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RESUMO 

 

 

Este trabalho tem como objetivo a abordagem do futebol como fonte de lazer e 

sociabilidade na cidade de Rio Tinto-PB. A busca de imagens fotográficas para a 

formação do acervo imagético do Laboratório de Antropologia Visual do Campus IV 

foi o ponto de partida da pesquisa. Dezenas de fotografias de times de futebol, 

pertencentes ao acervo particular do fotógrafo Hildebrando Domingos, formaram as 

bases para o desenvolvimento de uma etnografia com uso de imagens para elicitação, 

observação e análise. A “Pelada Beira Rio” ou “Pelada do Zé do Opala” foi o principal 

caso observado (com uso de fotografias e do vídeo) para nos permitir compreender os 

costumes dos agentes envolvidos, seus estilos de vida e suas práticas de lazer e 

sociabilidade. A partir do material de pesquisa coletado foi também produzido um vídeo 

curto que demonstra visualmente os principais aspectos do fenômeno abordado nesta 

monografia. 

 

Palavras-chave: Futebol, Lazer, Sociabilidade, Etnografia Visual. 

 

  



 

 

ABSTRACT 

 

 

This work aims to approach football as a source [practice] of leisure and sociability in 

the city of Rio Tinto-PB. A search of images for the formation of the collection of the 

imagery of the Laboratory of Visual Anthropology Campus IV was the starting point of 

this research. Dozens of photographs of football teams, belonging to the private 

collection of photographer Hildebrando Domingos, formed the basis for the 

development of an ethnography using images for elicitation, observation and analysis. 

The "Pelada of the Riverside" or "Pelada of the Zé do Opala" was the main event 

observed (with use of photographs and video) to enable us to understand the habits of 

the agents involved, their lifestyles and practices of leisure and sociability. From the 

research material collected was also produced a short video that visually demonstrates 

the main aspects of the phenomenon discussed in this monograph. 

 

keywords: Football, Leisure, Sociability, Visual Ethnography. 
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INTRODUÇÃO 

 

Este trabalho vai se referir às imagens do futebol como atividade de lazer e prática de 

sociabilidade a qual envolve um determinado grupo de pessoas que praticam o esporte com 

regularidade e conservam imagens que evocam essa prática. 

O começo desta pesquisa deu-se a partir da integração ao Projeto “Município de Rio 

Tinto e TIs Potiguara: explorações iniciais de antropologia visual”, coordenado pelo professor 

João Martinho Braga de Mendonça, do Laboratório de Antropologia Visual do Campus IV da 

Universidade Federal da Paraíba. Através do plano de trabalho “Estudos e levantamentos 

fotográficos acerca de Rio Tinto”, abordei a história de vida de Hildebrando Domingos dos 

Santos, fotógrafo mais antigo em atuação na cidade de Rio Tinto. 

Este estudo iniciou-se, portanto, quando o fotógrafo Hildebrando nos relatou, em um 

depoimento gravado no dia 24 de março de 2010, um pouco de sua vida ao longo de mais de 

quarenta e cinco anos de profissão. É importante relatar que nesse depoimento o fotógrafo diz 

ter nascido no ano de 1947, na cidade de Rio Tinto-PB, sendo que, com a idade de mais ou 

menos 17 anos, deu-se a sua iniciação profissional no trato com fotografias. Nessa época, 

residia no município de Mamanguape-Pb e aos domingos caminhava de Mamanguape para a 

região de Rio Tinto e Marcação, registrando fotograficamente tudo o que lhes pediam. 

Depois de conhecermos a história de sua iniciação como fotógrafo, além de algumas 

outras histórias da sua longa vida profissional, descobriu-se no trabalho de campo que 

Hildebrando Domingos dos Santos possui um acervo fotográfico extenso e diversificado. São 

registros de casamentos, batizados, aniversários, primeira comunhão, crisma, desfile de sete 

de setembro, eventos políticos, do quartel do Tiro de Guerra, das festas juninas, festas de 

formaturas, de times de futebol, além de confraternizações diversas, o que o fez tornar-se, ao 

longo dos anos, um profissional bastante conhecido em toda região. 

No acervo particular do fotógrafo Hildebrando, foi encontrada uma diversidade 

significativa de fotografias que registram times de futebol, o que me motivou expressivamente 

a elaborar esta monografia, que procura abordar o futebol amador, os verdadeiros 

“peladeiros” 
1
nas suas práticas esportivas como lazer, e os locais de suas peladas no 

município de Rio Tinto. 

                                                           

1
 Neste caso e em outros momentos do texto utilizo aspas para referir um modo de falar comum no município de 

Rio Tinto-PB. 
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As questões inicialmente formuladas foram as seguintes: como utilizar imagens para 

ampliar nossa compreensão desta prática, que envolve pessoas em pequenos grupos? Que tipo 

de sociabilidades e estilos de vida a abordagem do futebol como lazer pode ajudar a revelar? 

Como, desde quando e através de que tipo de grupo social a prática do futebol como lazer se 

constituiu e se mantém em Rio Tinto? 

Durante o trabalho de campo, tomamos conhecimento da existência de um grupo de 

pelada localizada no Conjunto Beira Rio, nas proximidades das cinco ruas, subida para Vila 

Regina, seguindo-se do centro de Rio Tinto. É especificamente neste lugar que, aos domingos, 

este grupo se concentra há mais de trinta anos para organizar e formar a tradicional “pelada do 

Zé do Opala”. 

Esta monografia, além de imagens fotográficas e vídeos, irá também fazer uso de 

dados orais, que são as memórias e histórias de vidas encontradas no futebol amador e junto 

aos peladeiros da cidade de Rio Tinto, com também através de entrevistas e de depoimentos 

pessoais que irão nos fornecer elementos para análise. Neste caso, é imprescindível lembrar a 

seguinte passagem do artigo “Relatos Orais: do Indizível ao Dizível”, de Maria Isaura Pereira 

de Queiroz, quando trata da história oral e das histórias de vida: 

 

“(...) há nesta técnica uma riqueza potencial ainda não utilizada pelas ciências sociais, e de que 

seu refinamento enquanto mecânica de pesquisa, para ser alcançado, necessita de uma 

utilização prática devidamente acompanhada de uma reflexão metodológica cada vez mais 

profunda” (QUEIROZ, 1987: 40). 

 

A história de vida tem como definição “o relato de um narrador sobre sua existência 

através do tempo, tentando reconstruir os acontecimentos que vivenciou e transmitir a 

experiência que adquiriu” (Ibid. p.20). A mesma tem uma característica peculiar, que é uma 

narrativa individual que leva o narrador a demonstrar suas relações sociais e cabe ao 

pesquisador desvendar essas relações. 

As histórias de vida, além disso, passam a ter uma conotação coletiva, uma vez que na 

memória da coletividade se incluem os personagens históricos que são relembrados sempre, 

como também as tradições e costumes de determinados grupos que praticam sociabilidade em 

comum. Como afirma Michael Pollak no Artigo “Memória, Esquecimento, Silêncio”: 

 
“Para que nossa memória se beneficie dos outros, não basta que eles nos tragam seus 

testemunhos: é preciso também que ela não tenha deixado de concordar com suas memórias e 
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que haja suficientes pontos de contato entre ela e as outras para que a lembrança que os outros 

nos trazem possa ser reconstruída sobre uma base comum” (POLLAK, 1989:4). 

 
 

 O primeiro capítulo deste trabalho trata, pois, de alguns destes pressupostos teórico-

metodológicos adotados no decorrer da pesquisa. Já no segundo capítulo são apresentadas e 

discutidas as diferentes etapas e procedimentos aplicados ao longo da pesquisa. O terceiro 

capítulo trata, de modo geral, das memórias da prática do futebol em Rio Tinto. A pelada do 

Zé do Opala, seu funcionamento e seu significado em termos de lazer e sociabilidade para o 

grupo de jogadores é o tema do quarto capítulo, após o qual algumas conclusões possíveis são 

apresentadas. 
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1- PRESSUPOSTOS TEÓRICO-METODOLÓGICOS 

 

1.1 Lazer e estudos urbanos 

 

No artigo de Cornélia Eckert e Ana Luiza Carvalho da Rocha com o título de: 

“Premissas para o estudo da memória coletiva no mundo urbano contemporâneo sob a ótica 

dos itinerários de grupos urbanos e suas formas de sociabilidade”, há uma abordagem acerca 

do lazer e da sociabilidade dos indivíduos no seu cotidiano. 

As autoras vão procurar mostrar que o antropólogo,  

 

“(...) com as descobertas das formas de vida social no meio urbano, deve voltar-se a sua 

própria sociedade na busca do entendimento de seus sistemas de significação, através de uma 

preocupação singular com o conteúdo simbólico das cidades enquanto representação do 

universo pelo homem e mediação na integração do homem nesse universo”. (ECKERT e 

ROCHA, 1998: 2). 

 

Assim se torna notório o quanto a antropologia do mundo contemporâneo deve aos 

intelectuais da Escola de Chicago, os primeiros a interessarem-se pelo problema da 

desorganização, desestruturação e anomia acarretadas pela concentração das massas nas 

megalópoles contemporâneas.  

 

“(...) A esta vertente de estudos e pesquisas sobre a cidade, responderam outros intelectuais 

formados nos quadros de uma sociologia europeia e dedicados ao estudo do mundo urbano e 

dos problemas das relações capital/trabalho, lazer, individualismo, etc.” (Ibid. p. 2). 

 

O sociólogo francês Joffre Dumazedier, especialista em assuntos relacionados à 

temática do lazer, propôs uma definição de lazer da seguinte maneira: 

 
“(...) o lazer é definido, nos dias de hoje, sobretudo, por oposição ao conjunto das 

necessidades e obrigações da vida cotidiana. Dever-se-á, ainda, salientar que ele só é praticado 

e compreendido pelas pessoas que o praticam dentro de uma dialética da vida cotidiana, na 

qual todos os elementos se ligam entre si e reagem uns sobre os outros.” (DUMAZEDIER, 

2012: p. 31-32). 
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Para Joffre o lazer é um sentimento de liberação e prazer, e o lazer tem três funções 

essenciais que são: a) a função do descanso; b) a função de divertimento, recreação e 

entretimento e c) a função de desenvolvimento da personalidade. (Ibid.). 

A função do descanso é a forma de liberar-se da fadiga. Neste caso, o lazer ajuda a 

recuperar as funções físicas e nervosas, principalmente do trabalho cotidiano. A função que 

compreende divertimento, recreação e entretenimento estão ligados diretamente à fadiga e ao 

tédio. Essa é uma função por demais necessária, uma vez que ajuda no equilíbrio e é um meio 

de suportar as disciplinas e as coerções na vida social. 

 

“Daí a busca de uma vida de complementação, de compensação e de fuga por meio de 

divertimento e evasão para um mundo diferente, e mesmo diverso, do enfrentado todos os 

dias. A ruptura poderá levar ainda a atividades reais, baseadas em mudanças de lugar, ritmo e 

estilo...” (DUMAZEDIER, 2012: 33). 

 

 

E, por último, a função de desenvolvimento da personalidade, que é uma participação 

mais ativa no seio social, oferecendo novas possibilidades de integração voluntária para a vida 

de grupos recreativos, culturais e sociais. Neste caso, aparecerá no individuo libertado de suas 

obrigações profissionais, atitudes livremente escolhidas visando um desenvolvimento maior 

da personalidade no meio de um estilo de vida pessoal e social. Segundo Joffre, esta última 

função é menos frequente, mas de grande importância para o incremento da cultura popular. 

