
 

 O esforço histórico de negar a pelada 

 

“Como o tango, o futebol cresceu a partir dos subúrbios. Era um esporte que não 

exigia dinheiro e que podia ser jogado sem nada além da pura vontade. Nos 

terrenos baldios, nos becos e nas praias, os rapazes nativos e os jovens 

imigrantes improvisavam partidas com bolas feitas de meias velhas, recheadas 

de trapos ou de papel, e um par de pedras para simular o arco.” (GALEANO, 

1995:33)  

“Linda viajem, a que tinha feito o futebol: tinha sido organizado nos colégios e 

universidades inglesas, e na América do Sul alegrava a vida de gente que nunca 

tinha pisado numa escola.” (GALEANO, 1995:34) 

“Simultaneamente, o futebol se tropicalizava no Rio de Janeiro e em São Paulo. 

Eram os pobres que o enriqueciam, enquanto o expropriavam. Esse esporte 

estrangeiro se fazia brasileiro, na medida em que deixava de ser privilégio de 

uns poucos jovens acomodados que o jogavam copiando, e era fecundado pela 

energia criadora do povo que o descobria. E assim nascia o futebol mais bonito 

do mundo, feito de jogo de cintura, ondulações do corpo e vôos de pernas que 

vinham da capoeira, dança guerreira dos escravos negros, e dos bailes alegres 

dos arredores das grandes cidades.” (GALEANO, 1995:34) 

“O futebol é a síntese da história...” (FRANCO JÚNIOR, 2008:165) 

“Jogo, logo sou.” (GALEANO, 1995:242-243) 

“É um time com uma identidade, que joga bola o tempo todo. Se eles ganham de 

3 a 0 sem jogar bem, é uma catástrofe para o país. Existe uma identidade, como 

na Argentina, que não existe entre nós. Eles jogam na praia, na rua, até na 

estrada eles param para jogar... Eles nascem jogando futebol. Quando eu era 

pequeno, ia à escola das 8h às 17h, e minha mãe não me deixava descer para 

jogar. Eles jogam das 8h às 18h! Então, a técnica acaba vindo por isso" (Thierry 



Henri, retirado de http://veja.abril.com.br/blogs/reinaldo/2006/07/eu-de-chuteiras-

2-thierry-henry-tem.html) 

 

A forma de jogar futebol no Brasil é reconhecidamente diferenciada. Da Matta1 

(apud VAZ, 1995:148), entre outros autores, caracteriza o jogador brasileiro 

como elegante, artístico, flexível: 

 

Segundo Da Matta, o futebol brasileiro – em comparação, novamente, 
com o europeu - caracteriza-se por ter ”jogo de cintura”, por “dobrar 
sem quebrar”, dissimular, improvisar e sair com elegância de situações 
em princípio adversas, geralmente movendo o corpo e criando um jogo 
esteticamente valorizado. Como metáfora da vida cotidiana, o futebol 
expressaria, então, uma forma de ser brasileira, uma vez que é preciso 
muita malandragem para poder lidar com uma sociedade altamente 
modernizada de um lado, mas que convive, de outro, com 
características patriarcais e relações clientelistas. (VAZ, 1995: 148)   

 

 Pretende-se com essa pesquisa, que está em andamento e que aqui apresento 

algum fragmento, compreender a importância e o significado que possui o 

espaço urbano, especialmente a rua, na concepção do que Da Matta denomina 

“jogo de cintura”, que está presente na forma de jogar do brasileiro.  

Os diferentes espaços, lugares, suas possibilidades e limitações, tem papel 

singular na profusão e na prática do futebol brasileiro. As mais diversas 

peculiaridades dos terrenos utilizados2 trazem a necessidade de (re)inventar e 

subverter regras da FIFA3. 

                                                                          
1 Da Matta, R. “Esporte na sociedade: um ensaio sobre o fuebol brasileiro”. IN: Da Matta, R. Universo do 
Futebol. Rio de Janeiro, Pinakotek. 
Da Matta, R. “Antropologia do Óbvio”. São Paulo, Revista USP,  n.22, PP.10-17, jun/jul/ago. 
  
2 Dos campos com traves de madeiras velhas e desfiguradas, em meio aos pastos e plantações, com torrões, 
cupinzeiros e outras irregularidades presentes em tantos campos de futebol das áreas rurais; às ruas de 
grandes metrópoles, sem gols, com automóveis e asfalto, guias e pedestres.   
3 Como jogar sem juiz, com mais ou menos de onze jogadores, sem a delimitação da área de pênalti e do 
goleiro, utilizando-se de paredes, água do mar ou calcadas como parte do campo, ou tendo que conviver 
com uma árvore dentro em capo, por exemplo. 
 As regras da FIFA delimitam a prática futebolística profissional e são os parâmetros dos jogos oficiais. 
Nos jogos amadores várias dessas regras são ignoradas ou transformadas. 



O jogo, como não poderia deixar de ser, é uma prática presente no espaço, e se 

desenrola num dado lugar, pois, 

 

 O lugar concretiza as relações, e nesse patamar, se vislumbram as 
articulações contraditórias entre tempos diferenciados. O uso liga-se a 
idéia de identidade, que se constrói no lugar, através das relações que 
permitem o desenrolar da vida cotidiana. (CARLOS, 2004: 86) 

  

Devemos então nos perguntar se as características desse jeito de jogar 

brasileiro não estariam amplamente associadas às várzeas, praias, campinhos, 

terrenos, ruas etc., onde o improviso e a ausência de regras rígidas, de 

demarcações no campo (que nem campo propriamente é, em muitos casos) são 

frequentes. 

A meu ver, é inquestionável a importância das ruas, dos campinhos, da várzea, 

da praia e de outros lugares onde se pratique a pelada na formação dos craques 

brasileiros, e o caminho para entendermos a importância do futebol para o país 

passa necessariamente pela compreensão das relações que se dão nesses 

espaços. Lugares todos, por mais precários que possam ser, são fundamentais 

para a formação e identidade não só dos craques, que serão, no limite, inseridos 

ao profissionalismo, mas do próprio indivíduo, da sua identidade. Não 

exatamente a tal identidade nacional, mas algo que diz mais respeito ao que ele 

gosta, ao que quer ser quando crescer, ao que se identifica. 

 

É nas brincadeiras infantis de “pelada”, relatadas por todos, que o 
menino é socializado no futebol. Pude observar muitos desses jogos 
nas minhas idas ao subúrbio. Segundo o operário C, isto seria, 
inclusive, uma característica da cidade em oposição à “roça”.. 
Avaliando seu próprio julgamento como jogador intermediário comenta: 

“inclusive eu vim ver bola aqui no Rio, quando qualquer garoto meu aí 
já é craque, isso pequenininho aí são uns peladeiros de mão cheia...” 

Acentua também o já conhecido caráter informal desse aprendizado 
pois  “nunca levei eles num campo pra jogar bola”. Os meninos 
aprendem jogando entre si, ocasionalmente com adultos, e observando 
os jogos dos mais velhos. À medida que crescem, vão ampliando sua 
área de circulação pela vizinhança, passando a participar de mais 
jogos, com um caráter de formalização maior. (GUEDES; 1982: 64)    



 

No relato acima o “Operário C” descreve uma associação entre a prática 

cotidiana do futebol e os espaços urbanos. Essa descrição colabora 

profundamente com nossos estudos que buscam compreender as relações entre 

a cidade e o futebol, evidenciando o futebol como possibilidade no/do urbano 

que cria relações de identidade no seu desenrolar cotidiano. 

