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Introdução

As últimas décadas têm testemunhado profundas 
transformações sociais, econômicas e culturais, 
afetando as rotinas produtivas e as relações sociais, 
comerciais e trabalhistas em todo o mundo. Este novo 
contexto produziu novas desigualdades sociais que 
exigiram do campo das políticas públicas alternativas 
que enfrentassem o quadro de exclusão.

De acordo com a UNESCO [1], quando a referência 
é a juventude, estes tem se destacado como uma 
população vulnerável em várias dimensões, figurando 
com relevo nas estatísticas de violências, desemprego, 
gravidez não desejada, falta de acesso a uma escola de 
qualidade e carências de bens culturais, lazer e 
esportes. Este quadro se mostra particularmente grave 
ao se considerar que os jovens, além de uma promessa 
de futuro, é uma geração com necessidades no presente 
e, fundamentalmente, uma geração estratégica no 
processo de desenvolvimento de um país.

No que se refere às políticas públicas para este 
público, começam a surgir no cenário nacional, 
iniciativas públicas (federais, estaduais e municipais) e 
até mesmo no setor privado (ONG’s e movimentos 
sociais). No entanto, desenvolver estratégias e ações 
para a promoção da juventude significa criar condições 
necessárias para romper o ciclo de reprodução das 
desigualdades e restaurar a esperança da sociedade em 
relação ao futuro do Brasil.

Nesse sentido, é recente a inclusão desta temática na 
agenda política do Brasil e do mundo. De acordo com o 
Governo Federal [2], as políticas públicas passaram a 
incluir as questões relacionadas à juventude, de forma 
mais consistente, por motivos emergenciais, já que os 
jovens são os mais atingidos pelas transformações no 
mundo do trabalho e pelas distintas formas de violência 
física e simbólica que caracterizam o século XXI.

O trabalho tem como objetivo, estudar como o time 
de futebol feminino da comunidade rural de Barra do 
Riachão, no município de São Joaquim do Monte (PE), 
contribui para o acesso de jovens filhas de agricultores 
a prática de esporte e lazer e qual o potencial dessa 
forma de organização para a formação de protagonistas 

no processo de desenvolvimento pessoal, grupal, 
comunitário e local.

Material e métodos

Este trabalho foi realizado na comunidade rural de 
Barra do Riachão, município de São Joaquim do Monte 
(PE), no período de março a julho de 2009. Foram
realizadas duas visitas à comunidade de Barra do 
Riachão, a fim de serem identificados os principais 
responsáveis pelo time de futebol feminino, assim 
como informações da comunidade que apresentavam 
relevância para pesquisa.

Em um outro momento, foi realizada uma entrevista 
coletiva com os 14 membros (doze jogadoras, um 
goleiro e um treinador) com idades que variavam entre 
13 e 34 anos do time de futebol feminino “Força 
Jovem”, onde perguntas eram direcionadas ao grupo, 
como forma de gerar um debate, conduzindo para um 
consenso, procurando sempre contemplar todos os 
elementos importantes surgidos no debate.

Além disso, foram realizadas observações de campo, 
a partir das visitas realizadas a comunidade e estudo 
documental a partir de cartilhas, jornais e folhetos que 
tinham como informação o município de São Joaquim 
do Monte e Barra do Riachão.

Resultados
A comunidade de Barra do Riachão está localizada 

na área rural de São Joaquim do Monte, sua população 
é composta na grande maioria de agricultores e 
agricultoras, produzindo basicamente culturas anuais 
como o milho, o feijão e a mandioca de onde tiram boa 
parte da renda. Além disso, algumas famílias tem sua 
renda complementada com a produção de artesanato, 
funcionalismo público (escola e posto de saúde local), 
na prestação de serviços no pequeno mercado local 
(mercadinhos, bares, etc.) e dos benefícios do Governo 
Federal. Os moradores estão organizado em uma 
Associação Local de Agricultores, o que lhes garante, 
além do fortalecimento comunitário, o acesso as 
políticas públicas provenientes dos governos 
municipal, estadual e federal. A Associação também, 
atua como suporte que dá sustentabilidade aos diversos 



grupos produtivos e culturais existentes na 
comunidade.

Um desses grupos é objeto deste estudo, o time de 
futebol feminino. As meninas e mulheres que sempre 
assistiam aos jogos do Bahia (time de futebol 
masculino da comunidade), começaram a sentir 
interesse em jogar para não ficar apenas assistindo. Foi 
aí que um professor de Educação Física começou 
apoiando o treinamento da equipe inicial, depois o 
técnico de futebol do Bahia, assumiu o trabalho com o 
grupo.

