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O futebol é uma caixinha de surpresas. 
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colega esvazia o futebol como um pneu, e 

repito: retira do futebol tudo o que ele tem de 
misterioso e patético. A mais sórdida pelada 
é de uma complexidade shakespeariana. Ás 

vezes, num córner mal ou bem batido, há um 
toque evidentíssimo do sobrenatural. Eu diria 

ao ilustre confrade ainda o seguinte: - em 
futebol, o pior cego é que só vê a bola... Se o 
jogo fosse só a bola, está certo. Mas há o ser 

humano por trás da bola, e digo mais: - a 
bola é um reles, um ínfimo, um ridículo 

detalhe. O que procuramos no futebol é o 
drama, é a tragédia, é o horror, é a 

compaixão. 

 

Nelson Rodrigues, O Globo, 18.11.1963. 



 

 

RESUMO 
 

Neste trabalho serão analisados alguns aspectos que envolveram a introdução, difusão e 

popularização do futebol na capital baiana entre 1901 e 1912. Inicialmente, através da 

análise de editorais, notas jornalísticas e estatutos de clubes, investiguei a introdução do 

futebol em Salvador pelas elites através da formação de clubes e ligas e a associação 

daquela prática ao esforço de modernização e civilização dos costumes. Em seguida, a 

partir de notas de jornais que criticavam a prática do futebol nas ruas pelos então 

chamados de vagabundos e vadios e a formação de clubes menores, além da constante e 

considerada incômoda presença popular no futebol organizado pelos clubes das elites, 

analisei o processo de apropriação do futebol pelos populares e incorporação do futebol 

ao seu universo cultural. Ao final, considero que a difusão e popularização do 

futebol, para além da intenção dos seus idealizadores, as elites, foi possível graças à 

lógica do jogo. Constituída de regras simples e materiais que podiam ser facilmente 

adaptados, a prática do futebol era inteligível a todos, o que certamente facilitou a sua 

popularização numa dimensão talvez não desejada pelas elites soteropolitanas. 

 

Palavras-chave: Futebol, Salvador, Cultura, Civilidade, Popularização. 

  

 



 

 

ABSTRACT 
This work analyzed some aspects surrounding the introduction, dissemination and 

popularization of foot-ball in Salvador between 1901 and 1912. Initially, through the 

analysis of editorials, news notes and statutes of clubs, I investigated the introduction of 

football in Salvador by the elites through the formation of clubs and leagues and the 

association of that practice to the effort of modernization and civilization of manners. 

After, from news notes criticizing the practice of football in the streets by then called 

vagabonds and vagrants, the formation of smaller clubs and the considered 

uncomfortable popular presence in the foot-ball of the elites, I analyzed the 

appropriation process of the foot-ball by the popular and the incorporation of this sport 

on cultural universe of them. In the end, I believe that the dissemination and 

popularization of foot-ball in addition to the intention of its designers, the elites, was 

possible by the game logic. Composed of simple rules and materials that could be easily 

adapted, the game practice was intelligible to all, which certainly facilitated its 

popularization in one dimension may not be desired by the local elites. 

 

Keywords: Foot-ball; Salvador, Culture, Civility, Popularization. 
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INTRODUÇÃO  

“Pra” começo de conversa: A história e o jogo 

Procuro neste trabalho analisar os primeiros doze anos do futebol em Salvador, 

da sua chegada através de profissionais liberais, médicos, universitários, industriais, 

comerciários, as elites urbanas naquele momento, e a fundação do primeiro campeonato 

baiano em 1904 até o fim deste em 1912 em decorrência do intenso processo de 

popularização. Mas, antes de introduzi-lo, gostaria de tentar responder uma pergunta: o 

que é o futebol? A princípio poderia responder que se trata de um jogo no qual uma bola 

é disputada com os pés por no mínimo duas pessoas. Controlando o objeto esférico as 

pessoas organizadas em times devem colocá-lo em um retângulo chamado de trave o 

que caracteriza o gol. O tempo do jogo pode variar, noventa minutos em partidas 

oficiais, as primeiras horas da manhã em jogos de peladeiros, até a hora de escurecer ou 

quando a mãe chama para o banho nos babas entre meninos. O número de participantes 

também varia. De dois a seis nos jogos no passeio público, até quatorze a vinte dois nas 

peladas e jogos oficias. Podem existir jogos com mais de vinte jogadores. No passado, 

na idade média e moderna, partidas eram disputadas por até centenas de pessoas sem 

tempo determinado. Geralmente eram disputados entre bairros, igrejas ou mesmo 

cidades. 

Embora estas definições e caracterizações sobre o futebol estejam corretas, são 

demasiadamente simples para o que a partir de agora pretendo narrar. Neste jogo 

existem diversos elementos que tornam o simples fato de chutar uma bola para o fundo 

do gol, algo realmente complexo. Fatores externos como o tempo, o gramado ou 

qualquer outro tipo de campo, a pressão da torcida (ou falta dela) e os fatores internos, 

como a qualidade dos jogadores, a tática utilizada, a interferência do juiz complexificam 

de tal maneira a simplicidade do jogo, dotando-o de tamanha imprevisibilidade que ao 

final é preciso recorrer à grande frase de Benjamim Wright que dá título a este trabalho: 

o futebol é uma caixinha de surpresas.1 A surpresa se presentifica pela dificuldade ou, 

em alguns momentos, impossibilidade de afirmar pretensas superioridades e/ou 

inferioridades de qualquer um dos adversários que compõem um jogo. O leitor que 

acompanha este esporte sabe do que estou falando. Neste mundo quantas vezes 

presenciamos partidas em que tudo parece estar perdido para um dos adversários, mas 

                                                           
1 Pai do ex-árbitro de futebol José Roberto Wright, Benjamim foi um destacado radialista esportivo e um 
dos fundadores da Rádio Nacional. 
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este, em uma reviravolta inexplicável, vence o jogo. Os diversos elementos que 

circuncidam a simplicidade do jogo me levaram a pensar que no futebol nunca podemos 

afirmar, antes da partida propriamente dita, a vitória ou derrota de um dos adversários. 

Podemos até especular sobre o favoritismo ou superioridade de um dos combatentes, 

porém no decorrer do jogo tudo pode mudar, encerrando ou confirmando as 

especulações iniciais.  

Antes que me perguntem, tudo isso tem um propósito. Ao investigar a chegada 

do futebol e os seus primeiros anos em Salvador entre 1901 e 1912, o contato com as 

fontes gradativamente me levou a pensar a própria história que escrevia como uma 

partida de futebol: imprevisível, sem vencedores ou perdedores a priori. A própria 

história deste esporte em Salvador me fez metaforizar a prática histórica como um jogo. 

Assim como no futebol, acredito que a história é formada por homens e 

mulheres que estão permanentemente em conflito, jogando. O jogo na história também 

parece constituir-se de diversos elementos culturais, sociais, materiais, econômicos, 

políticos e simbólicos que gravitam em torno dos sujeitos históricos em atuação. 

Aqueles mesmos elementos articulados com as experiências individuais e coletivas dos 

indivíduos também tornam a história imprevisível, ao ponto de negarmos nela a 

existência de vencedores e perdedores. Assim como surpreendentemente os times 

considerados pequenos podem vencer os favoritos, na história as classes subalternizadas 

podem oferecer resistências frente às tentativas de dominação e hegemonia das classes 

ditas vencedoras, utilizando de modos de defesa, contra-ataque, táticas e estratégias, 

como no próprio futebol.  

Enfim, pensando a história como um jogo, admito o seu caráter imprevisível, 

negando qualquer tentativa de afirmação da superioridade/inferioridade, 

vitórias/derrotas premeditadas dos sujeitos históricos. Portanto, na análise do meu 

objeto histórico optei por uma concepção de história que se baseia na História Social da 

Cultura por meio dos conceitos de cultura e representação. A opção destes me parece 

fundamental para entender a história enquanto um jogo. 

A princípio, algumas das fontes coletadas como estatutos de alguns clubes, 

relatos de memorialistas e jornais me fizeram entender o futebol pelo conceito de 

cultura. O modo como os sujeitos torciam pelos seus clubes, frequentavam as partidas e 

as comentavam, como os jogadores se comportavam e jogavam, a maneira de comentar 

os jogos dos cronistas, enfim, todos estes aspectos tratam de uma cultura do futebol. 
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Observando estes elementos segui a conceituação de Peter Burke importante historiador 

da cultura:  

 
Seguindo os exemplos dos antropólogos, os historiadores e outros usam o 
termo “cultura” muito mais amplamente, para referir-se a quase tudo que 
se pode ser aprendido em uma dada sociedade – como comer, beber, 
andar, falar, silenciar e assim por diante. Em outras palavras, a história da 
cultura inclui agora a história das ações ou noções subjacentes à vida 
cotidiana. O que se costumava considerar garantido, óbvio, normal ou 
“senso comum” agora é visto como algo que varia de sociedade a 
sociedade e muda de um século a outro, que é “construído” socialmente e, 
portanto requer explicação e interpretação social e histórica. Essa nova 
história cultural é às vezes chamada história “sócio-cultural” para 
distingui-la das histórias mais tradicionais da arte, da literatura e da 
música.2 

 
Embora o contato com as fontes tenha me confirmado a existência de uma 

cultura do futebol em Salvador, algumas notícias de jornais criticando o jogo praticado 

pelos populares me fez perceber que uma única definição de cultura não seria suficiente. 

Esta, apenas enquanto práticas, saberes e discursos, soaria interclassista. É como se 

todas as pessoas vivessem de um mesmo modo, andassem de uma mesma maneira e por 

aí vai. Numa metáfora, seria como participar de uma partida em que os times adotam 

uma mesma postura, não existindo qualquer diferença entre os adversários.  

Empiricamente falando, as fontes me revelaram que o futebol esteve, em um 

momento, associado às elites urbanas e aos seus ideais de modernidade e civilização. 

Neste caso, a cultura do futebol destes grupos estava ligada a uma forma específica de 

jogar, torcer, comentar e frequentar os jogos. Porém, se encerrássemos essa discussão 

observando apenas o modo como as elites viviam uma cultura futebolística, poderíamos 

cair no equívoco de achar que todos os sujeitos vivenciavam em Salvador a experiência 

daquela prática de um mesmo jeito, sem distinção social ou cultural, de raça, classe ou 

gênero. As fontes, pelo contrário, dizem que embora existisse uma forma das elites 

praticarem o futebol, os grupos populares também entraram em campo atribuindo ao 

esporte novos sentidos, por vezes diferentes e até contraditórios em relação aos valores 

elitizados.  

Portanto, foi pensando que a cultura, longe de ser um consenso estruturalista de 

práticas e saberes, também é marcada por conflitos e contradições entre os sujeitos que 

a praticam. O conflito na cultura revela-se no momento em que se configura uma série 

de práticas e valores heterogêneos na forma de vivenciá-la. Ao mesmo tempo em que 

                                                           
2 BURKE, Peter. Cultura popular na idade moderna. São Paulo: Companhia das Letras, 1989, p. 21. 
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um indivíduo, um grupo ou uma classe sente a cultura de determinada forma, este está 

afirmando sua posição dentro de um campo. Aos outros grupos, classes, ou indivíduos, 

cabe aceitar, refutar, negociar e/ou estabelecer novas formas de vivenciar uma 

determinada cultura. Edward Palmer Thompson resume bem este raciocínio. 

 
Mas uma cultura é também uma fonte de diferentes recursos, em que há 
sempre uma troca entre o escrito e o oral, o dominante e o subordinado, a 
aldeia e a metrópole; é uma arena de elementos conflitivos, que somente 
sob uma pressão imperiosa – por exemplo, o nacionalismo, a consciência 
de classe ou a ortodoxia religiosa predominante – assume a forma de um 
“sistema”. E na verdade o próprio temo “cultura”, com sua invocação 
confortável de um consenso, pode distrair nossa atenção das contradições 
sociais e culturais, das fraturas e oposições dentro de um conjunto.3  

 
Contudo, assumir o caráter conflituoso do conceito de cultura implica em fazer 

algumas ressalvas. Ao pensar na possibilidade do conflito corre-se o risco de trazer para 

a cultura um antagonismo cego. Sobretudo algumas perspectivas tendem a antagonizar 

as práticas culturais em dois polos: classes altas/classes baixas, banco/negro, 

homem/mulher, etc. Assim, as práticas culturais ficariam restritas isoladamente a cada 

polo e não haveria qualquer tipo de diálogo entre elas.  

Recorrendo mais uma vez à analogia de uma partida futebol, as jogadas de um 

time também são baseadas na forma como o outro joga. Ninguém pensa apenas no seu 

modo de jogar. Pelo contrário, muitas vezes taticamente um time se organiza pensando 

na forma com o antagonista está montado. Com isso, o jogo ganha dinâmica pelo que 

acontece nos seus interstícios, não nos seus extremos. Muitas vezes nos jornais observei 

como as elites, através de discursos taxativos, buscavam desautorizar a prática do 

futebol pelos populares. Por outro lado, notei como em determinado momento os 

populares, através da formação dos seus clubes, uma instituição moderna, buscaram 

legitimar a prática do futebol recorrendo a valores e instituições forjadas pelas próprias 

elites. 

A perspectiva do dialogismo cultural vem preencher, neste sentido, os espaços, 

os entrelugares, as fronteiras culturais onde ocorrem os conflitos e negociações. 

Segundo Homi Bhabaha: 

O que é teoricamente inovador e politicamente crucial é a necessidade de 
passar além das narrativas de subjetividades originárias e iniciais e de 
focalizar aqueles momentos ou processos que são produzidos na 
articulação de diferenças culturais. Esses “entrelugares” fornecem o 
terreno para elaboração de estratégias de subjetivação – singular ou 

                                                           
3 THOMPSON, E. P. Costumes em comum. São Paulo: Companhia das Letras, 1998, p. 17. 
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coletiva – que dão início a novos signos de identidade e postos inovadores 
de colaboração e contestação, no ato de definir a própria ideia de 
sociedade.4  

 
O futebol observado a partir deste prisma tenta encontrar, então, uma 

construção e fundamentação teórica consistente que mais se aproxima da minha 

interpretação das fontes. Entendendo este esporte como uma cultura, percebo no seu 

seio, os conflitos dialógicos que envolvem as elites e populares e os sues modos de 

torcer, jogar, frequentar as partidas, comentar sobre o futebol, enfim, de viver, sentir e 

representar uma cultura futebolística.  

Transcendendo esta teorização recorri ao conceito de representação, bem como 

o de prática e apropriação, os quais se desdobram do primeiro. Além de pensarmos a 

cultura nos termos já explicados, é preciso ressaltar que esta é representada, praticada e 

apropriada. Pensadas por Roger Chartier, tais noções estão em consonância com a 

teorização desenvolvida até aqui. Para Chartier, “as representações do mundo social 

assim construídas, embora aspirem à universalidade de um diagnóstico fundado na 

razão, são sempre determinadas pelos interesses de grupo que as forjam.” Levando a 

concluir que, para cada caso, “o necessário relacionamento dos discursos proferidos”. 

Na leitura das fontes percebi que a prática do futebol instituída pelas elites 

soteropolitanas estava associada à civilidade e a modernidade, ou seja, o esporte 

representava para estes grupos os ideais europeus que se tentavam universalizar na 

cidade da Bahia por profissionais liberais, classes médias, industriais, projetistas e 

higienistas. De acordo como Chartier: 

De início, o trabalho de classificação e de recorte que produz 
configurações intelectuais múltiplas pelas quais a realidade é 
contraditoriamente construída pelos diferentes grupos que compõem uma 
sociedade; em seguida, as práticas que visam a fazer reconhecer uma 
identidade social, a exibir uma maneira própria de ser no mundo, a 
significar simbolicamente um estatuto e uma posição; em fim, as formas 
institucionalizadas e objetivadas em virtude das quais “representantes” 
(instâncias coletivas ou indivíduos singulares) marcam de modo visível e 
perpétuo a existência do grupo, da comunidade ou da sociedade.5  
 

Por outro lado, não necessariamente toda uma sociedade segue as práticas e 

representações do grupo que as determinou. Outros sujeitos podem aceitar, refutar e/ou 

principalmente se apropriar das representações impostas: 

                                                           
4 BHABHA, Homi. O local da cultura. Belo Horizonte: Ed. UFMG, 2005, p. 20. 
5 CHARTIER, Roger. O Mundo Como representação. Estudos Avançados, 11 (5), São Paulo, 1991, p. 
183. 
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Uma dupla via abre-se assim: uma que pensa a construção das identidades 
sociais como resultado sempre de uma relação de força entre as 
representações impostas pelos que detêm o poder de classificar e de 
nomear e a definição, de aceitação ou de resistência, que cada comunidade 
produz de si mesma; outra que considera o recorte social objetivado como 
a tradução do crédito conferido á representação que cada grupo dá de si 
mesmo, logo a sua capacidade de fazer reconhecer sua existência a partir 
de uma demonstração de unidade.6 
   

O conceito de apropriação me parece fundamental na proposta teórica de 

Chartier. Sua importância reside na possibilidade de entender as representações e 

práticas enquanto mutáveis e flexíveis. Embora as elites, nas suas representações sobre 

o futebol, aspirassem uma totalidade, não houve um impedimento de outros sujeitos 

sociais representarem o futebol a partir novos modos, através da apropriação de 

sentidos.   

Uma construção metafórica que o próprio Chartier utiliza na compreensão do 

seu conceito é a ideia de pensar o mundo social semelhante a um texto.7 Apropriando-se 

desta metáfora, poderíamos pensar o futebol também enquanto tal. Ao construírem 

certas representações sobre o futebol, as elites tentaram elaborar um texto para este 

esporte que deveria ser lido segundo as suas aspirações. Contudo, os populares leram o 

texto de acordo com suas conveniências, o que só é possível pelo fato de um texto ser 

uma obra aberta, que embora tenha um autor, este não detém o poder de controlar a 

interpretação dos leitores. Neste sentido, este trabalho não deixa de ter como um dos 

objetivos a investigação das leituras que os diferentes sujeitos sociais tinham sobre o 

futebol nos seus primeiros doze anos em Salvador.  

Observe leitor que a forma como tentei operacionalizar as noções de cultura e 

representação, ao mesmo tempo em que encerra, retoma o argumento principal desta 

introdução: a história semelhante a um jogo.8 Se pensarmos as noções de cultura e 

representação na dialética do jogo, veremos que ambos são dotados de flexibilidades e 

mutabilidades que fogem de determinismos estruturalistas e previsibilidades históricas. 

No campo da história os sujeitos sempre estão em jogo, defendendo, atacando, 

utilizando táticas para enfrentar o adversário, servindo-se das próprias estratégias do 

antagonista para imprimir um estilo, cercando-se dos variados elementos que 

                                                           
6 Idem, ibidem, p.183. 
7 CHARITER, Roger. Leituras e leitores na França do Antigo Regime. São Paulo: Unesp, 2004. 
8 A noção de história enquanto jogo foram inspiradas em dois textos: DERRIDA, Jacques. A estrutura, o 
signo e o jogo no discurso das ciências humanas. In: ______A escritura e a diferença. São Paulo: 
Perspectiva, 2002 e ALBUQUERQUE JUNIOR, Durval Muniz de. A história em jogo: a atuação de 
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conformam o campo para beneficiar-se.  Se na história os sujeitos situam-se na dialética 

do jogo, os recursos teóricos utilizados para a sua leitura devem satisfazer o seu caráter 

imprevisível. Ao contrário das correntes que forçam a leitura da história para seguir 

determinada teoria, como um juiz que apita apenas o que quer enxergar, busquei ler o 

jogo das elites soteropolitanas com os grupos populares no futebol adaptando a teoria ao 

próprio jogo.9 Se consegui fazer isso, espero que alguém me diga. 

Quanto ao texto propriamente dito, o dividi em três capítulos. No primeiro faço 

tento discutir sobre o que já foi e o que se tem dito sobre o futebol nas ciências humanas 

e sociais. Acreditei nesta opção uma vez que este texto, embora não encontre um 

interlocutor na Bahia, tem muitas contribuições de obras já clássicas na historiografia do 

futebol recente.10 Acompanhando a minha leitura sobre outros estudos relativos ao 

futebol, o leitor pode acompanhar as minhas preferências e posposições em relação a 

algumas obras, bem como situar o meu próprio texto dentro de um conjunto maior dos 

estudos futebolísticos. Igualmente, o leitor pouco habituado ao tema tem a oportunidade 

de conhecer como se estudou e se tem estudado o futebol no Brasil e as diferentes 

perspectivas para tal. 

No segundo capítulo o texto entra no seu momento propriamente empírico 

quando investigo a chegada do futebol na Bahia. Aqui, recorrendo a algumas fontes de 

jornais, estatutos de clubes soteropolitanos e relatos de memorialistas, busquei analisar 

como a chegada e desenvolvimento deste esporte em Salvador estavam associados à 

tentativa de determinados setores da elite em modernizar e civilizar a cidade, 

reprimindo as práticas populares. O futebol representaria este ideal, assim como as 

reformas urbanas, os discursos médicos e higienistas e a vivência de novas formas de 

sensibilidades e sociabilidades como o cinema e o footing. Portanto, o futebol praticado 

pelas elites estava no contexto das redefinições de lazer e diversão por parte das elites 

urbanas em Salvador que procuraram naquele esporte uma distinção sociorracial.  