Esse relato também confirma a importância da rua, da várzea, do campinho, da 

praia, do terreno, do pátio da escola etc. como parte fundamental na formação, 

na consolidação e na manutenção de certa identidade subjetiva, e da forma de 

jogar, que em muitos casos se confunde com identidade nacional, na medida em 

que determinadas características de jogo são associadas à brasilidade. 

A construção do sujeito e das suas subjetividades passa, inevitavelmente, por 

suas práticas entendidas nos espaços e nas temporalidades nas quais ela se 

realiza. A cultura está longe de ser só o teatro ou o museu; ela diz respeito à 

representação em geral, diz respeito ao conjunto das ações praticadas pelo ser 

humano. As características do jogo em determinado lugar deixam algumas 

evidencias do modo de vida, pois no jogo se manifestam características e 

singularidades culturais.  

 

A cultura é a esfera geral do conhecimento e das representações do 
vivido, na sociedade histórica dividida em classes; o que equivale dizer 
que ela é o poder de generalização que existe à parte, como divisão do 
trabalho intelectual e trabalho intelectual da divisão... Ao ganhar 
independência, a cultura começa um movimento imperialista de 
enriquecimento, que é ao mesmo tempo o declínio de sua 
independência. A história que cria a autonomia relativa da cultura e as 
ilusões ideológicas a respeito dessa autonomia, também se expressa 
como história da cultura. E toda a história de vitória da cultura pode ser 
compreendida como a história da revelação da insuficiência, como 
marcha para a auto-supressão. A cultura é o lugar da busca da unidade 
perdida. Nessa busca da unidade, a cultura como esfera separada é 
obrigada a negar a si própria. (DEBORD, 1997:119-120) 

 

Hobsbawm (1988:267) nos lembra que foi a classe média que retirou da cultura 

seu caráter mais amplo, caracterizando-a como coisa separada, autônoma, 



associada às artes. Ao retirar da cultura sua amplitude, sua múltipla capacidade 

de manifestação, tornando-a especificamente domínio das artes, a burguesia 

acabou por desmerecer e diminuir as manifestações culturais e artísticas das 

classes populares. Se cultura é só o que está nos centros culturais, museus e 

outros espaços especializados, rapidamente decorre-se que as classes 

populares não possuem cultura.  

Assim como nas manifestações culturais, no futebol algo similar ocorre. As 

classes populares, assim como suas concepções e práticas futebolísticas mais 

disseminadas e que se desenvolvem em espaços improvisados - não recebem 

nenhum reconhecimento e são raras as vezes que se relacionam as 

características do futebol brasileiro com os espaços das peladas.        

A repetição incessante da História oficial é uma arma eficiente para camuflar os 

meandros da História. Mostra-se o rio principal, mas não se deixa – ou não se 

quer – ver seus afluentes. 

 

A bola de borracha dos índios não merece consideração nos escritos 
futebolísticos, fica relegada. O desprezo é sintomático, enquanto as de 
couro, inglesas, ganham referências após referências - sendo tratadas 
como a grande metáfora da penetração do futebol no país. (SHIRTS, 
1982:91)    

 

É bastante significativo salientar que embora o futebol tenha chegado ao Brasil   

por um viés elitista, sendo praticado a princípio por ingleses e estudantes de 

escolas particulares, foi num processo relativamente rápido, de poucas décadas, 

que o futebol deixou de ser elitista para se tornar um fenômeno popular. Isso 

ocorre no Brasil, mas pelas descrições de Hobsbawm (1988) e de Galeano 

(1995) isto ocorreu em vários outros lugares. Hobsbawm (1988:268) afirma que 

em 1870/1880 já havia um “domínio quase completo do jogo por atletas de 

origem proletária”.  

Isso deve ser associado, entre outras coisas, à facilidade com que o futebol 

podia ser praticado: basta uma bola, um terreno (que pode variar muito em 

tamanho e textura) e um número de jogadores (que pode também variar, 



gerando adaptações e transformações ao jogo) e se pode praticar algum futebol. 

Provavelmente não será exatamente o mesmo que foi estabelecido pela FIFA, 

mas – creio eu - não por isso deixa de ser futebol. 

É simultâneo o processo de popularização do futebol com sua introdução em 

espaços improvisados diversos (as áreas portuárias de Buenos Aires, os 

terrenos baldios do Brasil e de outras partes da América, os campos de várzea, 

a praia, a rua, etc.), e são nesses espaços improvisados que surge a 

necessidade de adaptação e (re)invenção das mais variadas formas de jogar, e 

é assim que surge o que popularmente no Brasil se denomina “pelada”. 

 

Livremente inspirada no foot-ball association, a pelada é a matriz do 
futebol sul-americano e, hoje em dia mais nitidamente, do africano. É 
praticada, como se sabe, por moleques de pés descalços no meio da 
rua, em pirambeira, na linha do trem, dentro do ônibus, no mangue, na 
areia fofa, em qualquer terreno pouco confiável. Em suma, pelada é 
uma espécie de futebol que se joga apesar do chão. Nesse esporte 
descampado todas as linhas são imaginarias – ou flutuantes, como a 
linha da água no futebol de praia – e o próprio gol é coisa abstrata. O 
que conta mesmo é a bola e o moleque, o moleque e a bola, e por bola 
pode se entender um coco, uma laranja ou um ovo, pois já vi gente 
fazer embaixada com ovo. Daí, quando o moleque encara uma bola de 
couro, mata a redonda no peito e faz a embaixada com o pé nas 
costas. E quando ele corre de testa erguida no gramado liso feito um 
mármore, com a passada de quem salta poças por instinto, é pura 
elegância. Mas se a bola de futebol pode ser considerada a sublimação 
do coco, ou a reabilitação do ovo, ou uma laranja em êxtase, para o 
peladeiro, o campo oficial às vezes não passa de um retângulo chato. 
Por isso mesmo, nas horas de folga, nossos profissionais correm nos 
atrás dos rachas e do futevôlei, como o Garrincha largava as chuteiras 
no Maracanã para bater bola em Pau Grande. É a bola e o moleque, o 
moleque e a bola. (HOLANDA, 2006:55) 

 

Penna (1998) assim definiu a pelada: “(1) partida sem lances técnicos, 

enfadonha. (2) jogo improvisado, em que os jogadores (crianças, adolescentes 

ou adultos) se apresentam, geralmente, sem uniforme, descalços podendo ter 

menos ou mais que onze jogadores.” Para este autor a definição de peladeiro 

(aquele que joga peladas) é a do “jogador que não obedece a esquemas 

táticos”. (PENNA, 1998: 164)          



Essas improvisações e adaptações nas peladas são diversas e variam de lugar 

a lugar, mas há certas regras que são unânimes (até onde pudermos constatar): 

não há pelada que se possa por a mão na bola, por exemplo. 

Por outro lado, há regras impraticáveis (até onde pudermos constatar): a 

expulsão de um jogador de uma pelada é algo raro, e quando ocorre geralmente 

é seguida de brigas (inclusive físicas). O impedimento é outra regra quase nunca 

utilizada, até porque inexistem bandeirinhas em peladas. Entretanto não são 

raros os jogadores que evitam se posicionarem em impedimento, mesmo 

quando este não será marcado. Há uma ética envolvida no universo das 

peladas.    