Em suma, Joffre resume estas três funções da seguinte forma, ampliando a definição 

de lazer, uma vez que “cada uma delas não passa quase sempre de uma dominante”: 

 
“O lazer é um conjunto de ocupações às quais o individuo 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 voluntaria ou sua livre 

capacidade criadora após livrar-se ou desembaraçar-se das obrigações profissionais, familiares 

e sociais”. (DUMAZEDIER, 2012: 34). 

 

Nobert Elias e Eric Dunning, em suas considerações sobre desporto e lazer, nos 

permitem compreender um pouco mais sobre a escolha de grupos pela pelada como atividade 

de lazer, de acordo com suas preferências, capacidades técnicas e laços de amizades ou 

parentesco. Segundo asseveram, “(...) as atividades de lazer podem proporcionar de forma 
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mimética outros sentimentos, como alegria, ódio, amor, amizade, entre outros (...)” (Elias e 

Dunning, 1992: 73).  

A prática do lazer desperta uma excitação mimética (de caráter imitativo, ou ainda, em 

relação com a realidade) que vem sendo buscada com frequência em jogos e desportos, e não 

somente como fatos de lazer, mas também como fatos miméticos de lazer. “(...) O desporto é 

sempre, em todas as suas variedades, uma luta controlada (...)”. (ELIAS e DUNNING: 1992: 

84). Consequência da modernidade que se verifica no cotidiano dos agentes. 

 

 

1.2 Trabalho, futebol e sociabilidade 

 

Stigger (2002) vincula esporte e “(...) saúde ao convívio e ao escape”, para ele “(...) no 

contexto de lazer a prática do esporte aparece como mais uma entre outras maneiras de 

expressar um determinado estilo de vida (...)” (STIGGER, 2002: 213). 

Ruth Cardoso (1984) entende que entre “(...) trabalhadores brasileiros (...) as 

limitações são impostas pela pobreza, o tempo de lazer é chamado de tempo livre (...)”
2
 e a 

forma de usá-lo é definida somente pelos trabalhadores. 

Quando se fala de lazer e convívio, o esporte, segundo Stigger, toma a forma de 

sociabilidade, uma relação sem interesse e prazerosa entre os grupos. São criadas “condições 

para que seja vivido um ambiente no qual o coletivo é bastante valorizado, chegando ao ponto 

de serem desenvolvidas relações profissionais e, até ajudas interpessoais em diversas 

situações” (STIGGER, 2002: 222). E, ao conviverem coletivamente, dividem as maneiras de 

estarem no mundo que são mostradas tanto dentro quanto fora do campo de jogo. 

Estes autores ajudam a compreender a relação entre o lazer e o trabalho. No caso de 

Rio Tinto, o conceito de trabalho remete invariavelmente à presença da Companhia de 

Tecidos Rio Tinto (como veremos mais adiante) no passado. O futebol pensado como prática 

de sociabilidade permite entender melhor as relações entre os jogadores para além do 

momento do jogo, o que aponta para uma extensa rede de relações e de referências culturais 

(inclusive religiosas) e familiares (e mesmo conflitos de gênero) compartilhadas. O uso de 

fotografias e do vídeo nesta pesquisa foi muito importante para a percepção destes fatores. 

Vejamos agora um pouco sobre as teorias da imagem. 

                                                           

2
 Citada por (STIGGER, 2002: 213). 



15 

 

1.3 O material visual: a fotografia 

 

Jacques Aumont demonstra teoricamente o que pode ser a imagem. Seu livro trata de 

várias abordagens e explora, por exemplo: a visão do espectador com relação à própria 

imagem, o porquê de se olhar uma imagem, a relação da imagem com o real, as funções da 

imagem, o reconhecimento e a rememoração, a relação entre o espectador que constrói a 

imagem e a imagem que constrói o espectador bem como a importância do papel do 

espectador. Neste percurso encontram-se fundamentos possíveis para as práticas de elicitação 

por imagens e análise de seus resultados bem como para a produção de imagens.  

 
“(...) o modelo do espectador varia essencialmente segundo o enfoque esteja na leitura da 

imagem ou na produção dela. No primeiro caso, a tendência será desenvolver teorias 

analíticas, no segundo, a abordagem será habitualmente mais global e mais heurística ao 

mesmo tempo, e haverá maior tendência em buscar grandes modelos antropológicos.” 

(AUMONT, 1993: 96). 

 

Como o ponto de partida deste trabalho foi a fotografia e a formação de acervos de 

imagens, adotamos algumas orientações da obra do pesquisador fotográfico Boris Kossoy. 

Em Realidades e Ficções na Trama Fotográfica, faz a seguinte afirmação: “(...) as fontes 

fotográficas com relação aos fatos históricos, a imagem fotográfica é entendida como 

documento/representação que contém as realidades e ficções (...)” (KOSSOY, 1999: 127-

128). Quando ele trata de arquivos, memória e reconstituição histórica, as representações 

fotográficas passam a ser o processo de construção de realidades e ficções na condição de 

documento/representação.  

É interessante quando Kossoy chama a atenção ao se tratar de arquivos. Ele lembra o 

que foi dito por um grande historiador: “(...) Há sempre grande desapreço pelos arquivos, e os 

próprios nomes arquivar e arquivado estão sempre associados à ideia de coisa morta, 

desprezível, desdenhada” (Ibid. p.127-128). Isso também se aplica para o documento 

fotográfico: 

 

“(...) Milhões de imagens foram destruídas desde que foi inventada a fotografia, por motivos 

de guerra, catástrofes ou pela própria vontade do homem. Exercício fascinante é o de resgatar 

os nomes, hábitos e o dia-a-dia de moradores que habitam determinada casa que vemos nas 

antigas fotos da cidade”. (KOSSOY, 1999: 128). 
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O uso de imagens nas ciências sociais não é tão recente. Ao contrário, é um recurso 

relativamente antigo e bastante frequente, sobretudo na antropologia. Etienne Samain 

esclarece que a “Antropologia Visual” começou a tomar força por ocasião do IX Congresso 

Internacional das Ciências Antropológicas e Etnológicas, em Chicago (1973), quando se 

começou a compreender que a antropologia visual poderia observar, compreender e 

interpretar os fatos da cultura humana. Fazemos aqui uma citação de Etienne Samain em seu 

artigo “Para que a antropologia consiga tornar-se visual”, de uma posição já defendida por 

antropólogos como Margaret Mead e Émile de Brigard: 

 

“(...) A antropologia visual – assim como toda ciência que se busca – descobre no seio das 

experiências que têm sido realizadas desde então, a complexidade do projeto que ambiciona. 

Quer seja, com efeito, do ponto de vista dos procedimentos metodológicos de investigação 

audiovisual que procura sintonizar com as exigências críticas de sua pesquisa; quer seja do 

ponto de vista dos imperativos – técnicos e heurísticos – que lhe impõem as máquinas 

imagéticas de que se utiliza; quer seja, ainda, ao nível das escolhas estratégicas de assuntos 

possíveis de serem tratados visualmente neste amplo campo de temáticas que a antropologia 

oferece; quer seja, enfim, ao nível dos resultados que ela pode esperar e, efetivamente, atingir 

ou, ainda, aos quais teve que renunciar... a antropologia visual, assim penso, sabe medir muito 

melhor, hoje, suas potencialidades e suas limitações, suas hesitações também, descobrindo, 

quanto ao mais, outras tarefas, outros esforços e esclarecimentos que se fazem necessários, 

indispensáveis à sua constituição enquanto ciência”. (SAMAIN, 1994: 34). 

 

 

A fotografia é vista em grande parte pelos pesquisadores como um artefato vinculado 

a um processo social, um uso intencional de material simbólico, de forma que são 

compartilhados por um grupo, precisamente com propósito de sugerir e inferir significados de 

sinais e de seus acontecimentos. Isto é o que Joanna Scherer nos diz quando fala da análise 

fotográfica na pesquisa antropológica. Ela é enfática ao afirmar que a busca por significado e 

realidade nas fotografias é o que tem sido analisado por pesquisadores em diversas áreas e 

inclusive por antropólogos visuais. Aqueles que negam o valor da pesquisa com fotografias as 

veem geralmente como sendo puramente subjetivas, sugerindo significados diferentes para 

espectadores diferentes. 

Em “Documento Fotográfico: fotografias como dado primário na pesquisa 

antropológica”, artigo de Joanna Scherer, fica evidente a utilização da fotografia como 

documento antropológico. A autora afirma que “a busca por significados e realidade é um 
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assunto para diversos estudiosos e mesmo que ninguém veja uma fotografia, ela ainda pode 

servir como testemunho de alguma coisa.” (SCHERER, 1984:71). 

A pesquisa antropológica, usando a imagem como documento e fonte de pesquisa, tem 

se intensificado bastante pelos etnógrafos nas últimas décadas, uma vez que sua contribuição 

para analisar os fatos é de suma importância, sendo a fotografia cada vez mais utilizada em 

processos de pesquisa de campo. Para Scherer, a fotografia etnográfica pode ser usada para o 

registro e para a compreensão da cultura, tanto do objeto quanto do fotógrafo. E diz ainda que 

existem cinco maneiras de se fazer pesquisa com o uso de fotografias etnográficas. São elas: 

1 - Uma análise detalhada das evidências internas e a comparação das fotografias 

com outras imagens;  

2 - O conhecimento da história da fotografia, incluindo as limitações e convenções 

tecnológicas;  

3 - O estudo das intenções e dos propósitos do fotógrafo e da maneira pela qual as 

imagens foram usadas pelo seu criador;  

4 - O estudo dos objetos etnográficos; 

5 - Uma revisão das evidências históricas relacionadas, incluindo o exame dos usos 

já feitos das imagens por outros. 

São estas e outras questões fundamentais que ficam elencadas no ensaio de Joanna 

Scherer, “Documento Fotográficas: fotografias como dado primário na pesquisa 

antropológica”. (1995) 

 

Já no artigo de Howard S. Becker, traduzido por Patrícia Monte-Mor, com o título 

“Balinese Character: uma análise fotográfica de (BATESON e MEAD. 1981)”, o autor vai 

falar do trabalho de campo desses dois antropólogos em Bali, nos anos trinta. Assim, 

 

“(...) Buscando novos caminhos, decidiram utilizar-se de fotografias e imagens em movimento 

para estudar a cultura como elemento incorporado nos mais íntimos detalhes do 

comportamento. Apresentaram seus resultados daquilo que é, ainda hoje, considerado o mais 

ambicioso trabalho de fotografia antropológico já publicado: Balinese Character”. (BECKER, 

1981: 137). 

 

O livro aponta um novo método para mostrar “os diferentes tipos de comportamento 

culturalmente padronizados, colocando lado a lado fotografias mutuamente relevantes”. A 

estrutura do livro ficou da seguinte forma: “759 fotografias organizadas em 100 pranchas, 
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cada uma contendo de 6 a 11 imagens. Cada prancha contém, na primeira página, pequenas 

observações analíticas de Bateson e citações retiradas das anotações detalhadas de Mead”. 

(BECKER, 1981: p. 137-138). 

Em suma, o livro Balinese Character, mostra as admiráveis imagens nele contidas, 

como também a sinergia que aflora dessas imagens. Mas não é um livro sobre os costumes 

balineses e sim: “(...) sobre os balineses – sobre a maneira pela qual, como pessoas que 

vivem, se movimentam, levantam-se, comem, dormem, dançam e entram em transe, 

incorporam esta abstração à qual (depois de abstraí-la) chamamos de cultura” (ibid. p. 137). 