                                                                                                                                                                          
Michel de Foucault no campo da historiografia. In:______ História: a arte de inventar o passado. Bauru, 
SP. Edusc, 2007. 
9 Sobre pensar a teoria para ler o jogo e não no jogo para ler a teoria, baseio-me em: THOMPSON, 
Edward Palmer. A miséria da teoria, ou um planetário de erros: uma crítica ao pensamento de Altuusser. 
Rio de Janeiro: Zahar, 1981. 
10 Dentre as varias obras que este trabalho tem interlocução contribuindo significativamente, destaco: 
PEREIRA, Leonardo Affonso de Miranda. Footballmania: uma história social do futebol no Rio de 
Janeiro, 1902-1938. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 2000, WISNIK, José Miguel. Veneno remédio. O 
futebol e o Brasil. São Paulo: Companhia das Letras, 2008. 
RIBEIRO. Raphael Rajão. A bola em meio a rua alinhadas e a uma poeira infernal: os primeiros anos do 
futebol em Belo Horizonte (1904-1921). Belo Horizonte, 2007. Dissertação (Mestrado em História) - 
Universidade Federal de Minas Gerais, 2007. 
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Por fim, no terceiro capítulo apresento uma análise de como o futebol 

rapidamente foi incorporado pelos grupos populares quando estes, na apropriação da 

prática esportiva, atribuíram novos sentidos a este esporte. Neste sentido, indago como a 

cultura popular em Salvador buscou uma articulação com futebol em uma tentativa de 

manutenção de suas práticas culturais que passavam por um processo de controle e 

repressão em decorrência dos modelos ditos modernos. As fontes que corroboraram 

meu argumento foram as notícias de jornais reprimindo o futebol praticado pelos 

considerados vadios, moleques e vagabundos, além de notas e relatos memorialísticos 

sobre a formação de clubes e ligas populares.  

 



 

CAPÍTULO 1 

BOLA AO ALTO: À GUISA DE UMA HISTORIOGRAFIA DO FUTEBOL 

O fato do futebol brasileiro ser reconhecido como o melhor do mundo, a 

representatividade deste esporte na sociedade brasileira fez com que alguns 

antropólogos, sociólogos e ultimamente historiadores desenvolvessem pesquisas sobre o 

assunto. Entretanto, apesar da existência de uma variedade de perspectivas teóricas e 

metodológicas para o estudo do tema, a grande maioria concentra-se nas áreas da 

sociologia, antropologia e educação física. Só muito recentemente, nas décadas de 1990 

e 2000, é que os historiadores começaram a se interessar pelo futebol. Acreditamos que 

existem muitas lacunas a serem preenchidas, bem como generalizações a serem 

reavaliadas.  

Durante um bom tempo, as pesquisas, em quase sua totalidade, concentravam- 

-se no eixo Rio de Janeiro/São Paulo, o que contribuiu para afirmações generalizantes 

que igualam a história do futebol nestes dois estados à história do futebol brasileiro. 

Outra questão é que estas pesquisas atribuíram temporalidades históricas próprias da 

experiência do futebol no sudeste a todo o Brasil seguindo, de certa forma, os 

pressupostos elaborados por Mário Filho.11 Acreditamos que estas e outras motivações 

nos fizeram elaborar uma reflexão historiográfica sobre o que foi e o que atualmente se 

tem produzido acerca do futebol, não só no âmbito histórico como também sociológico 

e antropológico. A proposta de discussão historiográfica se justifica na medida em que, 

ao revisar a literatura futebolística passada e atual, podemos localizar melhor as lacunas 

e problemas deixados por nossos predecessores. Também pretendemos produzir um 

diálogo mais produtivo e frutífero com estas produções sem, cair no perigo de negar-     

-lhes as valiosas contribuições para o estudo do futebol. 

Um primeiro momento: Os clássicos  

Sem dúvida, um dos primeiros autores brasileiros a destacar a importância do 

futebol na sociedade brasileira fora Gilberto Freyre, embora o foco dos seus estudos não 

                                                           
11 Difundida por Mário Filho, na literatura futebolística ficou consagrada uma temporalidade histórica do 
futebol brasileiro que subdivida este esporte em quatro grandes períodos: 1: 1894 a 1905 quando o futebol 
é trazido por estudantes brasileiros na Europa e é praticado apenas pelas elites nos clubes e colégios. 2 – 
1905 – 1933, Surgimento dos campeonatos de elite com o futebol marcado pelo elitismo e racismo. 3 – 
1933 – 1950: Momento da popularização e profissionalização do futebol e surgimento da ideia da 
“democracia racial” 4 – 1950 – 1970: Quando do reconhecimento internacional do futebol brasileiro com 
as conquista das copas 1958, 1962 e 1970, sendo Pelé o símbolo da democracia racial. Mais informações: 
RODRIGUES FILHO, Mario O Negro no Futebol Brasileiro, Rio de Janeiro: Mauad, 2003. 
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tenha sido aquele esporte, mas a sociedade brasileira em geral. Sendo o pioneiro na 

discussão sociológica do futebol no Brasil, Freyre, em texto sobre alguns temas da 

sociedade brasileira, analisa a prática do futebol pautada na sua discussão sobre o Brasil 

enquanto um país cuja identidade é formada pela harmoniosa e positiva mistura racial. 

Assim, o autor entende que a “maneira artística de jogar, os dribles geniais e a dança 

gingada confirmariam a brasilidade sendo resultados da mistura das raças”12, tão 

positiva na constituição da identidade nacional: 

O nosso estilo de jogar futebol me parece contrastar com o dos europeus 
por um conjunto de qualidades de surpresa, de manha, de astúcia, de 
ligeireza e ao mesmo tempo de brilho e de espontaneidade individual em 
que se exprime o mesmo mulatismo e que Nilo Peçanha foi até hoje a 
melhor afirmação na arte política. Os nossos passes, os nossos pitus, os 
nossos despistamentos, os nossos floreios com a bola, ou alguma coisa de 
dança e caopeiragem que marcam o estilo brasileiro de jogar futebol, que 
arredonda e às vezes adoça o jogo inventado pelos ingleses e por eles e 
por outros europeus jogado tão angulosamente, tudo isso parece exprimir 
de modo interessantíssimo para os psicólogos e os sociólogos o mulatismo 
flamboyant e, ao mesmo tempo, malandro que está hoje em tudo que é 
afirmação verdadeira do Brasil.13 

 
O discurso sociológico freyriano acerca do futebol está invariavelmente ligado 

à construção do seu pensamento sobre a sociedade brasileira de caráter miscigenado. A 

construção do pensamento sobre a democracia racial brasileira teve no futebol um dos 

ícones mais representativos.14  

Paralelamente a Gilberto Freyre, surge no cenário brasileiro um grande 

jornalista que talvez tenha sido um dos maiores responsáveis por dar ao futebol 

brasileiro uma dimensão nacional. A obra de Mário Rodrigues Filho, O Negro no 

Futebol Brasileiro, é considerada a maior e mais importante obra sobre o futebol 

brasileiro.15 Trata-se de uma tentativa de explicar o futebol e o seu significado no Brasil 

e como o espaço do negro neste esporte foi construído. Mário Filho recorre a fontes das 

mais variadas: documentos de clubes, de federações e principalmente relatos de 

jogadores e dirigentes. Uma de suas grandes preocupações é demonstrar como o futebol 

contribuiu para a construção de uma identidade nacional. Logo, o autor recorre ao 

                                                           
12 RODRIGUES, Francisco Xavier Freire. A formação do Jogador de Futebol no Sport Club Internacional 
(1997- 2002). Dissertação ( Mestrado em Sociologia),  PPGS/UFRGS, 2002. 
13 FREYRE, Gilberto. Sociologia. Rio de Janeiro: Editora José Olympio, 1957, p. 431-432. Apud 
RODRIGUES, Francisco Xavier Freire. A formação do Jogador de Futebol no Sport Club Internacional 
(1997- 2002). Dissertação ( Mestrado em Sociologia),  PPGS/UFRGS, 2002. 
14 FREYRE, Gilberto. FREYRE, Gilberto. Casa-grande & senzala: formação da família brasileira sob o 
regime da economia patriarcal. 21 ed., Rio de Janeiro, José Olympio, 1981. O ano da primeira edição foi 
1933. 
15 RODRIGUES FILHO, Mario O Negro no Futebol Brasileiro, Rio de Janeiro: Irmãos Pongetti, 1947. 
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pensamento freyriano, que também prefacia a obra, explicando o futebol como um 

veículo de ascensão social do negro, concretizando a democracia racial. Vale ressaltar 

que a obra de Mário Filho se encontra no contexto histórico da produção das grandes 

obras interpretativas sobre o país.16 

Na tentativa de explicar o seu pensamento, a construção da narrativa de Mário 

se dá em quatro momentos chave: (1) O surgimento do futebol no Brasil, fortemente 

associado à elite burguesa e branca; (2) A paulatina e conflituosa entrada dos negros no 

futebol e o racismo enfrentado por estes; (3) O retorno do racismo no futebol brasileiro 

devido à perda da Copa do Mundo de 1950 no Brasil, na qual os jogadores negros foram 

acusados de serem os responsáveis pela derrota; (4) O fim do racismo no futebol 

brasileiro com a total ascensão dos negros no esporte devido à conquista da Copa do 

Mundo de 1958 na Suécia, com Pelé, o protagonista negro. Este jogador, para Mário 

Filho, seria a máxima da democracia racial no país: um negro que deu certo, além de ser 

patriótico e grande defensor da sociedade brasileira. 

Sem dúvida, a obra de Mário Filho atualmente apresenta uma série de 

limitações e generalizações típicas dos grandes ensaístas do seu tempo.17 Por exemplo, 

ao analisar o negro no futebol brasileiro, o irmão de Nelson Rodrigues apenas concentra 

seu estudo no Rio de Janeiro. Desta forma, acabou generalizando a experiência negra no 

futebol do Rio para todo o Brasil. Outro problema foi demarcar algumas temporalidades 

existentes no Rio quanto a trajetória do futebol naquele local e aplicá-las ao contexto 

nacional.18 Tal generalização também foi seguida por Anatol Rosenfeld, brasilianista, de 

origem alemã, que buscou no estudo do futebol os aspectos que compõem a formação 

social brasileira.19 Ao interpretar a história do futebol brasileiro, o autor apenas centra 

sua análise no caso do futebol paulista.  

 

 

 

                                                           
16 Estas obras, além de Casa Grande e Senzala, são: BUARQUE DE HOLANDA, Sérgio. Raízes do 
Brasil. São Paulo: Companhia das Letras, 1995 e PRADO JUNIOR, Caio. Formação do Brasil 
Contemporâneo. São Paulo, Editora Brasiliense, 1957. Os anos das primeiras edições destas obras são 
respectivamente: 1936 e 1942.  
17 As discussões sobre os limites de Mário Filho são encontradas com mais consistência em: HELAL, 
Ronaldo, LOVISOLO, Hugo, SOARES, Antônio Jorge. A invenção do país do futebol: mídia raça e 
idolatria. Rio de Janeiro: Mauad, 2001.  
18 Estas temporalidades são as quatro estabelecidas por Mário Filho. Ver a primeira citação. 
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A década de 1980: Do ópio do povo à construção das identidades 

A partir do final da década de 1970 e principalmente na década de 1980 os 

estudos sobre o futebol brasileiro sofrem um boom e gradativamente encontram adeptos 

nos mais variados saberes acadêmicos, especialmente antropólogos e sociólogos. 

Se antes as leituras sobre o futebol se resumiam ao mito da democracia racial 

freyriano, as novas interpretações seguem as mais variadas vertentes teórico-                  

-metodológicas. Algumas a favor do esporte, outras contra. Dentre alguns motivos que 

contribuíram para o crescimento das investigações sobre o tema foi a seleção brasileira 

de 1982, famosa pelo retorno do futebol arte e a recuperação do entusiasmo pelos 

brasileiros, além do aprofundamento das relações entre o futebol brasileiro e o regime 

ditatorial instaurado no Brasil em 1964.20 

Estes acontecimentos parecem dividir as leituras sobre o futebol brasileiro em 

dois grandes blocos.21 De um lado o futebol a partir da perspectiva universalista e 

fomentador de identidades e sociabilidades defendida por Roberto DaMatta, alguns 

antropólogos e sociólogos e do outro a abordagem que o entendia enquanto ópio do 

povo, defendida por Roberto Ramos e outros autores.22  Tanto as questões de identidade 

quanto as de política motivaram diversos estudiosos a investigar este objeto de acordo 

com as suas orientações ideológicas e teóricas. Vejamos um pouco destas concepções.  

Na verdade a expressão “ópio do povo” foi apropriada de Karl Marx quando 

este refletiu sobre a religião no século XIX.23 Todavia, as inspirações que motivaram 

uma leitura “marxista” sobre o futebol vão muito além do próprio Marx. Com efeito, as 

principais influências teóricas que fundamentaram a construção daquele pensamento são 

encontradas na Escola de Frankfurt.  

Embora não tratando do esporte especificamente, os frankfurtianos, sobretudo 

Theodor Adorno, Max Horkheimer e Hebert Marcuse, desenvolveram importantes 

                                                                                                                                                                          
19 ROSENFELD, Anatol. Negro, Macumba e futebol, São Paulo, Edusp/Perspectiva, 1993. 
20 Sobre a ditadura e o futebol. GUTERMAN, Marcos. O futebol explica o Brasil – O Caso da Copa de 
1970. Dissertação (Mestrado em História), PUC, 2006. 
21 DaMatta atenta para esta rivalidade de perspectivas no seu artigo. Ver: DAMATTA, Roberto. Futebol: 
ópio do povo versus drama de justiça social. Novos Estudos Cebrap (São Paulo), v.1, n. 4,  1982. 
22 A divisão das abordagens sobre o futebol brasileiro em dois blocos, a perspectiva universalista e a 
relacionada ao ópio do povo são encontradas em: MACHADO, Igor José de Renó. Futebol, clãs e nação. 
Dados – Revista de Ciências Sociais – IUPERJ, Rio de Janeiro, vol. 43, n. 1, 2000.  
23 MARX, Karl. Contribuição à Crítica da Filosofia do Direito de Hegel. Introdução. São Paulo. Editora 
Martin Claret, 2002. 
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estudos sobre o surgimento da cultura de massa e indústria cultural.24 Embasados na 

leitura destes autores, Bero Rigauer, Jean-Marie Brohm, Gerhard Vinnai ajudaram a 

desenvolver o que ficou conhecido como a Teoria Crítica do Esporte.25 Esta perspectiva 

de análise defendia que os esportes eram um elemento ideológico do capitalismo, muito 

bem utilizado no sentido de embrutecer as massas e valorizar o espírito burguês de 

competição e racionalização.26 Vale ressaltar que no momento da elaboração destes 

pressupostos o contexto histórico era de Guerra Fria. De fato, neste período, as práticas 

esportivas foram muitas vezes utilizadas politicamente tanto pelos capitalistas quanto os 

socialistas.  

Os pressupostos elaborados pela Teoria Crítica do Esporte encontraram um 

terreno muito fértil no contexto político social da América Latina. Praticamente todos os 

países estavam sob o domínio de ditaduras militares o que, decisivamente, contribuiu 

para a afirmação que o futebol na América Latina era, numa expressão recorrente à 

época, um aparelho ideológico do estado.  

Um dos principais seguidores da Teoria Crítica foi Juan Sebrelli. Em La era 

del fútbol, o autor argentino elenca diversos fatores que o fazem afirmar a nocividade do 

futebol. De acordo com Sebrelli este esporte retira o espírito crítico dos indivíduos 

fazendo-os esquecer das verdadeiras lutas: 

Desde o Império Romano com seu lema, pão e circo o espetáculo 
esportivo tem sido usado pelo poder político como compensação 
simbólica das misérias da vida cotidiana. No mundo atual o futebol, como 
também o rock, é utilizado como meio de adestramento, de controle 
psicológico para alijar as massas e a juventude da reflexão sobre os 
problemas reais 27 

 
No Brasil, um dos principais adeptos da Teoria Crítica do Esporte é Roberto 

Ramos. Em Futebol: ideologia do poder, o autor também entende o futebol como um 

aparelho ideológico do estado, constituindo-se em um mecanismo que reproduz as 

                                                           
24 ADORNO, Theodor W. & HORKHEIMER, Max. A Indústria Cultural — O Iluminismo como 
mistificação de massa. In: LIMA, Luiz Costa (org.). Teoria da cultura de massa. Rio de Janeiro: Paz e 
Terra, 1990 e MARCUSE, H. A ideologia da sociedade industrial. Rio de Janeiro: Zahar, 1969. 
25 Para mais informações sobre a Teórica Crítica do Esporte: VAZ, Alexandre Fernandez. Teoria crítica 
esporte: origens, polêmicas, atualidade. In: Esporte & Sociedade. Vol. 1, n. 1, 2006. Disponível na 
internet: http://www.esportesociedade.com. 
26 As principais obras destes autores são: VINNAI, Gerhard. El fútbol como ideología. Madrid: Siglo 
Veintiuno, 1974, BROHM, Jean - Marie. (Org). Deporte, Cultura y Represión. Barcelona: Gustavo Gili, 
1978, RIGAUER, Bero. Sport und Arbeit. Frankfurt: Suhrkamp, 1969. 
27 SEBRELLI, Juan, José. La era del fútbol. Buenos Aires: Debolsillo, 2005, p. 155. 
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desigualdades econômicas, políticas e sociais do modo de produção. Enfim, o futebol é 

um produto alienante da indústria cultural que distorce a realidade. 28  

Apesar da inexistência de uma filiação com a Teoria Crítica do Esporte, 

existiram outros trabalhos que também seguiram um viés “marxista” crítico do futebol. 

Joel Rufino dos Santos, em História política do futebol brasileiro, percebe a 

popularização desta atividade enquanto uma prática alienadora que servia para 

manipular operários paulistas e cariocas.29 Era necessário conter as massas que cada vez 

mais se organizavam em torno dos seus interesses. Assim, o futebol, que passava por 

um processo de popularização, seria a ferramenta ideal no processo de alienação dos 

trabalhadores do sudeste brasileiro. Segundo Rufino dos Santos, o futebol seria imposto 

aos operários para “queimar” as energias na tentativa de impedir as greves que no início 

do século XX se apresentavam emergentes. 

Por sua vez, Waldenyr Caldas ao analisar o futebol brasileiro de 1894 a 1933, 

período em que era elitizado até a sua popularização, se concentra demasiadamente em 

uma história institucional.30 Para justificar a entrada dos negros nos clubes da elite, 

Caldas afirma que a causa primeira foi o fato de que em alguns clubes era preciso 

colocar os negros para completar o time. Ao final da sua narrativa, o estudioso ainda 

argumenta que o principal motivo da popularização do futebol no Brasil foi a intensa 

apropriação do Governo Vargas. Por outro lado, Caldas apresenta algumas 

contribuições ao desfazer alguns mitos, como a ideia de amor à camisa. Caldas observa 

que já nas décadas de 1920-30 alguns jogadores lutavam pelo profissionalismo no 

futebol buscando o assalariamento.  

Numa leitura em conjunto das obras de cunho “marxista” sobre o futebol 

percebe-se que alguns autores estavam muito influenciados pelo contexto sociopolítico, 

o que contribuiu para uma produção acadêmica mais ideológica do que propriamente 

empírica. Na busca em mostrar o futebol enquanto uma prática alienante e utilizada pelo 

Estado, alguns textos acabaram realizando distorções sobre a noção de indústria cultural 

da Escola de Frankfurt, bem como generalizações da própria teoria marxista.31  

                                                           
28 RAMOS, Roberto. Futebol: ideologia e poder. Petrópolis: Vozes, 1988. 
29 SANTOS, Joel Rufino dos. História política do futebol brasileiro. São Paulo: Brasiliense, 1981. 
30 CALDAS, Waldenir. O pontapé inicial: memória do futebol brasileiro. São Paulo, IBRASA, 1990. 
31 É possível, observar, por exemplo, que essas perspectivas não levam em consideração a ideia da 
dialética, um conceito chave na perspectiva do materialismo histórico. Sobre a importância da dialética no 
materialismo histórico e na construção historiográfica ver: HOBSBAWM, Eric. O que os historiadores 
devem a Karl Marx? In: Sobre História. São Paulo: Companhia das Letras, 2006. 
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Apesar da quantidade significativa deste tipo de leitura, a década de 1980 

também viu florescer novas alternativas para o estudo do futebol.32 Seguramente, um 

trabalho fecundo para o surgimento de novas abordagens e perspectivas foi o de 

Roberto DaMatta. Em Futebol: ópio do povo versus drama de justiça social33, o 

antropólogo demonstra novas possibilidades para o entendimento do futebol brasileiro 

que diferem de uma enquanto um fenômeno meramente ideológico. Neste bojo, novas 

questões são pensadas para o tema, como o estudo das torcidas, as suas relações com os 

clubes e a seleção brasileira, o racismo e a profissionalização no futebol, a análise da 

violência nos estádios, entre outras opções. Buscando desconstruir a concepção do 

futebol como um aparelho ideológico, DaMatta apresenta o esporte enquanto uma 

prática presente na sociedade que estabelece uma relação dialética com a própria, 

refletindo as suas contradições, conflitos e relações de poder. Esta perspectiva difere da 

noção de “ópio do povo”, uma vez que não estabelece uma relação de oposição entre a o 

futebol e a sociedade, tampouco afirma que tal atividade seria contrária aos 

“verdadeiros” interesses sociais.34 A postura teórica damattiana para a compressão deste 

fenômeno esportivo se torna seminal para a elaboração de novos estudos, os quais 

ficaram conhecidos como a virada romântica justamente por elaborar interpretações 

mais dialéticas acerca do futebol na sociedade brasileira.35  

Entre estes novos estudos, o próprio DaMatta organiza em 1982 uma coletânea 

fundamental para a virada teórica nos estudos sobre o futebol.36 Em conjunto com 

outros autores, o antropólogo reuniu uma série de textos que buscavam enxergar o 

esporte pelo viés culturalista. Inicialmente, DaMatta desconstruiu a  noção de que o 

futebol é um mero instrumento de alienação das elites burguesas. 