Essas características são disseminadas nos jogos de rua, e devem também 

aparecer nas partidas descontraídas na praia, em clubes, campos e praças, 

privadas ou públicas. 

Aliás, arrisco dizer, que salvo nos campeonatos (de várzeas, escolas, 

universidades, empresas, eventos, etc.) que são realizados com a existência de 

juizes e bandeirinhas, as dezessete regras da FIFA não são aplicadas em sua 

totalidade. Disso podemos concluir que: 

- -há subversão (consciente ou não) das regras oficiais. 

- -há variação na concepção prática do jogo. 

- -há outros padrões estéticos de jogo, diferentes dos oficiais. 

O que talvez devêssemos nos perguntar é se tais variações dão origem a outros 

jogos que não o futebol, ou se são variações do futebol. Descartando, com isso, 

a possibilidade de tratar o futebol no singular. Aliás, com o passar dos anos é 

cada vez maior o número de variações do futebol praticadas, oficializadas, 

popularizadas e mercantilizadas. O futebol de salão é um potente exemplo: 

ganha força no Brasil simultaneamente ao crescimento das cidades, que sob o 

capitalismo foram sendo sugadas pela especulação imobiliária, tendo seus 

lugares valorizados e tornados raridades. Os condomínios fechados e as 

escolas, particulares e públicas, adotam a chamada quadra poli-esportiva como 



alternativa para propagar os lazeres e jogos sem ter que dispor de maiores 

espaços.  

Outro exemplo é o futebol de areia. Sempre associado ao jogo descontraído, à 

pelada. Tornou-se modalidade oficial, com regras, campeonatos mundiais, 

patrocinadores (o do time de areia do Brasil há muito tempo vem sendo 

patrocinado pelo Mac’ Donalds). Não deixou de ser, por isso, futebol. Mas tomou 

autonomia, ganhou suas especificidades.  

Podemos falar ainda da mais nova empreitada de valorização e oficialização de 

uma nova modalidade futebolística: o showball. Jogado em quadra, entre outras 

variações, este jogo não possui saídas de bola, como lateral ou escanteio.  

Há variações ainda mais ousadas como o Futevôlei, que possui um nome 

bastante explicativo. 

Pode-se encontrar certo paralelo entre o discurso que disseminou a idéia de que 

Charles Miller foi o “inventor”, o “pai”, o ”criador” do futebol brasileiro, com o 

descaso depreciativo que se tem pelo “futebol de improviso” no Brasil. As 

mesmas vozes que louvam ininterruptamente Charles Miller, não ecoam nada 

quando se trata  do futebol das praias e ruas. As mesmas vozes que louvam o 

futebol espetacular dos grandes estádios, dos jogos profissionais, são as que se 

calam com o fim das várzeas, dos campinhos de terreno baldio.  

Será que não percebem a importância de tais espaços, ou será interesse, má 

vontade? Acham mesmo que o futebol brasileiro deve mais a Charles Miller do 

que às várzeas, às praias? 

Será que haverá belos jogos profissionais nos grandes estádios quando não 

ocorrerem mais peladas fora deles? 

A popularização do futebol, processo lento e incompleto do ponto de vista 

organizacional (haja visto que nunca a organização dos clubes foi feita por 

outros que não empresários, chefes, donos, cartolas), não veio associada à 

valorização, garantia e manutenção dos hábitos e formas de jogar do povo. 

Permitiu-se o negro e o pobre nos campos. Foram valorizadas suas habilidades. 



Mas até hoje não se reconhece nem se valoriza o jogo praticado em terrenos 

várzeas, ruas. O mesmo que depois, nos gramados, passa a ter valor. 

O futebol jogado na rua foi desprezado, como foi a macumba e a capoeira, e 

tantas outras práticas presentes no cotidiano da população. A regra dos hábitos 

e costumes imposta pela nascente sociedade industrial era, como ainda é, clara: 

valoriza-se o que for de “classe” (não existiria palavra mais adequada); seja o 

que for, deve ter “classe”. E, mesmo sem tanta “classe” assim, o futebol se 

desenvolve no Brasil com a “costa quente” dos europeus e paulistas ricos que se 

esforçaram para deixar o jogo entre os mais abastados. Cobravam ingressos, 

propagavam o ambiente familiar, os espectadores iam bem vestidos, o que por 

um tempo funcionou. 

O descaso, o desprezo pelo o futebol jogado na rua é parte da trajetória que 

percorre este jogo na sociedade brasileira. Nasce elitista se difunde entre as 

classes populares que alastra o futebol por todos os lugares e nos mais variados 

lugares, sem, entretanto, receber nenhum tipo de reconhecimento na 

participação e nos méritos na construção do “país do futebol”. O futebol era 

cativante, e poderia ser jogado sem grandes investimentos e necessidades. 

Espalhou-se então Brasil afora, reinventado, misturado, adaptado a tantos 

terrenos, tantas formações táticas, numéricas, no melhor estilo daquilo que se 

habituou a chamar pelada, uma rica manifestação de cultura popular. 

O jogo de bola, à primeira vista uma atividade sem importância, 
deixado afastado e tolerado pelas grandes funções da sociedade 
industrial, fora logo assimilado, após traçar um percurso de certa forma 
inusitado. Pois, exercitado inicialmente como prática esportiva das 
elites, tendo sido assimilado rapidamente pelos colégios católicos 
acabou realizando-se como prática espontânea no seio do povo. 
(FARIA & FONTES, 2008: 140) 

 

 

 

 

 



O fim das trocinhas 

 

“Por mais que o espaço vivido seja um universo de sonhos, desejos, de 
criatividade prodigiosa, ele não passa, em termos de duração, de um ponto que sucede outro 
ponto, correndo segundo um único principio, o da destruição... A vantagem do ponto de espaço 
vivido está no fato de eles poderem escapar ao sistema de condicionamento generalizado: o seu 
inconveniente é o de não possuir uma existência autônoma. O espaço da vida cotidiana desvia 
um pouco de tempo em seu benefício, captura-o e apropria-o.” (VANEIGEM, 2002:238) 
 

É necessário ressaltar que, há algumas décadas, a rua era majoritariamente 

lugar da permanência e do encontro (como das crianças e dos velhos), e que a 

lógica da passagem frenética e constante trazida pelos automóveis e pela 

modernidade fez com que aquela concepção de rua fosse se tornando cada vez 

menor, mais rara. Contemporaneamente à tomada da rua pelo automóvel vão 

surgindo espaços especializados e pagos (o consumo do espaço, o espaço 

colocado então como momento fundamental da reprodução do capital, o espaço 

como maquinaria4) que passam a serem os lugares onde se pode, ou se tenta, 

divertir-se. 

