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RESUMO 

 

Esse trabalho partiu de uma inquietação do pesquisador ao acompanhar uma ação 

conjunta entre a Prefeitura Municipal de Guarapari e o Governo do Estado do 

Espírito Santo ao desapropriar uma área no bairro Concha D’ostra em Guarapari 

com o objetivo de construção de uma praça, na qual denominaram “Saudável”. 

Observando uma grande movimentação de pessoas após o término de sua 

construção no fim de 2016, decidi por realizar, através de uma pesquisa de cunho 

etnográfico, observações-participantes em conjunto com outras estratégias de 

obtenção de dados, na tentativa de identificar fatos e/ou discursos que indiquem as 

significações daqueles sujeitos que vivenciam aquele “pedaço”. Reconhecendo 

esse espaço de lazer como um ambiente rico em interações e significados 

focalizaremos nossas reflexões numa prática esportiva específica encontrada - o 

Futevôlei. Ao observar as distintas apropriações, vamos compreender como eles se 

organizam, suas potencialidades e dificuldades, como é o esporte por eles praticado 

(se se aproxima da modalidade hegemonicamente difundida), entre outras 

percepções que se mostram no decorrer das observações. 

  

 

Palavras chaves: Lazer. Esporte. Etnografia. Praça. Saúde. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ABSTRACT 

 

This work was based on a concern of the researcher to follow a joint action between 
the City Hall of Guarapari and the Government of the State of Espírito Santo by 
expropriating an area in the district Concha D'Ost in Guarapari with the objective of 
building a square in which called "Healthy". Observing a great movement of people 
after the end of its construction in late 2016, I decided to carry out, through an 
ethnographic research, participant observations together with other data collection 
strategies, in an attempt to identify facts and / or speeches that indicate the 
meanings of those subjects who experience that "piece". Recognizing this leisure 
space as an environment rich in interactions and meanings we will focus our 
reflections on a specific sports practice found - the Futevôlei. When observing the 
different appropriations, we will try to understand how they organize themselves, their 
potentialities and difficulties, as is the sport practiced by them (if it approaches the 
hegemonically diffused modality), among other perceptions that appear in the course 
of the observations. 
  

 

Key words: Leisure. Sport. Ethnography. Square. Cheers. 
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1. INTRODUÇÃO 

 
Atualmente, conseguimos observar com facilidade a magnitude de 

abrangência do fenômeno esportivo sobre as práticas cotidianas. Sejam 

relacionadas à quantidade de empregos que dependem direta ou indiretamente do 

esporte, aos empreendimentos da mídia em ostentar os direitos televisivos, seja 

através da enorme quantidade de pessoas que investem esforços no dia-a-dia em 

torcidas organizadas, ou simplesmente pelo fato de uma parcela da população optar 

por um lazer mais ativo (STIGGER, 2002). Em outras palavras, deve-se reconhecer 

a vastidão de possibilidades de se relacionar com esse fenômeno contemporâneo.  

Podemos observar o fenômeno esportivo por duas perspectivas de análise. A 

primeira está atrelada a uma visão homogênea e institucional, que enxerga 

basicamente o esporte como fruto do processo de industrialização e reprodutor da 

estrutura social. E a segunda, reconhece a heterogeneidade dos sentidos, 

significados, regras e configuração do fenômeno esportivo (STIGGER, 2002), desse 

modo, podemos exemplificar, respectivamente, a representação do esporte 

midiaticamente difundido e a “pelada de fim-de-semana”.  

Optamos por focalizar nossas atenções num espaço onde se encontram 

expressões esportivas de caráter voltado ao lazer e a saúde. Uma praça que foi 

construída em parceria do Governo do Estado e o Município de Guarapari, no ano 

de 2016, que a denominaram de “Praça Saudável”, localizada na divisa do bairro 

Kubistchek e o bairro Concha D’ostra. 

Por constantemente transitar por aquele “pedaço” 1 pude observar uma 

verdadeira ocupação do espaço logo após ser construída, vendo ali um local rico em 

interações e compreensões do fenômeno esportivo, consequentemente, um ótimo 

lugar para uma pesquisa de campo.  

                                            
1 “Quando o espaço – ou um segmento dele – assim demarcado torna-se ponto de referência para distinguir 
determinado grupo de frequentadores como pertencentes a uma rede de relações, recebe o nome de ‘pedaço’ 
[...] É nesses espaços onde se tece a trama do cotidiano: a vida do dia-a-dia, a prática da devoção, a troca de 
informações e pequenos serviços, os inevitáveis conflitos, a participação em atividades vicinais. É também o 
espaço privilegiado para a prática do lazer nos fins de semana nos bairros populares. Desta forma, o 
“pedaço” é ao mesmo tempo resultado de práticas coletivas (entre as quais as de lazer) e condição para seu 
exercício e fruição (MAGNANI, grifo nosso, p.13, 1996). 
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Segundo Lamas (2007, p.100), “a praça pressupõe a vontade e o desenho de 

uma forma e de um programa” como podemos perceber ao refletir sobre o nome 

atribuído à praça e ao observarmos seus componentes e a forma em que estão 

dispostos. O autor também caracteriza a praça como um “lugar intencional do 

encontro, da permanência, dos acontecimentos, de práticas sociais, de 

manifestações de vida urbana e comunitária e de prestígio”. Dessa forma, podemos 

confirmar que a praça se faz o “pedaço” que Magnani nos indicou acima, como 

espaço privilegiado para a prática de lazer nos bairros mais populares. 

Compreendemos assim, como lazer, a cultura em seu sentido mais amplo, sendo 

realizada no tempo disponível, com caráter “desinteressado” – quando a satisfação 

se encontra pela/na realização da própria prática (Marcellino, 1998). A praça é tida 

então como um palco não-obrigatório à espera de ser novamente preenchida por 

seus atores sociais. 