O autor também traz uma importante contribuição ao pensar o futebol como 

um drama da vida social. De acordo com DaMatta, “o futebol brasileiro pode ser 

estudado como sendo capaz de provocar uma série de dramatizações do mundo 

                                                           
32 Deve-se considerar que de modo geral a década de 1980 experimenta uma grande renovação na 
academia. Tanto a história como sociologia e antropologia se beneficiam com a chegada de novas 
perspectivas teóricas. Sobre a renovação historiográfica ver: FICO, Carlos & POLITO, Ronald. Brasil: 
historiografia nos anos 80. In: Revista de História. Vol.3, n.1, 1992. 
33 DAMATTA, Roberto. Futebol: ópio do povo versus drama de justiça social. Novos Estudos Cebrap 
(São Paulo), v.1, n. 4, 1982. 
34 DAMATTA, Roberto. (org) O universo do futebol. Rio de Janeiro: Pinakhotheke, 1982. 
35 Sobre o termo “virada romântica”: LOVISOLO, H. Sociologia do esporte: viradas argumentativas. In: 
Encontro Anual da ANPOCS, Anais do 26º Encontro Anual da ANPOCS. Caxambu, ANPOCS, 2002. 1 
CD-ROM, GT 06. 
36 DAMATTA, Roberto. (org) O universo do futebol. Rio de Janeiro: Pinakhotheke, 1982. 
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social.”37 Em outros textos, o autor também entende que o futebol reflete a ideia de que 

este esporte no Brasil acaba, em parte, trazendo uma mensagem democrática ao tentar 

horizontalizar as relações sociais no Brasil. Segundo DaMatta, nos estádios é possível 

enxergar redes de sociabilidades mais simétricas entre classes/grupos distintos e 

antagônicos que em outras situações e espaços não são encontradas.38 Por fim, o futebol 

ainda pode ser entendido e estudado sobre o prisma da formação das identidades A 

seleção brasileira é um dos exemplos de como o futebol pode fomentar uma identidade 

nacional unido grupos sociais de identidades múltiplas e contraditórias como o caso da 

realidade brasileira.39 

Em 1982 surge outra coletânea. Elaborada e organizada por José Carlos S. 

Meihy e José Sebastião Witter, Futebol e Cultura reúne uma série de textos sobre 

variados aspectos do futebol na sociedade brasileira.40 Um aspecto positivo da coletânea 

é a multiplicidade de olhares visto que os textos são de autoria de antropólogos, 

sociólogos e principalmente historiadores. Estes últimos apresentam leituras renovadas, 

procurando investigar o esporte na perspectiva da História Social e Política. Dessa 

forma, há um esforço em pensar o esporte numa perspectiva mais dialógica, que 

considera tanto as apropriações políticas, como as relações dos indivíduos com o 

futebol. 

Enfim, a década de 1980 foi fundamental para o desenvolvimento dos estudos 

sobre o futebol. Embora permanecesse em algumas generalizações, as produções desta 

década, sobretudo os trabalhos de Roberto da DaMatta, foram importantes para a 

afirmação do futebol como prática sociocultural que marca a sociedade brasileira  

refletindo as suas contradições e nuances. Além de relativizar o mito do “ópio do povo”, 

                                                           
37 DAMATTA, Roberto. (org) O universo do futebol. Rio de Janeiro: Pinakhotheke, 1982, p. 29. 
38 DAMATTA, Roberto. Antropologia do óbvio – notas em torno do significado social do futebol 
brasileiro. In: Revista USP, São Paulo, n. 22, jun./ago. 1994. 
39 A perspectiva damattiana foi seminal para as novas produções tanto na década de 1980 quanto 1990. 
Entre os principais trabalhos a adotar a perspectiva de DaMatta encontramos: GUEDES, Simoni: O 
futebol brasileiro – instituição zero.  Dissertação (Mestrado em Antropologia Social) - PPGAS/Museu 
Nacional/UFRJ, Rio de Janeiro, 1977, ARAÚJO, R. B. de. Os gênios da pelota: um estudo do futebol 
como profissão. Dissertação (Mestrado em Antropologia Social) - PPGAS/Museu Nacional/UFRJ, Rio de 
Janeiro, 1980. Já nos anos 1990: TOLEDO, Luis Henrique Dias. Torcidas Organizadas de Futebol. 
Campinas: Autores Associados/Anpocs, 1996, DAMO, Arlei Samo. Para o que der e vier: o 
pertencimento clubístico no futebol brasileiro a partir do Grêmio de Foot-Ball Porto Alegrense. 
Dissertação (Mestrado em Antropologia Social) - IFCH/PPGAS/UFRGS, Porto Alegre, 1998, MURAD, 
Maurício. Corpo, magia e alienação - o negro no futebol brasileiro: por uma interpretação sociológica do 
corpo como representação social. Pesquisa de Campo/Revista do Núcleo de Sociologia do Futebol, n.0, 
1994 e GORDON JÚNIOR, César. História social dos negros no futebol brasileiro. Pesquisa de 
Campo/Revista do Núcleo de Sociologia do Futebol, n.2, 1995. 
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os estudos antropológicos e sociológicos foram fundamentais para a continuidade das 

pesquisas. Neste sentido, as décadas de 1990 e 2000, foram as principais beneficiadas 

pelo movimento. 

Os anos 1990 e o momento atual 

O que distingue este momento é o início do interesse mais sistemático de 

historiadores pelo tema. Com o avanço das perspectivas historiográficas questões 

relacionadas a gênero, a literatura, a política e situações de classe, raça e religião são 

trazidos para o futebol. Neste cenário novos aportes teóricos também são pensados para 

a elaboração de novas perspectivas para o futebol. Entre estes encontramos a noção de 

classe e experiência em E. P Thompson, campo esportivo em Pierre Bourdieu e habitus 

e processo civilizador em Norbert Elias. 

Um dos primeiros estudos propriamente historiográficos é o de Plínio José 

Labriola de Campos Negreiros.41 Em Resistência e rendição, investiga a constituição do 

futebol em São Paulo analisando o surgimento do Corinthians e o processo de 

popularização do gênero esportivo na cidade. Em outra produção investiga os anos de 

1930 e 1940, atentando para o processo de constituição de uma nacionalidade brasileira 

através do futebol.42 Através da Copa do Mundo de 1938 e a construção de estádio do 

Pacaembu em 1940, Plínio Negreiros demonstra como nestes episódios a invenção de 

uma nacionalidade brasileira estava imbuída. A Copa de 1938, por exemplo, 

representou uma grande união nacional em torno do sucesso brasileiro no torneio. Ao 

ser derrotado, injustamente, segundo os cronistas brasileiros da época, nas semifinais 

pela Itália, a seleção voltou para o seu país aclamada nacionalmente, uma vez que a 

derrota para a Itália ocorreu devido a um “equívoco” do juiz. Cabe lembrar que a Itália 

ao vencer o Brasil afirmou que aquela vitória “foi o triunfo da inteligência tática itálica 

contra a força bruta dos negros”.43 De alguma forma este episódio resultou no 

                                                                                                                                                                          
40 MEIHY, José Carlos & WITTER, José Sebastião. (Orgs) Futebol e cultura – coletânea de estudos. São 
Paulo: Imesp/Daesp, 1982.   
41 NEGREIROS, Plínio José Labriola de Campos. Resistência e Rendição: A gênese do Sport Club 
Corinthians Paulista e o Futebol Oficial em São Paulo, 1910-1916. Dissertação (Mestrado em História) 
PUC: São Paulo, 1992.  
42 NEGREIROS, Plínio José Labriola de Campos. A nação entra em campo: futebol nos anos 30 e 40. 
São Paulo: PEPGH/PUC-SP. Tese de doutorado em História na Pontifícia Universidade Católica de São 
Paulo, 1998. 
43 GALEANO, Eduardo. Futebol ao sol e à sombra. Porto Alegre: L&PM, 1995, p. 79. Para mais 
informações sobre a copa 1938 e a relação entre futebol e a política ver também: AGOSTINO, Gilberto. 
Vencer ou Morrer: Futebol, Geopolítica e Identidade Nacional. Rio de Janeiro: Mauad, 2002. 
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acirramento das identidades entre brasileiros e italianos, o que contribuiu para o 

estreitamento dos laços identitários entre aqueles.  

Outro trabalho fundamental de história foi o da socióloga Fátima Antunes. Em 

Futebol de fábrica em São Paulo,44 Antunes buscou perceber como a introdução do 

futebol no Brasil contribuiu para a construção de novas relações de classe no âmbito de 

algumas fábricas em São Paulo. A autora analisa como estas se beneficiaram do futebol 

quando, numa questão de propaganda, associaram o seu nome a clubes formados por 

trabalhadores da sua empresa. Por outro lado, a socióloga analisa também a relação 

entre a cultura operária e o advento do futebol, evidenciando como o movimento 

operário em algum momento percebeu na prática esportiva uma oportunidade de 

identidade de classe.45 Vale destacar que este trabalho foi um dos primeiros a pensar na 

relação entre o futebol e as classes trabalhadoras, perspectiva que foi retomada com 

força especialmente em 2007. 

Ainda no âmbito histórico Micael Herschmann e Kátia Lerner, em um pequeno 

livro, investigam a relação entre o futebol, o jogo do bicho e as apostas no Rio de 

Janeiro.46 Em relação ao futebol, neste estudo é possível perceber como foi apropriado 

de diversas maneiras. Neste caso, o futebol, elemento civilizador das elites, acabou 

desvirtuado das suas intenções primeiras, servindo para as apostas, prática condenada 

no início do século XX. 

Embora não tenha sido produzido no âmbito historiográfico, o trabalho de José 

Renato de Campos Araújo é um estudo sobre a relação entre imigração e o futebol no 

Brasil. Através do uso de fontes históricas, como periódicos, Araújo analisa como a 

fundação do Palestra Itália, atualmente Palmeiras, representou a construção do 

sentimento de italianidade entre os imigrantes italianos.47 Até então, os italianos que 

chegavam em São Paulo se identificavam mais pelos nomes das regiões das quais 

adivinham. A fundação do clube, de certo modo, logrou a estes indivíduos um 

sentimento de unidade nacional. 

                                                           
44  ANTUNES, Fátima Martin R. Ferreira. Futebol de fabrica em São Paulo. Dissertação (Mestrado em 
Ciências Sociais) FFLCH, USP, 1992. 
45 ANTUNES, Fátima Martin R. Ferreira. “O futebol nas fábricas”. In: Revista USP, São Paulo, n. 22, 
jun./ago. 1994.  
46 HERSCHMANN, Micael & LERNER, Kátia. Lance de sorte: o futebol e o jogo do bicho na belle 
époque carioca. Rio de Janeiro, Diadorim Ed., 1993. 
47 ARAÚJO, José Renato de Campos. Imigração e futebol: o caso do Palestra Itália. Dissertação 
(Mestrado em Ciências Sociais) – Instituto de Filosofia e Ciências Humanas, UNICAMP, Campinas, 
1996. 
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Além das obras de caráter histórico, nos anos 1990, alguns trabalhos das 

ciências sociais dão continuidade às perspectivas damattianas.  Em 1994 surge uma 

nova coletânea, uma edição especial da Revista Usp. Além do já citado texto de Roberto 

DaMatta, a coletânea conta com outras importantes contribuições, destacando Nicolau 

Sevcenko. Este analisa o advento do futebol nas cidades brasileiras enquanto um 

elemento da modernidade associado às novas experiências urbanas.48  

Na Bahia um dos poucos trabalhos existentes sobre o futebol é de um 

antropólogo. Jeferson Bacelar, em Gingas e nós, evidencia como o futebol praticado em 

alguns bairros de Salvador revela sociabilidades, territorialidades e rivalidades entre 

times de diferente bairros.49 Através da observação do futebol na Boca do Rio, um 

bairro soteropolitano, Bacelar demonstrou como, através dos babas50, alguns moradores 

recém-residentes naquele bairro conquistaram o respeito dos moradores mais antigos 

que se mostravam resistentes quanto a presença de moradores novos. 

No âmbito sociológico Ronaldo Helal, adotando uma leitura damattiana do 

futebol investiga a relação do esporte com a sociedade. No livro Passes e impasses, 

Helal observa como a grande dualidade brasileira entre moderno e tradicional também é 

presente no futebol. Neste sentido, Helal analisa a organização do futebol brasileiro com 

atenção dirigida ao conflito entre a tentativa de modernizar a organização do futebol 

profissional brasileiro e a manutenção do tradicionalismo na figura de grandes 

cartolas.51  

Francisco Xavier Rodrigues investiga o futebol profissional observando a 

formação do jogador no Internacional, clube de Porto Alegre e a constituição de um 

habitus que constitui a concepção de jogador profissional. Através da investigação de 

um habitus entre os jogadores do Internacional, Rodrigues contribui para 

desnaturalização da ideia da profissão de jogador de futebol ser resultado da vocação ou 

dom.52 

                                                           
48 SEVCENKO, Nicolau. Futebol, metrópoles e desatinos. In: Revista USP, São Paulo, n. 22, jun./ago. 
1994. Essas discussões podem ser encontradas com mais profundidade em: SEVCENKO, Nicolau. Orfeu 
extático na metrópole: São Paulo: sociedade e cultura nos frementes anos 20. São Paulo: Companhia das 
Letras, 1992. 
49 BACELAR, Jeferson Gingas e nós: O jogo do lazer na Bahia.  Fundação casa de Jorge. Salvador, 
1991.  
50 Termo que, na Bahia, equivale a pelada ou rachão. 
51 HELAL, Ronaldo. Passes e impasses: futebol e cultura de massa no Brasil. Petrópolis: Vozes, 1997. 
52 RODRIGUES, Francisco Xavier Freire. A formação do Jogador de Futebol no Sport Club 
Internacional (1997- 2002). Dissertação ( Mestrado em Sociologia),  PPGS/UFRGS, 2002. 



 

 

33 

Pela quantidade de obras surgidas na década 1990, é possível verificar a 

efervescência acadêmica em relação aos estudos sobre o futebol. Contudo, as pesquisas 

historiográficas em torno deste esporte continuaram pequenas frente a grande maioria 

de trabalhos oriundos das ciências sociais. Outro ponto a ser questionado é que, por se 

tratar de textos oriundos de ciências sociais, a maioria dos estudos repete algumas 

generalizações deixadas por Mário Filho. Embora DaMatta e os seus seguidores das 

ciências sociais tenham contribuído significativamente para os estudos do futebol, ao 

fazerem grandes análises em torno do esporte, recorrem a panoramas gerais para a 

explicação da história do futebol brasileiro. Somente a partir de 2000 que estes 

começaram a serem revistos quando, a História definitivamente se interessou pela 

análise do futebol.  

Já no final dos anos 1990 começa a existir um esforço em desconstruir algumas 

generalizações. Gilmar Mascarenhas de Jesus defende a necessidade de se pensar o 

surgimento do futebol no Brasil em relação com as peculiaridades de cada cidade onde 

esteve presente.53 O próprio Jesus narra, por exemplo, a existência da um liga negra no 

futebol porto-alegrense no início do século XX.54 O surgimento de uma liga composta 

por jogadores negros neste período altera substancialmente a constatação de Mário 

Filho da inexistência de uma participação mais ativa de negros nos primórdios do 

futebol brasileiro.55 

Já Footballmania de Leonardo Affonso Miranda Pereira pode ser considerado 

como um dos principais trabalhos históricos sobre o futebol no Brasil.56 Realizando um 

estudo de História Social sobre o futebol no Rio de Janeiro entre 1902 e 1938, Pereira 

analisa a formação dos primeiros clubes, primeiros jogos e competições. Investiga 

também como ocorreu o processo de popularização deste esporte, atentando para os 

processos de identificação entre as classes populares e o futebol, através das peladas e 

dos clubes populares e de fábrica como o Bangu. Por fim, ainda demonstra como a 

                                                           
53 JESUS, Gilmar Mascarenhas de. Futebol e Modernidade no Brasil: A geografia histórica de uma 
inovação. In: Lecturas: Educación Física y Deportes [online]. Mayo 1998, Año 3, n. 10. Disponível em 
Internet: http://www.efdeportes.com/efd10/geoe.htm. 
54 JESUS, Gilmar Mascarenhas de. O futebol da Canela Preta: o negro e a Modernidade em Porto Alegre. 
In: Anos 90 – revista do programa de pós-graduação em história. Porto Alegre, n. 11, p. 144-161, julho de 
1999. 
55 Mário Filho entende que apenas como a “revolução vascaína” em 1924 os negros tiveram participação 
ativa no futebol. 
56 PEREIRA, Leonardo Affonso de Miranda. Footballmania: uma história social do futebol no Rio de 
Janeiro, 1902-1938. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 2000. 
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popularização do futebol esteve ligada as tentativas de apropriação política do esporte 

pelos políticos, a exemplo de Getúlio Vargas e a seleção brasileira de 1938.  

É importante destacar o valor que esta obra tem na historiografia do futebol no 

Brasil. Recorrendo a uma diversidade de fontes primárias, como jornais, relatórios e 

estatutos, o autor relativizou as grandes generalizações já citadas. O pensamento 

difundido por Mário Filho de que o futebol só experimentou uma popularização mais 

acentuada nas décadas de 1920 e 1930, quando, respectivamente, ocorreu a “revolução 

vascaína”, com a conquista do campeonato carioca pelo Vasco com um time de maioria 

negra, e a profissionalização do futebol, foi revista pelo o autor. Pereira demonstrou que 

já em 1910 existia uma forte popularização do esporte no Rio de Janeiro com a 

existência de diversos clubes. O trabalho do historiador também pode ser considerado 

um esforço em mostrar através de uma pesquisa empírica consistente as peculiaridades 

do futebol na então capital do Brasil, que foram próprias e únicas daquele contexto. 

Outra contribuição foi trazer novas possibilidades investigativas para o futebol. Até 

então a extensa maioria dos trabalhos estavam voltados para análise do esporte enquanto 

elemento de identidade social. Pereira, além de entender este aspecto, traz noções 

thompsinianas de classe e experiência para o entendimento da relação entre classe 

trabalhadora e o futebol. Além disso, não deixa de ver os usos políticos do futebol sem, 

no entanto, afirmar categoricamente que este ratifica a velha máxima do “ópio do 

povo”. Enfim, ao perceber no futebol as diversas relações de poder que estruturam 

qualquer sociedade histórica, o trabalho de Pereira pode ser considerado um clássico da 

recente historiografia do futebol brasileiro, que contribuiu fundamentalmente para o 

surgimento de outras pesquisas historiográficas. 

Em 2007, por exemplo, foram produzidos três trabalhos que sintetizam a 

continuidade das perspectivas de Leonardo Pereira. As dissertações de mestrado de 

Rodrigo Pinto, Daniela Silva e Victor Emrich comungam da ideia do futebol enquanto 

prática de sociabilidade das classes trabalhadoras.57 Nos três trabalhos é possível ver 

como os trabalhadores e operários se apropriaram do futebol, fundando seus clubes, 

além de associar práticas sindicais e lutas de classe ao futebol.58 Através destes estudos 

                                                           
57 Além das influências de Leonardo Miranda os trabalhos se orientam na perspectiva da História Social 
do Trabalho através de Sidney Chalhoub em relação a análise das sociabilidades das classes 
trabalhadoras. Ver por exemplo: CHALHOUB, Sidney. Trabalho, lar e botequim: o cotidiano dos 
trabalhadores no Rio de Janeiro da belle epoque. São Paulo: Brasiliense, 1986. 
58 PINTO, Rodrigo Márcio Souza. Do passeio público à ferrovia: O futebol proletário em fortaleza (1904 
– 1945). Fortaleza, 2007. Dissertação (Mestrado em História) UFC, 2007, SILVA, Daniela Alves da. 
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é possível perceber um esforço sistemático em fugir e relativizar as grandes explicações 

sobre o futebol brasileiro. Destas produções a principal contribuição a ser destacada é a 

crítica que envolve a relação entre futebol e classes trabalhadoras. Nestes textos a 

relação do futebol com os trabalhadores demonstra como estes utilizaram do esporte 

como um momento de estreitamentos dos laços identitários como também de lutas 

sociais. Tal esforço teórico e metodológico demonstra o quanto a recente produção 

historiográfica sobre o futebol está em consonância com as produções internacionais 

que entendem este esporte enquanto uma prática importante para o estudo das classes 

trabalhadoras. Já nas décadas de 1980-90 é possível encontrar uma bibliografia 

internacional relevante sobre as possibilidades de estudo do esporte e as relações de 

classe.59 No Brasil vários esforços têm sido realizados na tentativa de demonstrar o 

quanto o esporte e o futebol participaram ativamente da formação de uma cultura dos  

trabalhadores.60  

Nos anos 2000 também surgiram outras produções de destaque O livro do 

historiador Moraes dos Santos Neto salienta o fato do futebol já existir no Brasil antes 

mesmo de Charles Miller, considerado o introdutor do futebol no Brasil.61 Analisando a 

prática do futebol em colégios jesuítas em 1890 em São Paulo, o autor contribui para a 

relativização do pioneirismo de Charles Miller em relação a introdução do futebol no 

país.  

Ricardo Lucena, em tese de doutorado, apresentou como o futebol e o esporte 

em geral no início do século XX estavam associados à busca de novas experiências 

                                                                                                                                                                          
Futebol e Cultura operária: Um estudo de caso do Villa Nova Atlético Clube. Belo Horizonte, 2007. 
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la historia de la clase obrera inglesa (1832-1982). Madrid: Siglo Veintiuno, 1989, HOLT, Richard (org.). 
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modernas e civilizadas oriundas da Europa.62 Ao analisar o lazer como uma 

configuração cultural própria dos novos ideais republicanos, Lucena atenta para a 

necessidade de se pensar a relação entre esporte e processos civilizadores, uma relação 

que é inerente àquele contexto histórico. Desta forma, o autor demonstra as 

possibilidades e importância das reflexões teóricas de Norbert Elias para o estudo do 

futebol e do esporte.63 

Fátima Antunes publica em 2006 uma obra sobre a construção de uma 

identidade nacional através de textos sobre o futebol produzidos por José Lins do Rego, 

Mário Filho e Nelson Rodrigues.64 Luis Borges, Bernardo Buarque de Hollanda e Fabio 

Franzini também seguem a mesma perspectiva, porém analisando autores diferentes.65 

Ao passo que Borges investiga a identidade nacional através das crônicas de Nelson 

Rodrigues, João Saldanha e Armando Nogueira, Hollanda deteve suas análises 

especificamente as crônicas de José Lins do Rego. Por sua vez, Fábio Franzini em As 

Raízes do País do Futebol atenta para a relação entre nacionalidade e futebol, 

analisando como se deu a construção de ideia do gingado e malícia elementos que 

compõem a forma do brasileiro jogar. 