E, mais precisamente, disseram os autores do livro: 

 

“Neste livro estamos atentos a um novo método para formular os relacionamentos não 

palpáveis entre os diferentes tipos de comportamento culturalmente padronizados, colocando 

lado a lado fotografias mutuamente relevantes. Partes de comportamento, espacialmente e 

contextualmente separadas... podem ser todas relevantes para uma única discussão...”. (Ibid. p. 

137).  

 

Com relação ao ponto de vista metodológico desse trabalho etnográfico de Mead e 

Bateson em Bali, Samain em seu trabalho Balinese Character (Re)visitado, faz duas 

considerações importantes, uma é quanto aos modelos de apresentação das fotografias e a 

outra são as relações entre os textos e as imagens. 

Quanto aos modelos de apresentação, Samain faz referência “aos componentes 

fotográficos reunidos na prancha, isto é, a essa combinação de elementos sígnicos capazes de 

despertar, de sugerir ou de revelar este ou aquele traço do ethos balinês (...)” (SAMAIN, 

2004: 56). Samain destaca dois modelos de apresentação que são o sequencial e o estrutural. 

O modelo sequencial faz uma demonstração cinematográfica das imagens ou do que 

está se querendo mostrar quadro a quadro sucessivamente. Já no modelo estrutural existe uma 

diversidade e simultaneidade das imagens de difícil compreensão, só recorrendo ao texto é 

que podemos entender a qual estrutura a imagem está se referindo. 

 
“(...) O texto (isto é, a fundamentação das “ideias”, dos “conceitos”, das “categorizações”) 

aparece e permanece no primeiro plano. Precede sempre a imagem, nunca decorre dela. O 

texto conduz a imagem que a dirige. O texto induz a ver a imagem e, nela, a reencontrar o 

conceito antes formulado. A imagem é uma empregada inteligente e necessária: ela “serve” a 
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“traduzir”, a “fazer entender”, a “justificar” aquilo que as palavras não consigam mostrar com 

tanta eficácia”. (Ibid. 2004: 70). 

 

 

Por todas essas considerações a respeito do livro Balinese Character, ele tornou-se 

impar, tornou-se um laboratório ambulante mundo afora para o estudo da Antropologia 

Visual. Como afirmou Samain: “A imagem é uma forma que pensa”. “Ela é uma “estrutura”, 

um “fenômeno” (aparição) que pensa, na medida em que é, fundamentalmente, uma 

representação de representações”. (Ibid. 2004: 71). 

1.4 O material visual: o filme 

André Leroi-Gourhan, em seu trabalho “Cinema e Ciências Humanas: O Filme 

Etnológico Existe?”, é enfático em afirmar que sim e diz também que existem três tipos de 

filmes que podem ser considerados etnológicos: o filme de pesquisa, o filme documentário 

público e o filme de meio ambiente, sendo que o filme de pesquisa é o registro científico, o 

filme documentário público ou o filme exótico é um tipo de filme de viagem e o filme de 

meio ambiente é aquele que não tem intenções científicas, mas tem um valor etnológico. 

(LEROI-GOURHAN, 1983: 1). 

Assim, podemos dizer que a imagem fílmica na Antropologia é uma realidade para o 

trabalho de campo e o filme etnográfico já apresenta uma elaboração necessária dos dados do 

campo. 

 

“(...) Todo filme etnográfico é bom, se o que é descrito forma um “todo” sentido pelo operador 

e mostrado com exatidão. Isto dá automaticamente, ao filme, suas proporções e limites: não se 

trata de colar, uns atrás dos outros fragmentos incoerentes, indefinidamente, mas de seccionar 

fenômeno da vida material, religiosa ou social e descrever seu desenvolvimento”. (LEROI-

GOURHAN, 1983: 4-5). 

 

Segundo André, podemos afirmar que existem três características distintivas do filme 

etnográfico que são: primeiro, que o mesmo tenha de “seccionar fenômenos da vida material, 

religiosa ou social e descrever seu desenvolvimento”, segundo, que “a obra técnica é um 

drama, que só o cinema pode reconstituir” e, terceiro, quanto ao filme sonoro: será preciso 
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“ver e escutar os homens que vivem... de maneira que a imagem é justa e o som que a 

acompanha está totalmente integrado a ela” (Ibid.p.5). 

Já Claudine de France em Cinema e Antropologia (1998), ao estudar o filme 

etnográfico, traz para a reflexão sobre o campo da pesquisa dois tipos de filme: o filme de 

exposição e o filme de exploração. A autora procura introduzir novos métodos e debate 

questões em volta do filme etnográfico, o que passou a chamar de antropologia fílmica. Ao 

explicitar o seu estudo antropológico fílmico ela faz duas perguntas sobre a observação e a 

descrição:  

 

“(...) Ora, será que antes de procurar ir mais longe procuramos nos certificar de que o uso da 

observação direta e da descrição tinha sido feito da melhor maneira possível? A imagem 

animada não permitiria, justamente, entrar numa nova era da apreensão do sensível por 

oferecer aos atos de observar e descrever um novo suporte?... tentando lançar um novo olhar 

sobre aquilo que lhe é dado a ver”. (FRANCE, 1998: 21) 

 

Assim, a introdução da cinematografia como instrumento de pesquisa teve como 

grande consequência a modificação profunda do conjunto da observação imediata/observação 

diferida/linguagem. Aparece aqui uma nova forma de observação, que é a observação 

diferida. E a esse respeito à autora diz: 

 

“(...) quando a palavra e a escrita são confrontadas, durante a observação diferida, com os 

gestos e os movimentos filmados, elas se tornam um instrumento insubstituível para a análise 

fina dos modos de articulação entre as fases e os aspectos do fluxo gestual, no simultâneo e no 

sucessivo, no espaço e no tempo. O etnólogo pode então levar em consideração as 

manifestações às quais não teria sido imediatamente atribuída uma significação ou uma função 

precisas e cuja importância ele ainda ignora no momento em que as filma”. (Ibid. p. 24) 

 

Podemos aqui observar, que tanto o filme de exposição como as regras metodológicas 

para os pesquisadores tornam-se hábitos tradicionais para os mesmos, independentemente das 

condições instrumentais. É preciso enfatizar que antes da imagem ser inventada, a observação 

direta assumia sozinha a apreensão imediata do sensível, onde suas manifestações serão 

fluentes, fugazes e irreversíveis. 

Mas, os etnólogos reconheceram que o registro fílmico tem uma função de controle 

sobre a observação direta, isto é, a imagem detecta onde a observação direta não vê. Assim a 
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observação pela imagem na pesquisa: ela descobre, corrige, controla tudo aquilo que a 

observação direta não pode descobrir antes dela. 

Como vemos, a imagem dentro deste contexto é cada vez mais importante, assim, o 

filme de exposição pode ser de três formas: pode ser um filme descritivo, que é aquele 

construído a partir de algo conhecido; um filme demonstrativo, quando o mesmo atende às 

exigências do seu idealizador; e um filme ilustrativo, que é baseado em estudo prévio. Em 

resumo, a base do filme de exposição é que o mesmo tem uma pesquisa prévia através de 

entrevista oral e da observação direta. 

Já para entender o filme de exploração, é preciso ter conhecimento de duas inovações 

técnicas. A primeira veio no início dos anos 60 com a nova tecnologia da câmara portátil, que 

já vinha com câmara e gravador, registrando som e imagem ao mesmo tempo. A segunda foi à 

introdução no instrumental de pesquisa do aparelho videográfico, de suporte magnético, isto 

nos anos 70. 

A partir de então, o observador cineasta tem a possibilidade de fazer registros longos, 

contínuos e em sequência, já com som e imagem sincronizados. Assim, a observação passa a 

ser instrumentalizada, seu registro é imediato, uma vez que a observação já começa durante as 

filmagens, sendo uma observação diferida e compartilhada do começo ao fim. 

No filme de exploração, é importante saber que o cineasta não conhece o processo que 

deseja filmar, ou seja, ele vai mostrar aquilo que é desconhecido. Neste sentido, a autora 

afirma que “em se tratando da estratégia exploratória, quanto menos o cineasta aprende sobre 

o processo através da observação direta preliminar, melhor”. (Ibid. p. 351). 

Dentro do filme de exploração existe o método dos esboços, que consiste no fato de o 

cineasta fazer um tipo de rascunho de imagens repetidas, para posteriormente fazer uma 

imagem em definitivo a partir das imagens colhidas durante a pesquisa. 

A respeito do esboço a autora diz: 

 

“(...) O recurso aos esboços baseados no registro continuo tem como outra consequência 

importante revelar ao espectador, em grande parte, a mecânica do processo de observação 

cujos bastidores e centro de ação doravante se confundem”. (Ibid. p. 356) 

 

Após essas abordagens, podemos citar algumas diferenças básicas entre o filme de 

exposição e o filme de exploração. Na exploração, o cineasta entra com mais frequência no 

pouco conhecido das atividades humanas, que só com o registro continuo é capaz de alcançar. 
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“(...) Isto significa que o filme de exploração penetra no nível mais profundo do universo 

cotidiano, seja onde for. Um dos privilégios do procedimento exploratório é, com efeito, 

permitir ao pesquisador descobrir por trás dos fatos e gestos aparentemente mais familiares um 

entrelaçamento sutil e muitas vezes desconcertante de restrições e escolhas”. (Ibid. p. 367-

368). 

 

Outra diferença importante é quanto à observação diferida, onde é permitido ao 

pesquisador aprofundar o conhecimento do processo estudado por si mesmo, uma vez que 

esta observação pode ser repetida indefinidamente. “É nisso que ela se distingue mais 

radicalmente da observação direta, imediata, que jamais apreende duas vezes as mesmas 

manifestações fluentes”. (Ibid. p. 369). 

Nestes casos a pesquisa prévia tem sentidos diferentes nos filmes de exposição e nos 

filmes de exploração, onde estes se opõem ao outros. O conhecimento da metodologia de 

Claudine de France foi importante para a elaboração das estratégias de abordagem com a 

câmera no jogo de futebol. Desde o material filmado durante a “pelada” ao vídeo curto, que é 

parte integrante desta monografia, foram combinados procedimentos de exploração tanto 

quanto de exposição. 

 

 

1.5 História oral e histórias de vida 

 

Se para Maria Isaura Pereira de Queiroz a oralidade tem potencial para ser utilizada 

pelas ciências sociais, sua “(...) utilização prática devidamente acompanhada de uma reflexão 

metodológica cada vez mais profunda (...)” também é necessária. Nesta pesquisa, foram 

utilizadas como fontes, diferentes tipos de relatos orais, dentre as quais a principal é a 

“história de vida” que consiste no “(...) relato de um narrador sobre sua existência através do 

tempo, tentando reconstruir os acontecimentos que vivenciou e transmitir a experiência que 

adquiriu (...)” (QUEIROZ, 1988). 

Também foram utilizadas entrevistas com o objetivo de traçar um perfil 

(profissão/ocupação – idade – tempo de participação no grupo) do grupo de frequentadores da 

pelada do Zé do Opala. As técnicas de abordagem oral (que variam entre a conversa informal 

e o relato gravado) foram combinadas com técnicas de abordagem visual (coleta de imagens, 

elicitação por imagens, observação direta e diferida, fotografia e filmagem) para formar um 

método que permitisse conjugar oralidade e visualidade, seja na etnografia da pelada, tal 
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como ocorre hoje, como também nos exercícios de rememoração do futebol em períodos 

passados. 

O trabalho com imagens tem por base e referência, portanto, métodos de pesquisa 

qualitativa (Banks, 2009) articulados ao uso da história oral (Queiroz, 1988) e ao estudo da 

memória coletiva (Pollak, 1989). 

