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RESUMO  

 

Este artigo tem como objetivo analisar de que forma se dá a socialidade no futebol amador no 

Amazonas, traçando uma rede sócio-espacial a partir de representações sociais. O paradigma 

de socialidade, segundo Maffesoli (2005), pode ser observada no futebol amador amazonense, 

que possui forte dimensão tribal e afetual. A partir de pesquisa de campo foram identificadas 

três principais formas de organização: o futebol relacionado aos festejos; os campeonatos 

amadores vinculados à Federação Amazonense de Futebol; e os campeonatos que não 

possuem vinculação federativa, como o Peladão.  

 

Palavras-chaves: socialidade; futebol amador amazonense 

 

THE SOCIALITY IN THE AMAZONENSE AMATEUR FOOTBALL: SOCIAL-SPACE 

NETWORK AND SOCIAL REPRESENTATIONS 

 

ABSTRACT 

 

This article aims analyze which way works the sociality in the amateur football of the 

Amazonas’ state, tracing a social-space network through social representations. The sociality 

paradigm, as Maffesoli (2005), can be observed in the amazonense amateur football, that has 

strong tribal and afetual dimensions. Through field observations was identified three main 

forms of organization: football related with the parties; the amateur championships which are 

attached to the Amazonense Football Federation; and the competitions that are not attached to 

the federation, like the Peladão. 
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INTRODUÇÃO 

 

 O presente artigo tem como objetivo analisar de que forma se dá a socialidade no 

futebol amador no estado do Amazonas, traçando uma rede sócio-espacial a partir de 

representações sociais. Parte-se do pressuposto de que a pós-modernidade apresenta um 

rompimento de paradigma, passando do social – com identidades fixas, individualista, 

racional e baseado no poder das organizações econômico-políticas – para a socialidade – 

baseado em uma dimensão comunitária, na massificação e na formação de tribos a partir da 

afetualidade (MAFFESOLI, 2006). Observa-se também a redefinição das estruturações 

identitárias, que passam a ter caráter híbrido (HALL, 2005). O futebol entra neste contexto, 

pois além de sua dimensão afetual, é um importante elemento da sociedade e cultura, 

produzindo cotidianamente representações sociais (MOSCOVICI, 2003). 

 No estado do Amazonas, a socialidade é observada de forma emblemática no que se 

refere ao futebol amador, que possui mais apelo do que o futebol profissional, devido às 

deficiência e dificuldades que este apresenta. A rede sócio-espacial do futebol amador 

amazonense foi traçada a partir de observações de campo, entrevistas, pesquisa bibliográfica, 

reportagens e documentos. Foram identificadas três principais formas de organização do 

futebol amador amazonense, analisados sob a perspectiva da socialidade e da espacialização 

do futebol – discursiva, prática e institucional (FOUCAULT, 1998). São elas: o futebol 

relacionado aos festejos; os campeonatos amadores vinculados à Federação Amazonense de 

Futebol; e os campeonatos que não possuem vinculação federativa, como o Peladão. 

 Na primeira parte deste artigo, é realizada uma discussão teórica acerca da socialidade, 

das representações sociais e da espacialização do futebol. Na segunda parte é apresentada a 

rede sócio-espacial do futebol amador amazonense, a partir das três formas de organização 

apresentadas acima. 

 

1. REFERENCIAL TEÓRICO – SOCIALIDADE E REPRESENTAÇÕES 

SOCIAIS 

 

 Na pós-modernidade, a crescente compressão tempo-espaço cria condições para a 

intensificação do processo de multiterritorialização, ou seja, um jogo de constantes passagens 

de um território-rede a outro (HAESBAERT, 2004). Esta multiplicidade e flexibilização 

territorial, em contraste com a maior rigidez territorial da modernidade, provocam uma 

redefinição nas estruturações identitárias gestadas na modernidade, que se encontram 

“descentradas” – deslocadas e fragmentadas (HALL, 2005). A identidade na pós-modernidade 
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perde sua atribuição de fixar o sujeito à estrutura, de preencher a lacuna entre o “interior” e o 

“exterior”. O sujeito, assim, passa assumir uma diversidade de identidades em diferentes 

situações e momentos de sua vida. A pós-modernidade desloca as estruturações identitárias do 

nível nacional ao global, mas também ao local (HALL, 2005). 