No campo historiográfico, além dos trabalhos que relacionaram o futebol com 

as classes trabalhadoras e a identidade nacional, nos últimos três anos novos estudos 

surgiram com uma abordagem mais dialética sobre o futebol. Adotando o conceito de 

Campo Esportivo de Pierre Bourdieu, Raphael Rajão Ribeiro, investigando o 

surgimento do futebol em Belo Horizonte, preocupa-se com a circularidade do esporte 

nas diversas camadas sociais da cidade.66 Objeto constituinte do imaginário da 

modernidade, o futebol representava os novos anseios civilizados para o novo modelo 

                                                           
62 LUCENA, Ricardo de Figueiredo. O esporte na cidade: Aspectos do esforço civilizador brasileiro. 
Campinas, 2000. Tese (Doutorado em Educação Física) Unicamp, 2000. 
63 Vale destacar a importância dos estudos de Elias para a análise do surgimento do futebol no Brasil. 
Enquanto estudioso dos processos civilizadores, Elias analisa como o surgimento dos esportes modernos 
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informações: ELIAS, Norbert, DUNNING, Eric. A Busca da Excitação. Lisboa: Difel, 1992.   
64 ANTUNES, Fátima. “Com o brasileiro não há quem possa!” – Futebol e identidade nacional em José 
Lins do Rego, Mário Filho e Nelson Rodrigues. São Paulo: Unesp, 2006.    
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(1919-1950). Dissertação (Mestrado em História Social) São Paulo: FFLCH – USP, 2000. 



 

 

37 

de cidade pensado para a nova capital mineira. Contudo, tal prática também foi 

apropriada pelos populares, culminando no surgimento de novas sociabilidades e 

representações. 

Outro trabalho de destaque é o de Marcos Guterman. Através de jornais, 

revistas e outras fontes impressas, analisa a relação entre a ditadura militar e o futebol.67 

Sem se apoiar na ideia de “ópio do povo”, Guterman demonstra o quanto o futebol se 

tornou importante para a sociedade brasileira ao ponto do próprio regime militar tentar 

se beneficiar com a, considera naquele momento, paixão nacional. 

Por fim, Hilário Franco Júnior e José Miguel Wisnik respectivamente em 2007 

e 2008 lançaram duas importantes obras para o estudo do futebol no âmbito nacional.68 

O primeiro, ao entender o futebol na perspectiva do fenômeno sociocultural total, 

defende que através deste esporte é possível compreender os diversos momentos da 

história do Brasil e do mundo. Além disso, Franco Júnior vê o futebol como uma 

metáfora no mundo social. Ou seja, através deste esporte é possível enxergar diversos 

aspectos sociológicos, antropológicos, religiosos que formam o sujeito e a sociedade. Já 

José Miguel Wisnik, em um primoroso ensaio, analisa as diversas significações e 

ressignificações do futebol pelos brasileiros. Demonstra como através da principal 

atividade esportiva brasileira é possível compreender as principais teorizações 

elaboradas pelos grandes ensaístas brasileiros. Entre estas Wisnik analisa a relação do 

futebol com a democracia racial pensada por Gilberto Freyre e o futebol em relação a 

concepção de homem cordial elaborada por Sérgio Buarque de Hollanda.  

Ao final deste passeio historiográfico observamos que atualmente o futebol 

goza de grande prestígio nas academias brasileiras. Em diversas Universidades já 

existem diversos grupos interessados nos estudos desta prática. Se antes os seus estudos 

concentravam-se nas áreas da sociologia e antropologia, a partir dos anos 2000 pode-se 

verificar um vertiginoso crescimento de estudos historiográficos sobre o futebol.  

Infelizmente na Bahia são raros os estudos sobre o futebol. A extensa maioria 

dos trabalhos são monografias de conclusão de curso ligadas às graduações de 
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comunicação social, portanto, textos de caráter jornalístico. Foi possível identificar um 

trabalho que chama a atenção. Paulo Roberto Leandro, ao investigar a evolução do 

jornalismo esportivo baiano, evidencia como em alguns momentos os processos 

evolutivos deste gênero jornalístico na Bahia se constituíram como formas de 

resistência a ascensão política dos dirigentes de clubes baianos.69  

A dificuldade em localizar outros trabalhos referentes ao futebol baiano já 

demonstra a rara existência de produções acadêmicas sobre o esporte no Estado. Neste 

sentido acreditamos na importância do estudo da história do futebol na Bahia. Assim 

como em outras regiões brasileiras a história do futebol baiano revela inúmeras 

peculiaridades. Entretanto, o futebol baiano também revela semelhanças com os outros 

locais nos quais o futebol foi introduzido. Assim como em outras grandes cidades o 

futebol aqui foi praticado inicialmente pelas elites locais. Deste modo, tal prática 

esportiva também contribuiria para a vivência dos novos valores civilizados que aqui 

necessitavam ser cultivados. Contudo, paralelamente a prática do futebol pelas elites, os 

populares rapidamente se apropriaram do futebol, fazendo com que este também se 

constituísse como uma prática popular. Vejamos um pouco desta história.  
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das Letras, 2008. 
69 LEANDRO, Paulo Roberto. O jornalista e o cartola: O jornalismo esportivo impresso na Bahia e sua 
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CAPÍTULO 2 

FUTEBOL, CIVILIDADE E MODERNIDADE 

 

Em uma quarta feira de outubro de 1906, o Diário de Notícias publicava uma 

longa notícia emitindo sua opinião acerca da situação da cidade em relação aos 

divertimentos:  

 
A nossa velha capital é o que pode se chamar uma cidade insípida, apezar das 
bellezas que a dotou a natureza. Sem theatros, e os dois arremedos que 
possue sempre fechados, a cidade do Salvador não tem um estabelecimento 
de diversões para esse 267 mil habitantes que lhe povoam o solo. 
No entanto, nada mais fácil do que se dotar a velha cidade com um centro de 
divertimentos, à semelhança de outras capitaes, onde o povo acha, para 
serenas a fadiga dos seus labores, logares aparazíveis, onde ora se escute boa 
música, ora assista à partidas de sports, enfim, às múltiplas diversões de que 
nos fallam as historia de povos civillizados. 
[...] Em todas as cidades civilisadas, no paiz, ou no extrangeiro, os poderes 
públicos, quando não a iniciativa particular, se preoccupam com estas coisas. 
[...] Na Bahia, porem, ainda se morre de tédio, de aborrecimento... Não fosse 
o gosto pelo sport, actualmente tão accentuado, e aquellas partidas em que se 
apagavam os dignos moços em bellos combates – ainda assim num campo 
impróprio – e não sabemos o que seria da Bahia, cada dia mais decahiada!70 

  
A insatisfação do articulista nos serve de ponto de partida, uma vez que 

apresenta um desejo das elites soteropolitanas para a sua cidade: a modernização.  

Desde o final do século XIX as classes abastadas visavam inserir Salvador em 

um novo modelo de sociedade. Ainda naquele período as primeiras reformas urbanas se 

iniciaram. Contudo, foi no início do século XX, sobretudo nas administrações de José 

Joaquim Seabra e  Francisco Góes Calmon, que Salvador passou por transformações 

significativas. Inspiradas em uma noção ocidental/europeia de civilização71, 

principalmente através das experiências de gestão da Paris de Haussmann72, do Rio de 

Pereira Passos73, além de cidades que estavam passando por este processo,74 as 

                                                           
70 Jornal Dário de Notícias, Salvador, 10 de outubro de 1906. 
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autoridades, intelectuais, jornalistas, médicos, sanitaristas, profissionais liberais 

tentaram empreender um projeto de sociedade que compreendia as reformas urbanas 

como construção de ruas, avenidas e praças, esgotamento e saneamento, fornecimento 

de eletricidade entre outras obras. Na administração de J. J. Seabra, por exemplo, foi 

criada a Avenida Sete, principal obra do seu governo.75 Várias ruas foram alargadas na 

busca por espaços mais arejados e limpos, praças foram construídas e reformadas, a 

exemplo do Campo Grande. Até importantes edifícios da cidade foram demolidos como 

a Igreja da Sé, destruída para a passagem de bondes causando grande insatisfação.76 

Seabra também implantou uma série de reformas visando a melhoria das condições de 

higiene e salubridade como a construção de rede de esgotos.   

Todavia, a tentativa de inserção da Bahia na chamada Belle Epoque não 

ocorreu apenas com sua reforma física. Como salienta Marshall Berman, as ideias de 

modernidade e modernização se fundamentam pela busca da vivência de novas 

sociabilidades e práticas culturais na urgência de transformação e mudança em relação a 

um passado recente.77 Nesta perspectiva, a modernidade se apresenta não só como um 

projeto de remodelação do espaço através de intervenções e inserções de novas 

tecnologias, mas principalmente pela busca por novas sensibilidades e sociabilidades, 

resultantes da necessidade de mudança dos padrões comportamentais e das relações 

sociais. Neste sentido, a remodelação do espaço necessariamente deveria vir 

acompanhada de novas formas de uso destes.  

Para a efetividade dos novos ambientes, as elites e autoridades passaram a 

reprimir e perseguir sistematicamente os usos populares dos espaços. Até então os 

logradouros públicos eram lugares sociais privilegiados da população subalternizada. 

Utilizada por capoeiras, vendedores e vendedoras ambulantes, peraltas, mendigos, 

lavadoras, as ruas, becos, e praças, ao longo da colônia e do Império, se constituíram 

enquanto espaços de sociabilidade e solidariedade de negros, escravos e libertos, 

brancos pobres, mulheres entre outros sujeitos.  

                                                           
75 Para um panorama das reformas de J. J. Seabra: LEITE, Rinaldo Cesar Nascimento. E a Bahia Civiliza-
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GOMES, Marco Aurélio de A. Filgueiras. "Idealizações Urbanas e a Construção da Salvador Moderna". 
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Cultivando novos costumes, as elites buscavam substituir, portanto, os grupos 

subalternizados e os seus usos das ruas. O footing, os passeios das senhorinhas no fim 

de tarde, passariam a substituir a vendedora de quitutes na equina ou o mendigo na 

calçada. Além disso, novas formas de sociabilidade passariam a ser valorizadas. Este foi 

o caso do cinema, dos carnavais de máscara estilo veneziano e as festas e bailes 

dançantes.78 Enfim, A cidade deveria se “torna um lugar prazeroso para o gozo dos 

cidadãos e, portanto, aparentar uma extensão da casa, ou seja, um lugar limpo, 

higiênico, agradável e moralmente saudável.”79 Se para as elites a valorização dos novos 

costumes seria fundamental para a inserção baiana na modernidade, o cultivo dos 

esportes seria uma das principais formas para alcançar um novo ideal de sociedade. 

As primeiras práticas esportivas na capital baiana 

Apenas no final do século XIX os esportes despontaram com maior vigor em 

Salvador. Foi o críquete, a primeira modalidade esportiva moderna a surgir na cidade na 

década de 1860. Contudo, é consenso afirmar que, de modo mais organizado, as práticas 

esportivas passaram a existir na Bahia por volta de 1890, revelando um relativo 

distanciamento temporal em relação a outras cidades brasileiras. Principalmente o Rio 

de Janeiro, já tinha um envolvimento mais ativo com os esportes. Na então capital 

brasileira, por exemplo, data de 1825 a presença de algumas modalidades como o turfe, 

seguido do remo.80   

Embora a Bahia, em relação ao Rio de Janeiro, tenha demorado a vivenciar as 

atividades esportivas de modo mais sistemático e regular, devemos considerar que 

anterior a este período já existiam por aqui práticas corporais.  Mário Gama, 

memorialista dos esportes baianos afirma que:  

Entre nós devem ter sempre existido desde os primeiros dias de sua 
independencia, exercicios que visavam, não o desenvolvimento 
methodico e racional do corpo humano, mas a demonstração da 
capacidade physica de cada indivíduo. Não havia o intento, jogos de 
então, de um desenvolvimento physico a par do aperfeiçoamento de certas 

                                                           
78 Alguns dos novos costumes soteropolitanos são discutidos em: ALBUQUERQUE, Wlamyra Ribeiro 
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Salvador, 1897 -1930.  Salvador: EDUFBA, 2002, p 30. Para mais informações sobre a o uso civilizado 
da cidade ver: ARAÚJO, Rosa Maria Barboza de. A vocação do prazer: a cidade e a família no Rio de 
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qualidades do espírito, qualidades essas, segundo a opinião de todos os 
autores modernos, indispensáveis à prática do Sport na sua própria 
significação.81 

 

O comentário do autor indica o argumento que define historicamente o 

surgimento do esporte. Em seu sentido moderno, se refere a uma prática de exercício do 

corpo sistematizada e acompanhada de métodos racionais.82 Por esta definição, 

percebemos como o esporte está inserido nos novos parâmetros culturais auferidos pela 

modernidade europeia, como a busca pelo corpo saudável. Nas sociedades modernas 

este deveria ser exercitado metodicamente para acompanhar o novo ritmo das cidades. 

Para Mônica Schpun, “a urbanização exige assim uma nova cultura física masculina e 

feminina, novas atividades e novas formas de apresentação corporal próprias à 

cidadania que se institui nas cidades grandes”.83 Portanto, as práticas corporais, como a 

cavalhada, existentes na Bahia na década de 1820, não se encaixariam na modalidade de 

esporte. Embora estas atividades fossem formas de lazer, não estavam preocupadas em 

desenvolver racionalmente o corpo.  

Mário Gama e Aroldo Maia, dois dos principais memorialistas baianos que 

trataram sobre o tema, concordam em afirmar que os esportes chegaram por aqui através 

dos ingleses residentes na Bahia. Mário Gama, escrevendo em 1923, argumenta que:  

(...) há 60 anos talvez, é que se começou a praticar alguma coisa que 
embora de longe, se assemelhava a Sport. Foram os membros da colônia 
ingleza na Bahia, que fizeram a introdução de um jogo, cuja disputa, para 
elles, tinha já o cunho de sport, - pois sendo a sua pátria o berço do sport 
moderno – tinham a noção exacta da significação do sport moderno.84 

  

Ao afirmar a condição da Inglaterra de pátria do esporte moderno, Mario Gama 

ratifica uma característica principal dos esportes: a origem europeia, sobretudo, inglesa. 

O período histórico que corresponde da segunda metade do século XIX ao final da 

primeira guerra é marcado pelo predomínio da cultura britânica. A pax britânica, 

resultado do poder político e econômico do Reino Unido, logrou a ilha a condição de 

detentora de uma hegemonia cultural. Neste sentido, as práticas culturais britânicas 
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difundiram-se pelo mundo à medida que seu poder e influência econômica chegavam a 

praticamente todos os continentes e regiões muito distantes do reino. Sabemos, por 

exemplo, que grandes empresas, instituições, bancos, igrejas, além das famosas 

ferrovias se estabeleceram em vários países, inclusive no Brasil.85 Dessa forma, os 

britânicos responsáveis pelos empreendimentos fora de sua terra natal, levavam consigo 

suas tradições, costumes e, no nosso caso, suas formas de lazer. Foi assim, portanto, que 

os esportes tiveram uma difusão mundial.86  

Na Bahia, o pioneirismo inglês nos esportes ocorreu através da introdução do 

críquete. Embora os primeiros jogos desta atividade ocorressem em 1860, apenas na 

década de 1890 experimentou um maior ativismo, por meio da organização de clubes, 

bem como uma maior regularidade na realização de partidas.87 Até então, estas 

aconteciam esporadicamente na Fonte do Boi, localizado no Rio Vermelho, na Quinta 

da Barra e no Campo Grande. A partir de 1890 passou a ser praticado de modos mais 

regular, culminando no surgimento dos primeiros clubes esportivos. Em 1899, é 

fundado o Clube Cricket Vitória; em seguida, no ano de 1902, o Club Internacional de 

Cricket, da colônia inglesa. A partir desses clubes, aumenta-se o número de jogos, 

principalmente no Campo Grande, lugar privilegiado dos jovens ricos pelo grande 

espaço e localização em um bairro elitizado. 

O segundo esporte a despontar com maior organização fora o remo que ocorria 

na península de Itapagipe, principalmente aos domingos e feriados. O próprio Clube 

Cricket Vitória também fora um dos pioneiros nesta modalidade, criando um 

departamento para o seu cultivo. Outro clube especificamente criado para o 

divertimento fora o Clube de Regatas Itapagipe em 1902. No mesmo ano, é fundado o 

Clube de Regatas e Natação São Salvador. A princípio, estes três clubes protagonizaram 

as principais disputas no remo, principalmente com a organização da Federação de 

                                                           
85 O poder cultural da Inglaterra se revela, por exemplo, na tentativa de implantar no meio da selva 
amazônica uma ferrovia. Sobre este tema sugiro: HARDMAN, Francisco Foot, Trem fantasma: a 
modernidade na selva. São Paulo, Companhia das Letras, 1988. 
86 Para o processo de formação da hegemonia da cultura burguesa britânica sugiro duas obras de um 
mesmo autor: GAY, Peter. A Educação dos sentidos - a experiência burguesa da rainha Vitória a Freud. 
São Paulo: Companhia das Letras, 1989 e GAY, Peter. O século de Schnitzler: a formação da cultura da 
classe média, 1815 – 1914. São Paulo: Companhia das Letras, 2002. 
87 O jornalista Ricardo Azevedo afirma a existência de outras práticas esportivas como o turfe e o remo. 
Identifica também a existência de Clube Bahiano de Remo, fundado por ingleses em 1837 com duração 
de quatro anos, portanto o primeiro clube esportivo da Bahia. No caso do futebol, o autor revela que antes 
da chegada de Zuza Ferreira tal esporte já era praticado na cidade, na Faculdade de Medicina da Bahia 
enquanto exercício físico por estudantes. Para mais informações: AZEVEDO, Ricardo. Eu sou um nome 
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Clubes de Regatas da Bahia, em 1904, com liderança do Vitória. Esta organização foi 

responsável pelos primeiros torneios esportivos realizados na Bahia que se tem 

notícia.88  

O surgimento e prática das primeiras modalidades esportivas de modo mais ou 

menos organizado revelam a busca dos seus idealizadores por uma nova configuração 

em torno do lazer e divertimento em Salvador. Até então alguns setores das elites 

tinham a disposição formas de lazer como os carnavais, as festas religiosas e cívicas. No 

entanto, quando a notícia do periódico que inicia este capítulo afirma que a Bahia morre 

de tédio por falta de divertimentos, na verdade parece existir a necessidade de cultivar 

certo tipo de lazer que deveria estar articulado com as sensibilidades modernas. Neste 

sentido os entrudos, procissões religiosas e outras formas de entretenimento 

consideradas ultrapassadas/desatualizadas deveriam ser substituídas pelas diversões da 

moda, como o cinema, os carnavais de máscaras inspirados em Veneza, os bailes 

noturnos, os chás dançantes, as soirées e o footing. Assim sendo, a ida a península da 

Itapagipe para remar ou mesmo assistir nos camarotes flutuantes os jovens desportistas, 

um passeio dominical pelo Campo Grande para acompanhar os jogos de críquete seriam 

formas de entretenimento que o esporte oferecia tanto para os praticantes quanto para os 

espectadores.89 Além disso, os clubes esportivos com suas sedes sociais oportunizaram 

para os seus associados um espaço para sociabilidades que não se restringiam ao esporte 

em si. Frequentemente estas agremiações promoviam festas e celebrações de datas 

comemorativas. Em períodos como o natal e ano novo, os jornais sempre noticiavam 

grandes festejos nos quais os envolvidos bebiam e dançavam ao som de bandas.   

A redefinição das formas de entretenimento também denota os anseios das 

elites em demarcar o seu lugar e o dos populares no novo cenário do lazer na Bahia.  

Para consolidar as novas formas lúdicas as elites, além de repensar seus próprios modos 

de entretenimento, partiram para um processo sistemático de repressão às formas de 

                                                                                                                                                                          
na história: a história do Esporte Clube Vitória. Tradição – 1899 – 1939. Da fundação ao fim do 
amadorismo. Salvador: ALPHA CO, 2008. 
88 A ideia de torneio utilizada aqui pressupõe a organização de clubes em torno de uma federação regida 
por estatutos. Como não foi possível encontrar nenhum registro que comprove algum tipo de organização 
anterior, cabe a Federação de Regatas da Bahia o pioneirismo de uma organização esportiva. 
89 Diferente dos tempos atuais quando o esporte é entendido como uma atividade séria de alto rendimento, 
naquele período as práticas esportivas eram entendidas enquanto um lazer que proporcionava o 
desenvolvimento saudável do corpo. A partir da década de 1930 que o esporte adquiriu uma conotação 
mais séria, principalmente com as olimpíadas e a obsessão pelos recordes.  



 

 

45 

lazer populares.90 Consideradas perigosas e prejudiciais, as diversões populares eram 

perseguidas pelas elites e órgãos autoritários por contrastar com o ideal de civilidade e 

modernidade que estes grupos almejavam para suas experiências lúdicas. Ademais, o 

lazer popular era marcado por uma influência africana, o que definitivamente maculava 

o sentido de entretenimento das elites inspirados em padrões brancos europeus.  