A participação no grupo, exige dessas jovens uma 
responsabilidade que vai além da simples participação 
nos treinos e jogos, exige também um comportamento 
de participação em ações comunitárias e de outras 
exigências estabelecidas pelo técnico, exigências estas, 
mais relacionadas ao comprometimento de cada 
membro, tanto em benefício do desenvolvimento 
pessoal como também do grupal e comunitário.

Isso foi confirmado pelas jovens quando afirmaram
que com a criação do time tornaram-se mais 
compromissadas com a comunidade. Além disso, estão 
aprendendo a ser disciplinadas, e com isso vão 
ganhando mais respeito por participar do time, tem que 
cumprir os treinos, devem ter responsabilidade com os 
horários, não podem consumir bebida alcoólica. 
Afirmam ficar chateadas às vezes com as exigências do 
técnico, até pensam em desistir, depois pensam bem e 
reconsideram a decisão. As jovens afirmam que com 
todas essas regras aprendem a compreender o outro, a 
escutar o técnico, a reconhecer onde errou, criam uma 
disciplina considerada importante pelo próprio grupo. 
Afirmam ainda que com o time adquirem mais 
desenvolvimento pessoal, mais saúde e diversão, para 
elas “os jogos não são a solução” para diversão, “não é 
tudo, mas é boa parte da vida, a gente faz o que gosta”.

Quanto à ocupação desses jovens, além de estudar, 
ocupam-se na prestação de serviços na agência local 
dos correios e no comércio local (comunidade e 
municípios próximos), além dos serviços domésticos, 
como cuidar de crianças, etc. Percebe-se que há uma 
diferença em relação às práticas de seus pais que têm 
suas atividades voltadas à agricultura e à pesca.

No que se refere à ocupação como grupo, além de 
jogar futebol e participar das diversas mobilizações na 
comunidade, cinco jogadoras participam do grupo de 
Dança das Bonecas, grupo cultural que é coordenado 
pela escola da comunidade e apoiado pela associação 
comunitária.

Percebe-se que o futebol vai além de uma simples 
prática de esporte e/ou lazer, pois o grupo parece ter
energia de sobra para colaborar com as ações em 
benefício da comunidade, isso foi expressado quando 
questionou-se como são conhecidas na comunidade? 
De imediato identificaram-se como grupo que “topa 
toda parada”, “pau para toda obra”. “Na comunidade as 
pessoas sabem que contam com as participantes do 
grupo para qualquer mobilização necessária ao 
benefício do lugar, seja uma comemoração ou uma 
necessidade”. Percebe-se, nesse caso, que há uma 
coesão entre os membros que permite rapidamente se 

juntar para trabalhar por qualquer benefício da 
comunidade.

Quando questionadas sobre como gostam de ser 
reconhecidos os mesmos responderam: “gostamos de 
ser reconhecidas como pessoas alegres e animadas para 
qualquer situação, estamos sempre disponíveis para 
atividades de ajuda e colaboração da Vila”. Declaram,
ainda, que representam a vila em outros locais e elevam 
o seu nome por onde andam. Perebe-se, nessa 
informação, que o grupo possui em sua identidade a 
característica de estar sempre disponível participando 
das ações comunitárias com ânimo e prazer de 
contribuir. Identificou-se, também, que há certo 
orgulho em ser um morador da vila quando expressam 
que “elevam o nome da vila por onde andam”. 
Afirmam que a participação no time de futebol, 
colabora com o bem estar do grupo e da comunidade.

Não há uma definição de critérios para a adesão ao 
grupo, de acordo com os participantes, as meninas 
começam a se interessar pelo futebol desde muito 
pequenas, a maioria antes dos 10 anos, vão 
acompanhando os treinos e são incluídas aos jogos à 
medida que aparecem vagas e elas se comprometem em 
participar dos treinos. Isso justifica a existência do 
grupo por doze anos ininterruptos, pois o quadro está 
sempre sendo renovado apesar de ainda existir sete 
membros que participam desde a fundação do grupo.

Os treinos acontecem duas vezes por semana, mas 
como a comunidade é um vilarejo rural e as residências 
são relativamente próximas umas das outras, com isso 
as jovens estão sempre em contato, tanto para 
conversar sobre as atividades do time de futebol, como 
para falar do cotidiano, dos acontecimentos locais, das 
atividades da comunidade, das festas e assuntos 
relacionadas aos problemas e dificuldades enfrentados.

