍSICA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUTSAL, LAZER E SOCIABILIDADE: um estudo a partir de estudantes da UFVJM 

 

 

 

 
Carlos Henrique Xavier da Costa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diamantina 

2018 



 

UNIVERSIDADE FEDERAL DOS VALES DO JEQUITINHONHA E MUCURI 

FACULDADE DE CIÊNCIAS BIOLÓGICAS E DA SAÚDE 

DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO FÍSICA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUTSAL, LAZER E SOCIABILIDADE: um estudo a partir de estudantes da UFVJM 

 

 

 

 

Carlos Henrique Xavier da Costa 

Orientador: Prof.Dr. Leandro Batista Cordeiro 

 

 

 
Trabalho de Conclusão de Curso apresentado 

ao Departamento de Educação Física, como 

parte dos requisitos exigidos para a conclusão 

do curso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Diamantina 

2018 



 

FUTSAL, LAZER E SOCIABILIDADE: Um Estudo a Partir de Estudantes da UFVJM 

 

 
Carlos Henrique Xavier da Costa 

Orientador: Prof.Dr. Leandro Batista Cordeiro 

 

 

 

 

 

 

 
 

Trabalho de Conclusão de Curso apresentado ao Departamento de Educação Física, como 

parte dos requisitos exigidos para a conclusão do curso. 

 

 

APROVADO em: .../.../... 
 

 

 

 

 

 

 

 

Prof.Ms. Gilton de Jesus Gomes 
Faculdade de Ciências Biológicas e da Saúde - UFVJM 

 

 

 

 

 

 

Prof. Esp. Suhey Salim Ferreira dos Santos 
 

 

 

 

 

 

 
 

Prof. Dr. Leandro Batista Cordeiro 
Faculdade de Ciências Biológicas e da Saúde - UFVJM 



 

AGRADECIMENTOS 

 

A Deus por toda sabedoria, saúde e paz necessária para alcançar meus objetivos; 

Ao meu orientador Leandro Batista Cordeiro, pela orientação, paciência, dedicação e 

ensinamentos, meu muito obrigado; 

Aos membros da banca, por terem aceito o convite para participarem deste momento 

importante em minha vida; 

A minha mãe Marilene Xavier, pelos conselhos, motivação, e por toda coragem e sacrifício 

para me conceder o melhor; 

Aos meus familiares, tia, tio, prima, irmão pelo apoio e amor incondicional; 

Aos professores do curso de Educação Física, em especial aqueles que tive oportunidade de 

conhecer e agregar conhecimentos ao longo da minha graduação; 

Aos alunos da UFVJM e aos demais pelo voluntarismo, sem a contribuição de vocês o 

presente estudo não seria possível; 

Aos meus colegas de curso e da turma 2013/02, pelos momentos que passamos juntos na 

graduação, jamais me esquecerei de vocês; 

Enfim, a todos que de forma direta ou indireta contribuíram para a elaboração deste TCC e 

que aqui me esqueci de mencionar; 

Muito obrigado! 



 

RESUMO 
 

 

O objeto de estudo deste trabalho constituiu uma busca pela compreensão acerca de como o 

futsal, enquanto vivência de lazer se instaura no dia a dia de estudantes da UFVJM, bem 

como as denominadas “peladas” se colocam frente à sociabilidade dos mesmos. Para isso 

buscamos conhecer o perfil dos estudantes, a forma como se organizam, suas percepções a 

respeito da prática do futsal, no intuito de apontar possíveis benefícios da referida vivência de 

lazer para estudantes da UFVJM. Para tanto aplicamos um questionário semiaberto a 

dezenove indivíduos, todos do sexo masculino. O questionário foi aplicado no Campus I, nas 

proximidades da quadra poliesportiva. Posteriormente fizemos uma análise qualitativa, de 

cunho descritivo, para apresentar os dados da pesquisa de campo. Os resultados evidenciaram 

a importância das “peladas” na vida dos estudantes investigados, colocando-se como um 

tempo e espaço de sociabilidade, com destaque para os acadêmicos que advém de outros 

municípios e encontram na prática do futsal a oportunidade de encontro, de troca, enfim, do 

convívio coletivo. Nessa perspectiva, tendo em vista os resultados encontrados, apontamos a 

necessidade de investimento em políticas esportivas e de lazer no âmbito da UFVJM que 

contribuam para a perpetuação dessa modalidade esportiva e que garantam a sobrevivência 

dos grupos de “peladeiros”, visto que é necessário destacar a importância das práticas 

corporais para o público universitário, pois os esportes coletivos vivenciados no tempo/espaço 

do lazer podem ser ótimas oportunidades para que os sujeitos façam nascer e frutificar 

relações sociais no seu dia adia. 

 
Palavras-chave: Futsal. Lazer. Sociabilidade. 



 

ABSTRACT 

 

The purpose of the present study was to understand how futsal, as a leisure experience, is 

established in the daily life of students of the UFVJM, and how the so - called "peladas" are 

placed in front of the ir sociability. In order to do this, we seek to know the profile of the 

students, the way they organize themselves, their perceptions about the futsal practice, in 

order to point out possible benefits of the Said leisure experience for UFVJM students. To do 

so, we applied a semi-open questionnaire to 19 individuals, all males. The questionnaire was 

applied to Campus I, near the sports court. Subsequently we made a qualitative, descriptive 

analysis to present the data of the Field research. The results evidenced the importance of the 

"peladas" in the life of the students investigated, placing themselves as a time and space of 

sociability, highlighting the academics that come from other municipalities and find, in futsal 

practice, the opportunity of meeting, from exchange, in the end, of the collective conviviality. 

From this perspective, in view of the results found, we point out the need for investment in 

sports and leisure policies, within the UFVJM, that contribute to the perpetuation of this 

sports modality and that guarantee the survival of the groups of "peladeiros", given the 

importance of the corporal practices, for the university public, since the collective sports, 

lived in the time/space of the leisure, can be great opportunities for the subjects to be Born 

and fruitful social relations in their day to day. 

 
Keywords: Futsal. Recreation. Sociability. 
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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 período este esporte se propagou para outros países europeus já 

na condição de esporte institucionalizado. 

No que se refere ao Brasil há divergências quanto à chegada deste esporte em 

nosso território, contudo, prevalece a ideia que o futebol aportou por aqui 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). 

Em seus primeiros anos no Brasil o futebol era praticado apenas pela elite. Com o 

passar do tempo popularizou-se e ganhando adesão de muitos brasileiros em diferentes níveis 

socioeconômicos, concretizando-se como elemento importante da cultura nacional. Por outro 

lado, a falta de locais e a dificuldade de se encontrar campos de futebol fez emergir a 

necessidade de adaptar espaços e regras. Com isso, em 1940, frequentadores da Associação 

Cristã de Moços em São Paulo passa a jogar em quadras de basquete o esporte que hoje é 

denominado futsal. 

A chegada de imigrantes de várias partes do mundo a São Paulo, que viam o 

estado como oportunidade de trabalho, agregando-se aos processos de industrialização, que 

culminou em construções de novas casas, prédios para abrigar os inquilinos, são exemplos 

concretos de transformações que otimizou a ocupação de espaços, inclusive àqueles 

destinados à prática do futebol. 