Enfim, enquanto as práticas de lazer oriundas das classes populares eram 

sistematicamente perseguidas por governantes, jornalistas e intelectuais por serem 

consideradas perigosas e prejudiciais,91 as novas práticas modernas, esportivas ou não, 

eram revestidas de um processo de diferenciação de distinção sociorracial.92 “Com a as 

modernas práticas esportivas, buscava-se, para além de uma atividade física, moderna e 

civilizada, uma distinção social e racial.”93 Para a prática das duas atividades esportivas 

brevemente trabalhadas até aqui, o críquete e o remo, era necessário um alto 

investimento financeiro. Para a atividade náutica era preciso importar barcos, pás e 

maiôs. Já a realização do críquete exigia uniformes, bastões e bolas específicas 

encomendadas da Europa. Logo, as distinções sociorraciais nas práticas modernas são 

perceptíveis na tentativa das elites em se diferenciar de uma cultura popular por meio do 

consumo de bens culturais importados e não acessíveis para todas as camadas.94 A 

                                                           
90 Na literatura acadêmica baiana, o processo de repressão práticas populares e negras ficou conhecido 
pelo termo de “desafricanização” da cultura baiana. Expressão cunhada por Alberto Heráclito Ferreira 
Filho diz respeito a uma série de práticas repressoras e perseguidoras à cultura negra e popular. Neste 
contexto a ordem policial passou a reprimir os candomblés, a capoeira, o jogo do bicho devido ao fato 
destas práticas serem contraditórias ao projeto de modernidade. Sobre o termo ver: FERREIRA FILHO, 
Alberto Heráclito. “Desafricanizar as Ruas: Elites Letradas, Mulheres Pobres e Cultura Popular em 
Salvador, 1890-1937”. Afro- Ásia, nº - 21, pp. 239-256, 1998 -1999. Para mais informações sobre as 
principais práticas populares no início do século XX ver: LEITE, Rinaldo Cesar Nascimento. E a Bahia 
Civiliza-se...: ideais de civilização e cenas de anti-civilidade em um contexto de modernização urbana: 
Salvador, 1912-1916. Salvador, 1996. Dissertação (Mestrado em História) — FFCH, UFBA, 1996, 
especialmente os dois últimos capítulos. 
91 LEITE, Rinaldo Cesar Nascimento. E a Bahia Civiliza-se...: ideais de civilização e cenas de anti-
civilidade em um contexto de modernização urbana: Salvador, 1912-1916. Salvador, 1996. Dissertação 
(Mestrado em História) — FFCH, UFBA, 1996, p. 112. 
92 A abolição logrou aos ex-escravos uma condição jurídica de igualdade. Desta forma, o período 
histórico correspondente a pós-abolição tratou de estabelecer novas formas de diferenciação e 
desigualdade entre negros e brancos. Neste sentido o processo de racialização das relações sociais no 
Brasil buscou hierarquizar, cultural e socialmente, negros e brancos, estabelecendo parâmetros que 
determinavam superioridade da cultura branca europeia em detrimento dos costumes e valores 
negros/africanizados. Encontramos uma contribuição para o entendimento deste processo em: 
ALBUQUERQUE, Wlamyra Ribeiro de. O jogo da dissimulação: abolição e cidadania negra no Brasil. 
São Paulo: Companhia das Letras, 2009. 
93 FONSECA, Raimundo Nonato da Silva. “Fazendo fita”: cinematógrafo, cotidiano e imaginário em 
Salvador, 1897 -1930.  Salvador: EDUFBA, 2002, p. 59. 
94 Estamos trabalhando com o conceito de distinção de Pierre Bourdieu: Mais informações: BOURDIEU, 
Pierre. A Distinção: Crítica Social do Julgamento. Porto Alegre: Zuk, São Paulo: Edusp, 2008. 
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princípio, no jogo da distinção, o futebol parecia uma prática oportuna para o 

distanciamento cultural das elites em relação aos populares. 

 

 

Figura 1: Campo Grande em 1890: local de prática do críquete por ingleses e brasileiros: s.d. 

Figura 2. Enseada dos Tainheiros, onde ocorriam as regatas de remo. Fonte: AZEVEDO, Ricardo. 
Eu sou um nome na história: a história do Esporte Clube Vitória. Tradição – 1899 – 1939. Da 
fundação ao fim do amadorismo. Salvador: ALPHA CO, 2008.  s/d. 
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Zuza Ferreira e a chegada do foot-ball em Salvador 

As primeiras experiências com o futebol em terras baianas datam dos finais do 

século XIX, em especial na década de 1890. Segundo o jornalista Ricardo Azevedo, o 

futebol em Salvador já era praticado na Faculdade de Medicina por estudantes.95 

Contudo, a partir de 1901, a atividade começa ter um nível de organização maior, 

surgindo os primeiros clubes futebolísticos e partidas amistosas.  Tal como em outras 

regiões do Brasil, destacadamente Rio de Janeiro e São Paulo,96 a introdução do futebol 

na Bahia em grande parte ocorreu através de jovens que, ao voltarem dos estudos na 

Inglaterra, traziam consigo uma bola de futebol e um manual de regras. Aqui, o futebol 

teve entre os seus introdutores o jovem José Ferreira Júnior, mais conhecido como 

Zuza. Retornando dos estudos na Inglaterra, trouxe algumas bolas e um manual de 

regras. De acordo com Aroldo Maia, autor do Almanaque Esportivo Helenicus, no 

primeiro domingo após sua chegada, Zuza, reuniu alguns poucos amigos, entre eles os 

ingleses Petersen e Drumond, além do seu irmão, Tapioca. No Campo dos Martyres 

(Campo da Pólvora), “recolhe algumas pedras para montar as traves, dá algumas 

instruções a seus amigos, pega a bola e dá um forte chute para cima: assim começa o 

futebol na Bahia.”97 

Após a chegada de Zuza, o futebol gradativamente começa a ser praticado 

entre membros das elites soteropolitanas. Advogados, médicos, estudantes de medicina, 

comerciantes e industriais, entre os anos de 1901 e 1905, aos poucos formaram seus 

clubes ou filiam-se aos já existentes, realizando as primeiras partidas amistosas. Até 

1905, o futebol era pouco conhecido, sendo o críquete a modalidade que mais atraia 

praticantes. De fato, o princípio do futebol restringia-se os estudantes de medicina que 

já o praticavam na Faculdade, indivíduos como o Zuza que já conheciam o esporte por 

outras experiências e principalmente os ingleses que já sabiam sobre o futebol através 

do seu país de origem.  

 

                                                           
95 AZEVEDO, Ricardo. Eu sou um nome na história: a história do Esporte Clube Vitória. Tradição – 
1899 – 1939. Da fundação ao fim do amadorismo. Salvador: ALPHA CO, 2008. 
96 Sobre a chegada do futebol no Rio de Janeiro e em São Paulo ver respectivamente: PEREIRA, 
Leonardo Affonso de Miranda. Footballmania: uma história social do futebol no Rio de Janeiro, 1902-
1938. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 2000. e MILLS, John Robert. Charles Miller – O Pai do futebol 
brasileiro. Rio de Janeiro: Panda Books, 2005.  
97 MAIA, Aroldo.  Almanaque Esportivo da Bahia Helenicus, 1944, p. 4. 
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As primeiras partidas serviram mais para o conhecimento do esporte por 

pessoas interessadas. Muitos jogos nos anos de 1902 e 1903 foram realizados graças a 

grupos que estavam de passagem na Bahia como tripulantes de navios. Numa manhã de 

domingo, em 30 de agosto de 1903 ocorreu uma partida entre americanos e ingleses 

tripulantes em um navio contra um combinado de jogadores residentes na Bahia.98 Além 

do Campo da Pólvora algumas partidas realizavam-se na Quinta da Barra, na Fonte do 

Boi, bairro do Rio Vermelho, além do Largo do Papagaio e do Barbalho.99 

Paralelamente as primeiras partidas, as elites de Salvador, entusiasmadas com o 

novo esporte, começaram a formar os primeiros clubes propriamente futebolísticos. 

Como já explicitado, em Salvador já existiam agremiações esportivas destinadas a 

outras modalidades. Entre estes, destacavam-se o Vitória, fundado em 1899, praticante 

de remo e críquete, o São Salvador, apenas remo e o Internacional, clube da colônia 

inglesa, destinado o jogo do críquete. Todavia, o primeiro clube fundado 

exclusivamente para a prática do futebol fora o Sport Club Bahiano em 1903: 

 
Rapazes do Comércio, animados, fundam o primeiro clube de futebol da 
Bahia. Foi ele o Sport Club Bahiano, fundado em 7 de setembro de 1903 
e a quem a Bahia esportiva ficou a dever reais serviços. Os seus sócios 
realizavam todos os domingos partidas de futebol entre os times Branco e 
Verde e uma banda de música alegrava o público. No dia 15 de novembro 

                                                           
98 MAIA, Aroldo.  Almanaque Esportivo da Bahia Helenicus. 1944, p. 5. 
99 MAIA, Aroldo.  Almanaque Esportivo da Bahia Helenicus. 1944, p. 4. 

Figura 3: José Ferreira Júnior, o Zuza. 
Fonte Acervo Aroldo Maia, SUDESB. 
s/d.  
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um grande jogo foi realizado entre os já afamados times Verde e 
Branco.100  

 
Além do Bahiano, outros clubes são formados, com destaque para o Sport Club 

São Paulo-Bahia, fundado em 24 de junho de 1903 e formado por paulistas que 

estudavam medicina na famosa Faculdade: 

Um grupo de moços acadêmicos de Medicina que formam a Colônia 
Paulista nesta Capital, desde junho organizado com o título de Sport Club 
S. Paulo-Bahia realizou domingo último pela manhã uma partida deste 
simpático divertimento, à Praça Almeida Couto entre os seus 
associados.101  

 
O Vitória, o Internacional e o São Salvador, observando o crescimento do 

futebol na cidade, também passaram a praticá-lo contribuindo bastante para a sua 

difusão entre os grupos abastados. É neste contexto que aconteceram as primeiras 

partidas de futebol entre clubes. Em conjunto com o Itapagipe, clube da região 

homônima, o Bahiano protagonizou um duelo em um domingo de verão, 17 de janeiro 

de 1904 no Campo do Papagaio. Ainda no ano de 1904 muitas outras partidas foram 

realizadas, como a ocorrida entre Internacional e Vitória, no Campo da Pólvora na 

sexta-feira, primeiro de julho, sagrando-se vencedor o time inglês.102 

A imprensa e o comércio também contribuíram para a difusão do esporte. De 

acordo com Aroldo Maia, a edição de quarta-feira do Diário de Notícias de 31 de 

outubro de 1903 rapidamente se esgotou. O motivo: divulgaram na primeira página as 

regras sobre o futebol.103 Meses depois, em 23 de dezembro, a loja Pinto Moreira 

anunciava nos jornais que as meias para a prática do esporte já tinham chegado da 

Europa. Assim, como a edição do jornal que divulgou as regras de futebol, as meias da 

Pinto Moreira esgotaram-se rapidamente.104 

 

 

 

 

 

                                                           
100 MAIA, Aroldo.  Almanaque Esportivo da Bahia Helenicus. 1944, p. 5. 
101 Jornal Correio do Brasil, Salvador, 01 de setembro de 1903. 
102 MAIA, Aroldo.  Almanaque Esportivo da Bahia Helenicus. 1944, p. 8. 
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Por estes indícios podemos afirmar que a origem do futebol em Salvador é 

notadamente elitizada. O perfil social dos clubes e jogadores indica que, ao menos nos 

primeiros anos, os seus principais praticantes pertenciam aos segmentos mais abastados 

da sociedade soteropolitana. Zuza Ferreira, jogador do São Salvador era filho de um 

grande banqueiro do Bristh Bank. Por sua vez, o Vitória tinha como principais 

incentivadores, Juvenal e Álvaro Tarquínio, membros da família Tarquínio, além de 

alguns filhos da família Martins Catharino. Ambas as famílias possuíam as principais 

indústrias da cidade.105 Por fim, a própria origem dos ingleses do Internacional revela a 

sua distinção social: eram donos de grandes casas comerciais ou empregados em 

bancos.106 

Neste momento o caráter elitista do futebol também pode ser observado 

principalmente pela organização deste esporte através dos principais clubes e a sua 

seletividade na admissão dos seus adeptos. Uma análise um pouco minuciosa da 

estrutura dos clubes oferece pistas sobre o processo de distinção sociorracial. 

                                                                                                                                                                          
103 Infelizmente não localizamos o jornal contendo tais regras. Esta informação é baseada no relato de 
Aroldo Maia no Almanaque Esportivo da Bahia Helenicus. 
104 MAIA, Aroldo.  Almanaque Esportivo da Bahia Helenicus. 1944, p. 10. 
105 A família Tarquínio fundou a Empório Industrial do Norte grande indústria do ramo de tecidos. Já a 
família Catharino foi dona da Cia Progresso Industrial e União Fabril da Bahia, uma das maiores 
empresas do ramo têxtil. Sobre a família Tarquínio: DUMÊT. E. B. Luis Tarquínio, o semeador de ideias. 
SP: Editora Gente, 1999. 
106 Embora analisando os aspectos religiosos, Elizete da Silva elabora um perfil social acerca dos ingleses 
residentes na Bahia naquele período. Para mais informações: SILVA, Elizete da. Cidadãos de outra 
pátria: anglicanos e batistas na Bahia. Tese (Doutorado em História). São Paulo. FFLCH-USP. 1998. 

Figura 4. Instruções de um dos manuais vendidos na época. Fonte: SANTOS NETO, José Moraes 
dos. Visão do Jogo: primórdios do futebol no Brasil. São Paulo: Cosac & Naify, 2002. s/d. 
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Em estatutos de alguns clubes identificamos quais os critérios de seletividade 

que regulava a participação dos indivíduos nas agremiações, bem como as funções e 

obrigações pertinentes a cada associado. Além disso, nos estatutos eram definidos os 

pagamentos e outras atribuições. Ricardo Azevedo em livro sobre a história do Esporte 

Clube Vitória conseguiu localizar o seu primeiro estatuto. Entre outras informações o 

documento define em seu artigo nº 5:  

São Membros do Club todos os cidadãos maiores de 18 anos, de qualquer 
estado e nacionalidade, de bom comportamento, que não pertençam a 
outro Club Sportivo d’esta Capital e que sendo propostos por um ou mais 
sócios forem aceitos pela Directoria107 

 
É válido ressaltar que a admissão de sócios por parte do clube é caracterizado 

pelo rigor e seletividade. O sentido da distinção e diferenciação dos integrantes de um 

clube é visível na medida em que este estabelece critérios que permita e negue a 

participação de determinados sujeitos. No caso do Vitória, para ser admitido, o 

interessado deveria ter um “bom comportamento” e, principalmente, ser recomendado 

por outros sócios. Este segundo critério criava uma rede impossibilitando a entrada de 

pessoas desconhecidas. Ao final, o Vitória, para o seu sócio, seria como uma extensão 

da sua família e dos seus amigos. No acervo Aroldo Maia, localizado na Sudesb, 

encontramos outros estatutos em que transparecem de modo mais explícito a ideia de 

distinção. No estatuto do Yankee Foot-ball Club, fundado em 3 de outubro de 1914, são 

presentes as seguintes determinações no que diz respeito aos indivíduos que não 

poderiam se filar ao clube: 

Capítulo III 
Da Admissão, Eliminação, Readmissão e Punição dos socios. 
 
Art. 15 Não poderão ser admittidos como socio deste club. 
a) aquelles que exerçam profissões humilhantes que lhes permitam 
recebimento de gorjetas; 
b) os que tirem proveito da pratica de sport directa ou indirectamente; 
c) os guardas civis e praças de pret (sic) exceptuando-se porém aquelles 
que forem obrigados ao serviço militar em virtude de sorteio e os alumnos 
das escolas militares; 
d) os que se entreguem a exploração de jogos prohibidos; os analphabetos 
e os que embora tendo posição, profissão ou emprego estejam a juízo da 
Directoria abaixo do nível moral exigido pelo amadorsimo; 
e) os pronunciados emquanto durarem os effeitos da pronuncia e todos 
aquelles que forem condemnados por crimes capitulados no Código Penal 
ou provadamente culpados de actos deshonrosos.108 

 
                                                           
107 Estatuto do Esporte Clube Vitória, 1903 apud: AZEVEDO, Ricardo. Eu sou um nome na história: a 
história do Esporte Clube Vitória. Tradição – 1899 – 1939. Da fundação ao fim do amadorismo. 
Salvador: ALPHA CO, 2008, p. 44. 
108 Estatuto do Yankee Foot-ball Club, 1914, p. 9. 
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Observem que as categorias proibidas de associação como analfabetos, guardas civis e 

praças, trabalhadores de profissões consideradas humilhantes são justamente aquelas 

que envolvem os grupos subalternizados da sociedade naquele momento. Podemos 

supor que mesmo uma pessoa que tivesse condições econômicas suficientes para pagar 

as mensalidades do clube, a sua adesão não estava garantida. No caso do Yankee, além 

do dinheiro era necessária uma condição moral respeitável. Já o documento de 1911, 

que rege o Sport Club Bahia, fundado em 1906, determina em parágrafo único que “em 

hipótese alguma poderá fazer parte do Club pessoas de cor.”109  

Enfim, pelo estatuto é possível observar a constituição dos processos de 

distinções e diferenciações sociorraciais utilizados pelos clubes esportivos. Além dos 

artigos que regiam as admissões nos clubes, existiam outros mecanismos de seleção. 

Para ser membro de uma agremiação esportiva era necessário contribuir com certas 

quantias. No caso do Vitória, em 1898, para ser integrante do clube a joia de entrada era 

de 10 mil reis, sendo que a mensalidade estava no valor de 5 mil reis. 

O caráter seletivo dos clubes pode ser traduzido em uma palavra que até 

meados da década de 1930 definiu a condição do futebol em Salvador: o amadorismo. 

Esta condição foi experimentada em todo o Brasil constituindo-se em uma tentativa de 

regular e limitar a participação de grupos subalternizados nos principais clubes e 

campeonatos.110 O considerado amador era a pessoa que tinha uma profissão bem aceita 

pela sociedade e não dependeria do esporte para garantir seu sustento. Assim acontecia 

nos principais clubes baianos até aquele momento: Internacional e São Paulo eram 

formados, respectivamente, por colonos ingleses e paulistas que se estabeleceram em 

Salvador, ao passo que o Vitória e o São Salvador tinham sua base formada na 

burguesia soteropolitana. Estes jogadores pertenciam às elites de Salvador, constituídas 

por profissionais liberais, médicos, advogados, comerciantes, donos de casas comercias 

e muitos acadêmicos. Pelo caráter lúdico, civilizado e moderno do futebol não se 

aceitava o esporte como uma profissão. Outro dado notável é que naquele momento 

ainda não existia o interesse pelo desempenho dos jogadores. Mesmo um indivíduo 

sendo um grande jogador não necessariamente jogaria em um clube de elite.111   

                                                           
109 Estatuto do Sport Club Bahia, 1911, p. 4. 
110 Leonardo Affonso Miranda indica semelhantes casos no Rio de Janeiro. PEREIRA, Leonardo Affonso 
de Miranda. Footballmania: uma história social do futebol no Rio de Janeiro, 1902-1938. Rio de Janeiro: 
Nova Fronteira, 2000. 
111 Este foi o caso de Popó. Considerado o principal jogador negro nas décadas de 1920 e 1930 nunca 
pode jogar no Bahia, clube o qual tinha desejo de atuar. Segundo Rubem Bahia jogador do primeiro time 
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A Liga Bahiana de Sports Terrestres e a celebração da civilidade 

Com os clubes realizando os primeiros amistosos, o próximo passo foi a 

organização de um campeonato de futebol. A criação de um torneio parecia 

fundamental para os praticantes, mais jogos seriam realizados oferecendo a 

oportunidade de torcedores, jogadores, imprensa e outros envolvidos no universo 

futebolístico ampliarem o espaço das novas sociabilidades. A partida, para além do jogo 

propriamente dito, era um momento de colocar o papo em dia, do flirt, da paquera, das 

conversas sobre a moda e as novidades da cidade. A ideia de criação de um torneio foi 

do São Paulo, clube formado por paulistas estudantes de medicina que, em conjunto 

com o Bahiano, o Vitória e o Internacional fundaram, no dia 15 de novembro de 1904, a 

primeira liga de futebol da Bahia. Há algum tempo a imprensa, observando a 

experiência daquele esporte em outros lugares do Brasil, especialmente no Rio de 

Janeiro, reclamava pela criação desta organização. Sua ocorrência foi bem vista pelos 

jornalistas baianos. Dois dias após a criação da Liga de Futebol o Jornal de Notícias 

informava aos seus leitores:  

                                                                                                                                                                          
do Bahia embora Popó desejasse jogar naquele time, não podia, pois era negro. Ver: FERNANDES, Bob.  
Bora, Bahêeea!: a história do Bahia contada por quem a viveu. São Paulo: DBA Artes Gráficas, 2003. 

Figura 5. Juvenal e Luiz Tarquínio filho, jogadores do Vitória. Fonte: PROTAZIO, Fernando. Um 
menino de 84 anos – Revista Comemorativa aos 84 anos de fundação de clube. Salvador, 1983. s/d. 
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Ante-hotem, 15 às 11 horas do dia, reunidos alguns sócios dos clubes 
Vitória, Internacional, Bahiano e São Paulo, na sede deste, instalaram a 
LIGA BAHIANA DE SPORTS TERRESTRES que tem por fim dar 
maior desenvolvimento aos sports terrestres na Bahia. Procedida a eleição 
a sua diretoria ficou assim composta: - Presidente F. G. May, - Vice-  
Artemio Valente – Secretário Astolfo Margarido e Tesoureiro Aníbal 
Pertesen.112   

 

Formada a liga em 1905, são abertas as inscrições para o primeiro campeonato baiano. 

Além dos quatro clubes filiados, o São Salvador também ingressa em fevereiro.  

 

 

 

O local onde ocorreriam os embates seria o Campo da Pólvora. Localizado no 

distrito de Nazaré o campo foi ligeiramente reformado, cercado e nivelado. A sua 

escolha deveu-se também pela sua ótima localização em decorrência da facilidade de se 

chegar naquele lugar. Praticamente todas as linhas de bonde passavam por aquela 

região. Sem a existência de arquibancadas o primeiro campeonato contou com o 

empréstimo de cadeiras por um circo que estava na cidade para a acomodação das 

famílias dos jogadores e demais autoridades. 

A primeira partida em um domingo, 9 de abril de 1905 foi bem noticiada pela 

imprensa. Segundo Aroldo Maia, “O campo está embandeirado. Uma banda de música 

delicia os espectadores enquanto não se inicia o campeonato.”113 O São Paulo, que há 

um ano antes tinha idealizado o torneio, não participou, pois seus jogadores se filiaram a 

                                                           
112  Jornal de Notícias, Salvador, 17 de novembro de 1904. 
113 MAIA, Aroldo.  Almanaque Esportivo da Bahia Helenicus. 1944, p. 10. 

Figura 6. Emblema da Liga Bahiana de Sports Terrestres: Fonte: AZEVEDO, Ricardo. Eu sou 
um nome na história: a história do Esporte Clube Vitória. Tradição – 1899 – 1939. Da fundação ao 
fim do amadorismo. Salvador: ALPHA CO, 2008. s/d. 
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outros clubes. O campeonato contou com a presença do Internacional, Vitória, São 

Salvador e Bahiano. No primeiro jogo o clube de ingleses venceu o Vitória por 3 a 1.  