Nas próximas páginas não trataremos de preencher uma “lacuna” objetiva no 

campo acadêmico-científico da área da Educação Física, mas sim buscar trazer 

elementos que nos ajudem a compreender a importância de um espaço que 

proporcione a expressão de um potencial latente às comunidades menos 

favorecidas. E que ao nos debruçarmos sobre essa realidade vejamos e possamos 

dar voz a esse emaranhado de relações 

Neste trabalho iremos então abordar aspectos que dizem respeito à 

caracterização geral da praça, de sua estrutura física, dos participantes envolvidos 

na prática do futevôlei, da comunicação digital entre os jogadores para definição dos 

dias de jogo, de ações referentes à organização do jogo, da disposição das regras e 

arbitragem, às características e ética esportiva externadas durante a prática do 

futevôlei, aos fatores motivacionais dos participantes e dos usos e apropriações 

encontrados na/da praça. 
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2. OBJETIVOS 

 

Compreender a configuração da prática de esportes naquele local, pressupõe 

a explanação de algumas informações básicas sobre quem são os protagonistas 

destas práticas esportivas, e por que optam pelo lazer ativo, no que se refere a 

prática de atividade física. 

Conhecer as características da prática esportiva deste lugar que mais se 

destacam e a maneira como se organizam os sujeitos para praticarem o futevôlei. 

Além de identificar os sentidos e o nível de aproximação da prática por eles 

exteriorizada e o esporte conhecido hegemonicamente. 

Relacionar com base nos significados demonstrados pelos sujeitos 

praticantes de futevôlei, o nome atribuído a praça pelos seus construtores e a 

intencionalidade de sua ocupação. 
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3. MÉTODO DE INVESTIGAÇÃO 

 

A investigação etnográfica tem caráter, a priori, de compreender os 

fenômenos ali apresentados. E através de uma descrição densa do espaço, dos 

processos de organização do jogo, das motivações dos sujeitos, na construção das 

práticas esportivas, situações de jogo e discursos, é que se desenvolve os 

agrupamentos e diálogos do arcabouço teórico com os dados obtidos. A partir do 

adentramento do campo de pesquisa. “Y se um juego se aprende jugando uma 

cultura se aprende viviéndola” (GUBER, p. 23, 2001). 

Com base em Minayo (1992), o campo de pesquisa é concebido como o 

recorte que o pesquisador faz em termos de espaço, representando uma realidade 

empírica a ser estudada, a partir das concepções teóricas adotadas pelo 

investigador para observar o objeto. Contudo, “além do recorte espacial, em se 

tratando de pesquisa social, o lugar primordial é o ocupado pelas pessoas e grupos 

convivendo numa dinâmica de interação social” (CRUZ NETO, p.54, 2002). 

Para corroborar com a escolha do local de investigação, concordamos com 

Cruz Neto (1994, p. 52) quando ele destaca a relevância da ligação do investigador 

com o tema a ser investigado, quando afirma que “[...] o trabalho de campo deve 

estar ligado a uma vontade e a uma identificação com o tema a ser estudado, 

permitindo uma melhor realização da pesquisa proposta”. E ao se tratar da 

relevância da pesquisa social para o investigador (DESLANDES, p.42) diz que “a 

forma de justificar em pesquisa social que produz maior impacto é aquela que 

articula a relevância intelectual e prática do problema investigado à experiência do 

investigador”, fato que pode ser verificado pela proximidade da residência do autor e 

seu campo de pesquisa. No que se refere à proximidade geográfica, temos uma 

maior facilidade de uma futura intervenção do pesquisador naquele espaço. 

Para procurar dar conta de interpretar os “símbolos”2  encontrados num 

espaço utilizado para práticas de lazer, optei por realizar uma pesquisa qualitativa, 

de caráter descritivo, assumindo que ela possibilita compreender o sutil olhar 

subjetivo dos praticantes com relação ao fenômeno esportivo. Assim como Magnani 

                                            
2 Clifford Geertz em “A interpretação das culturas”, desenvolve com precisão a importância dos 

símbolos como forma de transmitir e perpetuar conhecimentos e atividades culturais. 
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(2002) propõe em seus estudos etnográficos no perímetro urbano de São Paulo, 

devemos buscar por um olhar “de perto e de dentro”, isso permite ao pesquisador 

captar aspectos diversos da vida urbana, que passariam despercebidos em outros 

métodos, os quais classificou como “de longe e de fora” (MAGNANI, 2002).   

Acompanhando o raciocínio de Stigger, que através de uma pesquisa 

etnográfica no litoral de Portugal, procurou compreender a relação entre esporte, 

lazer e estilo de vida, também buscou informações através da 

observação/participação nos contextos pesquisados e da utilização de entrevistas.  

Como consequência, “o resultado deste processo passou necessariamente pelo 

desvelar da cultura esportiva” (STIGGER, p. 43) do grupo investigado. A concepção 

de cultura é tida como “[...] um padrão de significados transmitidos historicamente, 

incorporado em símbolos, um sistema de concepções herdadas expressas em 

formas simbólicas por meio das quais os homens comunicam, perpetuam e 

desenvolvem seu conhecimento e suas atividades em relação à vida” (GEERTZ, 

1989, p. 66). Dessa forma se dá atrelada a um contexto específico formado por um 

sistema de símbolos interpretáveis, os quais devem ser “descritos com densidade” 

(GEERTZ, 1989, p. 24). Na tentativa de compreender os aspectos simbólicos 

presentes naquele lócus de investigação, optamos pelo método etnográfico, por 

acreditar que ele seja a alternativa metodológica que melhor prestigie a captação 

dos diferentes símbolos internalizados e externados pelos participantes. 

Como instrumento para o armazenamento dos dados, será utilizado a adoção 

de um diário de campo durante toda imersão no campo de pesquisa, onde serão 

relatados acontecimentos do cotidiano, apontamentos para possíveis análises, 

proferimento de aspectos relevantes em conversas informais, ideias que surjam no 

momento da observação, focalizando assim, situações, pessoas, ambientes, 

diálogos, sejam sintetizados ou através de transcrições literais. Portanto, contamos 

com as estratégias da observação participante, entrevistas semiestruturadas e 

registros fotográficos. 

A observação participante consiste em duas atividades principais: “observar 

sistemática y controladamente todo lo que acontece em tomo del investigador, y 

participar em uma o varias atividades de la población” (GUBER, p. 22, 2001). A 

participação se dá na execução das mesmas atividades realizadas pelo grupo 
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investigado, sendo ela um meio de observação empírica, diretamente relacionada às 

sensações experienciadas pelos participantes no momento da efetivação do jogo.  