Neste contexto, o futebol encontra espaço em arenas fechadas para promoção de 

sua prática, que antes era disputado por seis ou sete jogadores em cada equipe, e as paredes 

existentes podia normalmente ser utilizadas durante a prática. Dessa prática emerge o futebol 

de salão. (BELLO; ALVES, 2008). 

Conforme o autor citado anteriormente, o futebol de salão tem sua pratica 

disseminada no início da década de 50, principalmente nos estados do Rio de Janeiro e São 

Paulo. Ainda nesta década, são criadas federações estaduais com a finalidade de organizar a 

modalidade esportiva, destacando-se a federação Metropolitana de Futebol de Salão como a 

pioneira, fundada em 1954, com a sua sede no Rio de Janeiro. Ao ganhar território é criada a 

Confederação Sul Americana de Futebol de Salão em 1969, e em nível mundial surge 

FIFUSA (Federação Internacional de Futebol de Salão) fundada no Rio de janeiro em 25 de 

julho de 1971, sendo o brasileiro João Havelange o primeiro presidente dessa instituição. 
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O futsal surgiu entre as décadas de 80 e 90, no resultado da fusão do futebol de 

salão com futebol de cinco, idealizada pela FIFA (Fédération Internationale de Football 

Association- Federação Internacional de Futebol), que mudou as regras do futebol de salão e 

passou adotar a modalidade chamada futsal (FMF, 2008). 

Segundo Bello e Alves: 

 
No Brasil, existem dois grupos de praticantes de Futsal: os cadastrados e os não 

cadastrados. O número de cadastrados [...] é em torno de 289.000. Já os não 

cadastrados têm um número estimado de 20.000.000, principalmente por conta dos 

praticantes em âmbito escolar ou sob a forma de recreação ou lazer (BELLO; 

ALVES, 2008, p.21). 

 

Assim como o futebol, o futsal caiu na graça dos brasileiros e este jogo/esporte 

acompanha o cotidiano de muitos brasileiros, seja na programação televisiva, nas conversas 

de botequim, nas esquinas, no trabalho, assim como nas “peladinhas” de fim de semana. 

Outro aspecto que também ajudou a disseminar esta modalidade é o fato do Brasil 

ser o maior campeão de torneios internacionais, por possuir atletas considerados ídolos, 

referências na modalidade, por exemplo, o “Falcão”. 

Muito presente no cotidiano dos brasileiros, o futsal passou a ser uma atividade 

esportiva frequente no âmbito do lazer, envolvendo um público diversificado na sua prática. 

 
O esporte é uma das principais formas de lazer de grande parte da população, tendo 

o potencial de alcançar os mais diversos públicos [...] De alguma forma há um 

interesse generalizado a algo ligado a prática esportiva, mesmo que seja pontual, por 

partes de mulheres, homens, crianças, adultos, idosos, ricos e pobres (ANDRADE, 

2004, p83).
1
 

 

No Brasil, o futsal é considerado um esporte muito popular, quase que uma 

“paixão nacional”, atrás apenas do futebol. No entanto, o futsal perde para o futebol apenas 

em relação à paixão e repercussão, uma vez que vários estudos já demonstraram que existem 

mais praticantes de futsal que de futebol em nosso país. Aqui no Brasil é um dos esportes 

mais difundidos, jogado por mais de 12 milhões de brasileiros, segundo a Confederação 

Brasileira de Futebol de Salão (CBFS, 2008). 

 

 

 

 

 

 


Em nosso trabalho adotamos a ideia, de que o futsal é uma modalidade, de criação brasileira. 
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De acordo com Santana (2008), o futsal é seguramente, o esporte coletivo que 

mais sofreu alterações regulamentares nos últimos anos. Segundo Arestigui (2001 apud 

SANTANA, 2008, p.21), procurou-se com isso “[...] favorecer o espetáculo, na medida em 

que se eliminariam aspectos negativos do jogo e se conseguiria fazer este esporte mais 

atraente tanto para seus praticantes como para seu público”. Esse fato é uma das possíveis 

hipóteses que ajuda a explicar a proporção que este fenômeno ganhou em termos de 

praticantes e adeptos no Brasil, especialmente como vivência de lazer, como ocorrem nas 

instituições universitárias, como é o caso da Universidade dos Vales do Jequitinhonha e 

Mucuri, de maneira mais específica no Campus I da referida instituição.  

O Campus I da UFVJM está localizado na Rua da Glória, n° 187, Centro de 

Diamantina, Estado de Minas Gerais, e foi idealizado juntamente com a Faculdade Federal de 

Odontologia. Sua fundação se concretizou em setembro de 1953, por Juscelino Kubistchek de 

Oliveira. Projetada por Oscar Niemeyer, a Faculdade acabou tornando-se a semente da qual 

germinaria a Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri, a UFVJM. Tal 

estrutura contempla entre outros espaços, uma quadra poliesportiva consideravelmente 

utilizada para a prática do futsal em momentos de lazer dos estudantes universitários, como 

pode ser observado a partir das figuras abaixo apresentadas. 

  

 

Figura 1 - Quadra poliesportiva do campus I: vista frontal. 

 

 

Fonte: Arquivo pessoal do autor da pesquisa. 
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Figura 2 - Quadra Poliesportiva do Campus I: vista diagonal. 

 

 

Fonte: Arquivo pessoal do autor da pesquisa. 

 
 

Figura 3 - Quadra Poliesportiva do Campus I: vista diagonal sendo utilizada. 

 

 

               Fonte: Arquivo pessoal do autor da pesquisa 

 

 

A partir do exposto, o estudo buscará entender como essa prática de lazer se 

instaura no dia a dia dos estudantes envolvidos e como as denominadas “peladas” de futsal se 

colocam frente à sociabilidade dos sujeitos. 
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Tendo como referência o objetivo geral supra-apresentado, aponto a seguir alguns 

objetivos específicos: 

 
a) Entender como se dá a organização da vivência de lazer pelos estudantes da UFVJM; 

b) Conhecer o perfil dos estudantes envolvidos na vivência de lazer estudada; 

c) Apontar possíveis benefícios da vivência de lazer pesquisada para os estudantes da 

UFVJM. 

 
Por fim, acredito na relevância do presente estudo, seja porque ainda não foi 

realizado no contexto da UFVJM, ou seja, a problemática proposta não foi alvo de nenhum 

estudo na referida instituição, o que contribui decisivamente para justificar a pesquisa. 

Nesse sentido, a investigação buscará compreender um fenômeno importante no 

âmbito da universidade, qual seja: a prática do futsal como vivência de lazer para estudantes 

dos mais diversos cursos da UFVJM. 

Com efeito, buscarei trazer algumas contribuições para as políticas institucionais 

da UFVJM, na medida em que intentarei desvelar os papéis que o esporte cumpre no 

cotidiano de alunos que praticam o futsal. 