Todas as partidas eram realizadas aos domingos. Fora este dia, os treinos dos 

times ocorriam nas quintas-feiras pela manhã. O fato dos jogos serem nos finais de 

semana possibilitou o surgimento de uma considerável assistência de populares e 

principalmente as classes médias e altas. Para estes setores, o futebol acabou se 

tornando uma das principais formas de diversão naquele momento, justamente pelo 

esporte está em consonância com as sensibilidades modernas e civilizadas. Uma 

evidência da grande presença das elites na apreciação das partidas são as notas nos 

jornais informando a disponibilidade de cadeiras para as famílias interessadas em 

assistir aos jogos. No domingo que envolveu a disputa entre Vitória e Bahiano no 

primeiro campeonato o Jornal Diário da Bahia informou a “disponibilidade de 100 

cadeiras para as famílias.”114 

 

 

A própria imprensa fazia entender as tardes futebolísticas de domingo enquanto 

uma prática que estava efetivamente civilizando os costumes e as diversões dos 

soteropolitanos. Já nas primeiras partidas da competição, os jornais louvavam a 

                                                           
114 Jornal Diário da Bahia, Salvador, 30 de abril de 1905. 

Figura 7. Campo da Pólvora em dia de jogo: Observem o traje dos frequentadores. Fonte: Acervo 
Aroldo Maia, SUDESB. s/d. 
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iniciativa da criação de um torneio que seria benéfico para evolução da cidade. 

Principalmente o jornal Gazeta do Povo, não só no primeiro torneio, como nos 

subsequentes, tecia elogios aos foot-bollares. Nos antecedentes de uma partida do 

segundo torneio, em 1906, relatou que “uma salva de palmas ouviu-se, numa saudação 

aos bravos rapazes que, com o desenvolvimento do sport entre nós, concorrem tambem 

para a civilização dos nossos costumes.”115 O jornal ainda finalizava a crônica enviando 

congratulações aos clubes uma vez que entendia que o “movimento de sport é a mais 

salutar, útil e civilizadora das diversões”.116 Para além dos clubes as sociabilidades 

modernas deveriam se irradiar pela cidade em um claro esforço de civilização dos 

modos soteropolitanos. 

O caráter moderno e salutar endossado pela imprensa é constatado no 

repertório comportamental que envolve a partida, no seu início, intervalo e fim. Todos 

os jogos eram antecedidos por uma banda de música que distraia torcedores e jogadores. 

No penúltimo jogo do campeonato de 1905 entre Internacional e São Salvador, o Diário 

de Notícias informou que “no intervalo que foi de 18 minutos precisamente, a Banda do 

2° Corpo Policial deliciou os presentes com variados números de seu repertório 

vastíssimo”117 A presença de uma banda era fundamental, pois no momento da 

execução de suas músicas, as famílias e jogadores poderiam conversar, flertar e se 

sociabilizar. Como não existiam vestiários e as cadeiras eram próximas do campo, no 

intervalo, os jogadores aproveitavam para um possível flirt com torcedoras interessadas 

e conversar com seus familiares.118 

Um segundo aspecto que chama atenção no rito comportamental de uma 

partida era a presença feminina nos jogos. Segundo os jornais, sua presença era 

marcante e abrilhantava os confrontos. Na primeira partida da segunda edição do 

torneio entre São Salvador e Vitória o Diário de Notícias “destacava que o campo 

estava repleto de apreciadores ente o quaes distinguiam-se ostentando elegantes toiletes 

das cores symbolicas dos clubs contendores as gentis senhoritas do escol de nossa 

sociedade, adeptas enthusiastas do foot-ball.”119 Para a sociedade futebolística daquele 

período a presença do “belo sexo” parecia ser tão importante que segundo Aroldo Maia:  

                                                           
115 Jornal Gazeta do Povo, Salvador, 23 de julho de 1906. 
116 Jornal Gazeta do Povo, Salvador, 23 de julho de 1906. 
117 Jornal Diário de notícias, Salvador, 28 de agosto de 1905. 
118 Sobre a dinâmica do flirt sugiro: AZEVEDO, Thales de. As Regras do Namoro à Antiga: 
aproximações sócio-culturais. São Paulo: Ática, 1986. 
119 Jornal Diário de Notícias, Salvador, 07 de maio de 1906. 
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Na sessão do Conselho Municipal de 11 de maio de 1906, o edil Antonio 
Machado, apresentou um projeto concedendo a Liga Bahiana de Esportes 
Terrestres 5:000$00 para a mesma construir no Campo dos Martyres uma 
ARQUIBANCADA pois não era possível que o belo sexo continuasse 
debaixo de sol e chuva assistindo a jogos de futebol.120 

 
Um terceiro aspecto que compreende o comportamento civilizado da torcida e 

jogadores relaciona-se com o modo de frequentar o ambiente e torcer pelo seu clube 

predileto. Além de o público feminino ir trajado de roupas finas, os homens vestiam os 

seus melhores trajes, frequentando aos jogos de termo, gravata e chapéu. Já a forma de 

torcer deveria ser educada. A própria origem do nome “torcer” remete a educação no 

entusiasmo pelos clubes. Não podendo proferir palavras obscenas ou gritos 

constrangedores, as mulheres literalmente torciam um lenço como forma de dissipar a 

tensão decorrente dos duelos. 

Enfim, o ideal que se pretendia passar era que o futebol, como o cinema ou 

uma peça teatral era um espetáculo que deveria seguir um padrão de comportamento 

alto. A banda, as roupas, o modo de torcer encerram um conjunto de aspectos que 

buscavam celebrar a civilidade que gravitava em torno do futebol. Na partida entre 

Vitória e Internacional em 1906 o Gazeta do Povo parece resumir toda a pompa que 

envolvia um evento futebolístico: 

Prenuncio da animação e brilhantismo notáveis do interessante torneio 
sportivo de hontem, desde cêdo, o vasto campo do Martyres, exceptuada a 
area limitada á acção dos foot-ballers começou a regorgitar de 
espectadores, numa concorrência de escól, em cujo seio enxameavam em 
formosíssimo destaque, mercê de trajes leves e multicôres exmas 
senhoras e garrulhas creanças, engalanadas todas com os respectivos 
distinctivos dos clubs de que são adeptas.  
Ainda como uma nota de elegante e sumptuosa, posta em relevo em meio 
ás rutilancias da festa, via-se, a um lado do campo, á guisa de 
achibancadas, uma fileira de carruagens, de onde bizarramente se 
ostentavam distinctíssimas famílias, no torneio certamente interessadas, 
ardendo em desejos de ve-lo logo travado e quiçá promptamente 
decidido121. 

 
Embora no desenrolar da crônica o jornal narre os aspectos propriamente ditos 

do jogo, as faltas, escanteios e gols, a preocupação maior do artigo está voltada para os 

aspectos estéticos. Em algumas crônicas, os elementos como a beleza da torcida, as 

cores dos vestidos das mulheres, o repertório musical da banda têm mais importância do 

que a partida e os seus lances técnicos. Na considerada principal partida do campeonato 

                                                           
120 MAIA, Aroldo.  Almanaque Esportivo da Bahia Helenicus. 1944, p. 115. 
121 Jornal Gazeta do povo, Salvador, 11 de junho de 1906. 
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de 1905 entre Vitória e São Salvador é possível ver a preferência do periódico em narrar 

a estética em detrimento da técnica do jogo: 

Das festas esportivas que se tem realisado nesta capital onde um punhado 
de moços vai fazendo renascer o gosto por essas diversões, tão útil ao 
desenvolvimento phisico quanto agradável aos centros civilisados, 
nenhuma tão anunciada e entusiástica  como a quarta partida de football 
do  campeonato de 1905, hontem realisada no Campo dos Martyres 
destinado actualmente par isso. 
O dia amanheceu sob um céo sem nuvens e a tarde igualmente bella 
convidada áquela festa chic que teve para seu maior realce a presença 
numerosa e escolhida de mais de 300 Senhoras trajando quasi todas 
toiletes leves, e das cores mais variadas. As extensas filas de cadeiras 
postas a sombra foram logo cedo ocupadas e que imprimiu a nota 
destacando o Campo dos Martyres.  
Os bondes do ramal de Nazareth se bem que em número insuficiente 
conduziram inúmeras pessoas e pode-se dizer que todos os lados da 
grande praça estavam repletos de espectadores e entusiastas dos dois clubs 
que iam medir forças no anunciado campeonato.  
Além disso, os cavalheiros e famílias a carro aumentavam o aspecto 
festivo do campo, onde a hora inicial compareceram os dois 
adversários.122 

 

Nesta crônica podemos averiguar, a princípio, o detalhismo do cronista em 

relatar minuciosamente a condição do tempo no dia, a quantidade e a forma como as 

senhoras e senhoritas estavam vestidas e finalmente até o modo como as pessoas se 

deslocaram para a praça esportiva. O relato minucioso das crônicas das partidas torna-se 

um elemento fundamental uma vez que legitima a qualidade civilizada do futebol. 

Quanto mais detalhes sobre os vestidos, o céu irradiado ou a quantidade de carruagens 

ao redor do campo eram narrados, mais pomposo o jogo se apresentava.  

O desequilíbrio entre os aspectos estéticos e técnicos do jogo parece existir 

também entre próprios jogadores. Além da educação dos torcedores, as partidas eram 

caracterizadas pelo extremo respeito entre os contendores. Ainda não existiam 

competitividades que de alguma forma manchassem a civilidade dos jogos. Lances mais 

agressivos eram imediatamente desculpados. Existia até mesmo um bordão quando um 

jogador cometia uma falta: Sorry.123 O que parecia realmente importar para os jogadores 

era o cultivo do jogo levando em conta as sensibilidades modernas como o respeito e 

confraternização. O fato mais comum após o término da partida era a ida ao famoso bar 

Sul Americano onde os jogadores, vencedores e vencidos, além da torcida 

                                                           
122 Jornal Diário de Notícias, Salvador, 22 de maio de 1906. 
123 Traduzindo para o português, sorry quer dizer desculpa. Sobre a origem do bordão, ver: RODRIGUES 
FILHO, Mario O Negro no Futebol Brasileiro, Rio de Janeiro: Irmãos Pongetti, 1947. 



 

 

59 

confraternizavam-se regados a champanhe. Na partida citada acima que segundo Aroldo 

Maia teve a assistência de 10.000 pessoas124, um jornal citava os seus desdobramentos:  

Assim terminou a partida que foi a mais disputada e concorrida da 
primeira estação com a vitória do Club S. Salvador que colheu novas 
manifestações explodidas numa alegria comunicativa e demorada tão 
grande foi o entusiasmo reinante que de momento se organisou numeroso 
prestio. 
As seis e meia desfilava este caminhado até o Sul Americano tendo à 
frente a Música da Polícia, o team do S. Salvador, famílias, adeptos do 
club vencedor, sócios de outros clubs congêneres, grande massa popular 
em entusiástica passeata.  
No Sul americano foi servido champanhe e oferecido pelo capitão do team 
S. Salvador, sr. Arthur Morais, sendo erguidas saudações ao S. Salvador, 
ao Vitória, ao clube de regatas Itapagipe e a Liga Bahiana de Desportos 
Terrestres e a Federação dos Clubs de Regatas. 
Pela festa de hotem felicitamos a mocidade esportiva da Bahia e damos 
parabéns aos vencedores do explendido match.125 

 
Observem que uma das preocupações da crônica era narrar principalmente a 

confraternização tanto dos vencedores quanto dos perdedores, o que parece revelar a 

inexistência de rivalidades acirradas na competição.  

Enfim, o que podemos concluir sobre estes aspectos iniciais do futebol baiano? 

Todo este modo de ser, sentir e representar das elites baianas em torno do futebol baiano 

resultou na formação de uma cultura futebolística moderna em Salvador. O jeito chic de 

frequentar os jogos, a banda que animava a torcida, passando pelas meias, uniformes e 

bolas importados da Inglaterra, o consumo desenfreado de guias e manuais de futebol e 

chegando a formação dos clubes e da Liga com seus estatutos,  caracterizam uma forma 

desta cultura futebolística ser e representar no cenário soteropolitano. Neste sentido, é 

possível afirmar a existência de um habitus futebolístico que defina cultural e 

simbolicamente a forma como as elites vivenciavam o futebol.126  

                                                           
124 Maia, Aroldo. Almanaque Esportivo da Bahia Helenicus, 1944, p. 10. 
125 Jornal Diário de Notícias, Salvador, 22 de maio de 1906. 
126 BOURDIEU, Pierre. A Economia das Trocas Simbólicas. São Paulo: Editora Perspectiva, 1992. 
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A representação sociocultural almejada pelos desportistas baianos era vivenciar 

o futebol como uma prática civilizada, que contribuiria para o progresso e 

desenvolvimento da Bahia.127 Aquela, por sua vez, está condicionada ao lugar social e 

cultural de onde este discurso é produzido: as elites baianas inspiradas em modelos 

socioculturais de comportamento burguês/europeu. A cultura futebolística moderna 

soteropolitana está, então, no contexto das transformações sociais e culturais atribuídas 

à modernidade. Além de estar no seio destas transformações, o modo das elites 

vivenciarem futebol também tinha como prioridade a distinção e separação das 

representações que os populares começavam a ter sobre o esporte. Em termos 

cronológicos, a hegemonia desta cultura no futebol perdura até meados na década de 

1930, quando sofrerá mudanças substanciais, com o surgimento do profissionalismo no 

futebol baiano. 

Após o sucesso dos dois primeiros campeonatos, ocorre a realização de outros, 

alguns com maior e outros com menor interesse. A competição criada pelas elites teve 

oito edições, existindo entre 1905 e 1912. Nos quatro primeiros torneios, as práticas e 

representações modernas e civilizadas dos grandes clubes, torcedores ilustres e 

                                                           
127 CHARTIER, Roger. A história cultural entre práticas e representações. Lisboa: Difel, 1990.  

Figura 8. Jogadores do Vitória campeões do torneio de 1908. Entre eles Bernardo Martins 
Catharino. Fonte: AZEVEDO, Ricardo. Eu sou um nome na história: a história do Esporte Clube 
Vitória. Tradição – 1899 – 1939. Da fundação ao fim do amadorismo. Salvador: ALPHA CO, 2008. 
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jogadores se mantinham, algumas vezes de modo mais vigoroso, outras de maneira mais 

frágil. A dificuldade por parte das elites em manter o futebol civilizado encontra nos 

populares os seus principais motivos Os peraltas, vadios e outros sujeitos que a 

experiência moderna soteropolitana tentava excluir também foi se interessando pelo 

futebol. Já em 1906 o envolvimento destes grupos mostrava os seus primeiros sinais.  

 



 

CAPÍTULO 3 
A CULTURA POPULAR DO FUTEBOL EM SALVADOR. 

 

Em 1903 uma determinação da Intendência Municipal limitando a prática do 

futebol a alguns espaços em Salvador parece revelar a dimensão que este esporte 

começava a adquirir entre outros grupos sociais diferentes das elites: 

FUTEBOL – Resolvendo o pedido feito pela Secretaria da Polícia sobre 
Pontos onde possa ser efetuado jogo de futebol sem prejuízo da 
propriedade particular, conforme reclamações levantadas, a Intendência 
Municipal designou-se os seguintes pontos para realizar-se aquela 
diversão: Campo dos Mártires, no distrito de Nazaré; Quinta da Barra, no 
distrito da Vitória; Fonte do Boi, no distrito de Brotas; Largo do Barbalho, 
no distrito de Santo Antônio; e Largo do Papagaio, no distrito da Penha.128 

 
A princípio, assim como as elites, as camadas populares se interessaram pelo 

futebol por curiosidade. Em 1901 e 1902 o envolvimento popular no futebol era mais 

pela via do espectador, acompanhando as partidas amistosas. Porém, a partir de 1903, a 

população em geral já assimilava de forma mais intensificada a experiência do esporte. 

Neste sentido, a determinação da Intendência visava uma limitação da atividade pelos 

populares.  

Contudo, as tentativas de regulação pareciam ineficazes. Assim como as elites 

formaram seus clubes e ligas, gradativamente os grupos populares e outros setores 

modestos fundaram suas instituições futebolísticas. Nas próprias regiões delimitadas 

pela Intendência Municipal já ocorriam partidas entre times formados por pequenos 

comerciantes e trabalhadores. Além disso, a prática do futebol pelos populares 

transcendia o caráter institucional. A partir de 1906, encontramos nos jornais uma 

quantidade significativa de queixas em relação ao futebol praticado nas ruas, indicando 

que o esporte passou a ser praticado em espaços desautorizados pelos poderes públicos. 

Nestes casos a prática não se dava através de clubes ou campeonatos, mas por garotos e 

adultos, chamados frequentemente de moleques e vadios que, nas ruas e nas praças, 

praticavam o futebol utilizando materiais improvisados como pedras para as traves e 

meias como bolas. 

Enfim, a rápida incorporação de uma atividade civilizada pelos grupos 

populares demonstra como a cultura popular em Salvador buscou se relacionar de modo 

original e dialógico frente às tentativas de modernização da cidade empreendidas pelas 

                                                           
128 MAIA, Aroldo. Almanaque Esportivo da Bahia Helenicus. 1944, p. 8-9. 
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elites. Ao contrário do que pensavam os projetistas e higienistas, as práticas populares, 

algumas africanizadas, não foram varridas com a chegada das intervenções e 

remodelações do espaço físico e das relações sociais. 129 As principais práticas culturais 

consideradas populares neste período como o jogo do bicho, a capoeira, as serestas, o 

candomblé e os charivaris estabeleceram uma relação conflituosa já nos finais do século 

XIX.130  

O período colonial/monárquico possibilitou o surgimento de grupos sociais 

subalternizados que contribuíram para a formação de uma cultura popular relativamente 

autônoma. Estes grupos, historicamente constituídos por negros (as), brancos (as), 

escravos, libertos, trabalhadores livres, pequenos comerciantes, entre outros, chegaram 

às primeiras décadas republicanas como representantes de uma cultura popular e 

criativa.131 Contudo, a forma como se dava a relação de conflito não era marcada por 

uma dicotomia que antagonizava binariamente os ideais modernos e as tradições 

populares. Pelo contrário, esta encontra sentido quando entendemos que os populares, 

na manutenção de suas tradições e formas de sociabilidades, constantemente 

reinventavam suas práticas, adequando, adaptando, resistindo e negociando-as com as 

formas sempre atualizadas de repressão, controle e dominação. Parece-nos equivocado, 

pensar uma cultura popular pura, imutável ou enraizada em suas tradições. Neste 

sentido, é inevitável pensá-la permanentemente envolvida em traduções, hibridismo e 

circularidades.132 Seguindo a conceituação de Stuart Hall entendemos que, para além de 

uma concepção no qual poderíamos verificar e/ou inventariar práticas que, de acordo 

com o seu conteúdo poderiam ser consideradas como populares, é mais útil e 

                                                           
129 Em alguns momentos a própria historiografia acreditou no poder da cultura higienista em transformar 
e moldar as práticas populares. É possível encontrar alguns exemplos em: COSTA, Jurandir Freire. 
Ordem médica e norma familiar. Rio de Janeiro, Graal, 1983 e UZEDA, Jorge Almeida. A morte vigiada: 
a cidade do Salvador e a prática da medicina urbana, 1890-1930. Dissertação (Mestrado em Ciências 
Sociais), FFCH, UFBA, 1992. 
130 Entre as obras que retratam as resistências populares frente às tentativas de modernização no século 
XIX, destacamos: REIS, João José. A morte é uma festa: ritos fúnebres e revolta popular no Brasil do 
século XIX. São Paulo, Cia das Letras, 1991 e FRAGA FILHO, Walter. Mendigos, moleques e vadios na 
Bahia do Século XIX. São Paulo: HUCITEC; Salvador: EDUFBA, 1996.  
131 Sobre a cultura popular neste período sugerimos tais leituras: CHALHOUB, Sidney. Trabalho, lar e 
botequim: o cotidiano dos trabalhadores no Rio de Janeiro da belle epoque. São Paulo: Brasiliense, 
1986, VELLOSO, Mônica Pimenta. Tradições populares na belle epoque carioca. Rio de Janeiro: 
Fundação Getúlio Vargas, 1989, VELLOSO, Mônica Pimenta. A cultura das ruas no Rio de Janeiro, 
(1900 – 1930): mediações, linguagens e espaços. Rio de Janeiro: Fundação Casa de Rui Barbosa, 2004. 
132 Para uma maior compreensão dos fenômenos culturais híbridos ver: CANCLINI, Néstor Garcia. 
Culturas Híbridas: Estratégias para entrar e sair da modernidade. São Paulo: Editora da Universidade 
de São Paulo, 2006. Sobre as circularidades culturais ver: BAKHTIN, Mikhail. Cultura Popular na Idade 
Média e no Renascimento: O contexto de François Rabelais. 3ª ed. São Paulo: HUCITEC; Brasília: 
Editora da Universidade de Brasília, 1993. 
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empiricamente constatável pensar a cultura popular enquanto um terreno de luta.133 O 

valor da concepção de  Hall, “reside em ser um terreno de luta pelo poder, de 

consentimento e resistências populares, abarcando assim, elementos da cultura de 

massa, da cultura tradicional e até das culturas hegemônicas.”134 Enfim, é neste sentido 

que podemos entender o futebol no terreno da cultura popular.  

Embora, como vimos no segundo capítulo, a chegada do futebol em Salvador 

esteja associada aos projetos modernos e civilizatórios, a sua rápida incorporação pelos 

moleques de rua, vadios, peraltas e pessoas modestas indica como estes, buscaram se 

apropriar de práticas modernas, resignificando-as através da atribuição de novos 

sentidos.135 A prática do futebol nas ruas foi uma das formas dos populares manterem-

nas como um espaço do lúdico e da algazarra, assim como ocorria com a capoeira, os 

sambas e batuques.   

Tendo em mente esta concepção podemos entender como o futebol além de se 

constituir enquanto um projeto moderno de civilização da sociedade soteropolitana, 

também esteve a serviço de uma cultura popular inventiva (re)existente. 