Se por um lado a rua detinha, e em alguns lugares ainda detêm - embora cada 

vez mais subjugada - a capacidade de agregar grupos de crianças e jovens que 

brincam, jogam e se diverte, o futebol apresenta-se também como um potente 

gerador, ou facilitador, do relacionamento e da sociabilidade dos seus 

praticantes. Franco Junior (2007) ressalta que  

 

o futebol moderno é poderoso criador de microssociedades. Esse papel 
é fundamental nas sociedades ocidentais, que ao se democratizarem, 
industrializarem, massificarem, uniformizarem, diluíram em certa 
medida os tradicionais grupos sociais, econômicos, culturais, religiosos, 
sexuais, etários (FRANCO JUNIOR, 2007: 319)  

 
                                                                          
4  A professora Amélia Luiza Damiani em um de seus cursos de pós graduação galgou aexpressão “o 
espaço como maquinaria”para designar o momento atual da reprodução do capital onde o espaço se coloca 
como questão central. A analogia busca evidenciar que a reprodução do capital alcançou o lado de fora da 
fábrica e inseriu inúmeras atividades como capitalistas, entre as quais o espaço. Consideramos, assim como 
a professora, que o espaço é um potente elemento na atual reprodução do capital, papel similar ao que 
possuíam as maquinas no século XIX.     



Talvez seja necessário olhar por esse prisma para aprofundar a compreensão 

do poder de atração que possuem as torcidas organizadas.  

Por esse caminho se pode também avançar no entendimento do futebol jogado 

na rua. O convívio nas ruas do bairro possibilita variados graus de identificação. 

Num plano mais imediato, os garotos (e também garotas, ainda que observadas 

em quantidade bem menor nos trabalhos de campo realizados) se reúnem, 

dividem times e jogam futebol. Mas o convívio desses garotos ultrapassa o 

momento do jogo, se dá também antes e depois das partidas. Os garotos não se 

encontram exclusivamente para jogar bola, mas se encontram e também jogam 

bola.  

A existência de microssociedades nas ruas de bairro está associada ao futebol, 

mas é fruto de uma relação de convívio mais ampla que envolve diferentes 

momentos. Em meio à fragmentação que assola e estilhaça a metrópole, as 

microssociedades se apresentam em muitos casos como única possibilidade de 

agregação, de identificação e convívio. 

São grupos de amigos da rua, ou de ruas próximas. Possuem graus variados de 

relacionamento, mas são unidos pelo convívio frequente, pela proximidade 

geográfica e pelo mesmo cotidiano. No limite se trata de parte relevante da 

formação da identidade desses garotos.  

No mesmo sentido, Florestan Fernandes destaca a importância das “trocinhas”, 

e as define como grupos de crianças formados na rua:   

                                        As trocinhas estão condicionadas ao desejo de brincar - à recreação, 
como os demais tipos grupos infantis. Suas atividades, todavia, 
excedem aos limites da recreação em si mesma assumindo aspectos 
diferentes as relações entre seus componentes e destes relativamente 
ao seu grupo e as relações das diversas ‘trocinhas’ entre si.  

                                         A condição básica para a formação das ‘trocinhas’ é a vizinhança. A 
continuidade espacial das famílias facilita a síntese social dos 
indivíduos, embora não os crie. (FERNANDES, 1961: 159)   

 

O Autor destaca ainda a variedade e a diversidade das trocinhas: 

Uma mesma vizinhança pode conter várias ‘trocinhas’, agrupando-se 
os imaturos em qualquer lugar: no meio das ruas, nas calçadas, nos 



campos, nos terrenos baldios, nos quintais grandes,etc. (FERNANDES, 
1961:165)  

 

As trocinhas, segundo FERNANDES, são geralmente de duas ordens: as de 

meninas5 e as trocinhas de meninos que ”... passam dos jogos para o ‘bate-bola’ 

(quando não começam por aqui mesmo) e acabam formando ‘timinhos’.” 

(FERNANDES, 1961:160) 

Segundo o autor, as trocinhas femininas mantêm com maior facilidade os 

aspectos folclóricos, enquanto os meninos “fogem um pouco – com a natação, o 

futebol, etc.” (FERNANDES, 1961: 161) 

Porém,  

 

As ‘trocinhas’ dos meninos são muito mais ricas quanto à divisão do 
trabalho e ao espírito coletivo; talvez porque a equipe de futebol 
geralmente implica uma redistribuição constante de atividades, ao 
mesmo tempo que coloca o indivíduo como participante de um grupo 
contra o outro grupo. As atividades dos indivíduos sempre são variadas 
e tendem a aumentar – existe o clube, as regras costumeiras que 
governam sua organização e a seleção do presidente, do secretário, do 
tesoureiro, etc.  Para o cargo mais importante, em regra, é escolhido o 
próprio líder. A eleição regula essas escolhas, que tem em vista as 
qualidades, e, às vezes também as posses dos candidatos. O líder, 
como presidente da equipe encarrega-se de ministrar os castigos – 
geralmente corporais  e de segregação temporária ou definitiva – aos 
transgressões das regras. Pode-se não haver contravenção às regras 
(por exemplo: não contribuir para com a manutenção do ‘time’, não 
comparecer aos treinos ou às disputas com equipes rivais, estragar 
alguma coisa da equipe, como uma bola de câmera, etc.), mas uma 
simples falta de ‘chance’ – não aproveitar um passe feliz e chutar a 
bola fora, verbi-gratia. A punição, feita pelo líder, é a mesma, e tanto 
mais drástica se sua equipe perder. Todo o sacrifício pela equipe do 
grupo é pouco e a obrigação geral dos membros consiste em prestigiá-
la... Contudo nas ‘trocinhas’ não há apenas deveres. Há também 
direitos, compartilhados por todos os membros, de acordo com sua 
importância no grupo... Os direitos, geralmente, consistem na proteção 
do membro, contra membros pertencentes às ‘trocinhas’ rivais, pode 
ser também isenção de pagamentos da mensalidade da equipe 
(quando é um elemento indispensável e não dispõe de dinheiro, como 
verificamos).  (FERNANDES, 1961:163) 

 

                                                                          
5  “ As meninas começam a brincar de ‘Bom dia meu Senhorio’, etc., mas, pouco a pouco, passam a brincar 
de ‘casinha’, ‘comidinha’, ‘papai e mamãe’, acabando por se introduzirem nesta fase, uma nas casas das 
outras, em cujo quintal geralmente brincam...” (FERNANDES, 1961:160). 



O autor nos descreve também a importância que possui o futebol na vida das  

“trocinhas”: “Entre o bairro da Luz e do Bom Retiro, num total de onze ruas, 

estudamos dezesseis ‘trocinhas’, das quais dez tinham sua equipe infantil!” 

(FERNANDES,, 1961:164)    

A descrição, rica e detalhada dos grupos de meninos, que nos apresenta 

Fernandes, nos permite compreender que o grau de organização desses grupos 

(“trocinhas”) era de alta complexidade e envolvia, via de regra, uma rica gama 

de obrigações (como eleições, captação de recursos financeiros, organização de 

partidas, punições, etc.) e de direitos (isenções no caso de falta de recursos, 

proteção perante “trocinhas” rivais, etc.)  

Até onde pude ver nos trabalhos de campos, e mesmo na época em que 

brincava nas ruas, boa parte da complexidade organizacional das “trocinhas” se 

perdeu, desapareceu. É notável a descrição de Florestan Fernandes, pois nos 

permite observar que parte daquela organização presente nos campos e times 

de várzea esteve a seu modo, presente no futebol de rua. E que em poucas 

décadas boa parte disso se perdeu.  