No que tange a minha formação acadêmica, também considero que o estudo é 

importante, porque alia dois elementos importantes na minha vida, o futsal atrelado ao lazer, 

já que no meu cotidiano este esporte sempre esteve presente, especialmente em vivências 

lúdicas. Assim, há uma motivação particular para o desenvolvimento da pesquisa, que trará 

aportes importantes para a minha formação acadêmica e profissional em Educação Física. 
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2 DOS CAMINHOS METODOLÓGICOS 

 

Este trabalho é um estudo de natureza qualitativa, de cunho descritivo, que 

buscará compreender como a prática do futsal, enquanto vivência de lazer se instaura no dia a 

dia dos estudantes da UFVJM e de que modo influencia esses sujeitos, nos processos de 

sociabilidade. 

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

teóricas que contribuam para a consecução do trabalho. 

Em primeiro lugar trataremos o lazer, abordando seus interesses culturais, dando 

ênfase no interesse físico, que constitui o foco do estudo; nessa perspectiva, ainda nesta etapa 

do estudo, discutiremos o futsal como uma opção de lazer. 

A nossa atenção estará voltada na última parte da revisão de literatura para a 

relação entre prática esportiva e sociabilidade. 

No que se refere ao trabalho de campo, o mesmo foi realizado com um grupo de 

estudantes da Universidade dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri (UFVJM), 

Diamantina/Minas Gerais, que se reúnem no Campus I desta instituição para jogarem futsal. 

Inicialmente, buscamos o contato in loco com os estudantes e faremos o convite 

para a participação na pesquisa. Os mesmos foram informados sobre os objetivos do estudo, a 

respeito dos instrumentos e procedimentos da investigação e sobre o sigilo das suas 

identidades. 

Para o desenvolvimento da pesquisa utilizamos um questionário semiaberto, com 

onze questões, que foi aplicado junto aos estudantes voluntários. O questionário semiaberto se 

encontra no apêndice do presente estudo. Tal procedimento foi realizado no próprio Campus 

I, nos dias em que ocorre a prática do futsal por parte de um determinado grupo de discentes 

da UFVJM. 
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3 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

Neste momento procuramos o aporte teórico necessário para o desenvolvimento 

do presente estudo. Para tanto, inicialmente abordamos o lazer, como importante elemento da 

cultura e como um tempo/espaço onde as vivências esportivas ocorrem no dia a dia humano, 

inclusa nesse cenário a prática do futsal. 

Em seguida tratamos o futsal como opção de lazer, no intuito de trazer 

apontamentos que revelem tal relação para, posteriormente, tratarmos da interface entre 

prática esportiva e sociabilidade. 

 

 3.1 Alguns Apontamentos Sobre o Lazer 

 
 

Em vários contextos históricos, a diversão e o prazer eram elementos que estavam 

atrelados à vida social. No entanto, havia distinção entre classes no que tange as práticas 

ofertadas. Na Grécia a disposição de tempo para a contemplação a valores nobres era 

importante, e neste momento já eram notórias as primeiras distinções entre classes sociais. Em 

Roma, o lazer ofertado perpetuava desigualdades de acesso a conteúdo, sendo que a elite 

usufruía de atividades ligadas ao intelecto, enquanto a classe popular se ofertava atividades de 

distração e alienação. Na idade média, os nobres usufruíam o tempo ocioso, para fins de 

manutenção e exibição de status, enquanto a população era alvo de controle social no que diz 

respeito a utilização do tempo (MELO;ALVES JUNIOR,2003). 

Segundo Melo e Alves 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”. 

Sobre as definições de lazer, o autor francês JoffreDumazedier 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). 
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Segundo Marcellino (2006, p.8), para o entendimento do lazer é intrínseco 

considerar os “aspectos tempo e atitude”. 

 O lazer na perspectiva do tempo considera as atividades que são realizadas no tempo 

livre do trabalho como também das obrigações familiares, profissionais, religiosas e 

sociais; 

 O lazer compreendido pelo aspecto atitude considera o tipo de relação que o 

indivíduo tem com a prática vivenciada, ou seja, a satisfação do sujeito propiciada 

pela atividade. 

 
Por fim, Marcellino (2006) ressalta que os aspectos tempo e atitude não devem ser 

considerados fragmentados para a compreensão do lazer, pois o simples isolamento desses 

aspectos seria um estímulo para causar equívocos no que tange ao entendimento do lazer. 

Gomes (2014) compreende o lazer “como uma necessidade humana e como 

dimensão da cultura, caracterizada pela vivência lúdica de manifestações culturais no 

tempo/espaço social”. 

A partir de Gomes (2014), assinalamos que a articulação de três elementos 

fundamentais dá concretude ao lazer, sendo: a ludicidade; as manifestações culturais; 

tempo/espaço social. 

Conforme a autora, a ludicidade se vincula à capacidade humana de ressignificar 

uma prática cultural, tornando-a lúdica, a partir dos sentidos, significados imprimidos a tal, 

que são originários da interação do indivíduo com a experiência vivida. 

Já as manifestações culturais que constituem o lazer são conteúdos vivenciados 

como fruição da cultura, a partir das incontáveis possibilidades de lazeres recriadas pelo 

homem ao longo da história. 

Por fim, o tempo/espaço social, entendidas como categorias que se influenciam 

mutuamente no contexto geral da vida humana e de maneira específica, no âmbito do lazer. 

Desse modo, as vivências de lazer se dão em um determinado tempo/espaço, que é natural e 

social produto e produtor de relações humanas. 

Neste contexto, tomando como referência esses três elementos e suas inter- 

relações existentes observam-se que o lazer possui relações dialógicas com múltiplas esferas 

da vida social, tais como a arte, a educação, a política, a economia, a saúde, a ciência, a 

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

da sociedade. 
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Para o lazer se efetivar no dia a dia das pessoas há necessidade de espaços e 

equipamentos, dentre os quais aqueles que foram idealizados especificamente com essa 

finalidade, ou mesmo cumprindo dupla função, como é o caso da quadra poliesportiva do 

Campus I da UFVJM que é utilizada para finalidades de ensino, mas também para atividades 

de lazer esportivo. 

Conforme Requixa (1985, p.70 apud GOMES 2004) os equipamentos subdividem 

em específicos e não específicos. 

Considerando o autor, os equipamentos não específicos seriam aqueles que não 

foram construídos com um fim próprio para o lazer, no entanto ainda podem propiciar essa 

experiência. Já os equipamentos específicos são aqueles construídos com fins de abrigar 

atividades e programas voltados ao lazer. 

Conforme a autora há critérios que subsidia tal classificação, tais como: dimensão 

física do equipamento, população atendida no equipamento e interesses culturais privilegiados 

no equipamento. 