A entrevista utilizada foi a semiestruturada, a fim de propiciar uma 

caracterização dos sujeitos, externalização de seus fatores motivacionais, fatores 

que mantém a regularidade dos encontros, e de que maneira compreendem o 

esporte por eles praticado. Uma entrevista pressupõe um entrevistador (aquele que 

profere questões) e um entrevistado (aquele que informa), assim, a “información 

suele referirse a la biografia, al sentido de los hechos, a sentimentos, opiniones y 

emociones, a las normas o standards de acción, y a los valores o conductas ideales” 

(GUBER, p. 30, 2001). 

Nas pesquisas qualitativas, de caráter descritivo, como é o caso da pesquisa 

etnográfica, a verossimilidade de seus resultados é de extrema responsabilidade do 

autor, pois  

[...] o pesquisador é o principal instrumento de coleta e análise de dados, 
[onde] haverá momentos em que sua condição humana será altamente 
vantajosa, permitindo reagir imediatamente, fazer correções, descobrir 
novos horizontes. Da mesma maneira, como um instrumento humano, ele 
pode cometer erros, perder oportunidades, envolver-se demais em certas 
situações ou com certas pessoas. Saber lidar, pois, com os prós e contras 
de sua condição humana é o princípio geral inicial que o pesquisador 
deverá enfrentar (DE ANDRÉ, p. 51, 2005). 

 

Para a realização da produção de dados e aprofundamento do campo de 

pesquisa, utilizamos a pesquisa de cunho etnográfico, concordando com De André 

(2005, p.43), quando afirma que “a decisão sobre quando e para que se deve usar o 

estudo de caso etnográfico e não outra estratégia de pesquisa depende 

naturalmente daquilo que o pesquisador quer saber, isto é, do problema que ele 

definiu e das questões às quais ele quer responder”. Assim vamos prosseguir, 

destacando o nosso olhar ao lugar em que acontecem às manifestações esportivas 

e aos sujeitos que dão sentido à ocupação desse local. 
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4. CARACTERIZAÇÃO DA PRAÇA E PARTICIPANTES  

4.1 CARACTERIZAÇÃO GERAL 

 

A “Praça Saudável” está localizada entre o bairro Concha D’ostra e 

Kubistchek, entre a rua Santos Neves e a rua Ademar de Barros, sendo uma de 

menor movimento e a outra que dá acesso principal ao bairro, respectivamente. 

Após a construção da mesma, iniciou-se uma pequena movimentação imobiliária 

naquele entorno, podendo ser notada pela construção da maior referência da 

comunidade atualmente, a construção de uma Igreja Católica chamada “Matriz 

Padre Eustáquio”, que tem sua entrada principal numa rua criada entre o terreno da 

igreja e a praça.  

Para além do templo religioso, encontramos residências de aparência humilde 

e pequenos comércios, como mercearias e bares. Na outra rua que dá acesso a 

praça, encontram-se predominantemente residências, porém, destacam-se das 

anteriores pelo fato de terem mais de um único pavimento. Outras construções que 

se destacam no entorno são a escola – EMEF “Otacília Borges Figueiredo” –, e um 

campo society privado pois também se localizam na rua Santos Neves, sendo que o 

último faz divisa com o espaço desapropriado para a construção da praça. 

 

Figura 1 - Área de construção da Praça Saudável 
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4.2 ESTRUTURA FÍSICA 

 

A rua principal de acesso à praça, vemos um desnível de cerca de dois 

metros no meio da praça, o que impossibilita sua descida por ali. Também 

encontramos um cercado de madeira que acompanha esse desnível da rua com o 

terreno da praça. Essas cercas terminam dando origem à duas entradas laterais 

opostas da praça, criando assim duas possibilidades de entrada pela rua principal. 

Ainda tomando como referência a rua principal para observar a praça, e 

adentrarmos pela entrada da esquerda, observamos um local descampado de cerca 

de três metros que separa a praça do campo society. Um espaço também 

descampado, de tamanho igual ao ocupado por toda a praça é encontrado na lateral 

direita.  

No espaço da praça, observamos uma construção de cimento de meio metro 

que circunda todos equipamentos do parquinho infantil. Essa estrutura de cimento é 

acompanhada de um alambrado que conjuntamente envolve os equipamentos do 

parquinho num formato circular. Na frente do parquinho, observamos uma 

construção de alvenaria tampada com porta e janelas, porém desde os primeiros 

dias após a entrega da obra, encontra-se arrombada. Ao lado do parquinho, temos 

uma série de equipamentos voltados ao público idoso, somando-se doze no total. Na 

parte posterior da praça, cercado por alambrados que alcançam os cinco metros de 

altura encontramos uma quadra de areia contendo traves e redes.  

Atrás das traves da quadra de areia, protegidos pela grade, se localizam três 

grandes degraus que servem como arquibancada. Verificamos também um conjunto 

de nove mesas de xadrez com quatro cadeiras cada uma, que se localizam na 

lateral anterior da quadra de areia, embaixo de uma estrutura semicoberta de 

madeira. Muitos dos assentos já foram arrancados, contendo mesas com apenas 

dois bancos utilizáveis. Entre a estrutura de madeira que sobrepõe aos bancos e a 

entrada esquerda da quadra de areia, é onde encontramos um pequeno bicicletário. 

A praça toda é preenchida por diversos pequenos espaços de arborização e muitas 

luminárias. 
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Figura 2 e 3 - Vista da entrada pela rua Santos Neves 

 

4.3 IMERSÃO NO CAMPO E PARTICIPANTES 

 

O período de observações consistiu do dia 12/09/2018 ao dia 27/10/2018, 

num total de 12 idas à campo, contando com a presença do grupo do futevôlei em 

apenas 7. O tempo médio investido à campo foram de 02h30m por dia. Salvas 

exceções foram menores 01h30m ou maiores 03h00m. As observações foram 

majoritariamente no turno da noite devido a escassa utilização dos espaços durante 

o dia, iniciando-se entre 18h00 e 18h30 até 21h00 e 21h45. As variações no tempo 

de observação aconteceram em decorrência da não presença dos praticantes de 

futevôlei e a baixa ou nenhuma ocupação dos demais espaços da praça. 