 

 

2 DA FOTOGRAFIA AO FUTEBOL: PERCURSOS DE PESQUISA 

 

2.1 - O acervo particular do fotógrafo Hildebrando Domingos 

 

A partir da análise do relato de história de vida do fotógrafo Hildebrando Domingos 

dos Santos
3
 foi possível identificar a importância e a abrangência de seu trabalho com 

fotografias, bem como seu cuidado em manter arquivos pessoais com imagens que produziu 

no passado, embora muitas delas, por circunstâncias diversas (mudanças, falta de espaço, etc.) 

tenham também se perdido.  

Foram esclarecidos também diferentes aspectos relativos aos costumes ligados ao ato 

de fotografar como: a importância da fotografia no registro dos acontecimentos festivos e 

religiosos, a maneira como o ofício costuma ser transmitido entre membros de gerações 

diferentes, as técnicas e seus desenvolvimentos progressivos e as mudanças trazidas pelas 

tecnologias digitais. São esses alguns dos assuntos tratados por Hildebrando. 

O relato oral de nosso interlocutor acoplou ao nosso desejo investigativo um contexto 

importante, normalmente não abordado nos livros que se reportam à cidade, o qual se 

entendeu na apreciação de suas histórias contadas. Percebemos como o trabalho de um 

fotógrafo comercial contribui para uma descrição imagética das práticas de sociabilidade 

presentes na cultura local. A partir do acervo particular de Hildebrando estamos a visualizar 

quase 50 anos de história, o que pode contribuir para um entendimento mais amplo da cultura 

riotintense, refletido a partir das suas fotografias. 

                                                           

3
 Já referido na introdução desta monografia. 
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A constituição de um estilo, pelo fotógrafo, também é fato importante a ser observado, 

sobre o que podemos citar, como exemplo, o modo como foi identificada a sua autoria (nas 

fotografias) reconhecida por duas gerações de sua família, antes da “era digital”: 

 

“(...) Uma vez, já nos dias atuais, fui abordado por um cidadão que me mostrou uma fotografia 

de quando ele era criança e me disse, esta fotografia foi você quem tirou, na época eu tinha 

uns cinco anos, você se lembra? Perguntou o cidadão, então eu peguei a fotografia, olhei o seu 

verso, não tinha nada, mais eu sabia e tinha certeza que a fotografia teria sido feita por mim. 

Eu não costumava marcar minhas fotos, mas só em vê-las sabia que a fotografia tinha sido 

feita por mim, até a minha filha mais velha também sabia, ela me disse que várias vezes em 

que alguém mostrava alguma fotografia pra ela a mesma dizia automaticamente “a fotografia 

tinha sido feita pelo meu pai”. Todo fotógrafo tem o seu jeito de fazer suas fotografias e que a 

maioria deles conhece também as suas fotografias. Hoje já marco as minhas fotos em virtude 

da grande quantidade por conta da era digital (...)”. 

 

HILDEBRANDO, relato 01 coletado em março de 2010. Responsáveis pela coleta: Antônio 

Pedro Soares e João Martinho de Mendonça, Rio Tinto. O relato completo encontra-se nos 

Anexos desta monografia. 

 

O relato oral nos dá uma dimensão, inclusive, de territorialidade, observada nas 

fotografias e nas exposições de trajeto apresentadas por nosso interlocutor em seu trabalho 

como fotógrafo: “(...) nesta época morava em Mamanguape e aos domingos saía a pé de 

Mamanguape indo para os sítios da região de Marcação, Rio Tinto tirar fotos das pessoas que 

moravam nos sítios onde elas me pediam para fazer fotografias dos filhos que estavam 

completando ano...” (Ibid.) 

Embora compreendamos que a fotografia por si só, ou a interpretação desta, ou 

mesmo, a compreensão das pretensões do fotógrafo não fornecem “(...) isoladamente um 

significado holístico às imagens (...)” sua relevância interpretativa pode ser mais coerente 

quando todos estes aspectos são considerados. Segundo Scherer, “(...) apenas olhando para os 

três como parte de um processo, de preferência em referência a grupos de imagens 

relacionadas, que se pode extrair das fotografias um significado sociocultural relevante (...)” 

(SCHERER, 1996: 69). 

Tínhamos como desafio, portanto, não apenas acessar e conhecer o acervo particular 

de Hildebrando, mas também, num primeiro momento, perceber as possíveis formas de 

agrupar e relacionar tais imagens com vistas a um rendimento em termos dos seus 
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significados socioculturais. A coleta das fotografias com Hildebrando deu-se de forma lenta e 

gradual, uma vez que senti que o mesmo tinha certa dificuldade de entregá-las, além de ser 

ocupado com seus próprios trabalhos na maior parte do tempo. Fui paciente e à medida que o 

mesmo também se familiarizava, aos poucos, com os propósitos de nossa pesquisa, diversas 

fotografias foram coletadas e digitalizadas
4
·. Foram cedidos para nossas pesquisas mais de 

quinhentos registros fotográficos do seu acervo (em papel fotográfico tanto quanto em 

formato digital)
5
. 

Trabalhei particularmente com um lote de 485 fotografias, em sua maioria, no 

tamanho 10x15 e em papel cintilante. Estas imagens foram classificadas, num primeiro 

momento, em diversas categorias, conforme a natureza dos assuntos principais que 

retratavam: Aniversários – 32; Batizados, 1ª comunhão e crismas - 42; Casamentos - 38; 

Festas de Formaturas - 28; Festas em Clubes (Bailes e desfiles) - 22; Festas juninas - 28; 

Festas religiosas (Procissão da Padroeira) - 20; Futebol – 80; Politica - 39; Desfile de sete de 

setembro - 121; Quartel do Tiro de Guerra – 35. 

Estes e outros dados levantados até aqui permitem afirmar que a imagem fotográfica 

constituiu um elemento central da cultura visual em Rio Tinto. Ainda hoje, embora a televisão 

e a internet ocupem espaços que em épocas anteriores se projetavam na fotografia, não há 

como negar a importância atual do trabalho fotográfico, seja aquele mais comum realizado 

para documentos, ou a cobertura de eventos diversos. A inexistência de um acervo público 

(ou privado) especificamente voltado para a reunião e preservação das fotografias antigas da 

cidade é um fator que, ao menos indiretamente, promove o esquecimento, a deterioração e 

mesmo o rejeito dos artefatos fotográficos ainda presentes em meio às famílias e eventuais 

colecionadores
6
. 

                                                           

4
 Antes do início da pesquisa eu já tinha conhecimento e amizade com Hildebrando, o que certamente 

contribuiu para que ganhássemos sua confiança no que diz respeito à cessão de suas imagens para o 

trabalho de pesquisa no Campus IV. 

5
 Uma parte destas imagens foi utilizada no filme “Passagem e permanência: três ensaios em torno do 7 

de setembro em Rio Tinto” produzido junto ao Laboratório de Antropologia Visual do Campus IV. 

6
 Um trabalho de formação de acervo junto ao Laboratório de Antropologia Visual do Campus IV foi 

iniciado em 2009 a partir da pesquisa “Município de Rio Tinto e TIs Potiguara: explorações iniciais de 

antropologia visual” (Edital CNPq 03/2009), ao qual se somam outras imagens coletadas ou produzidas 

por outros professores e alunos do curso de Antropologia da UFPB. 
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Para dar uma ideia do trabalho fotográfico de Hildebrando e da abrangência dos 

assuntos por ele abordados, reproduzimos a seguir um exemplar de cada uma das imagens 

conforme as categorias elencadas acima. 

 

 
 

Aniversário em Rio Tinto - PB 

Foto: Hildebrando 

 

Batizado em Rio Tinto - PB 

Foto: Hildebrando 
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Casamento em Rio Tinto - PB 

Foto: Hildebrando 

 

Festas de Formatura em Rio Tinto - PB 

Foto: Hildebrando 
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Festas e Clubes e Bailes em Rio Tinto - PB 

Foto: Hildebrando 

 

Festas Juninas em Rio Tinto - PB 

Foto: Hildebrando  
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Festas Religiosas (Festa da Padroeira) em Rio Tinto - PB 

Foto: Hildebrando 

 

                    Futebol em Rio Tinto - PB 

Foto: Hildebrando 
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Política (distribuição de peixe na Semana Santa) em Rio Tinto - PB 

Foto: Hildebrando 

 

 

Desfile de Sete de Setembro em Rio Tinto - PB 

Foto: Hildebrando 
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Quartel do Tiro de Guerra em Rio Tinto - PB 

Foto: Hildebrando 

 

Estas fotografias caracterizam, através das lentes do fotógrafo, os costumes que os 

moradores de Rio Tinto mantêm no seu dia a dia e, principalmente, nos final de semana, como 

os casamentos isolados, casamentos comunitários e aniversários. Quanto aos batizados, 

crismas e primeira comunhão, a Paróquia tem um calendário próprio. As fotografias foram 

todas digitalizadas em formato JPEG, sendo, na sua maioria, em cores, com tamanhos de 21 x 

15 ou 10 x 15 cm, e as mesmas estão arquivadas no acervo do Laboratório de Antropologia 

Visual Arandu do Campus IV da UFPB.  A digitalização foi feita pelo próprio pesquisador 

depois autorizado pelo autor das imagens, o fotógrafo Hildebrando Domingos.  

Do conjunto deste acervo escolhi o grupo de imagens do futebol em Rio Tinto para dar 

sequência ao trabalho de pesquisa, de modo a aprofundar nosso conhecimento acerca de um 

assunto mais específico, retratado nas imagens históricas do acervo particular do fotógrafo 

Hildebrando. Passei a buscar, daí em diante, mais elementos agregadores para uma 

interpretação das histórias e sociabilidades ligadas ao futebol, assunto central deste trabalho 

de conclusão de curso. 

 

 

2.2 Imagens do grupo frequentador da “pelada do Zé do Opala” 

 

A partir das conversas com Hildebrando e outros moradores de Rio Tinto acerca das 

imagens fotográficas dos times de futebol, acabei estabelecendo um contato mais próximo 

com o Sr. Joselito (Ito), componente da “Pelada Beira Rio”, localizada nas proximidades das 
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cinco ruas, subida da Vila Regina, em Rio Tinto. É neste local que aos domingos ocorre a 

tradicional “Pelada do Zé do Opala”, assunto principal desta etnografia. O Sr. Joselito (Ito), 

que exerce um papel proeminente na coordenação da “pelada”, tornou-se meu principal 

informante e mediador junto ao grupo de jogadores. 

Dessa maneira, tornou-se possível frequentar a “Beira Rio” nos domingos e coletar 

várias fotos com diversos participantes, o que resultou num acervo imagético exclusivo da 

referida pelada. E, assim, começava a nascer a monografia sobre as “Imagens do Futebol 

como Lazer em Rio Tinto: a Pelada do Zé do Opala”. Sendo esta pelada que motivou o estudo 

do futebol como prática social de lazer, que envolve as pessoas em grupos para praticarem o 

esporte e, ao mesmo tempo, manterem uma atividade de lazer. 

Tivemos como referência principal, neste sentido, o trabalho de Marco Paulo Stigger 

em seu livro Esporte, lazer e estilos de vida (Stigger 2002), e na abordagem sociológica sobre 

lazer adotei o referencial de Joffre Dumazedier Lazer e Cultura Popular (Dumazedier, 2012). 

