
 

 

Este trabalho é um recorte de uma pesquisa mais ampla sobre o Futebol de Várzea de Porto Alegre, e tem como 

objetivo compreender o significado de um modo de jogar denominado de “pegado”, no Campeonato de Verão da 

Liga de Futebol da Praça Ararigbóia. Para tal estudo foram realizadas observações (algumas participantes) e 

descrições etnográficas das práticas relacionadas ao futebol (reuniões dos dirigentes das equipes, organização na 

comunidade e o deslocamento de uma equipe até o campo; e um jogo amistoso de equipe que “folgava” na 

semana) no período de 10 de janeiro à 19 de março de 2011. A partir destas observações e descrições foram 

produzidos 18 diários de campo. As análises e interpretações destes materiais possibilitaram entender que o 

campeonato estudado é um espaço-tempo de lazer marcado pela seriedade e masculinidade, repleto de 

compromissos e investimento das pessoas envolvidas, o que não conflita com a dimensão da diversão e do gosto 

em participar. Adiar ou chegar atrasado a um compromisso familiar, ou ainda, comparecer a um jogo doente ou 

lesionado, significa empenho e compromisso frente aos colegas de equipe. Os ‘treinadores”, “dirigentes” e 

“patrões” também contribuem para a seriedade e bom funcionamento do campeonato, pois são eles que: 

patrocinam os times, arregimentam os melhores jogadores, preocupam-se com fardamento, pagam taxas de 

inscrição, etc.  No que se refere ao significado do  “jogo pegado”,  podemos afirmar que representa o equilíbrio 

entre as equipes, onde jogadores com experiências futebolísticas temperam o jogo com sua habilidade, e onde as 

“chegadas” duras com o corpo significam intimidação e resistência, no sentido de “não aceitar” e “não deixar 

passar” as provocações dos adversários. Portanto, o “jogo pegado” compreende um modo de afirmação das 

pessoas neste espaço social. Participar, com seriedade, de um “jogo pegado” é “bom” porque tem a capacidade 

de reafirmar o pertencimento e o reconhecimento nesta rede de sociabilidade masculina. 
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