O processo de identificação é simbólico e pode ser realizado a partir de representações 

sociais: uma maneira específica de compreender e comunicar o que se sabe. Estas reproduzem 

o mundo de forma significativa, pois cada representação social é acompanhada de uma 

imagem e de uma significação simbólica. As representações sociais são a forma pela qual as 

pessoas compreendem a realidade, sendo sua finalidade “tornar familiar algo não-familiar, ou 

a própria não familiaridade” (MOSCOVICI, 2003, p. 54). 

Dentro deste contexto de modificações promovidas pela condição pós-moderna, o 

futebol também redefine seu papel em relação às estruturações identitárias. Na modernidade 

ele foi fundamental para a construção e afirmação de identidades nacionais (GIULIANOTTI, 

2002). Já na pós-modernidade, o futebol ganha novos contornos simbólicos. Toledo (2000) 

lhe atribui um valor de manifestação cultural que caracteriza e diferencia o Brasil dos demais 

países, pois este revela o jeito brasileiro: a malícia, a alegria e a ginga. No entanto, não 

compactua da idéia de que o futebol, como símbolo nacional, produz igualdade ou reduz 

diferenças, sendo considerado por ele um símbolo flutuante:  

 

O futebol pode ser pensado como um símbolo flutuante justamente porque não 
produz este consenso, ao menos não na sua totalidade, mas pode ser vislumbrado 
como um fenômeno cultural no qual todos articulam, com uma boa dose de 
especulação, cientificismo, “magia” e emoção, suas teorias e doutrinas, e que, 
literalmente, investem nas suas falas e saberes determinados valores que, aí sim, 
talvez produzam identidades em alguns níveis (TOLEDO, 2002, p. 27). 

 

Desta forma, é possível dizer que as estruturas identitárias criadas pelo futebol não são 

tão óbvias e nem se limitam à escala nacional, mas também global e local. Ele possui uma 

grande importância no Brasil, sendo um elemento construtor de relações sociais e espaciais. O 

futebol além de ser um esporte, é uma manifestação cultural, que não pode ser apreendida 

apenas sob seu aspecto racional, mas também – e fundamentalmente – sob sua dimensão 

afetual, emotiva, dionisíaca e do orgiasmo1 (MAFFESOLI, 2005). 

É necessário, portanto, uma teoria que dê conta de analisar esta dimensão emocional 

do futebol e de que maneira ele constrói estruturações identitárias no período da pós-

                                                
1 Maffesoli utiliza a figura de Dionísio para simbolizar o novo paradigma da emergência de 

comunidades afetuais em detrimento ao individualismo. O hedonismo dionisíaco está ligado aos rituais, às 
paixões e às emoções coletivas, bem como ao gozo. O orgiasmo se insere dentro deste contexto: “em oposição a 
uma moral do ‘dever-ser’, ele [o orgiasmo] remete a um imoralismo-ético que consolida o laço simbólico de toda 
sociedade” (MAFFESOLI, 2005, p. 11).  
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modernidade. Maffesoli fornece as bases para tal. Este autor defende a idéia de que a pós-

modernidade pode ser caracterizada pelo retorno exacerbado do arcaísmo – que vem 

acompanhado do tribalismo – e pela emergência da dimensão comunitária em contraponto ao 

indivíduo – um conceito saturado. O paradigma moderno do social – individualista, racional e 

baseado no poder das organizações econômico-políticas – é substituído pelo paradigma da 

socialidade, baseado em um ethos comunitário, na massificação e na constituição de tribos 

afetuais (MAFFESOLI, 2006). 

