
 

 

Futebol se aprende na rua: e como é bom! 

 

PROF.ª MARIA APARECIDA DIAS* 

 

 Hoje não tem escola, é sábado, acordei as 06:00 h sem a minha mãe precisar me 

chamar, como faz todos os dias da semana, para ir a escola. Tenho um motivo muito 

importante para isso, neste sábado começa o nosso torneio de futebol de rua, mal posso 

esperar para começar. Sabe, nem dormi direito pensando no gol que vou fazer, no passe 

que irei dar para o meu amigo e junto corrermos para abraçar todo o time após o gol.  

 Estamos no Brasil, não importa à região, o estado, a cidade ou o bairro, 

em algum momento a cena proposta acima foi ou será vivida por um grupo de 

crianças que tem o futebol como elemento norteador da sua experiência 

corpórea. Uma experiência vivida desde muito cedo, quando pensamos no 

objeto que é o elemento fundamental para a prática do futebol – a bola – objeto 

de forma circular que nos envolve ludicamente ainda quando somos bebes, 

aparecem em chocalhos, mobílies, entre outros.  

 A bola nos provoca movimento, ela nos leva a inúmeros lugares. Nossos 

primeiros lançamentos são facilitados por ela. É com a bola que a criança 

pequena alcança lugares que ainda o seu corpo não pode alcançar. Ela joga a 

bola para longe e a acompanha com os olhos atentos e um sorriso estampado no 

rosto. É a bola que irá proporcionar o primeiro movimento de chutar, os pés 

experimentam então outras possibilidades que não apenas andar. A bola 

provoca a comunicação intrínseca que encontramos quando jogamos. A criança 

chuta e espera o seu retorno, chuta novamente e mais uma vez fica a espera, 

está feita a comunicação básica do ato de jogar. 

 Mas este encantamento pela bola, pelo jogo, pelo movimento provocado 

quando se brinca com a bola parece estar impregnada em nosso corpo. Já 



nascemos com esse desejo de jogar bola com os pés? Aqui então cabe uma 

discussão que vai além do olhar biológico, aqui temos que dialogar de forma 

contundente com a cultura, com a prática herdada de gerações e gerações, 

quando pensamos no jogo de futebol. 

 Por que para grande parte das nossas crianças – hoje, não mais somente 

para os meninos, como também para as meninas, fato que iremos discutir mais 

adiante – o futebol é tão encantador e faz parte da dinâmica corporal de 

movimento vivido pelos mesmos nos mais diversos espaços? Qualquer pedaço 

de chão, mesmo desnivelado, serve para se organizar um jogo de futebol com as 

regras básicas conhecida por todos, com elementos técnicos e táticos relevantes 

e assim por diante.  

 Viver esta experiência na rua parece ser norteador na construção social 

da criança, ela que antes era observador, pois via outras crianças jogarem, agora 

é agente do jogo, ela traduz na sua ação a sua história cultural no que se refere 

ao futebol e suas possibilidades.  

A cena que inicia este diálogo sobre o futebol que hora estamos fazendo, 

nos mostra o quanto poder viver a experiência do grupo, do jogo e do desejo de 

viver aquele momento, faz com que o nosso personagem por ele mesmo acorde 

sem nenhuma intervenção e siga para o que faz sentido de vida para ele – jogar 

com os amigos, fazer o gol, compartilhar a alegria, criar estratégias, reinventar a 

vida, brincar, sofrer com um gol perdido, lamentar com um gol sofrido nos 

minutos finais da partida. 

 Neste sentido é fundamental que entendamos o futebol como uma 

manifestação da nossa cultura, da nossa sociedade. É um esporte que não pode 

ser visto somente como “um conjunto de regras objetivando o lazer de quem o 

pratica ou de quem o assiste. Consideramos o futebol uma prática social que, 

como tal, expressa a sociedade brasileira” (DAOLIO, 2006, p. 108).  

Acreditamos que a nossa criança materializa esta expressão sugerida 

pelo autor citado anteriormente, quando leva para a rua, para os campos de 



várzea, para a areia das praias, para os igarapés a própria experiência do jogo e 

suas manifestações. 

 Poderíamos dizer então que mesmo com as regras, as normas 

estabelecidas e reconhecidas pelas crianças que norteiam o jogo de futebol, estas 

não se afastam do poder lúdico que o futebol tem para todos nós. Perguntamos 

então: o brasileiro tem uma natureza lúdica? Poderíamos dizer que quando 

jogamos e ou assistimos este jogo exercemos estados de felicidade? Estados de 

euforia, de raiva, enfim, de emoção? 

 Sim, o futebol é capaz disso, ele nos leva desde muito cedo a nos 

revelarmos emocionalmente. Sendo, assim, é fato afirmarmos que o futebol 

proporciona possibilidades de inúmeras manifestações emocionais. Nossos 

meninos e meninas nos mostram isso quando passamos por ruas e lá estão eles, 

jogando futebol. Vivendo a experiência do jogo e suas infinitas manifestações 

visíveis e invisíveis aos olhos daqueles que observam. 

 Sim, as meninas também gostam de futebol.  

No Brasil o futebol feminino tem sua história contada a partir do Século 

XX, no ano de 1921, na cidade de São Paulo. Obviamente, por ser um esporte 

eminentemente masculino, não ganhou força. Mesmo assim, para não correr 

maiores riscos, acredito eu, o Conselho Nacional de Desporto - CND, em 1964, 

proibiu a prática do futebol feminino no Brasil, mas um episódio 

preconceituoso exercido pela Ditadura que vivíamos na época. 

Esta proibição persistiu até o final da década de 1970, sendo assim, em 

1981 foi criada a Liga de Futebol Feminino do Rio de Janeiro em paralelo a isso 

equipes de futebol feminino foram formadas na praia. Daí surgiram muitas 

jogadoras que formaram as primeiras seleções brasileiras que participaram 

efetivamente de campeonatos internacionais. 

Nos últimos 08(oito) anos o Brasil já foi Vice-campeão Mundial, 

Campeão Panamericano e Vice-campeão Olímpico de futebol feminino. Estes 



fatores influenciaram e influenciam muitas meninas, ainda na escola, 

procurarem a prática do futebol.  

Temos a certeza que o futebol feminino ainda não tem o respaldo e a 

respeitabilidade necessária para sua ampliação das entidades que organizam e 

governam o futebol em nosso País. Coisas que nos envergonham, 

principalmente quando ampliamos nosso olhar e vemos uma brasileira 05 vezes 

eleita a melhor jogadora de futebol do mundo. 

 Decididamente este é o país do futebol, um futebol que dialoga com 

processos econômicos, políticos, sociais, institucionais e midiáticos de grandes 

proporções, mas que ainda nos emociona quando vemos uma criança, menino 

ou menina, dormindo abraçado com a bola, guardando-a para mais um dia que 

virá com a alegria que é jogar futebol. 
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