A princípio, o objetivo era entrevistar dez participantes, sendo escolhidos 

aleatoriamente aqueles que se encontravam envolvidos na construção da prática 

esportiva e na ocupação daquele espaço de lazer. Foram aplicados como critérios 

de exclusão aqueles com menos de dezoito anos. Dentre os sujeitos que se 

encontram construindo a prática do futevôlei, apenas três aceitaram prestar 

depoimento sobre suas experiências com o esporte através da entrevista, os outros 

ou se enquadravam nos critérios de exclusão ou não quiseram se dispor a ter a 

conversa gravada. As entrevistas foram realizadas em dias e locais diferentes, 

sendo duas na praça e uma na casa do entrevistado. 

Os participantes têm entre 14 e 39 anos, totalizando-se em 16 integrantes e 

apresentando classes socioeconômicas que não destoam uns dos outros de forma 

muito significativa. Residem na sua maioria no bairro que se localiza a praça ou nos 
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bairros vizinhos, se concentrando nos bairros Coroado, Kubistchek, Santa Margarida 

e adjacentes.  

Desde o meu primeiro contato com os sujeitos que ali praticam o futevôlei 

pude perceber a hospitalidade dos mesmos para com quem os observa e os 

abordava. No primeiro dia, cheguei caminhando com uma pequena bolsa contendo o 

gravador, um caderno para as anotações do diário de campo acompanhado de 

canetas e minha carteira. Após me mirarem pela primeira vez, um deles que tinha 

por volta de seus 30 anos e estava a separar os equipamentos de jogo indagou se 

eu queria jogar, talvez por julgar que aquela bolsa caracterizaria um praticante de 

esporte. Era a deixa que eu precisava para contar-lhes minha intenção de estar ali 

presente naquele espaço.  

Posteriormente ao explicar-lhes a minha proposta de investigação senti por 

parte de alguns um certo receio, e de outros uma empolgação ao dizer que era para 

eu apenas registrar fotograficamente os melhores lances protagonizados por eles. 

No mesmo instante, mesmo que não fosse utilizar os registros na construção do 

trabalho, mas a fim de causar-lhes uma boa impressão, saquei meu telefone celular 

do bolso e comecei a registrá-los por alguns minutos.  

Ao entrevistar-lhes sobre como eles conheceram os demais participantes 

pude perceber que todos disseram conhecer ao menos uma pessoa que já integrava 

o grupo, e em algum momento após a construção da praça foram convidados por 

esses amigos a se juntar a eles e, por conseguinte acabaram fazendo novas 

amizades devido a maneira com que os sujeitos que ali constroem o futevôlei os 

acolheram. Fazendo assim com que a responsabilidade pela imersão naquele novo 

microuniverso esportivo fosse não mais atrelada a apenas um indivíduo, mas sim 

dissolvida e prevalecendo a sensação de coletividade.  Da mesma forma que foram 

bem acolhidos, fazem questão de manter essa receptividade para com outras 

pessoas que acabam se aproximando. Como podemos perceber na fala de Silo, 

quando diz que “Agora todo mundo ‘tá’ mais unido, junto. A gente consegue 

socializar mais e sempre tem gente nova aparecendo lá, então a gente sempre ‘tá’ 

chamando pra jogar, conversar [...]”. Essa hospitalidade com que lidam com os 

ainda não-conhecidos, é um fator preponderante que garante a continuidade da 

prática do futevôlei nesses dois anos e alguns meses de existência. 
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Estimo que cerca de um terço dos membros do grupo tiveram a experiência 

de praticar o futevôlei fora da quadra de areia. Eram feitas, majoritariamente, 

anterior à construção da praça e eram realizadas nas praias da cidade, 

principalmente a das Castanheiras. Quando interrogado sobre sua relação com o 

futevôlei em outros locais, Silo nos diz: “Eu já pratiquei futevôlei na praia, mas agora 

eu costumo jogar na pracinha porque é melhor. Tem os lugares apropriados pra 

prender a rede e não tem risco de machucar ninguém”. O entrevistado nos aponta 

inclusive indicadores de perigo/preocupação com os frequentadores do local, em 

sua prática ao ar livre. E que pela presença de marcadores como a estrutura de 

sustentação da rede – grade – e a segurança proporcionada pelo alambrado nos 

imputam a ideia de que, estes se fazem estímulos de reforço para que continuem a 

ocupar aquele espaço, e não outro para praticarem aquela modalidade.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



18 
 

 

5. CONFIGURAÇÃO DE JOGO 

5.1 COMUNICAÇÃO PARA DEFINIÇÃO DOS DIAS DE JOGO 

 

Atualmente vivemos num período em que a configuração dos encontros e 

desencontros está fortemente mediada por um aspecto da globalização - que só foi 

possível com o advento das novas formas de comunicação –, a linguagem digital “é 

a grande transformação que se faz imanente no processo de produção da 

existência” (CATAPAN, 2003). E é por meio dela, que os sujeitos da prática 

esportiva investigada promovem o intercâmbio de informações necessárias –

rompendo barreiras espaçotemporais - para definir os dias e os horários que 

ocorrerão os jogos. Além dessa finalidade, essa recente, mas tão avançada forma 

de comunicação, também possibilita a troca de informações e imagens relacionadas 

à modalidade escolhida por eles, alimentando uma espécie de cultura cibernética 

dentro da estrutura virtual por eles utilizada. 

Os participantes não têm dia da semana específico para jogar – com exceção 

dos domingos que sempre eram destinados à devoção religiosa. Daí a necessidade 

de comunicação imediata mediada pelos meios de comunicação digital para 

saberem da disponibilidade dos outros integrantes. Além do mais, costumavam jogar 

com maior frequência antes de um período de chuvas que precedeu a fase de 

campo, segundo eles, após essa fase de grande precipitação houve uma queda 

brusca em relação a quantidade de vezes em que eles costumavam jogar.  