No lazer estão presentes diferentes interesses culturais. Nesse sentido, segundo 

Marcellino (2006) temos os seguintes: 

 
a) Interesses artísticos: integra e opera o imaginário, seu conteúdo é estético. Abrange 

todas as manifestações artísticas. 

b) Interesses intelectuais: Nesses os indivíduos buscam o conhecimento, com 

informações objetivas e explicações racionais, e seu foco é direcionado ao 

conhecimento vivenciado. 

c) Interesses manuais: que se encontra em atividades manuais onde há estimulo para 

capacidade de manipulação, quer para modificar a matéria, quer para convivência 

com a natureza. 

d) Interesses turísticos: atividades que rompem o espaço e tempo habitual, na busca por 

novas paisagens, pessoas, entre outros anseios. 

e) Interesses sociais: atividades que permitem o convívio social, o relacionamento, o 

contato com o outro. Os bares usados como ponto de encontro constituem-se um 

exemplo especifico deste conteúdo. 

f) Interesses físicos: campo constituído por todas as atividades onde há predominância 

do movimento, ou o exercício físico. Modalidades esportivas e a caminhada são 

exemplos que se inserem neste campo. 
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Conforme as últimas classificações, no que diz respeito a dimensão do espaço, 

apontamos que a quadra poliesportiva do Campus I constitui-se no macro equipamento 

polivalente com grandes dimensões e capacidade elevada para atendimento aos usuários, que 

tem sua maior utilização normalmente em alguns dias úteis e nos fins de semana, sua 

localização é estratégica e de fácil acesso ao público. No que tange a população na utilização 

do equipamento, a presença de estudantes é evidente na mesma instituição, entre outros 

usuários. Por fim, a proposta cultural que o equipamento oferece é físico e se desenvolve nas 

práticas coletivas. Assim, o presente estudo abordará a vivência do futsal com ênfase no 

interesse físico, que por sinal tem considerável presença na cultura brasileira.  

 

 3.2 Futsal como Opção de Lazer 

 
 

O esporte se apresenta na sociedade contemporânea como um fenômeno 

sociocultural de grande importância. Faz-se presente em inúmeras esferas do todo social, 

principalmente no lazer. (MARQUES, 2007, p.13). Ainda na perspectiva do autor, o esporte 

carrega valores morais e as suas formas de manifestações levam em consideração o ambiente 

e os sujeitos, que com ele cria vínculos. De forma geral, o desporto se insere na vida dos 

sujeitos tendo em vistas os interesses e objetivos dos mesmos, assim, provocando 

transformações no seu cotidiano. 

Uma das características evidentes do esporte contemporâneo consiste na sua 

heterogeneidade. Assim, embora o esporte se assegure por características ímpares, esse 

fenômeno assume rumos diferentes ao considerar o ambiente em que insere (STIGGER, 

2002). 

Conforme Marques, Gutierrez e Almeida (2008, p. 2): O fenômeno esporte 

“acontece em diversos ambientes, através de modalidades reguladas por regras e histórias 

próprias e com sentidos introduzidos de acordo com as expectativas, objetivos, limitações e 

possibilidades dos participantes”. 

Ainda de acordo com Marques, Gutierrez e Almeida (2008, p.46) “as formas de 

manifestação do esporte são compostas por três esferas interligadas: ambiente da prática; 

modalidade da prática; sentido da prática”. A primeira esfera, ambiente da prática diz respeito 

ao local onde ocorre a prática, ou seja, o campo em que as modalidades se concretizam. 

Exemplo: se a prática ocorre na escola, em meio profissional, não profissional. A modalidade 

da prática diz respeito às especificidades das diferentes modalidades esportivas que às 

caracterizam, as regras, as formas de disputas, as entidades que normatizam e regulam a 
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prática esportiva se enquadram nessa esfera, entre outras. Por fim, o sentido da prática, que 

tange aos valores expressos na mesma e o significado que os indivíduos lhes atribuem. 

Baseado nas ideias dos autores citados acima, o futsal como uma modalidade 

praticada em competição profissional assume um significado de (alto rendimento), o ambiente 

especifico e a forma como é apresentado (campeonato) constitui-se numa forma de 

manifestação do esporte. Enquanto que, um grupo de pessoas que se reúnem para jogar futsal 

(modalidade), com fins recreativos e como possibilidade de inserção (sentido), com equipes 

que se alternam, com regras adaptáveis conforme demandas do grupo, intenções... vivenciam 

o esporte como outra perspectiva de manifestação, no caso em voga, como vivência de lazer. 

Portanto, ambos os grupos estão submetidos ao mesmo esporte, todavia sobre enfoques 

diferentes. 

Como diferenciação para tais formas pode-se denominá-las, sucessivamente, de 

esporte oficial e esporte ordinário (GOMES, 2007), sendo o primeiro pautado na 

regulamentação, sistematização e universalização das regras por órgãos específicos, com o 

objetivo primordial de busca por vencedores e comparação direta de performances; enquanto 

o outro lida com a relatividade e subjetividade de significados atrelados ao consenso entre os 

praticantes, com o objetivo de atender às necessidades, capacidades, possibilidades, intuitos e 

expectativas dos mesmos frente à atividade esportiva. 

Neste sentido, temos o futsal como uma prática esportiva que pode ser desfrutada 

de várias maneiras, dentre as quais como lazer. Conforme                                                                                                                                                           

Vargas (1995, p. 23), “as práticas desportivas em horas de lazer são de capital importância, 

posto que oferecem ao homem excelentes oportunidades de relações interpessoais e também 

uma atividade compensatória das pressões cotidianas”. 

Comumente, o esporte é tratado a partir de três dimensões. De acordo com o 

artigo 3° do capítulo III da Lei Federal n° 9.615, de 24 de março de 1998, intitulada Lei Pelé, 

as dimensões são: desporto de rendimento, desporto educacional e desporto participação. 

(BRASIL, 1998). 

No nosso estudo, tratamos o esporte a partir da dimensão desporto participação, 

que conforme Brasil (1998, p.2) se manifesta de “modo voluntário, compreendendo as 

modalidades desportivas praticadas com a finalidade de contribuir para a integração dos 

praticantes na plenitude da vida social, na promoção da saúde e educação e na preservação do 

meio ambiente”. 

 

 



20 
 

O esporte lazer é tratado sublimemente por atividades de cunho não profissionais, 

sem nenhuma obrigatoriedade, fundamenta-se no voluntarismo para a prática. Estão inseridas 

neste contexto as manifestações desprovidas de entidades que se encarregam de regulamentar 

tal prática. Essa manifestação é provida de certa heterogeneidade ainda que o ambiente lhe 

seja delimitado, pois um mesmo indivíduo que joga futsal na rua, e noutra ocasião disputa 

uma partida da mesma modalidade considerando as regras oficiais da entidade competente, 

ainda o pratica em seu momento de lazer, todavia com sentidos diferentes. (MARQUES; 

GUTIERREZ; ALMEIDA, 2008) 

Gomes nos reforça ao dizer: 

 
 

[...] embora nem sempre exista uma palavra ou um conceito específico, as festas e 

celebrações, as práticas corporais, os jogos, as músicas, as conversações e outras 

experiências de sociabilidade podem assumir a feição de lazeres que têm 

significados e sentidos singulares para os sujeitos que as vivenciam ludicamente 

(GOMES, 2014, p.9). 

 

Assim, mediante o pensamento da autora temos o futsal como um esporte que se 

insere no âmbito das práticas corporais e dos jogos, podendo ser praticados, em praças, 

clubes, quadras poliesportivas entre outros ambientes, fato similar ao que ocorre com 

estudantes de diversos cursos da UFVJM, que se reúnem no Campus I desta instituição para 

vivenciarem o futsal, nas denominadas “peladas”, no seu tempo livre, sem nenhuma 

obrigatoriedade e fora das obrigações profissionais. 