Nessa etapa do trabalho de pesquisa foi utilizado o método de coleta de dados através 

de um questionário, aplicado aos “peladeiros” para caracterizar minimamente o perfil social 

do grupo. O questionário aplicado objetivou levantar dados sobre os praticantes da pelada, tais 

como: nome, idade, profissão, função na pelada (torcedor, praticante, etc.) e motivação para a 

participação na mesma. No dia 27 de janeiro de 2013, foi realizada a primeira coleta de dados 

no local e, neste dia, foram feitas várias entrevistas com os participantes do grupo da pelada 

do Zé do Opala e, destas entrevistas, os resultados foram organizados numa tabela que será 

apresentada no capítulo 4. 

Para a coleta de dados imagéticos foram feitas filmagens por Paulo de Jesus e 

fotografias de Hildebrando Domingos, durante a pelada. Utilizamos a filmadora de marca 

Sony HD, modelo HDR-CX 150 3.1 Megapix, 16 GB e a máquina fotográfica digital de 

marca Nikon, modelo D40. Tanto as filmagens quanto as fotografias foram realizadas no 

domingo, dia 27 janeiro de 2013. Para a realização do filme, foi elaborado um pequeno roteiro 

da seguinte forma: 

 

Sequência 1– Campo de pelada das Cinco Ruas, localizado na subida para Vila 

Regina, no Beira Rio, às seis horas da manhã: Chegada dos peladeiros. Cena l – Plano geral 

do campo. Cena 2 – Os peladeiros se preparando para o começo da pelada. Cena 3 – Escolha 

da formação dos times.  
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Sequência 2 – Início da pelada. Cena l – Mostrar a prática do futebol em um plano 

aberto. Cena 2 – Mostrar os pés com a bola (técnicas corporais). 

Sequência 3 – Fim da Pelada. Cena 1 – Peladeiros deixando o campo. 

Sequência 4 – Confraternização após a pelada. Cena 1 – Mostra as conversações e 

comentário sobre a pelada do dia. 

Sequência 5 – Entrevistas. Cena 1 – Diversos participantes. 

 

Ao tempo em que eram feitas as filmagens, foram feitas também cerca de cento e 

cinquenta fotografias. Recolhidas, também com a autorização dos participantes, cinquenta 

fotos antigas da pelada, sendo que, as mesmas, foram digitalizadas e armazenadas em arquivo 

do Laboratório Arandu. 

As imagens videográficas foram examinadas em sua íntegra e, posteriormente
7
, 

editadas
8
 para formar um vídeo curto (parte integrante desta monografia) que procura 

demonstrar visualmente os diferentes aspectos da sociabilidade e do lazer no campo da 

“Pelada Beira Rio”. 

 

 

2.3 A liga desportiva riotintense 

 

Foi, durante o trabalho de campo, em meio às averiguações sobre o futebol e suas 

histórias na cidade de Rio Tinto, que tivemos conhecimento do Sr. João Pereira da Silva (Seu 

Nanô), o mesmo foi presidente da Liga Desportiva Riotintense, fundada em 15 de maio de 

1954. O relato oral de seu Nanô, com sua história de vida, constituiu outro momento 

importante da pesquisa, no qual o uso das fotografias do acervo de Hildebrando Domingos 

(com as antigas formações dos times de futebol) certamente favoreceu e estimulou as 

lembranças deste senhor. 

Seu Nanô, hoje com 81 anos de idade, foi dirigente da liga na década de 70/80, 

perdurando durante oito anos como presidente e mais quatro anos como vice-presidente. Ele 

chegou em Rio Tinto no ano 1942 e disse que neste ano já não mais existia o carnaval que o 

                                                           

7
 A partir de um roteiro básico sugerido pelo orientador da pesquisa. 

8
 Com a ajuda e colaboração de Paulo Pizzani de Jesus. 



34 

 

Coronel
9
 organizava. Afirmou também que no América Esporte Clube exerceu as funções de 

treinador à presidente, entre os anos de 1953 à 1973; ou seja, 20 anos. Trabalhou ainda 38 

anos na Companhia de Tecidos Rio Tinto, ingressando na fábrica através da função de Office 

Boy e terminando sua estada na empresa exercendo a função de Caixa Pagador Geral. Hoje 

ele mora na Praça da Vitória, nesta cidade, e continua dando a sua colaboração à Liga 

Desportiva Riotintense (uma de nossas fontes de informação). 

Em conversa na sua residência, no dia sete de março de 2013, Seu Nanô lembrou-se de 

nomes de jogadores que foram destaques nos campeonatos de saudosas memórias, como por 

exemplo, no Time do Rio Tinto Esporte Clube: Galego; Mendonça; Lulu; Mário Cassimiro; 

Ranulfo; Maninho; Milton; Zé Domingos; Gaúcho e Chico Paca. No América Esporte Clube 

foram lembrados os nomes: Navio; Pitôta; Pedrinho; Sabino; Sabiu; Caetano; Zé Nunes; Zé 

Ramos; Curica; Serrinha; Jaime Lima; Hélio; Paulo Ataíde; Nô Calixto; Zé Pequeno; João 

Esperança. No Regina Esporte Clube: Piaba; Cordeiro; Sevi; Neguinho; Caiçara, Luzan; 

Bebé; Gordo; Baleiro; Noé; Campina e Melezito 

Ao final deste percurso de pesquisa, havíamos, enfim, reunido elementos para elaborar 

nossa compreensão do futebol e de suas imagens em termos de práticas de lazer e de 

sociabilidade em Rio Tinto, desde suas origens aos dias atuais. Os próximos capítulos tanto 

quanto o vídeo curto produzido (como parte integrante deste Trabalho de Conclusão de 

Curso) apresentam, portanto, os principais resultados alcançados. 

 

 

3. IMAGENS DO FUTEBOL COMO LAZER EM RIO TINTO 

 

3.1 Primórdios do Trabalho e do lazer em Rio Tinto 

 

A Fábrica de Tecidos de Rio Tinto foi construída entre 1918 e 1924. Um cronista 

local, o “Batistinha” (FERNANDES, 1973), afirma que “o seu fundador, Coronel Frederico 

João Lundgren, pernambucano “da gema”, era homem voltado ao trabalho e mesmo com a 

preocupação da construção e manutenção da fábrica, após a conclusão, visualizou o lazer dos 

seus operários, criando clubes selecionados por classe e tipos de operários”. Proporcionando 

                                                           

9
 Trata-se de Frederico Lundgren, um dos donos da Cia. de Tecidos Rio Tinto, que passou a funcionar a 

partir de 1924 no local onde hoje está localizado o Campus IV da UFPB. 



35 

 

aos “proletários” estrangeiros um status de certa classe mais “grã-fina” com a construção do 

Clube dos Diários além do “Bloco das Flores, diferenciando-os da turma miúda”, proletários 

brasileiros, para a qual mandou construir diversos clubes, entre os quais, os Lenhadores, os 

Ciganos, o Estrela, o Rio Tinto, o América, o Regina, etc. (Ibid. p. 40-41).  

O autor assevera que “(...) o Coronel era um trabalhador, mas também um homem 

que gostava do lazer, durante os carnavais mandava parar a fábrica para que seus operários 

brincassem a vontade, e ainda custeava as fantasias e as orquestras” (BATISTINHA, 1973: 

41). Além dos carnavais existia outro tipo de lazer incentivado pelo Coronel, que era o banho 

de praia no verão onde o mesmo custeava o transporte e a comida, durante os feriados 

prolongados e os domingos. E complementava o lazer dos operários com o cinema campal nas 

quintas, sábados e domingos; como também as vaquejadas tradicionais que ocorriam sempre 

no dia sete de setembro. 

O autor segue descrevendo as maneiras do Coronel Frederico afirmando que 

“Enquanto ele viveu, Rio Tinto era só alegria!” (FERNANDES, 1973: 41). Evidencia o 

incentivo do mesmo ao futebol e o senso de justeza demonstrado, por exemplo, em uma 

partida de futebol, entre o Campinense e o Rio Tinto Esporte Clube, onde nesta “peleia”, o 

Rio Tinto Esporte Clube ganhou pelo placar de um a zero e o gol foi de pênalti, “arranjado” 

pelo juiz que era operário da fábrica e, dias depois, o Coronel Frederico o despediu porque o 

mesmo agira de má fé (Ibid. p. 44). Evidência do controle exercido pelo Coronel dentro e fora 

da fábrica, até mesmo nos momentos de lazer dos seus operários. 

Estas descrições do lazer e as classificações proporcionadas pela visão do Coronel, 

segundo “Batistinha”, marcaram época na vida cotidiana da cidade de Rio Tinto. Podemos 

comparar com o que ocorria nos anos quarenta/cinquenta, na Europa, onde as empresas e as 

associações de lazer multiplicaram-se a tal ponto que em 1950 a Comissão das Convenções 

Coletivas colocou pela primeira vez no seu projeto de orçamento mínimo um item 

denominado “Lazeres e Culturas”, estendendo o que antes era privilégio da burguesia aos 

proletários, “(...) primeiro, uma possibilidade; depois, uma reivindicação e finalmente uma 

necessidade real”. (DUMAZEDIER, 2002: 60). 

A prática do futebol como lazer em Rio Tinto remonta, portanto, ao período de 

surgimento desta vila operária, elevada a município em 1956. A “necessidade real” de lazer 

pode ser concebida, assim, como uma contrapartida da extenuante jornada de trabalho 

semanal. 
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Mesmo com o fechamento da antiga fábrica de tecidos, já na segunda metade do 

século XX, outros diversos postos de trabalho (usinas, comércio, construção civil, etc.) 

constituem focos de tensão e de dispêndio de energias que se relacionam à necessidade do 

lazer. 

 

 

3.2- O Futebol Amador e as peladas em Rio Tinto 

 

Existem duas modalidades de futebol como lazer: as “peladas” e o futebol amador.  

Quanto às “peladas”, não se tem certeza das suas origens, mas pode-se dizer que é 

praticada como um tipo de brincadeira. Sabemos que a bola é também um brinquedo infantil, 

é que quase toda criança do sexo masculino teve como brinquedo uma bola e, naturalmente, a 

bola nem sempre é um brinquedo individual, ela precisa de pelo menos de mais uma pessoa 

que participe da brincadeira e, isso já quando criança. A pelada é geralmente jogada com os 

pés descalços e o número de atletas em cada lado varia de dois até sete peladeiros, no 

máximo. 

Já o futebol amador, vivenciado por nós, segue praticamente as mesmas regras do 

futebol profissional amplamente divulgado na mídia de massa. 

Ao consultar os arquivos da Liga Riotintense de Futebol (referidos no capítulo 2), 

compreendemos que o futebol amador de Rio Tinto hoje é disputado praticamente no Estádio 

Municipal Severino Tavares (“Seu Preto”). E constatamos que em Rio Tinto existem12 times 

amadores, a saber: 

1 – Rio Tinto Esporte Clube – Fundado em 08.08.1927 – Com sede na Rua Aristides 

Lobo; 

2 – América Esporte Clube – Fundado em 1º.05.1938 – Com sede na Praça João 

Pessoa; 

3 – Regina Esporte Clube – Fundado em 12.10.1945 – Com sede na Rua Duque de 

Caxias – Vila Regina; 

4 – União Esporte Clube – Fundado em 05.08.1947 na rua Concordia Vila Regina –

Atualmente com sede na Rua São Paulo  

5 – Flamengo Futebol Clube – Fundado em 1º.05.1948 – Com sede na Rua do 

Tambor; 

6 – Ipiranga Esporte Clube – Fundado em 11.05.1957 – Com sede na Rua São Pedro; 
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7 – Industrial Futebol Clube – Fundado em 10.02.1983 – Com sede na Principal do 

Distrito de Salema; 

8 – Santa Cruz Esporte Clube Fundado em 17.11.1994 – Com sede na Rua Barão do 

Triunfo; 

9 – Nova cidade Esporte Clube – Fundado em 10.10.1997 – Com sede em Boa Vista, 

Zona Rural do município. 