 

5.2  ORGANIZAÇÃO DO JOGO 

 

Nos primeiros dias de observação, eu chegava por volta das 18h30 e já 

haviam integrantes presentes no espaço, eles eram em quatro e conversavam entre 

si sobre os acontecimentos da semana enquanto iniciavam a separação dos 

materiais para a montagem dos equipamentos. Eles tinham à disposição duas bolas 

apropriadas ao futevôlei, uma bomba para encher as bolas, quatro cordas grandes, 

sendo duas maiores para as linhas de demarcação lateral da quadra e outras duas 

menores para a demarcação do fundo da quadra, outras quatro cordas de tamanhos 
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aparentemente iguais para amarrarem a rede na grade do alambrado, uma rede e 

duas antenas para delimitar a direção da linha lateral na altura da rede.  

Os materiais necessários para o jogo ficam guardados com dois integrantes 

que são irmãos e moram do outro lado da rua que se encontra a praça, numa 

residência que têm visão privilegiada dos acontecimentos que ocorrem na pracinha 

por se localizarem num patamar mais elevado que a mesma. Enquanto 

conversavam e brincavam uns com os outros a quadra de jogo ia se caracterizando. 

Após alguns dias de observação pude notar que eles conscientemente ou não, 

optavam por realizar as mesmas tarefas de organização de jogo, ou seja, 

geralmente quem subia na grade para amarrar as cordas, quem esticava as cordas 

na areia, quem orientava a altura da rede, consequentemente quem chegava cedo, 

eram os mesmos.  

Um fato a se destacar é que enquanto a quadra de jogo estava sendo 

montada, crianças que eram filhos dos participantes também se faziam presentes no 

mesmo espaço, utilizando das traves do futebol de areia para se divertirem enquanto 

os pais não tomavam conta por inteiro da quadra. 

Após a montagem por completo do ambiente de jogo, os presentes iniciaram 

uma espécie de aquecimento diretamente com bola, um jogo conhecido por eles 

como “controlinho”, mas também chamado de “altinha”. Por volta das 18h50 

iniciaram a primeira partida. Por conta de terem apenas quatro jogadores no 

momento, não separaram de forma demasiadamente sistematizada, sendo que os 

dois que se encontravam mais à esquerda formaram uma dupla e os outros dois a 

outra dupla, sem estabelecer como critério de seleção a habilidade prévia dos 

indivíduos.  

No decorrer das primeiras partidas é que foram chegando os demais 

participantes - chegando a um total de dez integrantes presentes 

concomitantemente à realização da partida -, que vão jogando de acordo com a 

ordem de chegada no espaço da prática esportiva e ordem de saída da partida 

tendo prioridade aqueles que ainda não jogaram. 
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5.3 REGRAS E ARBITRAGEM 

 

O jogo exercido na praça segue as principais regras encontradas no futevôlei 

praticado hegemonicamente, com adaptação apenas nas pontuações atribuídas por 

eles para a troca de duplas que se encontram a esperar pela próxima partida. Sendo 

oficialmente utilizada pela Futerj - Federação de Futevôlei do Estado do Rio de 

Janeiro a somatória de dezoito pontos com no mínimo dois pontos de diferença e 

pelos praticantes do futevôlei na pracinha a contagem de doze pontos.  

A partida é jogada numa quadra retangular delimitada por cordas que se 

dispõem sobre a areia, e os jogadores podem fazer uso de quaisquer partes do 

corpo para transpassar a bola para a quadra adversária exceto as mãos e braços, 

cada jogador pode dar no máximo um toque por vez na bola somando-se à três 

toques por dupla a partir do último toque do adversário. A realização do saque só 

pode ser feita com os pés e após a linha de fundo (fora da quadra), na fase de voo 

do saque a bola pode bater na rede que o lance segue normalmente, caso a bola 

caia em cima ou resvale na linha é marcado ponto. Casos de invasão sob a rede 

não são marcados como faltas, diferentemente das poucas vezes quando a invasão 

é sobre a rede que é atribuído ponto para a dupla adversária. 

A arbitragem e a contagem dos pontos são geridas por todos os jogadores 

que se encontram como espectadores, tanto quanto a responsabilidade de 

observação de decaimento da bola dentro ou fora das quatro linhas. Mas, cabe uma 

observação que é a presença da autoacusação por parte dos jogadores que 

cometem infrações e/ou percebem alguma irregularidade. Outra observação 

interessante é quando por algum motivo há uma dispersão dos observadores que 

perdem a contagem, que por medida punitiva zeram a contagem e os que estão a 

jogar permanecem ali por mais tempo. 

 

5.4 CARACTERÍSTICAS E ÉTICA ESPORTIVA 

 

No início, o jogo é majoritariamente silencioso, onde os jogadores prezam 

pela concentração para um melhor desempenho dos colegas, sendo o silêncio 
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interrompido por curtos comentários que envolvem a performance das jogadas e 

pela contagem que é de responsabilidade de todos. Com o decorrer das partidas 

essa quietude vai sendo substituída pela euforia dos espectadores que naturalmente 

vão aumentando. Os comentários giram em torno de sutis correções técnicas e 

novas possibilidades de jogadas, mas percebe-se que enquanto a bola está no alto 

até mesmo aqueles que assistem ficam apreensivos com o desenrolar dos ataques 

e defesas. 

No ambiente de jogo prevalece uma amistosidade saudável no que se refere 

à cobrança entre a dupla que está a jogar, já que quando há ocorrência de erros 

raramente vemos um requisitando de sua dupla maior concentração ou capacidade 

técnica, parece haver uma compreensão do acontecido. Pelo contrário, há mais o 

aparecimento de solicitações de desculpas após um erro individual do que 

descontentamentos. Como podemos confirmar na fala de Crucifixo, quando 

perguntado sobre como ele enxerga a sua prática esportiva quando realizada na 

praça ele afirma que a vê “como um momento de lazer né? Eu vou lá pra 

desestressar quando eu ‘tô’ com a cabeça meio quente [...] mais pra desestressar 

mesmo, conversar com os amigos, tudo de bom”. A partir dessa fala vemos que o 

jogar é um jogar sério pela presença da quietude, mas um jogar relaxado por 

proporcionar aos praticantes uma desestressante prática esportiva. 