As “peladas de futsal” geralmente são organizadas e realizadas entre amigos, 

vizinhos e as regras são de certa forma flexíveis, conforme as necessidades dos praticantes. 

Neste ambiente operam condições favoráveis à interação e socialização dos sujeitos 

envolvidos com tal prática. 

 

 3.3 Apontamentos sobre a prática esportiva e sociabilidade 

 
 

Ao dialogar sobre o fenômeno esportivo, Castro (2008), nos deixa a entender que 

o esporte com vista ao modelo capitalista hegemônico aliena o indivíduo fazendo o refém e 

reprodutor desse processo. Castro (2008, p.1) “propõe o esporte como um todo, um conjunto 

de relações de poder, inseridas em circunstâncias históricas e sociais” O autor salienta que, o 

esporte espetáculo é apresentado como fruto das relações sociais pautadas no modelo 

capitalista, estando assim presente em todas as manifestações do esporte, quais seja; lazer, 

educacional ou rendimento. 
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Nessa perspectiva, ainda na percepção do autor, o desafio seria criar 

possibilidades para que os indivíduos se apropriem do esporte e do tempo rumo a uma nova 

sociabilidade, que não seja regida e regrada pelo modelo capitalista hegemônico e sim pelos 

anseios coletivos da humanidade. 

No âmbito deste estudo, a sociabilidade é entendida a partir do referencial teórico 

de Simmel, que a define como forma específica do processo geral de sociação. A sociação é 

constituída pelos impulsos, motivos, interesses e objetivos dos indivíduos. Esse conjunto de 

interesses e objetivos assume formas e conteúdos diferenciados, mas são, em sua perspectiva, 

a base da sociedade humana. Para o referido autor: 

 
A sociação é, portanto, a forma na qual os indivíduos, em razão de seus interesses – 

sensoriais, ideais, momentâneos, duradouros, conscientes, inconscientes, movidos 

pela causalidade ou teleologicamente determinados –, se desenvolvem 

conjuntamente em direção a uma unidade no seio do qual esses interesses se 

realizam. Esses interesses [...] formam a base da sociedade humana (SIMMEL, 

2006, p.60-61). 

 
Assim, o processo de sociação é constituído pelos impulsos dos indivíduos, por 

interesses, objetivos ou por outros motivos e pelas formas que essas motivações assumem. 

Desse modo, a sociedade seria um produto dessa sociação entre os sujeitos que relacionam 

entre si e com os outros, mediante formas de interações que se desenvolvem em um 

determinado contexto social. 

Por isso, na visão de Simmel, a própria noção de sociedade significa interação 

entre indivíduos, caracterizada como sendo dinâmica, em constante transformação e 

permanente construção e, nesse panorama, tais sociações produzem um sentimento, entre seus 

membros, de estarem juntos, e a satisfação derivada disso é o que agrega os indivíduos a 

formar um agrupamento. 

 

Segundo Elias e Duning: 

 
 

A sociabilidade como um elemento básico do lazer desempenha um papel na 

maioria das actividades de lazer, senão em todas. O que significa dizer que um 

elemento do prazer e o sentimento agradável vivido pelo facto de se estar na 

companhia dos outros sem qualquer obrigação ou dever para com eles, para além 

daqueles que se tem voluntariamente (ELIAS; DUNING, 1985, p.179). 

 

Assim, considerando as ideias do autor, temos a prática esportiva como opção de 

lazer que pode ensejar experiências prazerosas aos sujeitos que os praticam, pois, os 

ambientes em que as mesmas se concretizam possibilitam a socialização dos indivíduos. 
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Baseado nas ideias de Bickel, Marques e Santos (2012, p.2): 

 
O esporte possui um grande potencial de socializar indivíduos das mais diferentes 

classes, religiões, gêneros, entre tantas outras diferenças presentes na nossa 

sociedade. Através de uma partida de futebol na rua, de um jogo de vôlei na escola, 

um jogo de basquete na praça, pessoas se relacionam, fortalecem amizades, criam 

vínculos mesmo sem nunca terem se visto (BICKEL; MARQUES; SANTOS, 

2012,p.2). 

 

As práticas esportivas constituem-se como meios de apropriações sociais, e os 

indivíduos que delas usufruem podem influenciar sua construção, re- significando-as, 

adequando-as a realidade e necessidade dos praticantes que a ela pertence (STIGGER 2002). 

Esses diálogos e consensos são evidentes no contexto esportivo com fins de lazer, aparecendo 

como estímulos para a socialização. 

Conforme Stigger (2002, p.245), em estudo
2
 realizado: 

 

[...] o esporte cria um espaço de vivência coletiva, possibilitando a inserção dos seus 

praticantes noutros universos sociais, além do que lhes são mais próximos. Assim, 

as atividades esportivas oferecem referências para que os indivíduos organizem a 

sua vida social, sendo desenvolvido, neste convívio, um processo de socialização 

dos participantes dos grupos, os quais ao viverem coletivamente passam a 

compartilhar maneiras de estar no mundo, que são expressas tanto dentro quanto 

fora do campo de jogo (STIGGER, 2002). 

 

A partir do autor, é possível inferir que as práticas esportivas oferecem condições 

de contatos sociais e as decisões que ocorrem nesta vivência, ainda que destituídas de 

interesses diferentes, promovem diálogos, relacionamento, respeito enfim, valores que 

engrandecem os vínculos sociais que pode se propagar para outros ambientes ampliando 

assim as redes de contatos. Através do esporte os sujeitos podem ampliar seu círculo de 

amizade e criar condições de encontros em outros espaços nos quais o vínculo se iniciou. 

Assim, um contato pode se originar pela prática do futsal e der continuidade nos bares, festas, 

faculdade, trabalho etc. 

No capítulo seguinte, trataremos os dados coletados na pesquisa de campo, as 

quais fornecerão subsídios importantes para a discussão da sociabilidade no contexto do lazer, 

especificamente mediante vivências de futsal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2
Esse estudo (STIGGER, 2002) cita experiências do pesquisador com grupos específicos de esportistas de lazer 

portugueses que refletem manifestações próprias e particulares. 
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4 O FUTSAL E A SOCIABILIDADE DOS ESTUDANTES NA UFVJM 

 

Este capítulo faz uma abordagem aos dados coletados na pesquisa de campo, 

tendo em vista os objetivos do estudo. Inicialmente, apresenta-se uma descrição dos sujeitos 

investigados. 

Todos os participantes da investigação são do sexo masculino e solteiros. No que 

tange a idade, a média dos participantes é de 22,6 (aproximadamente vinte e três) anos, sendo 

que o mais novo possui 19 (dezenove) anos e o mais velho 26 (vinte e seis) anos. 