A começar pela parte organizacional que foi drasticamente afetada: não 

encontrei, nem tive noticias durante as conversas nos trabalhos de campo, times 

de rua com presidentes, dinheiro, lideres, etc. No máximo o que se pode ver 

foram os famosos “contras”, ou seja, times de uma rua contra outra rua, ou dois 

times adversários de uma mesma rua se confrontando, mas mesmo nestes 

casos, a organização dos times é bem precária, não havendo uniformes, ou 

sequer nome para os times. Até mesmo a formação desses times é bastante 

variável podendo haver diferentes configurações, sem a menor preocupação na 

manutenção de um grupo, de uma equipe, como nos apresenta Fernandes ao 

descrever as “trocinhas”. Eleições de líderes é também algo que desconheço 

desde quando corria atrás da bola nas ruas onde hoje pesquiso. Nos trabalhos 

de campo fiz diferentes perguntas sobre eleições de líderes, mas as respostas 

foram sempre negativas. Foram negativas também as respostas sobre a 



existência de times com nome etc, ao menos até então. O que pude presenciar, 

e ouvi em mais de um relato, foi a existência dos já citados “contras”. 

Podemos até nos perguntar se a decadência organizacional6 dos times e das 

“trocinhas” de rua não acompanhou a decadência organizacional da sociedade 

civil, cada dia mais individualista, isolada, apolítica. 

Entretanto, é importante salientar que nem tudo se dissipou quando se trata dos 

grupos infantis presentes nas ruas de São Paulo. 

A existência dos castigos se mantém, por exemplo. Tanto os castigos físicos, 

como os de segregação (temporária, ou permanente). O agrupamento, embora 

menos complexo em sua organização, também se manteve, fato extremante 

relevante pois prova que ainda há um convívio possível entre os indivíduos. Os 

jogos, se por um lado perderam em organização, ganharam em espontaneidade, 

retirando ou diminuindo a importância dos líderes, o que geralmente é 

acompanhado de um menor número de ordens, que é seguido, em geral, por 

uma maior pluralidade na tomada de decisões. Se perdeu em organização, 

ganhou em espontaneidade. 

Com relação à classe social das “trocinhas” o autor diz que:  

 

[...] apesar de nosso estudo não ter abrangido todas as áreas 
ecológicas da capital, acreditamos que, por sua própria natureza 
(forma-se nas ruas, etc.), as “trocinhas” são, em sua maior parte, 
constituídas pelas crianças pobres e de classe média. (FERNANDES, 
p.166) 

 

Nisso, ao que parece, não houve grande alterações. O uso da rua como lócus 

de divertimento, de sociabilidade, de encontro e permanência, continua sendo 

realizado majoritariamente por crianças pobres (nos bairros pobres, 
                                                                          
6 Em boa parte das ruas escolhidas para os campos nos bairros da Penha e do Artur Alvin, na Zona Leste da 
cidade de São Paulo, pude ao longo da minha infância, brincar e jogar com outras crianças. Desde então 
boa parte desta complexa organização já havia desaparecido, e com ela também a denominação de 
“trocinha”. A primeira vez que vi esta palavra foi no livro de Fernandes. A publicação do livro data de 
1961, minha infância no bairro da Penha transcorreu nas décadas de 80 e 90 do mesmo século. O que nos 
permite concluir que boa parte daquilo que compunha as “trocinhas” se perdeu num espaço de tempo de 
cerca de 20, 30 anos. 



essencialmente os periféricos) carentes de outros lugares, de outras 

possibilidades. O uso da rua para o divertimento, jogo, diversão, permanência, 

surge da necessidade, da ausência de outras possibilidades, mas  possibilita a 

criação espontânea, sem mediações. Permite, por não ser um espaço 

especializado, uma infinidade de práticas e apropriações possíveis.        

No curso do desaparecimento de uma infinidade de brincadeiras infantis [para 

citar algumas descritas por Fernandes (p. 50): “jogo de amarelinha”, “jogo de 

bolinha”, “pular corda”, “jogo de pião”, “brincar de esconde-esconde”, “brincar de 

unha mula”, “brincar de casinha”, “brincar de médico”, “brincar de pegador”, 

“brincar de tata”, “jogo de barbante”, etc] poderíamos perguntar porque algumas 

atividades resistem e se reproduzem enquanto outras vão se tornando cada vez 

mais raras. Longe de tentar responder a cada uma destas brincadeiras (até 

porque sua diminuição e desaparecimento variam de bairro a bairro, de cidade a 

cidade), se pode pensar que a manutenção da prática do futebol nas ruas da 

Zona Leste de São Paulo foi possível também por ser o futebol uma atividade 

moderna, amplamente aceita e difundida na sociedade, que possui destaque na 

mídia, que, em sua forma profissional, movimenta quantidades eloquentes de 

dinheiro, e no Brasil é tida como uma profissão de destaque, de respeito.  

Diferente das outras brincadeiras de cunho folclórico, que não possuem 

destaque na mídia, nem a possibilidade de profissionalização e 

enriquecimento/reconhecimento, as brincadeiras perdem em disseminação, são 

desprezadas, andam, de certo modo, na contramão da história. 

Torna-se, com alguma rapidez, cada vez mais difundida a idéia de que a rua não 

é um lugar bom para permanência. Associada cada vez mais à violência e a 

criminalidade, ao crescente número de carros que transitam e às más influências 

e amizades, a rua não escapa da crise que assola a cidade.  

O movimento que, gradativamente, vem caracterizando a rua como imprópria à 

permanência, ao uso, não se desassocia do que vem valorizando os espaços 

privados (clubes, shoppings, parques...) e especializados, como sendo os 



legítimos espaços onde se deve praticar os esportes, os lazeres, os encontros, 

etc. Esse movimento apenas se insere naquilo que vai  

 

[...] marcando a passagem do processo de consumo no espaço ao 
consumo do espaço [e] revela a tendência à destruição das condições 
de realização da sociabilidade pela tendência à eliminação do 
encontro, submetido cada vez mais a mercadoria. (CARLOS,,2004: 
11.)  

 

E neste sentido: 

Constata-se hoje a tendência segundo a qual, cada vez mais, os 
espaços urbanos são destinados à troca - o que significa que a 
apropriação e os modos de uso tendem a se subordinar cada vez mais 
ao mercado. Em última instância, significa que existe uma tendência de 
diminuição dos espaços – onde o uso não se reduz  à esfera da 
mercadoria e o acesso não se associa à compra e venda de um “direito 
de uso temporário”. Isto é, cada vez mais o lazer e o flanar, o corpo e 
os passos são restritos a lugares vigiados, normatizados, privatizados. 
(CARLOS, 2001:64)  

 

Mas nem sempre foi assim.  Florestan Fernandes destaca a importância da rua 

como formadora de grupos infantis (trocinhas) e como lócus de aprendizado. 