O jogo expressado por eles se mostra muito parecido com o jogo praticado 

hegemonicamente, no tocante às regras e concentração no decorrer da prática. 

Entretanto, sem a presença do marcador de competitividade exacerbada dos 

treinamentos para campeonatos. O foco está no jogar pelo jogar, e os benefícios 

subjetivos que esse jogar “desinteressado” proporciona, como podemos constatar na 

fala a seguir que corrobora com esta afirmação quando indagamos Lionel sobre 

como ele vê o próprio jogo: “eu vejo como um bom/ótimo passatempo [...], como 

uma forma de se exercitar mesmo”. 

Mesmo prevalecendo essas características supracitadas acima, ocorriam 

esporadicamente gozações com aqueles que recorrentemente não conseguiam 

lograr com êxito suas tentativas de recepcionar a bola ou efetuar um ataque bem-

sucedido. Sendo tomados como destaque dentre aqueles que se demonstravam 

mais habilidosos e experientes. Apesar de ocorrerem episódios como esse, não 
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eram realizados pela maioria, e suas aparições se mostraram ocasionais. Até 

porquê, como relatou Hugo de 24 anos, em nota no dia 22/09/2018: “Não gostamos 

de provocar esse tipo de comportamento porque já houve casos de abandono de 

amigos por ‘zoação’ de uns idiotas”.  

Apesar de observar a presença de pequenos jogos como a “altinha” num 

momento de aquecimento, não se destacam características pedagógicas para o 

ensino do jogo propriamente dito. Aqueles que querem aprender a jogar devem se 

arriscar e tentar jogar com o repertório motor que carregam consigo mesmo. 
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6. FATORES MOTIVACIONAIS 

 

Ao observar a prática propriamente dita vemos que a linha de seus fatores 

motivacionais aponta na direção do bem-estar proporcionado pela realização e 

comunhão do “fazer”/construir o futevôlei com seus amigos e colegas. Entretanto, ao 

serem indagados nas entrevistas sobre seus principais objetivos, podemos conferir 

outras concepções atribuídas à pratica de esportes, que está fundamentalmente 

arraigada ao discurso hegemônico, que é o da promoção e manutenção da saúde. 

Como podemos exemplificar pela fala de Silo quando diz: “Eu ‘tô’ em busca da 

saúde né? Esporte é saúde e sempre juntar com os amigos também que é bacana 

também. Então associa tudo aí”. A presença do aspecto da saúde aparece em todas 

entrevistas, mas não isolada, sempre vinculada a um fator secundário, seja 

fundamentalmente como um lazer ativo, seja para fortalecer/ampliar os laços sociais 

ou simplesmente pelo passatempo. Esse último, me despertou mais atenção porque 

apareceu em duas das três entrevistas e me impulsionou a refletir sobre a motivação 

de quererem “passar tempo” naquele ambiente e não em outro local.  

Um fator relevante observado que não aparece nas entrevistas é o ato do 

“convite”, que contribui diretamente para a inclusão de novos adeptos e torna o 

ambiente mais harmônico, favorecendo assim a permanência e retroalimentando a 

motivação de estarem presentes naquele ambiente rico em interações. Podemos 

exemplificar quando Crucifixo diz:  

Foi indicação de amigos mesmo, já brincavam lá direto e uma vez me 
chamaram pra ir e eu “’pô’ ‘tá’ bom, ‘tô’ fazendo nada vou lá ver” quando fui 
chegando lá, já conhecia algum pessoal, já fui me enturmando mais e hoje a 
gente tá lá direto, todo dia, todo mundo junto. 
 

Podemos observar na fala acima, que o próprio espaço da prática e sua 

localização se fazem motivadores na medida em que ele se constitui próprio para a 

prática daquela modalidade e, se encontrar próximo à residência dos praticantes 

para que assim sendo eles procurem ocupar aquele e não outro espaço, como 

podemos corroborar pela fala do Lionel ao dizer que “Na praça além de ser perto da 

minha casa, onde eu moro [...] é adequado ‘pro’ esporte que eu gosto de praticar 

que é o futevôlei”. 
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7. USO E APROPRIAÇÃO DOS ESPAÇOS DA PRAÇA 

 

A praça apresenta diferentes maneiras de uso. Umas mais esperadas como a 

utilização para benefícios diretos à saúde através da utilização de seus espaços 

propositalmente construídos e outras que indiretamente influenciam a melhora da 

saúde dos indivíduos que ali frequentam. Estas diferentes maneiras de se usar, são 

caracterizadas pela ressignificação de seus espaços. Em outras palavras, os 

sujeitos se apropriam diferentemente dos espaços da praça, escapando dos 

objetivos previamente estabelecidos para aquele espaço. Portanto, a apropriação é 

um mecanismo que se dá de forma  

[...] independente das relações que estabeleceram na ocasião da definição 
e construção do ambiente urbano [...], adaptadas às necessidades 
imediatas ou aos desejos e intenções não satisfeitos na construção do 
ambiente (MENDONÇA, 2007). 

A utilização de um mesmo espaço – a academia dos idosos – pode ser 

apropriada por diferentes grupos com interesses parecidos. Para os idosos, um local 

com uma diversidade de equipamentos que contemplam suas exigências físicas. 

Para as crianças, um ambiente mais atrativo e desafiador que o parquinho. E para 

as mães que ali ficam a conversar, um ótimo ponto para acomodar à todas de modo 

que fiquem de frente umas para as outras e para seus filhos que se divertem na 

praça. 