Foi perguntado também aos sujeitos investigados se os mesmos praticam futsal 

com estudantes de outros cursos e todos afirmaram que sim, fato que ficou evidenciado no 

próprio perfil dos alunos. Desse modo, apenas um indivíduo mencionou não ser estudante da 

UFVJM, enquanto os demais declararam possuir vínculos com a referida instituição e cursam 

diferentes cursos tais como: Engenharia Florestal, Bacharelado Ciências e tecnologia, 

Agronomia, Educação Física, Química, Sistemas de Informação, Fisioterapia, Farmácia e um 

aluno cursando o Programa de Pós-Graduação em Ciência Florestal/PPGCF/UFVJM. 

Neste contexto, podemos observar que o futsal no Campus I tem o potencial de 

aproximar pessoas de faculdades e cursos diferentes, pois permite o encontro e o contato entre 

os mesmos, algo que talvez não ocorra no próprio Campus JK, tendo em vista a locação dos 

prédios dos cursos no referido campus e a falta de espaços de convívio coletivo. 

No que se refere à naturalidade, com exceção de um investigado, todos os demais 

provêm do estado de Minas Gerais; o único que não provém é natural de Aracruz, no estado 

do Espírito Santo. 

Pelos dados encontrados, podemos perceber que a maioria dos estudantes 

investigados provém do vale do Jequitinhonha, de municípios como: Turmalina, Datas, 

Capelinha, Itamarandiba e Felício dos Santos, entre outros; dois estudantes são provenientes 

de Belo Horizonte e um da região central do estado, da cidade de Curvelo. 

É interessante perceber que nesta “pelada” a maioria dos sujeitos investigados, 

representada por 84,21%, é de fora do município de Diamantina, e para cá vieram no intuito 

de cursar uma graduação ou mesmo pós-graduação; os demais, correspondente a 15,78%, são 

naturais de Diamantina. 

Ora, em nosso entendimento, consideramos importantes tais percentuais, tendo em 

vista que o tempo e espaço da “pelada” se constitui como um ambiente de sociabilidade dos 

estudantes no âmbito da UFVJM. Neste contexto, o futsal, enquanto momento de lazer 
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apresenta-se como um tempo e espaço importante na vida desses sujeitos durante o processo 

de sua formação acadêmica, com destaque para os sujeitos advindos de municípios do Vale do 

Jequitinhonha. Esse aspecto inclusive será discutido novamente mais adiante, quando iremos 

abordar as questões referentes às amizades, os contatos, encontros etc. 

Tendo em vista a frequência da prática do futsal, notamos que dos dezenove 

participantes, 42,10% praticam em dias úteis e fins de semana, enquanto 57,89% somente em 

dias úteis, sendo que a maioria, equivalente a 89,47%, pratica de uma a duas vezes por 

semana; a minoria, correspondente a 10,52%, pratica de duas a três vezes por semana. 

Quanto ao tempo de prática, 52,63% dos investigados jogam o futsal no Campus I 

por mais de dois anos, fato que consideramos importante por que, em alguns casos, esse 

tempo seja equivalente à metade do curso desses estudantes, ou seja, um tempo considerável 

de prática.Entre os demais, 26,31% assinalaram possuir um tempo de prática entre um e dois 

anos, 10,52% menos de seis meses e um ano e apenas um indivíduo contabilizava um tempo 

inferior a seis meses, apresentando o percentual de 5,26% dos dados. 

Desse modo, entendemos que os percentuais apresentados acima dão relevo à 

prática do futsal no cotidiano dos estudantes pesquisados, denotando a relevância de tal 

vivência de lazer no dia a dia dos sujeitos. 

Dos dezenove investigados, onze informaram que praticam futsal com pessoas 

que não são da UFVJM. A nosso ver, este fato permite o encontro com o “outro”, conhecer 

pessoas nativas de Diamantina, ou até mesmo pessoas de outros municípios que não tenham 

vínculo com a referida instituição. Assim, para a maioria dos sujeitos a vivência do futsal no 

Campus I tem se colocado como uma ponte inter- relacional com o “diferente”, ou seja, com 

pessoas não vinculadas à universidade, algo que consideramos importante, especialmente para 

sujeitos que se encontram deslocados de suas origens. 

Tendo em vista a sexta questão do questionário, todos os investigados apontaram 

que o futsal no Campus I contribui para a sua sociabilidade. Quanto a esse aspecto, um dos 

sujeitos investigados disse o seguinte: 

 
Acredito que a prática do futsal é um ótimo meio de integração social por ser o 

ambiente onde fiz a maioria das minhas amizades no meio universitário, tendo em 

vista que horários de aula é difícil da gente ter uma interação mais informal e 

descontraída com as pessoas que convivem com a gente e ainda tendo em vista que 

essas interações pelo futsal me proporcionou participar de campeonatos dentro e fora 

da universidade e também pela amizade e o gostar do esporte no meio das minhas 

amizades de futsal na UFVJM ter recebido o convite pra ser diretor da atlética do 

meu curso e estar desempenhado essa função. 
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Por fim, alguns aspectos ficaram em comum nas respostas dos investigados que 

apontaram o futsal no Campus I como um importante meio de socialização e interação, que 

permite contato com outras pessoas, de outros municípios, de cursos diferentes, que tenham 

em comum o gosto pela modalidade, em alguns casos ensejando a formação de amizades 

duradouras, e até mesmo a ampliação do ciclo de amizade ao conviverem coletivamente. 

Neste contexto, acreditamos que este espaço do Campus I, especificamente na 

quadra poliesportiva, tem sido um importante ambiente de sociabilidade para os indivíduos 

deste grupo, pois neste espaço e tempo os mesmos se encontram e mantém relações sociais 

durante um bom tempo de sua graduação. 

Quanto aos contatos sociais oriundos da prática do futsal darem continuidade em 

outros ambientes, a totalidade dos investigados apontou que sim, que este fato ocorre, 

inclusive citando alguns tempos e espaços tais como: no trabalho, nos bares, em festas, em 

repúblicas ou ainda na própria universidade (UFVJM).Ainda, no que tange essa questão, um 

investigado teceu o seguinte comentário: 

 
[...] grande parte dos meus círculos de amizade em diamantina foram feitos por 

causa das chamadas “peladinhas/ranca” [sic], pois foi ali que fui inserido ao grupo 

de amigos ou de certa forma me aproximei de certas pessoas, hoje meu círculo de 

amizade é muito amplo graças a de certa forma ao ambiente propiciado pelo uso da 

quadra”. 

 

 
 

Ao ser indagado, ainda sobre a questão de os contatos darem continuidade em 

outros tempos e espaços, um segundo indivíduo argumentou: 

 

[...] os laços de amizade no meio do futsal que a gente chama de pelada é super 

agradável [sic] e constroem sempre amizades sinceras, meu maior exemplo é de um 

amigo que conheci na pelada da UFVJM e que acabamos morando na mesma 

república, laço de confiança e irmandade que começou justamente na quadra da 

UFVJM. 

 

Assim, no caso em voga, o futsal se colocou como um fio condutor de contatos e 

relacionamentos em outros tempos e espaços sociais, para além da “pelada” em si, o que nos 

remete a pensar sobre a importância da prática esportiva, enquanto vivência de lazer, no 

cotidiano de um sem número de pessoas, permitindo que as mesmas mantenham e/ou 

intensifiquem laços afetivos. 