 

Nos arquivos da Liga Riotintense de Futebol Amador, descobrimos, através do Seu 

Nanô, que além dos citados acima, constam ainda, o Botafogo da Paulista, o Palmeira de 

Jaraguá e o Grêmio de Rio do Banco. Os dois últimos desfiliados e o primeiro desativado. 

O Campeonato amador de Rio Tinto está paralisado desde 2007, motivado por uma 

denúncia feita pelo presidente do Santa Cruz (Sr. Otoniel Correa Dantas), sendo que o mesmo 

entrou com um mandado de segurança na Justiça, o que gerou desde então a interrupção. 

Os times existem, mas o campeonato não está em prática. Apenas a categoria para 

jovens com idade até vinte anos definida como “Sub vinte” tem o seu campeonato normal, 

com os seguintes times: Regina Futebol Clube, União, Ipiranga, América, Flamengo, Santa 

Cruz, Industrial e Nova Cidade. 

Na conversa que tivemos com Seu Nanô, o mesmo afirmou que na cidade de Rio Tinto 

existem sete locais de campos de peladas, a saber: 

1 – Campo da Paulista – na Vila Regina; 

2 – Campo do seu Benedito – no Bonfim; 

3 – Campo da Regina – na Regina; 

4 – Campo de Jaraguá – em Jaraguá; 

5 – Campo das Cinco Ruas ou Campo da Beira Rio (a famosa pelada do Zé do Opala); 

6 – Campo da Rua São Paulo; 

7 – Campo do Poeirão (atrás do INSS). 

 

Estes campos estão todos em atividade. Um deles (o Beira Rio) é palco da pelada que 

será, mais detidamente, o assunto de nosso próximo capítulo, como também é o tema do vídeo 

curto (parte integrante deste TCC) elaborado a partir dos dados etnográficos (verbais e 

visuais) coletados. 
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Sugerimos que o vídeo seja assistido e associado à leitura do capítulo 4, uma vez que 

não se trata de um anexo do TCC, mas sim de uma forma alternativa (paralela ao capítulo 4) 

de elaboração e apresentação dos resultados desta pesquisa. 

 

 

4 A PELADA DE ZÉ DO OPALA 

 

4.1 Os agentes da pelada: quem são eles e o que disseram 

 

A “pelada do Zé do Opala” é praticada há mais de trinta anos em Rio Tinto e acontece 

no campo das Cinco Ruas (ou Beira Rio), na subida para Vila Regina, saída para o município 

da Baía da Traição, sempre aos domingos a partir das seis horas da manhã. Nesta pelada não 

só participam os “peladeiros”, mas também familiares e amigos que se inserem no grupo para 

fazerem parte, principalmente nas confraternizações (após a pelada ou mesmo em outras 

ocasiões em que o grupo se reúne
10

). 

Os componentes da pelada afirmam que além do lazer, uma das preocupações de sua 

participação nas peladas é liberar o estresse vivido em suas rotinas de vida, além de promover 

a manutenção da boa forma física, como também estreitar as relações de amizade 

estabelecidas com os demais jogadores. 

Como já dissemos, a pelada tem uma frequência de cerca de trinta peladeiros por 

semana, destacando-se, como os mais assíduos, que não faltam um domingo sequer, os que a 

seguir têm as informações coletadas, as quais são apresentadas através da tabela:  

 

Nome Ocupação Apelido Idade Tempo na 

pelada 

Antônio Felix 

Neto 

Comerciante Neto 20 anos  

Antônio Plácido Gari Tonho Gato 42 anos  

Ramalho Pedreiro  50 anos 14 anos 

Edionaldo Vigilante/pedreiro Santo 47 anos Mais de 30 anos 

Edvaldo Cobrador de ônibus Bal de Cícero 46 anos  

Edvaldo  Carreiro 33 anos  

Francisco de 

Assis 

 Ressica 40 anos  

Francisco Aposentado/dono de 

bar 

Xicão 60 anos 4 anos 

                                                           

10
 Por exemplo, para uma caminhada organizada pelo grupo na Semana Santa. 
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Hildebrando  Sapo 30 anos Torcedor 

Iran Tirador de coco Iran do Coco   

Jocelmo Filho de Zé do Opala  29 anos Torcedor 

Jorge Porteiro  44 anos  

José Alves Aposentado Zito chinês tem 57 anos e Mais de 30 anos 

Joselito Comerciante Ito 43 anos  

Josinaldo  Toquinho 42 anos Um dos 

fundadores da 

pelada 

Marcos  Macarrão 40 anos 5 anos 

Martín Motorista de ônibus Hino tem 57 anos e Mais de 30 anos 

Nelson Nelsinho ele é filho de 

Macarrão e 

tem 19 anos 5 de pelada 

Raimundo  Pajé 50 anos Torcedor 

Raimundo  Lulinha 39 anos  

Rinaldo Açougueiro Jurubeba 40 anos  

Romário Comerciante Romário dos 

Santos 

22 anos  

Ronaldo Gari  50 anos  

Severino do 

Ramo 

Açougueiro Silvio 35 anos  

Severino Paulo da 

Silva 

 Neto da Beira Rio 32 anos É o homem do 

apoio da pelada. 

Além de torcedor, 

ele é quem guarda 

as chaves dos 

carros, 

dinheiro,celulares 

e etc; 

Severo Comerciante Carcara 49 anos  

Tarcísio Estudante Tarcisinho 24 anos e  

Vitor Estudante  13 anos   

Paulo  Paulo Chacon 43 anos 32 anos 

 

A partir do exame da tabela acima, podemos notar o seguinte, em termos da 

composição do grupo: 

- Dos vinte e nove peladeiros entrevistados, sete tem abaixo de trinta anos; sete tem 

entre trinta e um e quarenta anos; doze tem entre quarenta e um e cinquenta anos, e três acima 

de cinquenta e um anos. 

- Sete são estudantes de nível médio; quatro estudantes universitários; cinco 

trabalhadores na indústria; sete no comércio (sendo cinco no comércio varejista, um motorista 

de ônibus e um cobrador de ônibus); um gari; dois açougueiros; um tirador de coco; dois 

aposentados.  

- Seis são solteiros e vinte e três são casados. 

 

Podemos ver que o grupo é diversificado, embora formado majoritariamente por 

trabalhadores da indústria e do comércio, entre 31 e 50 anos de idade e casados. As idades 
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oscilam, contudo, entre 13 e 60 anos, assim como varia também o “tempo de pelada” de cada 

um, ou seja, desde quando passou a frequentar a pelada. Veremos que, em que pese a aparente 

diversidade da composição do grupo, há um sentimento de pertencimento que é ancorado na 

prática da pelada aos domingos. 

 

4.2 Histórias da “pelada do Zé do Opala”: futebol e sociabilidade 

 

Dois participantes, Ito e Beto, fizeram uma narrativa sobre o local e a origem da 

pelada, Beto que é mais velho que Ito, disse-nos que a pelada funcionava nas terças e quintas-

feiras, das seis às sete da manhã e, por ideia de Zé do Opala, o dia da semana foi modificado 

para os domingos, a partir das seis horas da manhã. O campo em que eles jogavam ficava 

onde hoje é o conjunto habitacional da Beira Rio, construído no começo dos anos 90. Depois 

que construíram o conjunto de casas eles fizeram outro campo que é onde hoje eles ainda 

jogam. 

O grupo que deu origem à pelada era praticamente formado por moradores das cincos 

ruas, que fica na subida da ladeira para a Vila Regina (saída para Baía da Traição). Zé do 

Opala era apenas o organizador e torcedor da pelada. Ele não praticava a atividade esportiva, 

mas segundo Ito, “nas confraternizações ele era um verdadeiro craque e não perdia uma”. 

Em relação ao início do surgimento do grupo, uma hipótese pode ser referenciada 

através das corporações de alguns componentes no antigo Tiro de Guerra, localizado na Vila 

Regina. Não há uma data precisa, mas o certo é que tem mais de trinta anos, isto se fazermos 

referência à idade atual de alguns componentes do grupo, com relação à época em que 

serviram no Tiro de Guerra. 

Ito contou também que a pelada tem dois eventos tradicionais durante o ano, que são: 

a caminhada do vinho e a caminhada noturna. A caminhada do vinho é sempre na semana 

santa que faz o percurso pelas cinco ruas, campo da viação, catolé e termina na rua da 

carreira. Já a caminhada noturna é no mês de janeiro, e vai a pé até a praia da Baia da Traição. 

As caminhadas são organizadas pelos peladeiros da pelada do Zé do Opala e são bastante 

divertidas e concorridas pelos moradores locais, sendo regadas por musicas, como também 

por muitas bebidas e comidas. Zé, por causa do seu porte físico, não fazia parte dos percursos 
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das caminhadas, mas estava presente nas largadas e nos pontos de chegadas. Enquanto os 

outros iam a pé, ele ia de carro. 

Ito e Beto contaram também que no passado houve muita divergência com Zé. 

Disseram que ele era muito teimoso e só fazia as coisas da maneira dele, não aceitando 

opinião de outros e, era por isso, que eles brigavam de vez em quando. Numa das últimas 

brigas ficaram sem se falar por um bom tempo, até que em uma confraternização fizeram as 

pazes. 

O nome verdadeiro de Zé do Opala é José Gomes de Macedo, tinha 61 anos quando 

veio a falecer de parada cardíaca, no dia 13/07/2011 e exercia a profissão de mecânico de 

automóveis em sua própria Oficina localizada na Rua da Lira, região das Cinco Ruas, subida 

para a Vila Regina. Também era motorista da ambulância do INSS, antigo SANDU. O 

mesmo era pernambucano e este apelido se deu em virtude de ser um bom conhecedor dos 

problemas do carro de nome Opala. Ele não só fazia consertos de outros Opalas em sua 

oficina, como também teve um veículo desse tipo. 

Após a morte de Zé do Opala, a pelada passou a ser organizada por Ito e Beto, sendo 

que ambos já vinham dividindo as tarefas administrativas da pelada. Ito e Beto tocaram a 

rotina da pelada e a mesma seguiu seu rumo, “firme e forte”. O que veio a se notar foi que 

após a morte de Zé do Opala, o grupo tornou-se mais unido, ao ponto de os integrantes 

saberem dos nomes de todos os participantes da pelada, como também, por conviverem em 

seu dia a dia, sabem daqueles que não vão participar da pelada do próximo domingo, aqueles 

que estão viajando ou trabalhando, os que estão doentes ou machucados e mesmo os que estão 

brigados com as mulheres, esposas ou namoradas, que os impedem de participar da pelada.  

Assim, o grupo, embora diversificado em sua composição, se tornou unido por laços 

de amizade, cumplicidade e de ajudas recíprocas em momentos de necessidade. Como se vê, 

em termos das práticas de sociabilidade propiciadas e de suas implicações, a “pelada” vai 

muito além das manhãs de domingo. 