A área é ampla, com ambientes bem definidos e contempla os usuários de 

forma a permitir que eles usufruam do mesmo local concomitantemente. Sendo que 

essas diferentes formas de se apropriar não sejam tomadas como isoladas, ou seja 

se relacionam e interagem entre si. A esse espaço amplo, rico em interações 

interpessoais, que se configuram por diferentes interiorizações simbólicas do 

cotidiano, denominei de “macro pedaço”. Dessa maneira, podemos visualizá-la 

melhor na fala do Crucifixo: 

A praça pelo local ser grande, tem a própria quadra de areia e vários 
bancos ‘pro’ pessoal sentar. Como sempre eu vejo ali, toda vez que eu 
passo a noite tem muitas famílias reunidas nesses bancos sentando, 
conversando, tomando um ar fresco e tem umas crianças jogando bola 
dentro da quadra. Aí as mães ficam relaxadas né? Tão ali sentadas 
assistindo seus filhos jogarem, sem nenhuma preocupação. 
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Ainda tomando como referência a fala do Crucifixo, pode-se perceber que 

temos dois diferentes grupos – mães e crianças, além de outras que ainda vamos 

destacar – que apesar de estarem intimamente relacionados, se apropriam e 

ressignificam o espaço criando teias de relações de modo distinto entre si. A esse 

universo simbólico emergido na interação entre esses grupos, com apropriações 

semelhantes, chamamos de “micro pedaço”. 

Para além dos pontos evidenciados pelo Crucifixo, também foi possível 

observar a presença de crianças sozinhas, mas geralmente em grupo, andando de 

bicicleta pelos corredores e espaços vazios que se destinam ao trânsito de pessoas. 

Um fato que também merece destaque é que antes da construção da praça, o 

terreno baldio onde hoje se encontra a “Praça Saudável” se encontrava muito lixo. 

Lá eram depositados animais mortos, o que impossibilitava a passagem de pessoas, 

que tinham que dar uma volta no quarteirão para chegarem ao seu destino. Assim, a 

limpeza do espaço possibilitou com que a praça pudesse ser utilizada também por 

transeuntes para diminuir o tempo de viagem. 

Há uma ampla ocupação noturna dos espaços por diferentes grupos amigos, 

onde se dispõe em diferentes arranjos pela praça, seja um grupo em torno de doze à 

catorze crianças – que se encontram entre sete à catorze anos -  que jogam 

constantemente futebol na quadra de areia. Também temos um grupo de jovens 

ocupando os bancos com quatro lugares para jogarem baralho e para simplesmente 

“trocar uma ideia” e ver o movimento. Há outros que ocupam os degraus da 

arquibancada onde costumeiramente socializam comida e outros pertences 

enquanto ouvem música e veem o que se passa na quadra. Casais que buscam um 

espaço agradável e público para trocarem afetos. Grupos de mães que se 

concentram para conversar e supervisionar seus filhos ao redor da academia dos 

idosos. Este último merece destaque pois é observável que as crianças utilizam 

muito menos o parquinho – teoricamente destinado a elas – e mais os equipamentos 

da academia dos idosos, assim ressignificando os espaços previamente destinados 

à públicos que não eles. Ou seja, se apropriam de espaços disponíveis de maneira a 

satisfazer seus desejos, intenções e necessidades. 

Durante a imersão no campo também pudemos ver casos que não se 

repetiram comumente, mas também representam exemplos de apropriações da 
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praça. Dentre os mais importantes estão crianças com cerca de sete a nove anos 

que utilizaram a grade do parquinho como rede de voleibol, crianças que brincaram 

de diferentes tipos de “piques” por toda a praça e crianças que por encontrarem a 

quadra ocupada por outro grupo de crianças começaram a se divertir com jogos que 

remetem à prática do voleibol fora do espaço que queriam. 
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8. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O presente trabalho é resultado de uma imersão num campo de pesquisa que 

utilizou como metodologia a investigação etnográfica, que nos possibilitou uma 

compreensão de diferentes expressões presentes na Praça Saudável, localizada na 

cidade de Guarapari. A princípio nos debruçaríamos apenas na prática do futevôlei 

de um grupo de jovens e adultos buscando captar e compreender os pormenores 

que envolvem, desde a organização para o jogo, até conversar com eles por meio 

de entrevista semiestruturada buscando descobrir seus fatores motivacionais. 

Tínhamos por hipótese descobrir a relação ou não do nome atribuído pelos 

construtores da praça e a intencionalidade dos sujeitos na prática de esportes 

naquele local. Acabamos por olhar também para os usos e apropriações dos demais 

espaços da praça, que também se fizeram muito ocupados no período de imersão 

ao campo de pesquisa.  

A prática desenvolvida pelos sujeitos colaboradores da pesquisa se mostrou 

bem próxima da modalidade praticada hegemonicamente, contendo mínimas 

adaptações para a realização do futevôlei na praça. Assim como uma baixa 

cobrança dos demais integrantes sobre a performance de seus colegas. No que se 

refere à opção por um lazer ativamente esportivo, compreendemos que dois 

elementos se fizeram preponderantes: o convite de um conhecido já integrante do 

grupo de jogadores, a hospitalidade dos participantes com os ainda não membros e 

a proximidade da praça com a residência dos participantes. 

Pudemos compreender que sim, os aspectos relacionados à promoção e 

manutenção da saúde aparecem nos discursos dos praticantes de futevôlei, mas 

não exclusivamente. Também foram externados fatores ligados à prática 

descompromissada, visando passar tempo num local desestressante, rico em 

interações sociais. Reconhecemos a limitação em não ter ouvido além daqueles que 

praticavam o futevôlei, para que tenhamos uma melhor caracterização dos espaços 

como produtores de saúde. Porém consideramos avançar quando pudemos 

enxergar também a complexa teia de relações que constituem a praça estudada. Por 

esses motivos pode-se dizer que a praça se faz um ambiente saudável, entretanto 
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não apenas por possibilitar a prática de esportes, mas sim por ser resultado e 

condição para o exercício de práticas e vínculos interpessoais saudáveis. 

Acredito não ter conseguido esgotar todas possibilidades de análise. 

Entretanto, foram de fundamental importância para compreender um pouco do 

universo dos sujeitos, como se organizam e porque ocupam aquele espaço com a 

prática do futevôlei. Além da possibilidade de integrar um grupo com a lente de 

investigador, que não sabia ter tamanho potencial de formação humana como 

acabou tendo. Dessa forma, concluímos com a reafirmação da importância da 

construção e manutenção de espaços comuns e de políticas públicas que venham a 

incentivar à saúde, o esporte e o lazer. 
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APÊNDICE I – Termo de Consentimento Livre e Esclarecido - TCLE 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO 

CENTRO DE EDUCAÇÃO FÍSICA E DESPORTOS 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

Você está sendo convidado(a) para participar, como voluntário(a), de uma pesquisa 

denominada: MACRO E MICRO PEDAÇO: UMA ETNOGRAFIA NA PRAÇA 

“SAUDÁVEL”?, que será desenvolvida sob a responsabilidade de Filipe Gandorini 

Aleixo dos Santos e a orientação da Prof. Dra. Mariana Zuaneti Martins. 