É preciso salientar que a cultura popular soteropolitana era formada de diversos 

elementos que de algum modo acabaram influenciando na constituição de novos 

sentidos para o futebol.136 A maioria das práticas populares encontra na rua o lugar 

principal para a sua vivência, tornando-a um espaço de sociabilidades em comum para 

reunião de adultos, mulheres e homens, além das crianças.137 Estes sujeitos é que 

provocavam, segundo os jornais da época, algazarras, confusões e brigas. Os capoeiras, 

por exemplo, constantemente se reuniam para a vivência daquela atividade, resultando 

                                                                                                                                                                          
 
133 Mais informações sobre o conceito de cultura popular argumentado pelo autor em: HALL, Stuart. 
Notas sobre a desconstrução do “popular”. In: Da diáspora: Identidades e mediações culturais. Belo 
Horizonte: Editora UFMG; Brasília: Representação da Unesco no Brasil, 2003, p. 247 – 264. 
134 HALL, Stuart. Da diáspora: Identidades e mediações culturais. Belo Horizonte: Editora UFMG; 
Brasília: Representação da Unesco no Brasil, 2003, p. 349 (grifo meu). 
135 O cinema em Salvador é um exemplo de uma prática a princípio moderna que foi apropriada por 
grupos populares. Sobre: FONSECA, Raimundo Nonato da Silva. “Fazendo fita”: cinematógrafo, 
cotidiano e imaginário em Salvador, 1897 -1930.  
136 Para um panorama geral da cultura popular nas ruas em Salvador ver: FERREIRA FILHO, Alberto 
Heráclito. “Desafricanizar as Ruas: Elites Letradas, Mulheres Pobres e Cultura Popular em Salvador, 
1890-1937”. Afro- Ásia, nº - 21, pp. 239-256, 1998 – 1999. 
137 Sobre a infância e mulheres populares ver respectivamente: RODRIGUES, Andréa da Rocha. A 
infância esquecida: Salvador 1900 – 1940. Salvador: EDUFBA, 2003 e FERREIRA FILHO, Alberto 
Heráclito. Salvador das Mulheres: condição feminina e cotidiano popular na belle epoque imperfeita. 
Salvador, 1994. Dissertação (Mestrado em História) — FFCH, UFBA, 1994. Na literatura ver, por 
exemplo: AMADO, Jorge. Capitães da Areia. São Paulo: Companhia das Letras, 2008. 
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quase sempre em brigas, confusões e perseguições policiais.138 O mesmo pode ser dito 

das serestas, dos charivairis, do candomblé139 e até dos fogos de artifício no São 

João.140 Facilmente encontramos inúmeras notícias repreendendo estas atitudes. Todas 

coexistiam antes mesmo do advento do futebol, sendo muitas vezes compartilhadas 

entre os sujeitos. Seguramente contribuíram para oferecer novos valores para a prática 

futebolística. Podemos pensar, portanto, no futebol não apenas como uma prática 

moderna/civilizatória, mas também como um esporte que contribuiu para as 

sociabilidades populares, bem como recebeu contribuições destas. É hora de 

avançarmos e ver como ocorriam as apropriações em torno do futebol soteropolitano. 

 

“Desordens, desastres”, etc.. O foot-ball nas ruas 

Em um primeiro momento o que caracteriza a prática do futebol pelos 

populares era a sua ocorrência nas ruas. Apenas um ano após a criação de campeonato 

do futebol os jornais começaram a criticar sistematicamente as crianças e adultos que 

praticavam o futebol em diversos logradouros públicos da cidade. Comumente o Diário 

de Notícias e o Gazeta do povo denominavam o jogo dos populares de foot-ball de 

garotos, foot-ball de vadios ou foot-ball de vagabundos A insatisfação dos periódicos 

parece estar ligada ao fato de que o futebol praticado pelos populares não seguia as 

limitações da Intendência, tampouco a forma como as elites jogavam. Além disso, não 

seguia horário e nem tinha um local específico, desrespeitando, segundo os jornais, as 

pessoas e propriedades. Com isso, as críticas ao futebol de rua partiam também das 

próprias pessoas ofendidas ou de sujeitos que tinham suas casas e estabelecimentos 

comerciais danificados por uma bola, pedra ou algum outro objeto. Em sete de 

novembro de 1906, o Diário de Notícias publicava uma nota dizendo: 

Foot-ball de garotos 

Continua desenfreiado e insupportavel o foot-ball dos garotos, que 
absolutamente não attendem a circumstancias de occasião nem de logar, 
com o que prejudicam ernomemente as virdaças das casas, as plantas dos 

                                                           
138 Sobre os capoeiras em Salvador ver: OLIVEIRA, Josivaldo Pires de. No tempo dos valentes: os 
capoeiras na cidade da Bahia. Salvador: Quarteto, 2005. 
139 BRAGA, Júlio Santana. Na gamela do feitiço: repressão e resistência nos candomblés da Bahia. 
Salvador, EDUFBA, 1996. 
140 Rinaldo Leite cita estas e inúmeras outras manifestações populares, entendidas pelas elites da época 
enquanto incivilizadas. Ver: LEITE, Rinaldo Cesar Nascimento. E a Bahia Civiliza-se...: ideais de 
civilização e cenas de anti-civilidade em um contexto de modernização urbana: Salvador, 1912-1916. 
Salvador, 1996. Dissertação (Mestrado em História) — FFCH, UFBA, 1996, p. 110 – 141. 
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jardins publicos e a tranqüilidade dos transeuntes. É uma vergonha uma 
verdadeira miséria.141 

 
A data em que o jornal publicou a crítica foi uma quarta-feira, o que sugere a 

inexistência de um dia específico para o brinquedo. Ao passo que as elites apenas 

jogavam nos domingos e treinavam nas quintas, o futebol nas ruas não tinha um dia 

certo para ocorrer. Nesta mesma nota encontramos a insatisfação de um cavalheiro que 

foi à redação do jornal se queixar do “prejuizo que lhe têm causado os terríveis vadios 

que um dia destes lhe deram forte pancada com uma lata e hoje o iam atirando ao chão 

com formidavel trompaço.”  

Existiam outras características no foot-ball de vadios que configuravam um 

sentido próprio à prática e, em alguns momentos, contraditórios ao futebol moderno. 

Observem que na brincadeira acima deduzimos que uma lata estava substituindo a bola. 

Em muitas outras notas aparecem relatos de garotos chutando, um pano velho, uma bola 

de meias e até bexigas de bois. Nas ruas os apetrechos utilizados para uma partida eram 

sensivelmente diferentes dos das elites. Ao passo que os jovens e adultos burgueses, em 

um esforço de distinção social, consumiam bolas, uniformes, e traves importadas e 

vendidas nas principais casas comerciais da cidade, os populares faziam o jogo com os 

recursos disponíveis.  

A facilidade com que os populares reinventavam os materiais para o futebol é 

explicada pela simplicidade do jogo. Diferente de outros esportes que careciam de 

grandes investimentos para a compra dos apetrechos, ao futebol bastava qualquer objeto 

esférico para a bola, além de pedras, sapatos e paus para as traves. O campo poderia ser 

qualquer área e seus limites geralmente eram as calçadas, as linhas do bonde ou algum 

outro ponto de referência.142 Obviamente a facilidade de adaptar materiais favoreceu 

consideravelmente a difusão do futebol entre os populares. Enfim, as apropriações do 

futebol por estes grupos se constituíam enquanto uma reinvenção do aparato 

tecnológico e dos usos e abusos dos espaços oficialmente negados pelas instituições.143  

Outra diferença em relação ao futebol das elites que constantemente surgia nos 

jornais era a linguagem verbal. No repertório comportamental do futebol civilizado, não 

                                                           
141 Jornal Diário de Notícias, Salvador, 07 de novembro de 1906. 
142 Ainda hoje nas peladas os limites dos campos improvisados como nas praias, onde o limite lateral é o 
próprio mar! 
143 A ideia de uso e abuso do espaço segue as reflexões de Michel de Certeau sobre o conceito de lugar 
praticado. Sobre: CERTEAU, Michel de. A invenção do cotidiano: 1. artes de fazer. Petrópolis, RJ: 
Vozes, 1994. 



 

 

67 

existia espaços para confusões, brigas e desentendimentos, prevalecendo a disciplina e o 

cavalheirismo. Contudo, nas ruas, os jornais sempre destacavam ofensas, xingamentos e 

a linguagem vulgar entre os garotos e vadios. O Diário de Notícias, em uma de suas 

críticas ao foot-ball de garotos, relatou uma queixa da população de S. Bento, Victoria, 

Sant’Anna e Aflictos de “capadocios que se reunem aos magotes, formam grupos 

enormes e numa algazarra infernal, entre vozeiras e indecencias proferidas sem o 

minimo respeito às famílias”. O jornal ainda salientou que tais práticas “sempre nocivas 

começavam por danos e terminavam em brigas e desordens.”144 Ao que parece, as 

brigas estavam relacionadas a noção de competitividade que entre os populares 

começava a surgir. Como não existiam juízes para resolver os impasses do jogo, 

acredito que os próprios envolvidos tentavam resolver as querelas ao seu modo, 

chegando a consequências perigosas em algumas ocasiões.  

Tais consequências na maioria das vezes também envolviam pessoas que nada 

tinham a ver com o divertimento. Comenta o Diário de Notícias que o mesmo “distincto 

cavalheiro” citado acima, ao censurar “os trantantesinhos a sua extravagância e falta de 

educação, estes se insurgiram, maltratando-o com palavras grosseiras.”145  

Pela insatisfação dos jornais, fica evidente que o sentido do futebol conferido 

pelos populares deturpava a função primordial da prática pensada pelas elites. Como um 

sport, o futebol deveria ser realizado metodicamente. Seus objetivos deveriam ser o 

desenvolvimento saudável do corpo rumo à civilidade. Ao ser praticado pelos vadios, o 

sentido pedagógico da prática dava lugar a um caráter lúdico e despretensioso, 

resultando nas queixas dos periódicos: 

 
Creanças, que regulam de 7 a 12 annos, abandonam os livros nos degráos 
da egreja de S. Pedro dos Clérigos ou no passeio do jardim daquella praça 
e mettem-se no brinquedo, do qual não raro têm provindo desaguizados, 
lutas corporaes, palavradas e ás vezes ferimentos! 
E quanto aos desastres materiais, não têm conta: vidros quebrados, 
transeuntes atropellados pelos sportmens vadios e outros muitos 
inconvenientes, que varias pessoas nos têm vindo denunciar, as quaes, 
como nós, protestam indignadas contra essa ampla liberdade que se dá a 
desocupados e peraltas. 146  

 
Nesta nota há uma clara lamentação em perceber que o futebol popular estava 

tirando as crianças das escolas, um espaço pedagógico por excelência. Por sua vez, os 

                                                           
144 Jornal Diário de notícias, Salvador, 07 de novembro 1906. 
145 Jornal Diário de notícias, Salvador, 07 de novembro 1906. 
146 Jornal Diário de Notícias, Salvador, 20 de junho de 1906. 
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desastres morais e materiais eram tudo o que o futebol das elites não pregava: uma 

atividade que, ao invés de elevar o espírito humano, estava rebaixando-o. 

Devido a intensa incorporação do futebol na cultura popular e uma dita 

deturpação de sentidos, é possível ler nos jornais a repulsa à difusão do futebol e 

principalmente a tentativa de diferenciar e hierarquizar o modo como as elites e os 

populares o praticavam. As críticas dos jornais eram, portanto, um esforço em 

apresentar ao leitor desavisado que a prática popular daquele esporte não deveria ser 

confundida pelo modo como as elites, verdadeiras conhecedoras do espírito do futebol, 

o praticava. O Diário de Notícias de 19 de julho de 1906 se queixou de “capadocios 

que, sem a minima noção do que seja o bello e util jogo do foot-ball vivem por ahi a 

quebrar vidraças das casas e das igrejas”.147 O diário concluiu que “o gosto pelo sport 

que, em boa hora, se vae firmando entre nós é o primeiro a perder com a investida da 

garotada, cujo maior prazer é dar com o pé em um pau, em um objecto qualquer de 

encontro a uma vidraça, a um lampeão.”148 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O processo de hierarquização e distinção entre o futebol das elites e o dos 

populares era fundamental, visto que nem toda a população conhecia a fundo o esporte. 

Com os populares paulatinamente se apropriando do jogo, os praticantes do futebol 

                                                           
147 Jornal Diário de Notícias, Salvador, 19 de julho de 1906. 
148 Jornal Diário de Notícias, Salvador, 19 de julho de 1906. 

Figura 9. Largo do terreiro de Jesus: um dos lugares preferidos dos “moleques” e 
“vadios” para a prática do foot-ball. Fonte: Catedral Basílica do São Salvador da Bahia", 
IPAC, 2ª ed., Salvador, 2002. s/d. 



 

 

69 

“correto” corriam o risco das pessoas que não faziam parte daquele cotidiano ter uma 

impressão negativa do esporte.  Neste sentido, os jornais constantemente buscavam 

comparar e distinguir o futebol “saudável”, praticado regularmente e dentro das normas 

pelos grandes clubes e o seu campeonato do futebol nocivo e desordeiro dos vadios, 

garotos e capadócios. Mais uma vez o Diário de Notícias argumentava que: 

 
Enquanto os clubs regulares de foot-ball escolhem logares proprios para 
seus exercícios, os capadocios, os moleques e os vadios de toda especie 
abusam desse sport, jogando onde querem e como entendem, em qualquer 
praça ou rua da capital sem que, por isso, a policia os chame á ordem ou 
ao menos procure evitar as desordens e os desastres moraes e materiaes 
que resultam de tão condenavel pratica.149    

 
Diante da impossibilidade de extinguir a prática do futebol nas ruas, os jornais 

buscaram comparar os dois modos de vivenciar o futebol. Na nota acima há uma 

tentativa de esclarecer para a população em geral que existiam na cidade modos de 

praticar o futebol: um associado à civilização, ao bom comportamento, regulamentado, 

organizado por clubes e jogado em lugares próprios para a sua realização; outro 

caracterizado pelas desordens, confusão e desrespeito às pessoas e propriedades. Enfim 

os jornais queriam deixar claro que existia um “bom futebol” e um “mau futebol” 

Embora seguramente seja possível afirmar que naquele momento existiam dois 

modos de praticar o futebol, estes dialogavam entre si, circulando entre as diferenças 

sociais da cidade. Para os populares, a diferença entre o bom e o mau futebol pouco 

importava, gradativamente eles estavam participando e interferindo no “bom futebol”.  

 
O futebol popular e as elites soteropolitanas 

O envolvimento popular no futebol soteropolitano não se restringia apenas às 

ruas. Cada vez mais a presença destes grupos se manifestava em outros lugares, 

principalmente àqueles reservados ao futebol elitizado. Vimos que no Campo da 

Pólvora, local onde ocorriam os jogos, não existia uma separação rígida entre os 

torcedores e jogadores, apenas um cercado os separava. O Campo também era público, 

qualquer interessado poderia assistir. Desta forma, as pessoas que desejassem invadir o 

campo por algum motivo poderiam fazê-lo. Logo na primeira partida do campeonato de 

1905, uma invasão aconteceu. Com isso, o Diário da Bahia, na segunda partida, além 

de informar o horário e o nome dos contendores entre os teams São Salvador e 

Internacional, pediu também para o “público não invadir o campo de jogo durante o 
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match, pois tanto atrapalha os jogadores quanto impossibilita as familias de ver”.150 

Podemos concluir pela nota que o modelo de comportamento, que envolvia uma torcida 

educadamente sentada nas cadeiras, facilmente poderia ser maculado. Um torcedor 

insatisfeito com uma jogada, um lance ou uma decisão do juiz poderia atravessar o 

cercado e tirar satisfações com árbitros e/ou jogadores. 

Se logo no primeiro torneio o Diário da Bahia queixava-se da invasão de 

campo, podemos inferir que este tipo de incidente preocupava bastante os clubes, 

torcedores abastados e principalmente os jogadores. Tal preocupação é corroborada, 

sobretudo, nos jogos e torneios subsequentes nos quais a imprensa, vez ou outra, 

queixava-se do comportamento de alguns torcedores, solicitando, inclusive, o 

policiamento em dias de jogo. Por estes incidentes, as elites pareciam prever que a 

interferência de torcedores indesejáveis poderia ocasionar grandes contratempos no 

futebol. E foi o que aconteceu. 

Em uma tarde de domingo, 10 de junho de 1906, foi realizada a sexta partida 

do campeonato daquele ano, entre Vitória e Internacional. A princípio, a partida deveria 

ser uma das mais animadas e disputadas. O Vitória era um dos clubes de maior torcida 

naquele período, além de ter um time bem treinado. Já o Internacional fora o campeão 

do certame sem perder um jogo. A partida tinha todos os elementos para ser um grande 

espetáculo. Contudo, o que os jogadores e torcedores de ambos os times viram naquele 

dia, segundo seus próprios relatos, foi uma sucessão de atos indecorosos e 

constrangedores. O motivo das indelicadezas foi o comportamento extremamente hostil 

de alguns torcedores para com os jogadores do Internacional. O Diário de Notícias 

relatou o incidente:  

 
É de lamentar que uma malta de desocupados perturbem as belas partidas 
a que o público acorre tão cheio de curiosa satisfação, prejudicando os 
movimentos dos jogadores, fazendo-os escutar ofensas quando perdem e 
dando triste ideia dos nossos foros de civilização. Convém notar que o 
Internacional é composto de ingleses que devem ter de nossa parte, como 
hospedes que são, todas as distinções. Achamos que a polícia bem podia 
sanar esta inconveniência que vai se tornando um péssimo costume151 

 

Outro jornal, segundo Aroldo Maia, ainda vai mais longe, revelando detalhes do 

comportamento lamentável da torcida naquele jogo. 

                                                                                                                                                                          
149 Jornal Diário de Notícias, Salvador, 20 de junho de 1906.   
150 Jornal Diário da Bahia, Salvador, 16 abril de 1905.  
151 Jornal Diário de Notícias, Salvador, 11 de junho de 1906.  
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No match de futebol ontem realizado houve diversos espectadores que 
estiveram dignos de censura.  
Os referidos grupos desrespeitaram um dos clubes que jogavam chegando 
até ao abuso de atirarem para dentro do campo PEDRAS, CHINELOS, 
BENGALAS, etc., o que não é compatível com o crédito desta cidade. 
Demais jogaram ontem um apreciado clube de estrangeiros em sua 
maioria, portanto nossos hospedes, dignos de todo acatamento além do 
que o movimento esportivo que tão destacadamente vem se 
desenvolvendo entre nós muito precisa do concurso de todos para o 
estimulo dos seus adeptos.  
Isso é de péssimo efeito e será para lamentar que entre nós o futebol não 
possa continuar ou que se realizem as partidas de campeonato em campo 
particular.152 

 
Por estes trechos notamos que os articulistas dos principais diários de Salvador 

ficaram estarrecidos com um elemento que lhes era desconhecido até aquele momento 

no campeonato. As ofensas dirigidas aos jogadores ingleses, além das pedras e chinelos 

apontam para a rivalidade que alguns torcedores começaram instituir entre os times. 

Embora os clubes possam, em alguma medida, controlar e regular a participação de 

indivíduos, aqueles não tinham o poder de determinar quem seriam os seus torcedores. 

Mesmo que uma pessoa não fosse associada a um clube, esta poderia torcer por uma 

determinada agremiação da forma que bem entendesse. Neste caso vimos que a forma 

de torcer de alguns indivíduos era fundamentalmente diferente da forma como as elites 

entendiam o comportamento adequado de uma torcida. O incidente também aponta para 

um acirramento de identidades nacionais entre brasileiros e bretões, o que 

possivelmente influenciou pessoas não necessariamente populares. Basta observar que 

uma bengala, objeto típico das elites e classes médias, fora jogado no campo.  Pela 

impossibilidade de controle dos torcedores, os jornais, como o Gazeta do Povo, 

sugeriam um policiamento ostensivo nos dias de jogo para evitar novos imprevistos:  

 
Não podemos concluir a noticia da bella d hontem, sem censurar uma 
malta de garotos que entenderam de fazer manifestações de desagrado aos 
disctinctos sportmen inglezes, que se bateram com o Victoria. 
É de bom aviso chamar a attenção da policia, desde quando aquelles 
indivíduos acham que numa festa de civilização, entre moços, todos 
dignos, é azada a occasião para elles darem arrhas [sic] ao seu mal 
comprehendido bairrismo.153 

 

Talvez uma das principais lamentações dos periódicos relacione-se como o fato de que 

o clube hostilizado era composto por ingleses. Em todas as notas temos uma sensação 

                                                           
152 MAIA, Aroldo. Originais do Almanaque esportivo da Bahia, [s.d], [s.p.]. 
153 Jornal Gazeta do Povo, Salvador, 11 de junho de 1906. 
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de subserviência para com os ingleses, uma vez que estes, pela origem europeia, são os 

referenciais de bom comportamento e civilidade.  

O que se seguiu após este inconveniente foi a desistência do Internacional no 

campeonato de 1906. Porém, os outros clubes fizeram o possível para que os ingleses 

não abandonassem a competição. Entre as tentativas, encontramos a ata de uma 

assembleia da LBDT realizada em uma quarta-feira, quatro dias após a partida. 

Transcrita pelo Diário de Notícias e Gazeta do Povo, o documento revela os 

argumentos utilizados pelos outros clubes para que o Internacional desistisse de sua 

ideia. Alguns clubes, inclusive, pensaram em abandonar a competição em solidariedade 

ao clube inglês. Segue um trecho do documento: 

A Liga Bahiana dos Sports Terrestres profundamente penalisada com a 
resolução tomada por esse club, a qual lhe é comunicada pelo vosso oficio 
de 12 do corrente, vos vem declarar que faz seus os sentimentos de que 
vos achaes possuidos. Por terdes sido injustamente molestados por 
populares da mais baixa esphera social, no domingo ultimo no Campo dos 
Martyres, pedindo-vos, entretanto, a reconsideração desse acto  pelos 
motivos que vae alludir: A falta de comprehensão precisa dos mais 
simples deveres da educação nesses desherdados da sorte e da sociedade; 
a carencia de um policiamento efficaz no Campo dos Martyres em dias de 
partida, incoveniente este, que vae ser sanado em vista das ordens 
terminantes dadas a este respeito pelo sr. dr. chefe de policia; a ignorancia 
do nosso povo, pouco habituado ainda a esses jogos que elle applaude ou 
censura, conforme a sua acanhada percepção e suas irrefreaveis 
sympathias.154  

 
O que mais chama atenção na ata é a afirmação taxativa de que os populares da 

mais baixa esfera social, devido a sua falta de compreensão, nada entendem sobre o 

verdadeiro significado do futebol. Com isso, há uma tentativa de minimizar a atitude 

dos populares, uma vez que os próprios, desconhecendo o sentido civilizatório do 

esporte, “aplaude ou censura, conforme a sua acanhada percepção”. Enfim, quando não 

são os jornais que procuram distinguir o “bom” do “mau” futebol, os próprios clubes e 

jogadores o fazem. 