Quando seu grupo de pesquisadores perguntava onde a criança tinha aprendido 

aquela brincadeiras, folclores ou jogo, “a resposta vem pronta e imutável: 

‘aprendi na rua’”. (FERNANDES, 1961:171) 

O autor ressalta ainda que boa parte dos elementos constitutivos da cultura 

infantil são provenientes dos adultos. Cita “romances velhos” datados do século 

XVI” que foram sendo transformados em jogos, brincadeiras e: 

                                  [...] transferindo-se por aceitação, como falamos, aos grupos infantis 
através desse mecanismo do ‘aprendi na rua’ conserva-se até hoje, 
séculos ou dezenas de anos depois, conforme a composição. O 
notável, nisso tudo, é que a maioria dessas composições já 
desapareceu entre os adultos, mesmo em Portugal, permanecendo, 
entretanto, entre as crianças. (FERNANDES, 1961:172)      

É bastante significativo tal profusão, pois evidencia a permanência, com suas 

devidas transformações movidas pela prática, de hábitos presentes por longos 

períodos na cultural infantil e que via de regra foram difundidos, apreendidos e 



praticados na rua. Trás luz à potência da rua enquanto espaço de reprodução de 

práticas culturais, enquanto lugar historicamente reconhecido como sendo 

também da infância, das crianças.    

Mas, em 1959, em suas explicações prévias FERNANDES já se depara com 

uma cidade que se transformou depressa, rompendo suas ligações com o 

passado tradicional e dando nova feição à organização da vida humana no 

Brasil. 

O fenômeno da urbanização em São Paulo, profundamente atrelado à 

reprodução do capital, eliminou uma infinidade de brincadeiras de jogos, 

atividades culturais e brincadeiras infantis, ao eliminar: 

- os terrenos baldios com a voraz especulação imobiliária. 

- ao valorizar os espaços privados (clubes, academias, parques temáticos, 

shoppings,etc.) em detrimento dos espaços públicos (praças, ruas, largos, 

vielas, etc.) 

- ao criar mercadorias infantis (vídeo games, ou os jogos de tabuleiro NOTA: 

como o “Banco Imobiliário” em que as crianças são adestradas a comprar 

terrenos, realizar investimentos, ganham e perdem quantias que representam 

dinheiro... ou o “Jogo da Vida” em que a brincadeira e ter uma profissão que 

pague bastante dinheiro) que substituem as práticas infantis gratuitas. 

Neste sentido, o futebol de rua, assim como o pipa e as outras brincadeiras e 

jogos que sobrevivem na rua, se colocam como manifestações de resistência, 

na contramão do que se impõe.  

 

 

 

 

 

 



Os futebóis de rua, variações das variações: modalidades e regras 

 

[...] a subversão é a manifestação mais elementar da criatividade. A fantasia subjetiva subverte o 
mundo. (VANEIGEM, 2002:.277)     
 

Modalidades 

São muitas as variações das formas de se jogar futebol na rua. Jogos dos mais 

variados são praticados de acordo com o número de jogadores, ou do espaço 

que se pode utilizar.  Assim, a apropriação da rua varia em intensidade e de 

acordo com as possibilidades (a presença maior ou menor de automóveis, ou 

um número maior ou menor de participantes, por exemplo). Por esse viés o jogo 

de futebol de rua avança e se tornam jogos, futebóis. A necessidade de adaptar 

o jogo à rua é associada à capacidade de criar variações, de inventar. Se não se 

pode jogar num campo gramado, mas a vontade de jogar é grande, adapta-se o 

jogo ao espaço que se tem. Não há possibilidades de levar o futebol para a rua e 

manter todo o formato (das regras ao número de jogadores) dos jogos dos 

campos oficiais. A mudança, talvez até mesmo uma reinvenção, mesmo sendo 

inevitável ainda requer criatividade, e prova que esta criatividade existe está na 

grande variedade das modalidades de futebol de rua. 

Neste trabalho, parte de uma pesquisa ainda em andamento, a rua é tomada 

como contexto da produção de certo futebol. E o futebol por sua vez, é 

responsável, ainda que momentaneamente, durante os períodos de jogo, pela 

produção de certa rua. Ambas as produções não se fazem sem criatividade e 

subversão. Subverte-se o futebol (e para isso é necessário criatividade) para 

que se torne adaptável à rua, à ausência de juiz, de gols, de bola adequada, de 

sapatos, etc... E ao mesmo tempo subverte-se a rua, que deixa de ser um lugar 

para carros para ser também um lugar de pessoas se divertirem e jogarem, e 

nisso a rua ganha qualitativamente.  

O “golzinho” é uma modalidade bastante presente onde se joga futebol de rua. 

Este jogo consiste na utilização de duas pedras (ou chinelos,ou garrafas pets, 



etc.) para a demarcação de um gol e mais duas para a demarcação do outro. 

Estes gols estão voltados um de frente para o outro em distâncias variáveis, 

geralmente ocupando toda a largura da rua e alguma parte de seu comprimento. 

O número de jogadores pode variar bastante, sendo que, em geral, o número  

mínimo é de dois jogadores para cada lado. Nos trabalhos de campo que pude 

fazer até aqui, foi observado que nos jogos de golzinho nas ruas da Zona Leste 

de São Paulo os times não ultrapassam quatro ou cinco jogadores para cada 

time. 

Mas certamente o principal destaque desta modalidade de futebol jogado nas 

ruas é a ausência de goleiro. O gol é demarcado com pequenas dimensões e, 

em alguns lugares os jogadores podem acertar a meta só depois de ultrapassar 

o meio de campo (ou melhor: aquilo que se consentiu entre os jogadores como 

meio de campo). Quando os pequenos gols são montados de pedras ou 

chinelos, por exemplo, os chutes deverão ser rasteiros, caso contrário a validade 

do gol pode ser questionada. Portanto as jogadas de gols no jogo de golzinho 

são quase que em sua totalidade rasteiras.   

É também bastante disseminada a proibição dos jogadores permanecerem 

postado muito próximo ao gol, como se fossem goleiros. Nos jogos de golzinho é 

bastante frequente ocorrerem pequenas discussões sobre a permanência 

excessiva de um ou mais jogadores em frente ao gol, defendendo o gol em sua 

essência não pode ter goleiro. 

O jogo de golzinho é notório também por livrar todos os jogadores da geralmente 

renegada posição de goleiro. Nos jogos com goleiro, quando não há ninguém 

que queira assumir tal função, o mais comum é ocorrer um revezamento dos 

jogadores no gol. No golzinho esse revezamento se faz desnecessário. 

Importante também é salientar que o jogo é medido em gols e não em tempo. É 

o famoso e disseminado vira três acaba seis, ou vira quatro acaba oito, por 

exemplo. Estes jogos têm temporalidade bastante variada e podem ser bastante 

longos, na medida em que os gols podem demorar bastante para sair. Assim a 

relação espaço-tempo é bastante diferenciada da do futebol convencional (seja 



o de salão, areia ou de campo, pois ambos são delimitados por determinado 

tempo, não por determinado número de gols).             

Já o “três dentro, três fora” é um jogo para três jogadores, sendo que um no gol. 

Geralmente se utiliza um portão ou parte de um muro para a realização deste 

jogo, e a calçada é quem delimita a área que o goleiro pode atuar. O jogo 

consiste em um jogador tocar a bola no ar para o outro que então deverá chutá-

la ao gol. Em alguns lugares este chute deve ser feito sem o domínio prévio da 

bola, famoso chute de primeira. Há lugares em que se permite o domínio da bola 

para depois efetuar o chute. Mas em todos os lugares a bola deve ser chutada 

ao gol com uma troca de passes entre os dois jogadores sem que a bola toque o 

chão. O jogo acaba quando se faz três gols, ou quando três bolas são chutadas 

para fora do gol. Há ruas que os gols de cabeça valem por três, portanto 

eliminam a partida, tanto se acertarem o gol, como se forem para fora dele. Há 

certas ruas que quando o goleiro defende a bola no ar sem que toque o chão 

também se conta como um chute para fora. Se os dois jogadores fazem três 

gols (ou um de cabeça em dados lugares) eles vencem e ambos permanecem 

jogando, no caso de haverem outros jogadores de fora do jogo, o que 

costumeiramente se chama de próximo, o jogador de fora vai jogar no gol. Se os 

jogadores da linha errarem três chutes (ou em determinados lugares quando 

goleiro realizar defesas no ar, ou quando se cabeceia uma bola para fora) o 

jogador que errar o último chute, ou cabeçada sai do jogo e o jogador que 

estava no gol passa a jogar na linha. 