O objetivo do nosso estudo é tentar identificar e compreender quais as 

características, motivações e modos de organização que envolvem a prática 

esportiva naquele espaço de lazer. O estudo justifica-se pela compreensão de que 

os sujeitos que constroem sua prática é que dão significado ao espaço utilizado, e 

não o contrário, dessa forma, optamos por investigar para dar coerência, ou não, ao 

nome atribuído à praça pelos seus construtores. 

A qualquer momento você poderá desistir de participar e retirar seu consentimento. 

Sua recusa não trará nenhum prejuízo em sua relação com o pesquisador ou com a 

instituição. Além disso, informamos que você não terá despesas nem será 

remunerado/a pela participação nesta pesquisa. Sendo direito do participante 

procurar indenização em caso de eventual dano decorrente da pesquisa. 

Sua participação nesta pesquisa consistirá em permitir que o pesquisador observe 

e/ou participe da dinâmica esportiva que exercem, além de, responder algumas 

perguntas no formato de entrevistas semiestruturadas que serão gravadas e, 

posteriormente, transcritas na íntegra. A entrevista ocorrerá no próprio espaço da 

praça, sendo realizada nos bancos da mesma para garantir maior conforto ao 

participante. Têm o tempo estimado entre dez a vinte minutos de duração, variando 

de acordo com o tamanho das respostas proferidas pelos participantes. 

As informações obtidas através dessa pesquisa serão confidenciais e asseguramos 

o sigilo sobre sua participação. Os dados e a imagem dos participantes não serão 

divulgados de forma a possibilitar sua identificação. 

A pesquisa pode causar desconforto e há possibilidade de avaliação negativa das 

informações prestadas pelo informante, assim como, um cansaço pelo tempo gasto 

com a entrevista e/ou algum tipo de constrangimento ao responder alguma 

pergunta. Dessa maneira, a fim de evitar tais danos que esses riscos podem 

causar, garantiremos o anonimato dos participantes, bem como compartilharemos e 

validaremos todos os dados e análises com os/as participantes da pesquisa antes 

de publicá-los. Diante desse juízo, garantimos ao participante que as informações 

fornecidas não serão expostas de maneira negativa.  

Os benefícios são indiretos e darão no âmbito da ampliação da discussão 

acadêmica no que se refere às práticas corporais esportivas e os espaços de lazer 
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e saúde. Podendo ser utilizada como referência para compreensão dos sentidos e 

significados daquele local específico. Os resultados da pesquisa não 

proporcionarão benefícios diretos aos participantes da pesquisa, entretanto, 

podemos considerar que a entrevista semiestruturada fará com que os participantes 

reflitam sobre a sua prática esportiva. 

Este TCLE possui duas vias, sendo que uma ficará em posse do pesquisador e 

outra sob posse do participante, onde consta o telefone e o endereço institucional 

do pesquisador e do Comitê de Ética em Pesquisa dessa instituição, podendo 

esclarecer suas dúvidas sobre o projeto e sua participação em qualquer momento. 

Para qualquer tipo de esclarecimento sobre a pesquisa, entrar em contato 

com: 

Pesquisador responsável: Filipe Gandorini Aleixo dos Santos. Tel.: (27) 998129978. 

E-mail: filipealeixo9@hotmail.com 

Universidade Federal do Espírito Santo – Centro de Educação Física e Desportos. 

Avenida Fernando Ferrari, 514. Campus Universitário Goiabeiras, Vitória-ES, CEP: 

29075-810.  

Para o caso de denúncia e/ou intercorrência, entrar em contato com: 

Comitê de Ética em Pesquisa com Seres Humanos, Campus Goiabeiras, sala 07 do 

Prédio Administrativo do Centro de Ciências Humanas e Naturais da Universidade 

Federal do Espírito Santo (CEP/CCHN/UFES), CEP: 29060-970, através do telefone 

(27) 3145-9820. E-mail cep.goiabeiras@gmail.com 

Declaro que fui verbalmente informado e esclarecido sobre o presente documento, 

entendendo todos os termos acima expostos, e que voluntariamente aceito 

participar deste estudo. Também declaro ter recebido uma via deste Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido, de igual teor, assinada pelo participante e pelo 

pesquisador principal ou seu representante, rubricada em todas as páginas. 

_____________________________________ 

Participante da Pesquisa/Responsável legal 

_____________________________________ 

Pesquisador Responsável 

Guarapari, ____ de _________________ 2018. 

Rúbrica do pesquisador ______________ Rúbrica do participante ______________ 

 

mailto:filipealeixo9@hotmail.com
mailto:cep.goiabeiras@gmail.com
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APÊNDICE II – Roteiro das Entrevistas 

 

GRUPO: AMIGOS DA PRAÇA 

I – Conte-me um pouco da sua vida e sua experiência com o esporte (onde começou 

a brincar/ onde costuma praticar/ tempo de prática esportiva). 

II – Como você enxerga a sua prática esportiva quando realizada na praça? 

III – Por quê optou por praticar a modalidade na praça e não em outro local?  

IV – Caso pratique em outros locais, qual a diferença entre jogar na praça e jogar em 

outros lugares? 

V – Como conheceu os demais participantes? 

VI – Ao realizar essa prática esportiva, qual seu objetivo principal? Algum outro? 

VII – Qual a importância, para você, da existência dessa praça? 

VIII - Para você, qual o maior retorno que a construção da praça trouxe para os 

frequentadores da mesma e a comunidade ao redor? 

IX - Depois que começou a jogar futevôlei na praça, você observou alguma mudança 

na forma de se relacionar com a praça e/ou com o bairro? 

X - Apresentação: Onde você mora? Sua idade? Trabalha/estuda?  
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