 Com a derrocada da modernidade, o indivíduo é substituído por um ethos comunitário, 

por uma massa, uma “’alma coletiva’, na qual as atitudes, as identidades e as individualidades 

se apagam. (...). Cada um participa deste ‘nós’ global” (MAFFESOLI, 2006, p. 118). A 

função é substituída pelo papel – ou pela multiplicidade de papéis – que cada pessoa (não 

mais indivíduo) representa dentro da massa. Assim, a identidade – fixa e estável – perde seu 

sentido. A lógica da socialidade é afetiva e a estruturação identitária se baseia em questões 

simbólicas. “O social repousa na associação racional de indivíduos que têm uma identidade 

precisa e uma existência autônoma; a socialidade, por sua vez, se fundamenta na ambigüidade 

básica da estruturação simbólica” (MAFFESOLI, 2006, p. 163). 

É possível dizer, então, que estruturação simbólica é realizada através de 

representações sociais. Estas estão presentes em todas manifestações da cultura na sociedade:  

“todas as interações humanas, surjam elas entre duas pessoas ou entre dois grupos, 

pressupõem representações” (MOSCOVICI, 2003, p. 40). Capazes de influenciar 

comportamentos, são criadas internamente, não por um individuo isolado, mas dentro de um 

contexto social. Uma vez criadas, ganham vida própria, circulam, se atraem e se repelem e 

dão oportunidade ao nascimento de novas representações, enquanto as antigas morrem. 

Na socialidade, as relações não mais se dão verticalmente, através do poder, mas sim 

horizontalmente, pela potência, uma força que move as comunidades afetuais. A circulação de 

representações sociais ocorre através de uma centralidade subterrânea, ou seja, a maneira 

pela qual as comunidades afetivas se estruturam, se consolidam e se solidificam em um 

conjunto autônomo e de dinâmica específica (MAFFESOLI, 2006). 

O futebol pode ser visto como um elemento importante da socialidade, pois tem a 

capacidade de criar comunidades afetivas, de aglutinar massas e clivá-las em tribos. O 

entendimento de sua complexa dinâmica, neste contexto, passa pela compreensão da 

centralidade subterrânea destas comunidades futebolísticas, pelas novas estruturações 

identitárias – que o tribalismo sugere – e pela espacialização do futebol na socialidade 

brasileira. 
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Para realização de uma espacialização do futebol, se parte da interpretação da 

espacialização da doença que Foucault propõe em O Nascimento da Clínica (1998a). O autor 

fala em três diferentes formas de espacialização: a da classificação das doenças (nosologia); a 

da prática da investigação das patologias; e a das instituições médicas. É possível conceber 

estas três formas de espacialização, respectivamente, como: discursiva, prática e institucional. 

Desta forma, para compreender a socialidade no futebol brasileiro é preciso caracterizar estas 

três dimensões da espacialização do futebol, bem como entender de que maneira elas se inter-

relacionam. 

Em períodos de Copa do Mundo, fica clara a espacialização discursiva em relação ao 

estabelecimento de uma identidade nacional através do futebol. O discurso da reafirmação da 

divisão entre Estados-nacionais (POLI, 2006) procura reforçar a territorialidade típica da 

modernidade. Entretanto, Boniface (2006) defende a idéia de que as identidades nacionais, em 

época de Copa do Mundo, se limitam apenas ao campo discursivo, sendo que, na prática, o 

que ocorre é um reforçamento do caráter global do futebol, celebrando uma cultura mundial. 