Este jogo é bastante diferente, tanto no formato como nos objetivos, do futebol 

de campo, de areia ou de salão.  Do fato de dois jogadores jogarem junto contra 

um solitário goleiro, ao chutes exclusivamente com a bola no alto facilitando o 

treinamento dos mais diversos tipos de chutes, voleios, meias bicicletas e 

bicicletas, quase tudo destoa do que chamamos de futebol. O fato das bolas 

chutadas para fora terem o mesmo valor das que são chutadas no gol também 

são destoantes do futebol convencional. Em certos lugares a bola que o goleiro 

encaixa sem tocar o chão também tem peso de gol, valorizando o goleiro e 



dificultando o ataque, exigindo maior precisão, evitando a defesa do goleiro e o 

chute para fora do gol. 

O três dentro, três fora é uma modalidade bastante disseminada nas ruas onde 

se pode encontrar a presença do futebol e é um exemplo bastante emblemático 

da capacidade de subverter o futebol e adaptá-lo aos mais diferente contextos, 

construindo diferentes modalidades que tem como, digamos, matriz o futebol 

profissional. A criatividade foi fundamental para conceber esta modalidade 

futebolística, como se faz fundamental também para a prática de tal jogo.  

Outra modalidade futebol bastante disseminada nas ruas em que há a existência 

de futebol em São Paulo também com três jogadores é o “dois na linha e um no 

gol”. Aqui, como no três dentro, três fora, dois jogadores jogam na linha 

enquanto um é goleiro. Entretanto os dois jogadores da linha jogam um contra o 

outro e devem fazer gols e evitar que o outro faça gols. Só há um gol, e o goleiro 

é ao mesmo tempo goleiro dos dois “times”. Em uma hora evita o gol de um, 

outrora do outro. É herói e vilão simultaneamente.  

 Este jogo também tem seu fim estipulado por certo número de gols, e pode ter 

outras versões, no mesmo formato, mas com maior número de jogadores, ou 

seja, dois jogadores contra outros dois e ambos atacam num mesmo gol, com 

um mesmo goleiro.  

 É significativo notar mais uma vez que, ao mesmo tempo, o futebol subverte a 

rua, pois dá a ela outra significação que vai além da passagem de carros,  a rua 

também subverte o futebol criando modalidades, jogadas e concepções de jogo 

que ultrapassam de longe o que a FIFA conceitua como futebol. 

O “paredão” é outra modalidade presente no futebol de rua. Até onde pude 

constatar é uma modalidade bem menos difundida que o golzinho e o três 

dentro, três fora.  Pode ser jogado em número bastante variado de jogadores 

(pude ver mais de 14 jogadores no mesmo jogo). Os jogadores, numa certa 

ordem de sorteio, se intercalam chutando a bola em direção a um muro, este 

chute deve ser de primeira e se não atingir o muro delimitado para o jogo o 

jogador deverá ir para o paredão, ou seja, para o muro onde todos os outros 



estão chutando a bola. Cada jogador que erra o alvo vai para o paredão. O jogo 

termina quando o último jogador erra o chute. Os jogadores que quando 

estavam no paredão foram acertados pela bola permanecem no paredão o 

número de rodadas que bola o atingiu. 

Portanto esta é uma modalidade de futebol que não existe gol. O objetivo é 

acertar o chute de primeira na parede delimitada, e quando errar o chute ir para 

a mesma parede delimitada (paredão) e se esquivar dos jogadores que ainda 

estão chutando. É um jogo que possui alguma agressividade visto que as 

pessoas que erram se chute e permanecem no paredão tornam-se alvo das que 

continuam chutando. 

Este é mais um jogo que prova a imensa capacidade de transformação e de 

criação que parte do futebol convencional e caminha em direção à criação de 

diversas outras modalidades futebolísticas. 

Não me resta a menor dúvida de que estas modalidades e toda a capacidade de 

(re)iventar futebóis e em suas mais diversas variantes estão intimamente 

relacionadas à alta qualidade do futebol brasileiro.                   

O “bobinho” é uma variação do futebol (ou será melhor uma modalidade?) que 

se joga nas ruas e em vários outros terrenos e que os jogadores profissionais 

passaram a adotar nos treinamentos técnicos e de aquecimento, evidenciando 

que é pequena a distância entre essas variações e modalidades “marginais” e 

ignoradas e o futebol profissional. 

Este jogo, que também não possui gol, consiste numa roda de jogadores que 

tocam a bola uns aos outros enquanto um único jogador se esforçar para roubar 

esta bola de alguém. Quando este jogador sem bola finalmente consegue roubar 

a bola de alguém ele passa a ocupar o lugar daquele que perdeu a bola. O 

perdedor da bola então torna-se o bobinho até que roube a bola de alguém e 

esse alguém torna-se bobinho e assim sucessivamente. 



Há lugares que quando o jogador que está de bobinho e toma uma bola entre as 

pernas (este drible possui variadas denominações: saia, sainha, caneta, 

canetinha, rolinho, etc.) deverá permanecer como bobinho por mais tempo.  

Este é um jogo notório, pois não há fim, é cíclico. Não é medido nem por tempo 

(como o futebol convencional) nem por gols (como no três dentro, três fora, ou 

no golzinho). 

Não pretendo com essa pequena descrição das modalidades de futebol 

presentes nas ruas da metrópole paulista dissecar por completo todas as 

modalidades de jogos (exercício que demoraria bastante tempo e que 

dificilmente alcançaria uma totalidade absoluta). Pretendo sim evidenciar 

algumas das muitas reinvenções e subversões que fazem parte do cotidiano 

futebolístico de muitas crianças, jovens e também adultos. Pretende-se também 

evidenciar a profundidade de significações que tem tais práticas na realização 

da descontração, da sociabilidade e do lúdico na vida dos jogadores.                

 

As regras, suas ausências 

Assim como com a profusão de modalidades, as regras não seguem –nem de 

perto- a exigências da FIFA, seja para os gramados, quadras ou areia. 

Inventam-se, adaptam-se e subvertem-se várias regras no futebol de rua.  

O fato das regras da maioria das modalidades de jogo ser muitas vezes 

oscilantes, variáveis, auxilia no seu não cumprimento como também nas 

trapaças. Mas por serem inerentes ao jogo de rua (e na pelada em geral) as 

regras não sólidas, sem rigidez, fazem também com que os jogadores a levem 

menos a sério. Assim se o desrespeito às regras é constante, é também – e 

sobretudo- constante a pequena importância atribuída as regras7.  