Dentre as principais mobilizações do grupo, destaca-
se a realização de torneio comemorativo do aniversário 
do time. Esse torneio é realizado na própria vila e conta 
com a participação de outros times da redondeza. 
Também participam de torneios em outras 
comunidades como São Joaquim do Monte, Gameleira, 
Vila Santana, Agrestina, Altinho, Santa Tereza, Bonito 
e Lage Grande.

Quando questionados sobre quem apóia o grupo, os 
jovens responderam que o time é apoiado pelos 
comerciantes locais, empresários e pessoas da 
comunidade em geral, comprando bingos, fazendo 
doações para as atividades e celebrações do time.

Para viabilizar os seus projetos, o grupo realiza 
atividades coletivas, fazem bingos para conseguir 
recursos para as viagens, recebem doações para 
aquisição dos uniformes e bolas do time. A cada ano, 
no aniversário do time, inauguram um padrão novo, 
também recebem doação de bolas. O grupo também 
conta com a colaboração de voluntários, como é o caso 
do técnico e dos empresários locais.

Nesta pesquisa percebeu-se também que o fato de o 
futebol trazer prazer, alegria e diversão não completa 
os anseios dessas jovens. Existem fatores que apontam 
outros caminhos que levam os jovens a buscar seus 
sonhos e perspectivas de vida. Percebe-se, nesse caso,



o dilema na vida do jovem, isso foi apontado como 
problema de abandono de membros do time quando 
questionou-se sobre os projetos e sonhos dessas jovens 
as mesmas afirmaram que gostariam de ter 
oportunidade de trabalho, “o que falta na vila é 
oportunidade para os jovens que são os que mais vão 
embora, o time perde muitas participantes que não têm 
como continuar vivendo sem ter trabalho”.

Discussão

A iniciativa de formar um time de futebol feminino 
em uma comunidade rural, chama a atenção por ser 
uma iniciativa inovadora e ousada, principalmente por 
se considerar que para a época do surgimento do grupo, 
o futebol era um esporte tradicionalmente praticado por 
homens, este fenômeno pode ser explicado com base 
nos estudos de Abramovay [3], quando afirma que o 
jovem tem como característica o desejo de viver novas 
aventuras, o que é considerado um dos principais 
instrumentos para inovação dentro da comunidade.

Percebe-se nesse caso que o time de futebol em 
Barra do Riachão representa um importante 
instrumento para superar principalmente a 
vulnerabilidade à violência e promover o acesso a bens 
culturais, lazer e esporte, apontados pela UNESCO [1]
como principais demandas dos jovens na atualidade.

Essas jovens ocupam-se de atividades econômicas 
não ligadas diretamente com a agricultura, 
diferentemente de seus pais, reforça a idéia de Carneiro 
[4] quando afirma que a situação de agricultor para os 
jovens é vista como uma fase transitória pois buscam 
outras profissões que lhes garantam maior retorno 
econômico.

Esse sentimento de comprometimento com as 
questões comunitárias, reflete um potencial de capital 
social existente e passível de canalização que deve ser 
aproveitado tanto para o processo de melhoria das 
condições de vida da família como para os processos 
de desenvolvimento sustentável. Nesse sentido, 
Siliprandi [5] afirma que nos debates em torno do 
desenvolvimento sustentável para o campo e para 
construção de um outro modelo através de experiências 
fundadas na agricultura familiar, ressalta a necessidade 
de se contemplar o máximo de elementos que girem em 
torno da realidade do campo. Nesse sentido, no que diz 
respeito às questões de gênero e geração devem ser 

priorizados, pois não se permite que estas categorias 
familiares sejam excluídas da participação tanto da 
gestão, desenvolvimento e resultados das atividades 
desenvolvidas pela família dentro da unidade produtiva 
quanto da participação comunitária.

Já o sentimento de disponibilidade e prazer em 
contribuir com o bem estar da comunidade pode estar 
relacionado com o que Carneiro [4] chama de 
sentimento de pertencimento a comunidade e a 
sociabilidade com a tradicionalidade da comunidade de 
origem.

Apesar do grupo não estar participando diretamente 
de nenhuma estratégia de desenvolvimento local, é 
perceptível a disposição e o potencial de seus 
participantes para o trabalho em prol da comunidade e 
da região. Porém, esse potencial é utilizado apenas em 
condições emergenciais.

A mobilização do grupo na tentativa de levantar 
recursos para a manutenção do time em termos de 
transportes, uniformes e bola, representa a autonomia 
do grupo e a relação de parcerias e de confiança 
estabelecidas com as empresas e instituições locais.
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