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O presente estudo refere-se ao futebol como prática de lazer, sendo este um
esporte que envolve pequenos e grandes grupos de pessoas, que conseguem
fazer exercício físico e ao mesmo tempo manter uma atividade de lazer,
estabelecendo dessa forma, relações de amizade e assumindo posições sociais
em um grupo. O futebol de campo é um esporte que encanta e desperta muito
interesse nas pessoas, pois sua forma de disputa é muito atraente e conquista
multidões. Ao longo do tempo, percebe-se que o futebol se tornou um esporte
muito popular, graças a seu jeito simples, onde as pessoas o praticam em vários
espaços, tendo uma bola, as pessoas se juntam e formam equipes de jogadores,
fazem improvisações de traves, e assim, crianças, jovens e adultos se divertem
com esta prática esportiva. Este estudo tem como objetivo discutir e explanar as
práticas de futebol como forma de lazer no campo do Sport clube, localizado na
cidade do Crato, Ceará. Trata-se de uma pesquisa de natureza qualitativa a qual
utiliza como instrumento para a coleta de dados uma entrevista aberta com os
praticantes, utilizando a observação com diário de campo. Foram utilizados
autores de suma importância na qual recorri como fundamentação para
desenvolver este trabalho, tomando como base de conhecimento. Como
resultado, viu-se o futebol está presente no nosso cotidiano e este esporte é
considerado um fenômeno social-cultural, sendo assim, podemos perceber que
o principal elo entre futebol e o lazer pode ser observado na dimensão da cultura.
Foi possível identificar que o futebol amador é referencial do lazer, sendo de
forma direta, ou seja, jogando, ou ainda de forma indireta, como torcedor. O jogo
ou famosos “Rachas” é uma brincadeira, que traz prazer durante a prática, e tem
como principais objetivos à busca pelo prazer na atividade de lazer, liberar o
estresse, manter o bem-estar, a forma física e principalmente manter as relações
sociais entre os membros do grupo.
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