Assim, forma uma gigantesca comunidade afetiva dividida em tribos – as torcidas por uma ou 

outra equipe (país). A partir desta perspectiva, a socialidade ocorre de maneira a celebrar uma 

alteridade (baseada na potência) e uma oportunidade de comunhão passional, um orgiasmo: 

 

Uma outra chave ou “caráter essencial” do neotribalismo pós-moderno é a dimensão 
comunitária da socialidade. É importante insistir nisso, tanto é freqüente ler, e 
escutar, que o individuo e o individualismo seriam a marca essencial de nosso 
tempo. Trata-se aí, ainda, de um indício de defasagem da intelligentsia em relação a 
realidade. No caso, ela somente projeta seus próprios valores no conjunto social. 
Basta ver a importância da moda, do instinto de imitação, das pulsões gregárias de 
todos os tipos, das múltiplas histerias coletivas, dos agrupamentos musicais, 
esportivos, religiosos, dos quais tenho freqüentemente falado, para se convencer do 
contrário (MAFFESOLI, 2006, p. 11-12).  

 

 A espacialização institucional também pode ser observada nestes casos, como nas 

próprias seleções que disputam a Copa do Mundo, bem como nas instituições políticas ou na 

mídia, que reforçam o discurso nacionalista. As instituições são construídas a partir de uma 

historicidade compartilhada. A espacialização institucional precede o nascimento das pessoas 

e permanecerá depois de sua morte. As instituições podem ser representadas de outras 

maneiras, como através de designações verbais e símbolos. Estes objetos podem ser 

modificados ou reforçados durante o tempo (BERGER; LUCKMANN, 1999). 

 Na pós-modernidade, o tribalismo influencia a organização das instituições, como 

ressalta Maffesoli (2006, p. 14): “O processo tribal tem contaminado o conjunto das 

instituições sociais”. Esta “contaminação” se dá através da centralidade subterrânea e da 

proxemia – que possui uma dimensão espacial. A proxemia é o caráter relacional do homem, 
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não somente com os seus semelhantes, mas também com o território (MAFFESOLI, 2006). 

Esta ligação afetiva reforça o caráter local do tribalismo, mas não refuta a sua globalidade – 

que se dá através das massas. Assim, o desafio de compreender de que forma o futebol 

participa da socialidade brasileira passa pelo entendimento das relações afetuais, da 

centralidade subterrânea, da proxemia e de suas espacializações. Além disso, as estruturas 

identitárias gestadas pelo futebol devem ser apreendidas sob diferentes escalas: global, 

nacional e local. 

 

2. REDE SÓCIO-ESPACIAL DO FUTEBOL AMADOR AMAZONENSE 

 

2.1 Metodologia 

 

 A pesquisa de campo deste trabalho foi desenvolvida a partir de observações e 

entrevistas realizadas na Expedição de Geografia Cultural à Amazônia, entre os dias nove de 

junho a quatro de julho, a partir de uma parceira entre a Universidade Federal do Paraná e a 

Universidade Federal de Rondônia. Foram visitadas diversas cidades e comunidades 

ribeirinhas dos rios Madeira, Negro e Amazonas, dentre elas Borba, Manaus, Itacoatiara, 

Parintins e Urucurituba. Foram realizados também levantamentos bibliográfico, documental e 

de reportagens acerca do tema. 

Para discutir de que maneira se constitui a rede sócio-espacial do futebol amazonense 

foram analisados os dados levantados e entrevistas realizadas, pelo autor, com atores sociais 

relevantes do futebol do estado. Optou-se por realizar entrevistas não estruturadas, utilizando 

um critério qualitativo de amostragem. Todas as entrevistas foram abertas e gravadas. Nelas 

os atores sócio-espaciais tiveram a liberdade de falar sobre sua relação com o futebol e com 

os elementos da socialidade e da espacialização do futebol local. Algumas perguntas foram 

feitas no decorrer das entrevistas a fim de orientar os entrevistados ao assunto em questão. 