Por fim, trataremos agora da organização da “pelada”, pois foi também um 

objetivo especifico traçado pelo estudo. De início, os participantes relataram que a quadra é 

reservada junto ao departamento de Educação Física, no Campus, por meio de requerimento. 
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No que diz respeito à comunicação entre os participantes, os mesmos recorrem 

aos recursos digitais de comunicação e informação, no intuito de manterem contatos e 

dialogarem sobre os horários e dias que ocorrerão as “peladas”. Os recursos tecnológicos mais 

evidentes e comuns foram o WhatsAppe Facebook, o que denota a importância desses meios 

na atualidade para facilitar a comunicação entre pessoas. 

Os investigados apontaram um número máximo de participantes por pelada, vinte 

pessoas, com prioridade para aquelas que estão inseridos no grupo de WhatsApp, específico 

da pelada. Neste, uma lista é organizada e os vinte primeiros que confirmarem, até o horário 

aproximado da “pelada”, garantem sua presença. Em casos de desistência e/ou retirada do 

nome da lista, outras pessoas podem suprir a vacância, pois em algumas oportunidades é feito 

uma lista de espera. Um fato também mencionado pelos estudantes diz respeito à inclusão, ao 

dizerem que independentemente da condição dos indivíduos em termos de habilidade, 

aptidão, todos participam, não havendo qualquer tipo de restrição ou exclusão neste caso. 

Em se tratando das normatizações específicas das “peladas”, percebemos a 

existência de regras que são acordadas entre os participantes e adaptadas às suas realidades e 

interesses. Nesse sentido, as marcações e cobranças de faltas e a inexistência de arbitragem 

durante a prática, constituem alguns exemplos de adaptações mencionadas pelos mesmos. No 

que tange a disciplina, os participantes são orientados a evitarem gritos e proferirem palavras 

ofensivas e gestos obscenos, seja para evitarem atritos entre os participantes, ou mesmo para 

não incomodarem a vizinhança e os discentes que estiverem estudando no momento, dando 

atenção assim à questão do respeito. 

Já na décima questão, buscamos informações sobre o uso de materiais, como 

coletes e bolas. Os participantes descreveram que as bolas são adquiridas graças à 

contribuição em dinheiro dos peladeiros, e em algumas situações alguns amigos trazem a 

bola. Quanto aos coletes, os mesmos enfatizaram não utilizar, e para distinguir as equipes é 

realizado um sorteio para definirem as equipes que iniciarão sem camisa e com camisa. Em 

situações especiais, como em dias frios, os integrantes acordam de levarem duas camisas, 

sendo uma de cor branca e a outra de cor preta, para diferenciarem as equipes. 

Por fim, na décima e primeira questão, buscamos saber se a UFVJM apoia esses 

estudantes, além da disponibilização da quadra. Entre os dezenove investigados, dezessete 

apontaram não receber apoio da referida instituição, enquanto apenas dois indivíduos 

disseram que a faculdade ajuda, disponibilizando em algumas situações materiais, como 

bolas, no entanto de qualidade inferior. 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O objetivo do presente estudo foi procurar entender como o futsal, enquanto 

vivência do lazer se instaura no dia a dia de estudantes da UFVJM, e como as denominadas 

“peladas” de futsal se colocam frente à sociabilidade dos mesmos. 

A partir da pesquisa de campo percebemos que o futsal no Campus I da UFVJM 

tem um significado importantíssimo na vida desse grupo de “peladeiros”, pois esse ambiente 

apresenta-se como um tempo e espaço de sociabilidade. Nele, os indivíduos investigados 

relataram ter a oportunidade de conhecer pessoas novas, interagir, formar amizades 

duradouras, ampliar seus ciclos de amizade, se estendendo para outros tempos/espaços. 

Ficou nítido que essa pratica esportiva, como manifestação de lazer, parte da 

iniciativa dos próprios “peladeiros”, e os materiais muitas das vezes são oriundos de 

investimentos feitos pelos próprios alunos, com poucos incentivos da UFVJM. 

Nesse sentido, acreditamos que seja necessário investir em políticas esportivas e 

de lazer institucionais, que contribuam para a perpetuação dessa modalidade esportiva e que 

garantam a sobrevivência dos grupos de “peladeiros”, além de repensarem a importância das 

práticas corporais, para o público universitário, pois os esportes coletivos, vivenciados no 

lazer, são ótimas oportunidades para que os sujeitos façam nascer e frutificar relações sociais 

no dia a dia universitário, com destaque para os acadêmicos que advém de outros municípios 

e encontram, na prática do futsal, a oportunidade de encontro, de troca, enfim, do convívio 

coletivo. 



28 
 

REFERÊNCIAS 

 

ALMEIDA, Marco Antônio Bettine;GUTIERREZ, Gustavo Luis. A nova dimensão esportiva: 

uma leitura do esporte e do lazer, Revista Digital, Educação Física e Esportes. Buenos 

Aires, v.1, n.116, p.1-3, 2012. Disponível em: 

<http://www.efdeportes.com/efd116/uma-leitura-do-esporte-e-do-lazer.htm>.Acesso em: 15 

fev.2018. 

 

BELLO, Nicolino; ALVES, Ubiratan Silva. Futsal: conceitos modernos. São Paulo, SP: 

Phorte, 2008. 

 

BICKEL, Ederson Alexandro; MARQUES, Márcio Geller; SANTOS, Geraldine Alves. 

Esporte e sociedade: construção de valores na prática esportiva em projetos sociais, Revista 

Digital, Educação Física e Esportes. Buenos Aires, v.1, n.171, p.1-10, 2012. Disponível 

em:<http://www.efdeportes.com/efd171/esporte-e-sociedade-a-construcao- de-

valores.htm>.Acesso em: 15 fev.2018. 

 

BRASIL. Ministério dos Esportes. Decreto-lei nº 9.615, de 24 de março de 1998. Disponível 

em:<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L9615consol.htm>.Acessoem: 15 fev.2018. 

 

CASTRO, Diogo. O esporte no processo de construção de uma nova sociabilidade. Anais do 

1º Encontro da ALESDE: “Esporte na América Latina: atualidade e perspectivas”. UFPR, 

Curitiba, PR. 30 de out. a 1 de nov. 2008. Disponível em:<http://cev.org.br/biblioteca/o-

esporte-processo-construcao-uma-nova- sociabilidade>.Acesso em: 30jan.2018. 
 

CBFS, 2008 - Confederação brasileira de Futebol de Salão. 

Disponívelem:<http://cbfs.com.br/2015/selecao/historia>.Acesso em:15 jan.2018. 

 

ELIAS, Nobert; DUNNING, Eric. A Busca da Excitação. Lisboa: Difel,1992. FMF - 

Federação Mineira de Futsal. (www.fmf.com.br). Disponível em: 

<http://www.fmfutsal.org.br/publicacao/2013/03/07/futsal-ou-futebol-de-salao/>.Acesso em: 

15 fev.2018. 

 

GOMES, ChistianneLuce.Dicionário Crítico do Lazer.BeloHorizonte,MG: Autêntica, 2004. 