Ito e Beto passaram a liderar o grupo que hoje continua em atividade. Eles “tomaram 

para si” a responsabilidade da pelada, com suas histórias e memórias que fortemente se 

preserva. Ito conta a história de Dona Luzia, uma senhora que morava perto do campo da 

pelada e que dava um apoio muito grande ao Zé. Era ela quem fornecia água para os 

“peladeiros” beberem, cozinhava os “tira-gostos” que eram trazidos para ela “ajeitar” e 

guardava os objetos de valores dentro de casa. Ito conta que combinava com o grupo para 

ajudar Dona Luiza e os integrantes traziam cestas básicas para ela. 
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Quem também deu seu testemunho sobre a pelada foi um dos filhos de Zé do Opala – 

Jocelmo. Ele disse que se sente orgulhoso em ver que essa pelada dá continuidade a uma 

tradição que começou com seu pai, e lembra que o mesmo não faltava um domingo para 

assistir a pelada, assim, “só em se continuar, para mim é um prazer imenso, porque a alma 

dele fica aqui”. Disse também que sua Mãe não gostava da pelada, “mas não era por nada e 

sim por que ele vinha para a pelada beber e ela ficava com raiva”, mas mesmo assim, depois 

que seu marido morreu a mesma ajuda na pelada a sua maneira e sempre que é preciso ela diz 

“se for para beber não me venham pedir dinheiro”. Zé deixou duas filhas e dois filhos –

Jocelma, Jocélia, Jocélio e Jocelmo. 

 

 

4.3 Como funciona a “pelada do Zé do Opala” 

 

A Pelada do Zé do Opala, como já foi dito, é realizada aos domingos a partir das seis 

horas da manhã. O grupo é composto por um número ilimitado de participantes, todos são 

bem-vindos à pelada e, hoje, não só se restringe aos moradores das cinco ruas, mas 

praticamente a todos que moram no município de Rio Tinto. Outro dado interessante é que o 

critério para participação na pelada se dá pelo fato de ser conhecido e convidado por um dos 

peladeiros. É importante também mencionar que em média existe uma participação de trinta 

“peladeiros” por domingo, sem contar os participantes da torcida. 

Como já constatamos, o grupo é bastante diversificado (ver tabela do item 4.1), tanto 

nos níveis de escolarização quanto nos níveis sócio econômicos, bem como de idades. Porém, 

o que eles têm em comum é a prática de lazer na pelada e, conforme depoimentos de sua 

maioria, o único lazer dos mesmos é justamente a pelada do fim de semana. A maioria 

confessa ainda que com a sua carga de trabalho durante a semana é impossível pensar em 

descanso, a não ser no mínimo obrigatório para conseguir trabalhar no dia seguinte. 

Para o grupo, a prática espontânea do futebol lhes confere mais liberdade. O jogo é 

praticado de uma forma descontraída, que lhes proporciona prazer e que contribui para a 

formação de um estilo de vida. Todos sabem quanto à característica básica desta atividade ser 

diferente da vida profissional, o grupo mantém uma atmosfera de brincadeira que favorece as 

sensações de prazer durante a prática do futebol. Isto fica evidenciado na maneira como eles 

se relacionam, através de apelidos e muita gozação, tanto no jogo como depois, na 

confraternização (remetemos aqui ao vídeo que integra este capítulo). 
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Os jogos são organizados da seguinte maneira: Cada equipe é composta por seis 

peladeiros e a sua formação segue um esquema de escolha dos peladeiros por ordem de 

chegada. Na medida em que vai chegando ao campo o “peladeiro” tira uma ficha em uma 

sacola que contém trinta fichas. Como a média da frequência é de trinta peladeiros por 

peladas, isto implica que teremos cinco equipes com seis peladeiros. Assim, dentro de uma 

sacola terão seis fichas com a numeração1 para a equipe um; seis com a numeração2 para a 

equipe dois; seis com a numeração 3 para a equipe três e assim por diante, até a equipe cinco. 

Desta forma, podemos afirmar que prevalece o acaso na escolha dos jogadores de cada time. 

De certo modo, existe um nivelamento na qualidade técnica dos integrantes dos times e 

observa-se a inclusão como um fator social importante independente da habilidade. 

A pelada tem uma duração de dez minutos corridos e, caso ocorra empate, os times 

empatados deixam a pelada e dão lugar a dois novos times. Porém, se tiver apenas um time 

fora esperando, caso que ocorre quando a frequência é baixa, existe o critério da bolinha 

numerada de um a trinta (espécie de dado redondo), a mesma será lançada e a equipe que 

conseguir o maior número da bolinha continuará jogando mais dez minutos. 

Praticada com os pés descalços, a pelada pode ter acrescentadas e adaptadas as 

seguintes convenções: a cobrança de escanteio pode ser feita com os pés ou com as mãos; as 

faltas são cobradas no local de acordo com quem as solicitou; o goleiro pode sair jogando na 

linha; não existe impedimento e não existe juiz durante a partida. Todos devem respeitar as 

regras convencionadas para que a pelada flua de forma justa, e se aparecer situação 

conflitante, deve prevalecer o consenso dos integrantes do grupo para dissolver a questão o 

mais rápido possível. 

 

 

4.4 O Importante não é ganhar nem competir. O importante é brincar! 

 

Como toda pelada “que se preza”, não tem regras próprias e rigidamente estabelecidas 

como também não tem juiz. E, como diz Stigger, na pelada não tem aquela obrigação de 

competir e de ganhar. Em suas pesquisas ele traz um depoimento que se refere ao futebol 

amador e à pelada, onde salienta que: 

 

“(...) é muito diferente, é evidente que a vivência aqui é uma relação de amizade muito 

superior. Há outra camaradagem, não há o objetivo de ganhar (...) em termos de vivência, eu 
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julgo que é muito mais saudável este tipo de relacionamento que temos aqui [na pelada] do 

que lá [no futebol amador]”. (STIGGER, 2002: 116). 

 

É obvio que a pelada é uma expressão literalmente de lazer e o grupo da pelada do Zé 

do Opala, da maneira como os times são formados, não proporcionam quaisquer pensamentos 

competitivos, uma vez que seus agentes ou as equipes são sempre modificadas a cada 

domingo. Isto implica em dizer que nunca se sabe quem serão os seus companheiros ou 

adversários em cada dia de jogo e, além do mais, “aqueles que num jogo são adversários, no 

próximo poderão ser companheiros de equipe”, completa Stigger. 

Assim, para Stigger (em suas observações que também valem na pelada do Zé do 

Opala), a busca pela vitória é pouco discutida pelo grupo, pois há aqueles que ficam chateados 

quando perdem e há outros que nem ligam, mas essa situação quase nunca gera conflito, nem 

aborrecimento. Mas é visível também que existe o “peladeiro” que busca a vitória e joga mais 

a sério e os peladeiros que jogam só para descontrair, só para relaxar. Independente das 

emoções de cada “peladeiro”, todos respeitam e cumprem o seu papel dentro do grupo, que 

tem como principal objetivo a atividade física e a integração, sempre num clima amistoso, 

familiar e de total descontração. 

Como já dissemos o grupo do Zé do Opala que tem características diversificadas 

devido as suas diferenças de idade, objetivos, capacidades técnicas e nível de aptidão física de 

cada um, apresentam, porém, sentimentos comuns nas relações de amizade em seus 

cotidianos, formando uma identidade própria devido a sua relação com a pelada. Assim, as 

diferenças de cada indivíduo justificam-se no seu meio social, pelas suas atitudes e seus 

comportamentos. 

 
“(...) A verdadeira originalidade não reside somente nas peculiaridades próprias a cada 

individuo, mas é encontrada também nos vários modos a que cada pessoa recorre para 

conseguir viver as normas de seu grupo, de sua classe social e da sociedade global à qual 

pertence”. (DUMAZEDIER, 2002: 263). 

 

 

As características do grupo e seus comportamentos em relação à pelada dão uma ideia 

de que, enquanto coletividade, estas pessoas são ativas e buscam exercer sua liberdade e 

espontaneidade, apesar do regime de trabalho ao qual estão submetidas. A “pelada” 

caracteriza-se, pois, por ser um conjunto de atitudes ativas que contribuem para formar, no 

grupo ou no indivíduo, seu estilo de vida. 
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“(...) Para se chegar a distinguir um estilo de vida, ter-se-ia de início de proporcionar a tomada 

de consciência de tais normas e dos fatores e circunstancias que as determinam. Em especial, 

será o modo de compreender tudo aquilo que modela a parte aparentemente mais livre das 

atividades cotidianas, isto é, os lazeres”. (Ibid. p. 263). 

 

 Assim, embora não exista regra fixa nem juiz e o objetivo principal seja a 

descontração e a brincadeira, não podemos afirmar que a pelada seja, por outro lado, um 

espaço de liberdade absoluta. Este trabalho representou um esforço em trazer à reflexão vários 

elementos que estão implicados na modelação da prática do futebol como lazer. 
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CONCLUSÕES 

 

Durante a prática do lazer, os sentimentos fluem mais livremente, a sensação de 

relaxamento após uma partida é notável. Pode parecer estranho, mas o corpo é tomado por 

total relaxamento e um cansaço bom. “(...) Assim, a atividade física em geral e o esporte em 

particular são habitualmente associados à saúde, transformando-se num valor que parece ser 

compartilhado por vários segmentos populacionais” (STIGGER, 2002: 216). 

 

Aqui fica claro que as atividades de lazer têm grande importância para os agentes 

sociais da sociedade moderna, pois através de seus estilos de vida, refletem os objetivos que 

são buscados em sua prática, sejam eles: prazer, saúde ou ganhos sociais. Dumazedier, 

afirmou que: “(...) Nas sociedades industrializadas, o lazer foi um fenômeno de classe, no 

século XIX, e tende a tornar-se um fenômeno de massa, no século XX. O lazer não é um 

produto secundário, mas prioritário da civilização contemporânea” (DUMAZEDIER, 2002: 

269). 

O principal objetivo deste trabalho foi o de compreender o futebol como lazer de 

indivíduos comuns e de diferentes estilos de vida. Observar diretamente o fenômeno 

antropológico para nos permitir compreender os diferentes costumes, de diferentes pessoas e 

assim constatar que esses comportamentos coletivos têm sua formação socialmente e não 

naturalmente. É no terreno da sociabilidade que este tipo de prática de lazer encontra seu 

sentido mais pleno, como expressão de um grupo ou coletividade. 

 

“(...) o lazer aumentou o interesse pelos grupos extrafamiliares, organizados ou espontâneos 

que reúnem os indivíduos em torno de um mesmo passatempo, de uma brincadeira ou de uma 

predileção que interesse a todos os participantes e cuja realização acontece fora de casa.” 

(Ibid. p.133). 

 

Assim, é importante compreender que o futebol como prática social pode ser inserido 

no espaço do lazer de pessoas comuns, cujos principais objetivos são, portanto, encontrar o 

prazer, liberar o estresse, manter a forma física e, por fim, alimentar as relações sociais dentro 

do grupo, paralelamente ao universo da vida profissional. “(...) O lazer constitui um fato 

social de alta importância, condicionado evidentemente pelo tipo de trabalho que por sua vez 
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exerce sua influência sobre ele. Ambos formam um todo. O trabalho só será humano se 

permitir ou suscitar um lazer humano”. (Ibid. p. 110). 

As imagens do futebol como lazer em Rio Tinto (fotografias dos próprios 

“peladeiros” inicialmente) permitiram perceber e dimensionar melhor as lembranças do grupo 

e suas práticas de sociabilidade. O trabalho com o acervo do fotógrafo Hildebrando Domingos 

(também frequentador da pelada), por sua vez, constituiu o ponto de partida para o acesso ao 

universo do futebol em Rio Tinto, seus times mais antigos e a importância deste esporte para 

a cultura local. Hildebrando foi também um mediador importante, assim como as imagens 

fotográficas, para minha aproximação junto ao grupo de pelada do Zé do Opala. 

Em geral, podemos concluir que a fotografia foi entendida nesta pesquisa como um 

artefato vinculado a um processo social, propiciou o uso intencional de material simbólico de 

tal forma que o mesmo é compartilhado por um grupo, precisamente com o propósito de 

mostrar algo intencionalmente. O vídeo curto que integra esta monografia mostra esse 

processo com mais detalhes.  