 

                                                                          
7 Como, por exemplo, o ato de colocar a mão na bola que é em todos os lugares proibido e não se tolera tal 
prática, ou ainda o goleiro utilizar a mão fora da área –quando há uma. Mas por exemplo, quando não há 
delimitação da área adequada é difícil manter a precisão e aí então, em geral, se faz uso do bom senso. 



                                         A paixão do jogo é incompatível com o sacrifício. Perder, pagar, 
suportar as regras, passar meia hora ruim é a lógica do jogo, mas não 
a lógica de uma Causa, não a lógica do sacrifício. Quando aparece a 
noção de sacrifício o jogo é sacralizado, as suas regras viram ritos. No 
jogo, as regras são dadas junto com uma maneira de ludibriá-las e de 
brincar com elas. No sagrado, pelo contrario, o ritual não consente 
brincadeira, ele só pode ser quebrado, transgredido... (VANEIGEM, 
2002: 272) 

 

 

A ausência de juiz é algo de grande relevância no futebol de rua. 

Figura estigmatizada, fruto de uma normatização que se pretende neutra, 

imparcial, o juiz é uma espécie de portador da verdade (reconhecido pelos 

donos da verdade: a FIFA). É ele quem diz o que é válido, correto. 

Provavelmente por ser quem regulamenta, quem da às ordens, sendo a própria 

representação de poder, torna-se geralmente odiado por ambos os lados do 

jogo. É solitário (apesar do aparato dos bandeiras, do quarto arbitro, etc) e a ele 

caberá a palavra final de todos os atos realizados durante um jogo. Ele 

determina quando começa e quando acaba, mas nunca é venerado, aplaudido, 

e se faz um bom trabalho só fez o que deveria, não mais que sua obrigação. 

Costuma-se falar que o melhor arbitro (ou juiz) é aquele que passa 

despercebido. 

No jogo de rua, e ouso afirmar: como em quase a totalidade das peladas 

jogadas no Brasil, o juiz é figura inexistente, negada, tornada desnecessária. 

Não há esse mediador, o portador da verdade. Há vários jogadores que estão de 

fora do jogo, esperando sua hora de jogar e que poderiam se prestar a ser juiz, 

mas ninguém o faz. A pelada, seja das ruas ou de outro terreno, está 

profundamente identificada com a ausência do juiz.  Sua ausência é a ausência 

do representante de poder, da normatização pragmática, da aceitação do poder 

constituído. Não havendo o arbitro, não há a quem culpar crucificar. O conjunto 

de regras e leis predeterminado pela FIFA e implementado pelas Associações 

nacionais e locais é propositalmente ignorado. Tal imposição formal é 

desnecessária ao jogo de rua. 



A ausência, a negação do juiz (ou arbitro) no futebol de rua se faz possível pelo 

seu caráter predominantemente lúdico, divertido, descontraído. Como, em geral, 

não esta se lutando por reconhecimento, troféu, fama, títulos ou qualquer coisa 

que se dê importância em nossa sociedade, o que predomina é o sentimento de 

que não há nada em jogo se não o próprio jogo. A primeira e única finalidade da 

pelada, do futebol de rua é concretização, a realização do jogo, não seus 

resultados (embora se use os resultados para tirar vantagem do perdedor depois 

das partidas, ou para contar superioridade, essa superioridade não trás nada de 

prático, não dá dinheiro, nem tão pouco fama. Serve apenas para “tirar sarro”). 

Predomina no futebol de rua, como também na pelada em geral, o famoso 

“pediu, parou” que consiste na dissolução do arbitro então incorporado em 

parcelas por cada um dos jogadores. Todos atuam também como árbitros. O 

jogador que sofre a falta pede, reclama por ela e, embora com certa frequência 

seja questionado, dificilmente seu pedido não é acatado. É rara também a 

existências de grandes brigas por causa de faltas ou de saídas de bola, até 

porque as saídas de bola são variáveis de lugar para lugar.  Há lugares em que 

a bola é recolocada em jogo ao tocar a parede, ou água do mar, por exemplo, 

em outros lugares nesses casos o jogo segue normalmente. 

Os momentos mais polêmicos continuam sendo os pênaltis. Há sempre 

discussões mais acaloradas quando alguém pede, argumenta ter sofrido,  

pênalti. Vale ainda lembrar que em muitos lugares, em várias peladas, o pênalti 

foi extinto. Especialmente no caso dos jogos de “golzinho” o pênalti é inviável. 

Como se efetuaria a cobrança de pênalti sem a presença de um goleiro? O que 

costuma ser adotado em detrimento do pênalti, tanto no jogo de “golzinho” como 

também em muitos casos, em jogos com goleiro é a cobrança de falta. Até 

porque em muitos casos não há sequer a delimitação de uma área do goleiro, o 

que inviabiliza a existência de pênalti. Há também as peladas e jogos de rua 

mais organizados em que são feitas as marcas de área e são aceitos os 

pênaltis. 



Seria algo interessante, embora extremante difícil, comparar as brigas, 

reclamações e desavenças nos jogos com e sem juiz. É claro que os jogos sem 

juiz são, em geral, mais descontraídos, informais, o que facilita a ausência de 

brigas e questionamentos, mas o fato de ser também o portador das regras e do 

poder que se divide de forma igual entre todos- pois todos têm o mesmo direto 

de reivindicar falta, saída de bola, etc.- deve ser levando em conta. O jogo é 

regido por jogadores, não por alguém externo, alheio. 

A ausência do juiz, do arbitro, é característica elementar do futebol de rua, como 

de outras formas de pelada, e tal fato não só amplia a sua concepção lúdica 

como permite a este jogo exercer preceitos da democracia participativa, em 

detrimento da democracia representativa exercida pelos juizes.            

É claro que podem haver regras mais rígidas, em que os jogadores não 

permitem ou tentam não permitir a trapaça. Mas em geral os jogos onde não há 

nada em jogo a não ser o próprio jogo as regras se fazem menos importantes 

que a diversão, a realização do jogo. Nestas partidas é frequente e disseminada 

a lógica do “pediu parou”  ou seja, o jogador que sofre a falta, ou que vê a bola 

sair do campo reivindica a posse de bola. Esse mecanismo funciona com grande 

êxito em grande parte das partidas que pude assistir nas ruas da Zona Leste de 

São Paulo. Em campeonatos, ou em jogos valendo dinheiro ou qualquer outro 

ganho torna-se mais complexo esse formato, pois ao envolver disputas e 

interesses, a intenção de trapacear muda de configuração objetivando a 

sobreposição sobre o outro8.  

Todo jogo envolve regras e jogar com as regras. Vejam as crianças. 
Elas conhecem as regras do jogo, lembram-se muito bem delas, mas 
trapaceiam, imaginam ou inventam continuamente falcatruas. Contudo, 
para elas, trapacear não tem o sentido que lhe atribuem os adultos. A 
trapaça faz parte de seu jogo: brincam de fazer trapaça, cúmplices até 
nas disputas. Com isso buscam um jogo novo. E às vezes essa busca 
tem êxito, e um novo jogo surge e se desenvolve. (VANEIGEM, 
2002:271) 

 

                                                                          
8 E também nas que pude e continuo a jogar. No Cepe (Centro de Práticas Esportivas da USP), tantos nos 
campos gramados, como no campo de areia, assim também como nas quadras de futsal e ainda nas quadras 
privadas e pagas que alugamos para jogos é frequente e disseminado esse mecanismo do pediu parou. 
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