 

GOMES, ChistianneLuce.Lazer: necessidade humana e dimensão da cultura,Revista 

Brasileira de Estudos do Lazer,BeloHorizonte,MG: v. 1, n.1, p.3-20, jan./abr.2014. 

Disponível em: <https://seer.ufmg.br/index.php/rbel/article/view/327/227>.Acesso em: 15 

fev.2018. 

 

MARCELLINO, Nelson Carvalho. Estudos do Lazer: uma introdução. 4.ed.Campinas, SP: 

Autores Associados,2006. 

 

MARQUES, Renato Francisco Rodrigues; GUTIERREZ, Gustavo Luis; ALMEIDA, Marco 

Antônio Bettine de. O esporte contemporâneo e o modelo de concepção dasformas de 

manifestação do esporte, Revista da Faculdade de Educação Física da UNICAMP, 

http://www.efdeportes.com/efd116/uma-leitura-do-esporte-e-do-lazer.htm
http://www.efdeportes.com/efd171/esporte-e-sociedade-a-construcao-
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L9615consol.htm
http://cev.org.br/biblioteca/o-esporte-processo-construcao-uma-nova-
http://cev.org.br/biblioteca/o-esporte-processo-construcao-uma-nova-
http://cbfs.com.br/2015/selecao/historia
http://www.fmfutsal.org.br/publicacao/2013/03/07/futsal-ou-futebol-de-


29 
 

Campinas, SP: v. 6, n. 2,p.41-62, 2008. Disponível 

em:<https://periodicos.sbu.unicamp.br/ojs/index.php/conexoes/article/view/8637803/54 

94>.Acesso em:15fev.2018. 

 

MARQUES, Renato Francisco Rodrigues. Esporte e Qualidade de Vida: reflexão 

sociológica. 2007. Dissertação (Mestrado em Educação Física) - Faculdade de Educação 

Física. Universidade Estadual de Campinas, Campinas, São Paulo. 
 

MELLO, Victor Andrade de; ALVES, Junior Drumond.Introdução ao Lazer.Barueri, SP: 

Manole,2003. 

 

MELLO, Victor Andrade de. Esporte. In: GOMES, ChistianneLuce. (org.)Dicionário Crítico 

do Lazer.BeloHorizonte,MG: Autêntica, 2004.p. 80-84. 

 

REIS, Heloisa Helena Bady; ESCHER, Thiago de Aragão. Futebol e Sociedade. Brasília, 

DF: Liber Livros, 2006. 

 

SANTANA, Wilton Carlos. A visão estratégico-tático de técnicos campeões da liga 

nacional de futsal. 2008. Tese (Doutorado em Educação Física) _ Pós-Graduação da 

Faculdade de Educação Física, Universidade Estadual de Campinas, Campinas, São Paulo. 

Disponível em: 

<http://repositorio.unicamp.br/bitstream/REPOSIP/275136/1/Santana_WiltonCarlos 

de_D.pdf>.Acesso em: 30.jan.2018. 

 

SIMMEL, G. Questões fundamentais de sociologia. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 2006. 
 

STIGGER, Marco Paulo. Esporte, Lazer e Estilos de Vida: um estudo etnográfico. 

Campinas, SP: Autores Associados, 2002.p. 

 

VARGAS, Ângelo Luis de Souza.Desporto: fenômeno social.Rio de Janeiro,RJ:Sprint,1995. 

http://repositorio.unicamp.br/bitstream/REPOSIP/275136/1/Santana_WiltonCarlos


30 
 

APÊNDICE 

 
 

UNIVERSIDADE FEDERAL DOS VALES DO JEQUITINHONHA EMUCURI 

FACULDADE DE CIÊNCIAS BIOLÓGICAS E DA SAÚDE DEPARTAMENTO DE 

EDUCAÇÃOFÍSICA 

 
QUESTIONÁRIO 

 
 

Este questionário é o instrumento da pesquisa de campo que será utilizado como parte do 

trabalho de conclusão de curso intitulado FUTSAL, LAZER E SOCIABILIDADE: 

um estudo a partir de estudantes da UFVJM, a ser apresentado ao Departamento 

de Educação Física da Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri - UFVJM. 

A pesquisa está sob a responsabilidade do discente Carlos Henrique Xavier da Costa e sob a 

orientação do professor Dr. Leandro Batista Cordeiro. Tem o objetivo de coletar informações 

junto a estudantes da UFVJM, que praticam futsal no seu tempo livre na quadra poliesportiva 

do Campus I desta instituição. As informações coletadas serão utilizadas para compreender 

possíveis processos de sociabilidades advindos da prática do futsal pelos estudantes da 

UFVJM. Vale ressaltar que as informações serão utilizadas exclusivamente para fins 

acadêmicos, e os indivíduos participantes da pesquisa terão suas identidades preservadas. Por 

fim, informamos que a sua participação é livre e espontânea e em qualquer momento você 

pode encerrar a participação nesta pesquisa. 

 
Dados de identificação: 

Idade:  Naturalidade:  

Estado:    

Sexo: ( ) Masculino (      ) Feminino  

Status civil: ( ) Casado ( ) Solteiro. 

Curso de graduação ou pós-graduação que está vinculado na UFVJM: 

 (      ) não sou estudante na UFVJM 
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1. Quantas vezes por semana você pratica o futsal no Campus I? 

( ) 1 a 2 vezes por semana ( ) 2 a 3 vezes por semana 

( ) 3 a 5 dias por semana       (    ) Todos os dias da semana 

 
 

2. Você pratica somente durante os dias úteis (Segunda a Sexta), somente nos 

finais de semana ou em ambas as situações? 

(    ) somente nos dias úteis (    ) somente nos finais de 

semana  

(    )  em dias úteis e também nos finais de semana 

 
3. Há quanto tempo pratica futsal na quadra do Campus I? 

(    ) menos de 6meses   (     )  entre 6 meses e 1ano 

( ) entre1 e 2anos         (    )  mais de 2 anos 

 
 

4. Você pratica futsal no Campus 1 com estudantes de outros cursos? 

( ) Sim ( ) Não. 

 
5. Você pratica futsal no Campus 1 com pessoas que não são da UFVJM? 

(   )  Sim      (    ) Não. 

 
6. Você acredita que a prática do futsal no Campus 1 contribui para a sua 

sociabilidade? 

( ) Sim ( ) Não. 

De que forma: 

 

 

 

 

 

7. Você acredita que os contatos sociais que se originam no futsal têmcontinuidade 

em outros ambientes (bares, festas, faculdade, trabalho...)? 

( ) Sim ( ) Não. 

De que forma: 
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8. Como se dá a organização das peladas de futsal (reserva do espaço, acesso à 

quadra do Campus 1, organização prévia dos participantes via Whatsapp ou 

Facebook): 

 

 

 

 

 

9. Há alguma normatização específica para as peladas? 

 

 

 

 

 

10. Em se tratando do material, como bolas e/ou coletes (ou outro material), o que 

você teria a dizer? 

 

 

 

 

 

11. Vocês têm algum apoio da UFVJM, além da disponibilização da quadra? 

( )Sim ( ) Não.
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