A análise das entrevistas foi realizada a partir das formulações de Bourdieu (1996), 

sobretudo aquelas que postulam que a análise do discurso deve transcender as questões 

lingüísticas, mas tomar como fundamental o conhecimento da posição do entrevistado – o(s) 

papel(éis) que ocupa nas espacializações do futebol, sua biografia, anseios, etc. Partindo-se 

desta idéia, as entrevistas demonstram, a partir da subjetividade de cada entrevistado, a 

maneira como estes atores sócio-espaciais produzem, modificam e fazem circular 

representações sociais na prática social cotidiana do futebol. Nesta análise, o foco é a 

dimensão discursiva da espacialização, apesar desta possuir estreitas relações com as demais 

(prática e institucional), pois as influencia e é influenciada por elas. 
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 No entanto, é necessário considerar que os dados fornecidos pelas entrevistas não são 

nem dados precisos nem distorcidos, mas fornecem meios para a interpretação do contexto no 

qual os entrevistados estão inseridos, ou seja, no futebol amador do Amazonas. O mesmo vale 

para as observações realizadas in loco. 

 

2.2 Futebol amazonense 

 

 Este artigo tem como foco o futebol amador. No entanto, é impossível compreendê-lo 

sem conhecer, ao menos, um panorama geral do futebol profissional, pois este estabelece os 

referenciais da prática lúdica do jogo. 

 O estado do Amazonas não se enquadra entre os grandes centros do futebol brasileiro. 

O futebol amazonense enfrenta problemas dentro e fora de campo para competir com os 

estados do Centro-Sul e mesmo do Nordeste. No ranking da Confederação Brasileira de 

Futebol (CBF), que leva em consideração os resultados dos clubes em competições nacionais, 

o estado do Amazonas se encontra na décima nona colocação (725 pontos), ficando, na 

Região Norte, atrás apenas do Pará – que tem, no entanto, mais do que o dobro da pontuação 

amazonense (1853 pontos). Em termos clubísticos, o mais bem colocado é o Nacional, na 54ª 

posição (304 pontos), seguido do São Raimundo, 69º colocado (196 pontos)2. Em termos de 

torcida, os clubes manauaras não conseguem constituir maioria nem na capital amazonense, 

ficando atrás dos clubes cariocas, com destaque para o Flamengo3 (fonte). As médias de 

públicos dos Campeonatos Amazonenses dos últimos anos são baixas, prejudicando o 

rendimento dos clubes, como afirma Ivan Guimarães, diretor de futebol do São Raimundo.  

 

Manaus hoje tem quase dois milhões de habitantes. Era para ter um futebol mais 
rentável. Estádios com mais gente freqüentando. O nosso campeonato é muito 
deficitário. Para você ter uma idéia, no Campeonato Amazonense deste ano, o São 
Raimundo só em dois jogos não pagou para jogar, que foi quando jogou no interior, 
em Itacoatiara e Manacapuru. Os demais jogos, na capital, foram deficitários. Na 
partida, no lugar de você receber o que sobre da arrecadação, você tem que levar 
dinheiro no bolso para pagar o que ficou devendo4. 

 

 Entretanto, não é apenas nos números que ficam evidentes os problemas do futebol 

profissional amazonense. Os clubes passam por dificuldades econômicas como afirma Manoel 

do Carmo Chaves Neto, o Maneca – presidente do Nacional. 

 

                                                
2 Site da Confederação Brasileira de Futebol.  
3 Site do Ibope. 
4 Entrevista com Ivan Guimarães, 21 jun. 2007.  
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Eu não digo que é mal administrado. É que aqui, no futebol, nós não temos recursos 
financeiros. Você não pode fazer um futebol profissional eficiente sem dispor de 
recursos financeiros. Manaus tem o maior parque eletro-eletrônico da América 
Latina, mas nenhuma empresa destas aqui sediadas tem seus diretores aqui. Então 
não há um vínculo afetivo destas empresas com o futebol do Amazonas. Então não 
há patrocínio5. 

 

 Este quadro favorece o surgimento de uma rede de futebol amador mais bem 

organizada e articulada do que a profissional. Além da prática lúdica cotidiana, é possível 

identificar três principais formas de organização do futebol amador amazonense: o futebol 

vinculado a festejos; os campeonatos amadores vinculados à Federação Amazonense de 

Futebol; e os campeonatos organizados independentemente da federação, como o Peladão. 