Podemos dizer que a fotografia e o vídeo foram poderosos instrumentos de coleta de 

dados no trabalho de campo, o qual nos permitiu visualizar uma pequena parte da cidade de 

Rio Tinto em termos de lazer e pertencimento a partir das fotografias de Hildebrando e outros 

interlocutores com seus relatos orais.  

As implicações desta pelada em termos de práticas de sociabilidade são várias, desde 

uma perspectiva intergeracional (quando, por exemplo, vimos pai e filho jogando juntos), às 

questões ligadas ao trabalho, à saúde e à solidariedade entre os membros do grupo, aos 

conflitos de gênero (e o caráter eminentemente masculino desta atividade), à participação do 

grupo em atividades ligadas ao calendário religioso, bem como em termos do prazer e das 

emoções compartilhadas durante as “confraternizações”. Estes, tanto quanto outros fatores 

(que não podem ser esgotados neste trabalho) permitem afirmar a importância e o valor da 

“pelada” para os riotintenses que dela participam.  

 

E como foi visto na Pelada do Zé do Opala todo mundo brinca, todo mundo joga. O 

verdadeiro peladeiro vem, não tem confusão, perde ganha, lutam e depois vão para o abraço, 

só para o abraço não, vão para a cachacinha, cervejinha, carninha, caranguejinho e o banho no 

rio para refrescar e bater aquele papo que só vai ter um parecido no próximo domingo.  
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Lazer no Rio do Gelo em Rio Tinto - PB 

Foto: Hildebrando– 27/01/2013 

 

Podemos ainda afirmar, com o que ficou demonstrado neste trabalho, que as imagens 

videográficas foram de fundamental importância para expressar fluentemente a atmosfera de 

brincadeira que prevalece na “pelada do Zé do Opala”, com seus diversos elementos 

conformadores de estilos de vida e de personalidades, imersos no universo sociocultural mais 

amplo do litoral norte da Paraíba. 
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ANEXO 

História de vida do fotógrafo Hildebrando 

“Eu nasci em 1947 na cidade de Rio Tinto-Pb, na Rua São Pedro na subida para a Vila Regina, 

já com a idade de mais ou menos uns 17 anos comecei a fazer fotografias, nesta época morava 

em Mamanguape e aos domingos saía a pé de Mamanguape indo para os sítios da região de 

Marcação, Rio Tinto tirar fotos das pessoas que moravam nos sítios onde elas me pediam para 

fazer fotografias dos filhos que estavam completando ano, times de futebol que jogavam 

sempre aos domingos, casamentos etc. 

A máquina que comecei a bater fotografias ganhei de meu Pai e a primeira vez que fui fazer as 

fotografias com um filme de doze poses nos sítios daquelas regiões foi o meu primeiro e único 

teste, feito as fotografias mandei revelá-las com Seu Raimundo, um fotógrafo antigo de 

Mamanguape, então eu cheguei e disse, Seu Raimundo veja se estas fotos estão boas? No outro 

dia eu fui procurar as fotos e Seu Raimundo disse, é todas estão boas, foram bem batidas, em 

seguida levei as mesmas para meu Pai ver, e o mesmo disse a mesma coisa e disse também 

meu filho fique com esta máquina para você e foi assim que comecei minha vida de fotógrafo. 

Uma vez, já nos dias atuais, fui abordado por um cidadão que me mostrou uma fotografia de 

quando ele era criança e me disse, esta fotografia foi você quem tirou, na época eu tinha uns 

cinco anos, você se lembra? Perguntou o cidadão, então eu peguei a fotografia, olhei o seu 

verso, não tinha nada, mais eu sabia e tinha certeza que a fotografia teria sido feita por mim. 

Eu não costumava marcar minhas fotos, mas só em vê-las sabia que a fotografia tinha sido feita 

por mim, até a minha filha mais velha também sabia, ela me disse que varias vezes em que 

alguém mostrava alguma fotografia pra ela à mesma dizia automaticamente que a fotografia 

tinha sido feita pelo meu pai. Todo fotógrafo tem o seu jeito de fazer suas fotografias e que a 

maioria deles conhece também as suas fotografias. Hoje já marco as minhas fotos em virtude 

da grande quantidade por conta da era digital. 

Nestes 45 anos de fotografias tive várias experiências e uma delas em um dia de Primeira 

Comunhão na Igreja Matriz da cidade de Rio Tinto, quem veio para a solenidade foi o Bispo e 

obviamente todos os fotógrafos estavam lá. Só que para surpresa de todos o Bispo pediu para 

que nenhum fotógrafo fizesse fotografias, uma vez que o mesmo tinha problemas com os 

fleches das máquinas em seus olhos. 

Neste caso procurei uma posição estratégica a fim de tirar suas fotos sem que o bispo 

percebesse, uma vez que já havia reclamado com o fotógrafo Naldo. Então desliguei o fleche 

da máquina, coloquei ela com a velocidade 20 s e configurei a mesma para 1600, e assim que 

sem o Bispo percebesse tirei todas as fotografias da Primeira Comunhão. 

Eu não sei dizer a quantidade de fotografias que já fiz, mas acho que foram tantas que dava pra 

encher um caminhão (risos) e que também não tem este acervo porque naquela época o 

fotógrafo tirava as fotos e as entregava sem a preocupação de guardá-las, como também 

guardar os seus filmes.  

Eu não guardei a minha primeira máquina que era uma de modelo Kaps depois desta possui 

várias como as de marcas Pentax, Yashica, Olympus, Fugik.  

Com a Yashica eu me aventurei a fazer fotografias nas praias de João Pessoa, foi na época do 

binóculo, eu pegava os endereços das pessoas, fazia as fotos e depois ia levar nas suas casas, 

este trabalho não era muito lucrativo porque perdia a metade das fotos uma vez que não 

encontrava o endereço das pessoas. 

Nos anos 70 fui para o Rio de Janeiro, onde lá com uma Fugik, que foi comprada lá, fiz vários 

serviços de fotografias, no mesmo estilo daqui. No Rio trabalhei em uma firma que estava 

construindo o porto de Cepitiba já como topógrafo, uma vez que tinha terminado o curso de 

Saneamento e se especializado em topografia na Escola Técnica Federal da Paraíba, em João 

Pessoa. 

Na firma em que trabalhei descobriram também que eu era fotógrafo, uma vez que meus 

superiores me viam sempre batendo retratos, neste tempo com uma máquina Yashica modelo 

G124 6x6, e eles precisavam fazer também uma série de fotografias na localidade de mais ou 

menos de 300 casas e terrenos que iriam avaliar e indenizar, assim eu me tornei a partir de 

então ser um profissional tanto na Topografia com na Fotografia.  

Este trabalho foi bastante rigoroso por parte dos diretores da firma, eu chegava a tirar mais de 

10 fotos de uma só casa e era um serviço de muitos detalhes já que servia para os mesmos 
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avaliarem as casas por seus valores justos e com isto pedirem o dinheiro para suas 

indenizações. 

No Rio de Janeiro, eu encontrei dois amigos de Rio Tinto, Pedro e João, primos de Naldo 

Felix, todos eram fotógrafos assim como eu e que nesta época estavam fazendo fotografias em 

Painéis de Madeiras, eu me inteirei como se fazia este trabalho, então comprei os materiais e 

comecei também fazer meus painéis, o material necessário era os painéis, grampeador, fixador, 

revelador e papel tamanho 50x60. Assim fui fazer os primeiros testes no revelador das fotos e 

quanto ao seu tamanho deu certo, gastava em torno de 20 reais em moedas de hoje e as vendia 

por 100, ganhei bastante dinheiro com este trabalho, isto por volta dos anos 1976/77. 

Em 1978 pedi demissão da empresa em que trabalhava, eu já havia trabalhado em cinco 

empresas na minha vida e nunca foi demitido em nenhuma delas e que todos das empresas em 

que trabalhei gostavam muito de mim. Neste mesmo ano voltei para Rio Tinto e me casei no 

mês de fevereiro, dias depois fui morar em São Paulo. 

Quando cheguei a São Paulo, foi morar nos fundos da casa do meu cunhado, na época estava 

fazendo um frio muito grande e aí comecei a pensar em procurar um novo um trabalho e dias 

depois encontrei um parente de Naldo Felix, Elias, que também é fotógrafo, então ele 

perguntou para mim se eu já havia conseguido um trabalho e eu disse que não, então ele falou 

que iria me apresentar a um conhecido que tinha uma casa que empregava fotógrafos. 

Assim ele me levou até esta casa e o filho do dono me deu uma máquina para fazer uns testes e 

a máquina que ele me deu era uma Yashica e pediu para que eu fosse andar pelas ruas tirando 

fotos das paisagens, do céu e tudo que fosse encontrando e depois voltasse para mostrar as 

fotos para ele. 

Horas depois, voltei e entreguei a máquina a um japonês para o mesmo revelar as fotos e em 

seguida o japonês voltou e disse, pode empregar o rapaz, então o dono disse, quer começar 

agora? Então eu disse, só a partir de amanhã. 

O trabalho era dividido em três equipes, tínhamos carro e direito ao almoço, nós íamos a 

determinado lugar e lá saímos batendo palmas nas portas das casas perguntando se queriam 

tirar fotos de crianças ou outras que a pessoa desejaria. Não ganhávamos muito, mas o que eu 

ganhei mesmo foi que conheci a cidade de São Paulo toda (risos). Este trabalho durou para 

mim mais de ano entre 1978 e 79. 

Quando eu fui pedir minhas contas o dono perguntou o porquê e eu disse que estava voltando 

para Paraíba e queria que ele me liberasse meu fundo de garantia o que prontamente fez e disse 

que a minha vaga permanecia aberta quando eu quisesse. 

E em 1979, passei uns dias por aqui em Rio Tinto e depois voltei de novo para São Paulo, lá 

chegando, comecei a trabalhar com fotografias agora por conta própria e consegui uma pessoa 

que me indicava para bater fotos de casamento e aniversário, fazia os álbuns e entregava para 

ele um número de uma conta de poupança para ele depositar minha parte, só que percebi que 

nada vinha para esta conta e fui atrás dele e ele me disse que depois acertava comigo, assim 

comecei desta vez a trabalhar mesmo por conta própria. 

Depois de algum tempo, precisamente em 1981, quando minha filha já com um ano de idade, 

voltei em definitivo para Rio Tinto e então fui trabalhar como Topógrafo na Usina de Álcool 

Agincan, que fica na divisa com o Município de Marcação. 

Em 1984, fui trabalhar no Maranhão, também como Topógrafo em uma fazenda pertencente 

aos donos da Usina Agicam, fiquei por lá até 1987, quando voltei do Maranhão, retomei a 

Profissão de Fotógrafo até hoje. 

Ele disse também que quem tem um grande acervo de fotografias da cidade é o Dr. Toinho, 

inclusive o mesmo já apresentou uma exposição destas fotografias da cidade e fez uma doação 

das fotos para a Prefeitura para serem Tombadas e disse também que a Cia de Tecidos Rio 

Tinto também tem muitas fotos da cidade desde o início da sua construção. E que o Dr. Toinho 

tem um site na internet da cidade de Rio Tinto. (riotinto.pb.com.br)”. 

 

Esta entrevista foi realizada no dia 24 de março de 2010, no Laboratório do 

Departamento de Antropologia Visual, no Campus IV da Universidade Federal da Paraíba, 

com sede em Rio Tinto, às 17:30 horas. 

 