 

2.3 Futebol e festejos 

 

O futebol é um importante elemento nos festejos, sejam eles religiosos ou não. O 

grande deslocamento de pessoas de diferentes municípios para as festas dos padroeiros 

propicia a organização de torneios. Um exemplo disto é a Torneio da Santa (Nossa Senhora 

do Carmo), em Parintins. Trata-se de um torneio de paróquias, que reúne times dos 

municípios de Parintins, Barreirinha e Amundá. Elton da Silva, presidente da Alepin, explica 

que o torneio é mais voltado ao público do interior, mas que a Liga Parintinense contribui 

com prazer para a realização deste: “É um torneio de paróquias, mas mais diretamente ligado 

ao interior. Todos os anos, dia 16 de julho, é feito aqui o Torneio da Nossa Senhora do 

Carmo, que é a padroeira de Parintins. (...). Eu não busco fazer um trabalho voltado só para a 

minha vontade, mas para a vontade de todos, para que todos se sintam bem com o trabalho 

que a gente está realizando”6. Sua declaração demonstra que tal torneio se organiza através da 

potência e não do poder vertical. 

Observa-se então uma forte dimensão orgiástica e tribal neste tipo de organização, pois 

além de aproveitar o pretexto de uma festa religiosa, promovendo um evento profano – 

baseado no prazer do jogo e na competição –, cria e reforça comunidades afetuais, sendo 

importante elemento da sociabilização. A dimensão da socialidade fica evidente também pelo 

fato de que tanto os festejos quanto a prática futebolística vinculada a eles, reforçam um 

localismo – já que cada município possui seu próprio padroeiro e festa – além de um 

globalismo amazônida, uma espécie de celebração da cultura regional. 

Outro torneio que chama atenção, em Parintins, é a Taça Bumbá, que se constitui em 

uma partida entre equipes representando os bois Caprichoso e Garantido. O jogo é organizado 

                                                
5 Entrevista com Manoel do Carmo Chaves Neto, 20 jun. 2007. 
6 Entrevista com Elton Ferreira da Silva, 27 jun. 2007. 
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pela Alepin – Associação da Liga Desportiva de Parintins – exclusivamente com jogadores 

vinculados a esta instituição. São feitas duas seleções de jogadores que disputam o 

campeonato da Alepin. Cada jogador deve declarar para qual boi-bumbá torce, ou seja, para 

qual seleção se candidato. Os jogadores não possuem necessariamente ligação institucional 

com os bumbás, assim como as associações folclóricas Caprichoso e Garantido não interferem 

na dimensão prática do fato futebolístico, apenas sob aspecto discursivo. 

 A dimensão institucional da espacialização do futebol nestes municípios ou 

comunidades amazonenses apresenta um forte hibridismo, sobretudo, com instituições 

religiosas e, no caso de Parintins, com os grupos folclóricos de boi-bumbá. Entretanto, isto 

não significa que os campeonatos, torneios ou partidas sejam organizados pela igreja ou pelas 

associações folclóricas, respectivamente. Tais instituições apenas emprestam o poder 

simbólico de seus festejos para aumentar o apelo destes eventos futebolísticos perante a 

comunidade. O discurso de que a “copa é da Santa” ou que o torneio é “entre Caprichoso e 

Garantido” é terreno fértil para a criação e circulação de representações sociais, que reforçam 

a dimensão da socialidade. Na prática, o que ocorre é que tais eventos utilizam estes festejos 

como pretexto e como oportunidade de confirmar o futebol como elemento fundamental na 

vida cotidiana das massas (ou mesmo tribos). 

 

2.4 Campeonatos da Federação 

 

 Os campeonatos vinculados à Federação Amazonense de Futebol (FAF) possuem uma 

dimensão da espacialidade institucional fortemente articulada com a escala nacional – já que a 

FAF é vinculada à CBF – e global, pois utiliza as regras padrão do futebol internacional. No 

entanto, isto não enfraquece as peculiaridades locais, principalmente no caráter afetual e tribal 

do futebol amador do Amazonas. 

 Parintins é um exemplo disto. O Campeonato Parintinense de Futebol acontece desde 

1948, ano da fundação de alguns dos clubes que participam até hoje da competição, como 

Amazonas , Nacional, Sul-América e São Cristóvão. Estes passaram a fazer parte do cotidiano 

local, sendo capazes de criar tribos em uma cidade que possui sua socialidade pautada 

primeiramente no Festival Folclórico de Parintins e na dualidade dos bois-bumbás Caprichoso 

e Garantido. O futebol, inclusive, participou de forma central na construção da tradição do 

festival dos bumbás, sob as três dimensões da espacialização. Os primeiros festivais foram 

realizados na sede da Juventude Atlética Católica (JAC), passando, posteriormente, para o 

Estádio Tupy Catanhede. 
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 Além das ligas municipais, como é o caso de Parintins, há uma programação de 

campeonatos intermunicipais, como a Copa dos Rios. Esta reúne seleções municipais (com 

jogadores vinculados às ligas), que disputam entre si o título de campeão amazonense de 

futebol amador. As primeiras fases são sub-regionais. As finais reúnem as melhores seleções 

das fases anteriores, independentemente da localização geográfica. Equipes viajam durante 

dias pelos rios do estado para disputar as partidas. As finais, geralmente, são em Manaus. Este 

campeonato reforça os laços comunitários locais, pois as seleções representam os municípios, 

tendo estes, na maior parte dos casos, baixa população. Portanto, os jogadores são conhecidos 

e possuem um contato direto e cotidiano com a comunidade. Além disto, a Copa dos Rios 

celebra uma complicada integração amazônida, já que as distâncias entre os municípios é 

muito grande. O futebol, juntamente com os festejos são elementos fundamentais para a 

construção de uma proxemia amazonense (e amazônida), pois são capazes de aglutinar massas 

em torno de uma celebração orgiástica (até as festas religiosas apresentam esta dimensão em 

paralelo) e definir territorialidades culturais.  

 

2.5 Peladão 

 

Há diversos campeonatos organizados independentemente da FAF, geralmente, 

vinculados à iniciativa privada. No entanto, será focado aqui o Campeonato de Peladas do 

Amazonas – o Peladão –, campeonato de futebol amador organizado em Manaus pela Rede 

Calderaro de Comunicação, mas que extrapola as fronteiras deste município. Ele é 

considerado o maior campeonato de pelada7 do mundo. Em 2005, reuniu 1.034 equipes de 

doze municípios diferentes. O campeonato é dividido em seis categorias: masculina adulta; 

masculina juvenil, que recebe o nome de Peladinho; master (masculino); feminina; indígena 

masculino; e indígena feminino. Neste ano, foram 20.795 atletas amadores envolvidos. 

O Peladão tem por finalidade “a integração social do povo, através do Esporte, 

incentivando o potencial técnico e destacando a raça e a beleza da juventude amazonense” 

(RELATÓRIO Geral do XXXIII Peladão, 2006). Além de não serem permitidos jogadores 

profissionais nem amadores federados, os árbitros são os próprios participantes do 

campeonato – em um jogo entre dois times, a arbitragem fica por conta de um trio de 

jogadores de um terceiro, previamente inscritos para tal. Nas fases finais do campeonato, são 

escolhidos os melhores árbitros, que passam a receber uma quantia por jogo apitado. Esta 

centralidade subterrânea, que rompe com a organização rígida e hierárquica das instituições 

modernas, demonstra o caráter de socialidade do Peladão. Além disto, o fato de que os 

                                                
7 Nome dado à prática lúdica do futebol.  
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inscritos – como neste caso da arbitragem – não terem funções, mas sim papéis – menos fixos 

e, às vezes, híbridos – demonstra a criação de novas estruturações identitárias, típicas da pós-

modernidade. 

A dimensão institucional não apenas se afasta do futebol profissional por sua não-

vinculação com a federação, mas também por não adotarem as regras oficiais. A inexistência 

de impedimento, a possível realização de onze substituições na partida, bem como o lateral 

podendo ser cobrado com os pés, demonstram de que maneira que este afastamento 

institucional com o futebol profissional, produz uma prática bastante diversa da padrão. Tais 

modificações, além de facilitarem a massificação do jogo, são instrumentos de uma busca de 

uma estruturação identitária típica do Peladão. Esta aparente informalidade – o campeonato é 

muito bem organizado – contribui para o afloramento do orgiasmo. 

O orgiasmo é também observado no concurso que elege a Rainha do Campeonato de 

Peladas do Amazonas, um dos objetivos da competição. Cada uma das equipes deve indicar 

uma candidata à rainha. A vencedora ganha um carro 0 km. A premiação para os clubes 

também é significativa. O campeão da categoria principal (masculino adulto) fatura quinze 

mil reais. A premiação pode ser um dos estímulos, mas provavelmente não seja o maior, 

como afirma Zé Luiz, auxiliar técnico do Nacional, que aponta a própria dimensão da 

socialidade como motivo fundamental. “Jogadores preferem jogar o Peladão ao Campeonato 

Amazonense. Não pela remuneração, apesar de alguns ganharem até mais. É mais pela 

barca
8, a diversão de estarem jogando, de estar no meio social – todo mundo junto –, a 

divulgação – o povo fala mais do Peladão do que do Campeonato Amazonense”9. 

Este caráter de socialidade encontrado no Peladão contribui para o sucesso do 

campeonato junto aos seus participantes e o público em geral. As deficiências 

organizacionais, administrativas e esportivas do futebol profissional também ajudam que o 

futebol amador possua mais apelo do que este. Além de vários jogadores preferirem o 

Peladão, este apresenta públicos maiores do que o Campeonato Amazonense. 

O Peladão acaba se tornando um referencial futebolístico para o Amazonas, pois é 

capaz de conciliar uma administração competente com o caráter orgiástico. Ele demonstra que 

mesmo um campeonato de enormes proporções pode se organizar através da horizontalidade 

da potência. No entanto, esta centralidade subterrânea não é encontrada apenas no Peladão, 

mas também nos outros casos abordados. Desta forma, é possível afirmar que a socialidade 

está presente de forma preponderante e evidente no futebol amazonense, tornando este um 

fundamental elemento da cultura e sociedade locais.  

                                                
8 Apesar de o Peladão ser um campeonato amador, alguns jogadores recebem bicho – remuneração 

extra-oficial. A barca é quando os jogadores se reúnem no bar, para se confraternizar. 
9 Entrevista com José Luiz Carlos da Silva, 20 jun. 2007. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Percebeu-se uma forte dimensão tribal e afetual no futebol amador amazonense e que 

este tem importante participação no cotidiano e cultura amazonenses. A socialidade, desta 

maneira, pode ser observada em diferentes formas de organização que se dão a partir da 

potência, apesar de algumas destas se demonstrarem bastante estruturadas. 

O futebol está intimamente vinculado aos festejos amazônicos, tanto os religiosos 

quanto aos profanos, como o Festival Folclórico de Parintins. Apesar de esta vinculação não 

ser necessariamente institucional, o futebol se apropria de elementos simbólicos e discursivos 

destes festejos, que também encontram no futebol oportunidade de difusão de representações 

sociais. Os campeonatos, vinculados ou não à Federação Amazonense de Futebol, acabam 

tendo maior apelo do que o futebol profissional, já que este se apresenta desestruturado no 

estado e que o futebol amador propicia um orgiasmo que o profissional não o faz. 

O futebol amador é um objeto de estudo bastante complexo e fértil, sobretudo o 

amazonense, pois apresenta importantes e interessantes elementos da cultura amazônida e 

possui uma forma de organização bastante peculiar. Há muito ainda a ser pesquisado nesta 

área. 
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