Apesar das argumentações, a decisão do Internacional não foi revogada. Uma 

última possibilidade para a continuidade dos ingleses era a privatização do campo na 

tentativa de evitar pessoas indesejáveis. No entanto, a cobrança de ingressos no torneio 

ocorreu apenas em 1907, quando os jogos foram transferidos para o campo do Rio 

Vermelho. Assim os ingleses deixaram a competição, embora permanecessem filiados à 

LBDT. 

                                                           
154 Jornal Diário de Notícias, Salvador, 15 de junho de 1906. 



 

 

73 

O conturbado episódio envolvendo o Internacional, em si, demonstra a força da 

presença popular no futebol. Para além da rua, a apropriação popular da prática 

esportiva se dava também em espaços oficializados como o Campo dos Martyres e o 

campeonato.  

  

 

 

Figura 10. Campo do Rio Vermelho, local onde foram disputadas as partidas do torneio a 
partir de 1907. Fonte: Acervo Aroldo Maia, SUDESB. s/d. 

Figura 11. Ingresso da partida entre Vitória e Santos Dumont pelo certame de 1907. 
Fonte: AZEVEDO, Ricardo. Eu sou um nome na história: a história do Esporte Clube 
Vitória. Tradição – 1899 – 1939. Da fundação ao fim do amadorismo. Salvador: 
ALPHA CO, 2008.  Período: 1907. 
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O futebol pela cidade... 

A partir de 1906 é possível verificar uma ampliação quanto à força e expressão 

das práticas futebolísticas não oriundas das elites. Se a princípio, refiro-me aos anos de 

1901 a 1905, a expressividade do esporte entre os populares e os segmentos médios 

restringia-se a rua e, ocasionalmente, às aparições quase sempre conturbadas nas 

partidas oficiais, de 1906 a 1912 o envolvimento popular no futebol transcende os 

limites então estabelecidos. 

Inicialmente ocorre um processo intenso de formação de diversos clubes não 

pertencentes a alta sociedade. O Diário de Notícias, durante 1906, noticiou a fundação 

de mais de vinte clubes.155 A intensidade e a rapidez com que surgiam novos clubes foi 

alvo de algumas críticas por parte de determinados grupos em Salvador: 

Parece-nos que algumas pessoas se estão utilisando de nossas colunas 
para dar largas a seu genio pilherico, nem sempre de bom gosto.  
Assim é que raro é o dia que não recebemos duas e mais comunicações da 
fundação de novos clubs de foot-ball, alguns dos quaes, segundo nos 
informam, não existem absolutamente. 
Se em tudo neste mundo o exagero é sempre condemnavel, forçoso é 
confessar que, no caso dos clubs de foot-ball, pretensos ou reaes, a 
desgraça será a fartura, como já dizem.  
Varios moços nos têm vindo declarar que não fazem, nunca fizeram parte 
de club algum, dos muitos têm sido annunnciados ultimamente. 
Entre elles o Sr. Alvaro Soares Bahia, distincto 3º annista de engenharia , 
o qual nos dirigiu a seguinte carta: 
Ilmos. Srs. Redactores do Diario de Noticias, - havendo em lido o vosso 
conceituado orgão de publicidade a noticia da escolha do meu nome para 
o cargo de 1º secretario do Gaymbé Foot-ball Club, me cumpre vos 
scientificar de que não pertenço ao referido club, e muito menos dei ou 
dou a minha (sic) para tal escolha. 
Outrosim, lamento sobremodo a facilidade usada em semelhante acto 
contra o qual protesto. 
Agradecendo-vos a publicação desta e vos assegurando a minha subida 
consideração, sou admirador e amigo – Alvaro Soares Bahia. 
25-07-1906.156 

 
Quando da afirmação que a desgraça do futebol seria o exagero no surgimento 

de novos clubes, o jornal buscou defender de certa forma a permanência do status 

elitizado do futebol em Salvador. O surgimento de novos clubes macula justamente a 

ideal de distinção que os grupos abastados desejavam para o esporte. Além disso, a 

prática futebolística segundo os jovens endinheirados não deveria ser realizada por 

                                                           
155 Entre os clubes noticiados pelo Diário de Notícias, encontramos: Ceará Foot-ball Club, Caymbé Foot-
ball Club, Sport Club Santa Cruz, Fluminense Foot-ball Club, Sport Club Java, Ideal Foot-ball Club, 
Sport Club Patria, Sport Club Olinda, Sport Club Phebo, Sport Club Paraíso, Grupo Foot-ball Chile, 
Sport Club Republicano, Sport Club Liberdade, Sport Club Primavera, Atlhetico Foot-ball Club, Derby 
Foot-ball Club, Ceci Foot-ball Club, Foot-ball Club Transwall, Sport Club União e Sport Club Athenas. 
156 Jornal Diário de Notícias, Salvador, 26 de julho de 1906. 
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qualquer pessoa. Era exigido de acordo com os estatutos de alguns clubes de elite um 

nível moral e social considerável para a sua prática. Se já não bastasse o futebol 

praticado nas ruas, a presença de novos clubes que não necessariamente seguiam um 

rigor quanto a seleção dos seus adeptos seria considerado um risco, uma vez que o ideal 

de civilidade estaria ameaçado justamente pela presença de pessoas sem o nível 

necessário. 

Outro aspecto ressaltado pelo periódico e que merece a nossa atenção é que os 

novos clubes fundados não tinham uma origem na alta sociedade de Salvador. A própria 

afirmação indignada de que não faz ou fez parte de clube algum do Sr. Alvaro Soares 

Bahia demonstra que muitas vezes alguns clubes não apresentavam configurações 

semelhantes a de grandes clubes como o Esporte Clube Vitória ou São Salvador. 

Aqueles poderiam ser formados para jogos esporádicos sem a pretensão de se tornar 

uma grande organização com muitos sócios e/ou atividade social intensa. A existência 

de clubes com esta característica seguramente levou o jornal a questionar a existência 

em absoluto de determinadas organizações esportivas.  

Contudo, mesmo com bases próprias, estas organizações eram espaços nos 

quais determinados grupos sociais, considerados sem condição social, moral ou 

econômica para frequentar grandes clubes, poderiam praticar o futebol. 157 Vale ressaltar 

que algumas agremiações não representavam apenas os grupos mais pobres. Geralmente 

algum comerciante ou pequeno industrial poderia financiar um clube modesto e geri-lo. 

Todavia, tais clubes mesmo formados por alguns setores das elites, constantemente 

negociavam em alguma medida a participação e inserção de sujeitos populares. Este é o 

caso do Fluminense e Ypiranga, fundados em Salvador, respectivamente, em 1905 e 

1906. Embora ambos fossem dirigidos por pessoas de maiores condições econômicas e 

até sociais, os seus jogadores e, principalmente, torcedores poderiam pertencer a setores 

modestos, como estivadores, pequenos comerciantes, operários e artesãos. 

Certamente, a quantidade de novas organizações futebolísticas ampliou 

consideravelmente a presença do futebol em Salvador. Se no início os jogos eram 

realizados em espaços elitizados, como o Campo da Pólvora, em 1906 os jornais 

                                                           
157  Sirvo-me da discussão sobre a formação de clubes populares com configurações socioculturais 
próprias em: PEREIRA, Leonardo Affonso de Miranda. E o rio dançou. Identidades e tensões nos clubes 
recreativos cariocas (1912 – 1922). IN: CUNHA, Maria Clementina Pereira (Org.). Carnavais e outras 
f(r)estas: ensaios história social da cultura. Campinas: Ed da UNICAMP, 2002.  
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informavam a realização de partidas em vários locais da cidade e não apenas nos 

domingos ou feriados, datas consagradas pelas elites. 

Além disso, a fundação de clubes considerados menores possibilitou que os 

seus adeptos tivessem um espaço legitimado para o cultivo do jogo. Podemos supor que 

muitos dos sujeitos perseguidos por policiais nas ruas encontraram nas organizações 

futebolísticas modestas um espaço autorizado para a prática. É neste momento que por 

volta de 1907 e 1908 surgem em Salvador outras ligas futebolísticas, como a Liga 

Sportiva Nacional e a Liga Itapagipana. Estas não eram tão noticiadas nos jornais, 

comportavam clubes modestos e pareciam buscar um espaço legítimo no futebol para os 

grupos e populares.158  

 

 

 

 

Figura 12. Aspecto de um jogo no Rio Vermelho realizada pela Liga Brasileira de Desportos 
Terrestres, principal liga após o fim da Liga Bahiana. Fonte: Revista Renascença. s/d. 
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Quando os jornais não se preocupavam exclusivamente em criticar as aparições 

populares no futebol soteropolitano, encontramos notícias que revelam o envolvimento 

destes grupos por outros prismas. Na segunda edição do campeonato baiano da LBDT, 

o jornal Gazeta do Povo passou a publicar colunas do articulista denominado John. 

Intituladas de Shoots and hands infelizmente duraram poucas edições, mas as que 

circularam apresentam minuciosamente alguns aspectos do cotidiano do futebol, do 

campeonato, além, obviamente, das opiniões do articulista. Uma coluna em especial 

chama atenção para o detalhismo do autor em relação aos frequentadores dos jogos de 

futebol: 

As tardes de foot-ball são um encanto. 
A cidade, encafuada durante uma semana, atopeta as ruas. Os bonds que 
levam ao campo, transbordam.  
Ha uma agitação ruidosa e attrativa. 
(...) Todo o encanto das festas sportivas, está no aspecto variado da 
multidão que assiste aos matchs. 
A’s soirées da Tomba vão as damas elegantes e os cavalheiros educados. 
A noite burgueza é a de sabbado, quando o proletario, tresuando das 
fadigas da semana, leva a prole a admirar as graças do Furlai. 
O foot-ball, não. Ha uma variedade scintillante na multidão que o admira. 
Ha anglomanos de roupas flanantes e commendadores de croisée e calças 
brancas. 
Vão senhoritas viajadas, tagarelando em inglez, commentando as 
recepções ao embaixador, os robes de mme. fulana e as linhas da casaca 
do gentleman sicrano. Rodam carruagens floridas, ornadas das côres 

                                                                                                                                                                          
158 Infelizmente não foram encontradas notícias detalhadas ou crônicas sobre os jogos destas Ligas, 
apenas escassas informações sobre os resultados de alguns jogos. Porém é sabido que alguns dos mais de 
vinte clubes noticiados pelo Diário de Notícias faziam parte de uma destas Ligas. 

Figura 13. Outro aspecto de um jogo no Rio Vermelho válido pelo campeonato da Liga Brasileira. 
Fonte: Revista Renascença. s/d. 
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symbolicas do club predilecto. No domingo ultimo, ouviu-se o fom fom 
de um automovel. 
Foi a grande attracção. 
Nesse meio de elegancia e fausto, fazem tambem seu rende-vous as nossas 
patricias modestas, dos bairros suburbanos. 
Ha senhoritas da Victoria, de São Pedro e Nazareth, como do Sangradouro 
e Páu Miudo. 
Ah! as nossas patricias do Páu Miudo, como enfeitiçam o campo. Ellas 
tambem entendem a thecnica do jogo. Hontem, quando uma bola 
ameaçava vazar o goal do Santos Dumont, uma dellas, gritou “no ball, it 
is off side” 
Como são encantadoramente anglomanas as nossas patricias do Páu 
Miudo.159 

 
Nota-se que esta crônica, voluntariamente ou não, apresenta o envolvimento 

popular no futebol não ligado às atitudes condenáveis pelos jornais e mesmo pelos 

membros da LBDT. Isto parece demonstrar que a condição social ou econômica das 

pessoas não impedia o entendimento da prática. A perícia de uma das senhorinhas do 

Pau Miúdo, um bairro popular, em saber quando um gol é anulado aponta para uma das 

principais características do futebol: uma prática universalizante.  

É possível afirmar que a facilidade do entendimento do futebol era tamanha 

que sua inteligibilidade não fazia distinções de gênero, raça e classe. É neste sentido, 

portanto, que o nosso cronista encontra motivos suficientes para afirmar o encanto das 

tardes de foot-ball. Naquele período, mesmo a linguagem futebolística sendo em 

inglês,160 não existiam muitos empecilhos para o entendimento das leis do futebol. 

Graças a dinâmica do jogo, as senhorinhas suburbanas da crônica de John não tinham 

muitas dificuldades em saber quando um gol era invalidado devido a um impedimento, 

chegando até a dizer expressão que correspondia a esta irregularidade. Ademais, o 

conhecimento das senhorinhas do Pau Miúdo é uma resposta aos membros da LBDT 

que, durante o incidente ocorrido com o Internacional, afirmaram a total ignorância 

popular em relação às leis e regras do futebol. 

Se até o momento alguns aspectos que marcam o futebol como o fácil 

entendimento das regras e a facilidade do jogo em relação aos materiais utilizados para 

a sua prática contribuíram para a sua difusão pela cidade e apropriação pelos diversos 

grupos sociais, o caráter imprevisível e a consequente ideia de que o desfecho de uma 

                                                           
159 Jornal Gazeta do Povo, Salvador, 30 de julho de 1906. 
160 Enquanto sinal de distinção e até por desconhecimento de outros termos semelhantes, o início o 
futebol no Brasil preservou-se a linguagem inglesa. Portanto, goleiro era goalkeeper, impedimento era 
off-side, falta era foul e assim em diante. Mais informações podem ser encontradas em: ALFREDO, João 
Carlos. Futebol futebóleres: uma representação do esporte na literatura brasileira nas décadas de 1910 e 
1920. Dissertação (Mestrado em Teoria Literária) Instituto de Estudos da Linguagem, Unicamp, 1996. 
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partida não encerra as discussões sobre a mesma colaboraram consideravelmente para o 

surgimento de novas representações sobre o futebol, bem como novas sensibilidades. 

Na primeira edição do campeonato, por exemplo, um torcedor, insatisfeito com 

as decisões do juiz na partida entre Esporte Clube Vitória e Bahiano, escreveu uma carta 

a um jornal da cidade. Transcrita pelo memorialista Aroldo Maia, o documento continha 

tais dizeres:  

Sr. Redator: 
Valho-me de vossa generosidade para reclamar uma falta muitas vezes 
repetida na última partida. O Sr. Mac Nair, juiz, ao passo que deu mais de 
um hands contra o Vitória, deu apenas dois ou três contra o Bahiano. No 
entanto, o que assistiram a partida viram muito número de vezes distintos 
jogadores do Bahiano derem fouls com prejuízo do Vitória. 
Certo de que o vosso independente órgão não se excusará (sic) a 
publicação destas linhas, sou de V. Exa. admirador muito obrigado. 
Um leitor.161 

 

A inquietação do leitor pelo fato do juiz não marcar faltas (fouls) em favor do 

Vitória, além de ter marcado apenas dois ou três toques de mão (hands) pelos jogadores 

do Bahiano, aponta para o surgimento de novas representações em torno do futebol, 

ligadas ao surgimento da ideia de competitividade. A insatisfação do leitor em ter seu 

time lesado nos perece ser um indício revelador de que as preocupações dos torcedores, 

jogadores e cronistas estariam voltadas não só para a celebração da civilidade e 

cavalheirismo como ideal pedagógico, mas também para o caráter competitivo, 

justamente pelo fato de o resultado de uma partida de futebol não traduzir 

necessariamente a realidade desta.  

Talvez um fato que tenha contribuído largamente para a intensificação da 

noção de competitividade foi o surgimento do campeonato da LBDT. Com a existência 

de uma competição, o interesse em vencê-la de certa forma atiçou as rivalidades com 

jogos mais disputados e acirrados. As competições fazem surgir um maior interesse nas 

vitórias e cresce a discussão sobre as questões polêmicas dos jogos. Gradativamente, os 

jornais passaram a comentar as atuações dos árbitros, questionando e criticando suas 

decisões, quando não os próprios torcedores o faziam como na carta anteriormente 

citada. 

Enfim, paulatinamente a noção de competitividade engendrou novas 

representações no futebol. Nos campeonatos subsequentes a 1906, os jornais já não se 

preocupavam somente em comentar a beleza da torcida, as senhorinhas e seus vestidos, 

                                                           
161 MAIA, Aroldo. Originais do Almanaque esportivo da Bahia, [s.d], [s.p.]. 
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mas, sobretudo, os lances ambíguos e as pequenas crises entre os clubes da liga, 

resultantes de arbitragens “parciais” e “desastrosas” que produziam resultados injustos e 

desleais. 

Todo este processo parece alcançar um nível crítico no certame de 1910.  A 

competição chegava aos seus momentos finais com a seguinte situação: O São Paulo, 

clube organizado pelos estudantes de medicina, estava com 13 pontos, seguido do Sport 

Club Santos Dumont com 12. A penúltima partida do campeonato seria disputada entre 

o Esporte Clube Vitória e o Santos Dumont. Caso o primeiro ganhasse, os estudantes de 

medicina seriam os campeões. Em caso de perda, o Santos Dumont levaria o título. O 

problema surgiu com a escolha do árbitro da partida. Naquele período, os juízes eram os 

próprios jogadores, sendo escolhido para aquela partida Fernando Salles, jogador do 

São Paulo. Segundo os jornais a partida foi muito tensa com muitos lances polêmicos. O 

juiz acabou marcando uma penalidade máxima em favor do Vitória, que, segundo os 

jornais, não existiu. O pênalti foi convertido resultando no gol da vitória rubro-negra, 

dando o título consequentemente ao São Paulo. Além disso, dizem os periódicos que 

existiu um pênalti em favor do Santos Dumont que não foi marcado. Segundo Aroldo 

Maia, “O juiz passou máos quartos de hora e segundo afirma-se teve de deixar o 

gramado escondido para evitar o sururu.”162 Este incidente gerou muitas críticas por 

parte da imprensa, principalmente do Gazeta do Povo: 

 
O referee desse disputadisssimo match foi o foot-baller Fernando Salles 
Gomes, do São Paulo, que foi incorreto. 
Muito parcial, determinou um penalty-kick contra o Santos Dumont, no 
entretanto, não marcou um dado pelo half Silvino, do Victoria que se 
achava na linha de penalidade. 
Bem o vi (sic) porém, para confirmar a sua parcialidade, não cumprio o 
seu dever de juiz. 
Além disso, houve outros hands dados bem na porta do goal do Victoria 
por jogadores deste club.  
É lamentavel que adeptos exaltados do Santos Dumont vaiassem o referee 
pois, isso, podia se ter evitado. 
Escolhessem para dirigir o jogo um socio do Rio Vermelho ou do S. 
Salvador, que nenhum interesse tinham no match que ante hontem se 
disputou e nada d’isto se teria dado; mas quem poderia pensar que o 
referee Salles deixaria de ser um sportmam? 
(...) Consta-nos, entretanto, que hoje, na Liga, talvez seja anullada a 
partida de domingo, devendo-se encontrar de novo os dois valentes clubs, 
que nada têm que ver com a incorrecção do juiz.163 
 

                                                           
162 MAIA, Aroldo.  Almanaque Esportivo da Bahia Helenicus. 1944, p.18. 
163 Jornal Gazeta do Povo, Salvador, 24 de agosto de 1910. 
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E realmente a partida foi anulada. Em dezembro do mesmo ano foi realizado o 

jogo derradeiro no qual saiu vencedor o Santos Dumont, sagrando-se o verdadeiro 

campeão daquela temporada. Na íntegra a crônica acima também traz dados sobre a 

beleza do jogo. Contudo, estes aspectos têm que dividir espaço com outras 

sensibilidades que a ideal de competitividade estava levando ao futebol. É possível 

notar neste processo um típico choque de representações entre o sentido civilizador e 

competitivo do futebol. Na nota existe uma lamentação do periódico ao perceber que o 

juiz, sendo parcial para o benefício do seu time, feriu os princípios do cavalheirismo 

deixando de ser um sportman.164  

Se entre os campeonatos de 1906 e 1910 os sentidos civilizador e competitivo 

do futebol convivem meio que conflituosamente, nos certames de 1911 e, 

principalmente, 1912 a competitividade chega a limites nunca vistos. Neste último ano 

diversas partidas foram anuladas, vários jogadores foram suspensos por condutas que 

contrariavam os estatutos, além da violência nos jogos, com agressões entre jogadores, 

torcedores e árbitros. Uma nota de um periódico transcrita por Aroldo Maia resume a 

situação do campeonato de 1912: 

Infelismente depara-se-nos ainda oportunidade para lamentarmos os fatos 
que se passam no Rio Vermelho em quase todos os matches. Até já 
parece que isso faz parte do programa do campeonato deste ano. Outro 
dia numa partida entre os clubes Bahia e Atlético deu-se vergonhoso 
incidente de que já tratamos; penúltimo match, entre os clubes Vitória e 
São Salvador, houve novos incidentes não nos reservamos para tratar em 
outra ocasião que agora chega; e no ultimo reproduziu-se o fato de caráter 
sério. E no pé que vai queria Deus, não tenhamos de lamentar resultado 
mais funesto e mais triste. Afirmamos tanto porque nesses incidentes em 
que jogadores e Juizes agredidos e insultados ou se engalfinham, há 
sempre sacamento de revolveres até mesmo tiros. 
O que não pode nem deve é continuar no curso em que vai a fiscalização 
do Ground do Rio Vermelho; se ali necessite o policiamento 
indispensável ele é feito; si no field há uma representante da Liga, um 
juiz, ele não se faz imponente, assim torna-se necessário que o Sr. (sic) 
mande um Delegado aos domingos assistir aos matches de futebol para a 
garantia dos que ali procuram um divertimento.165  

 

A fonte parece indicar que o ideal de cavalheirismo, que ao longo dos anos foi 

construído pelas elites, perdeu consideravelmente o sentido diante do saque de 

revólveres e tiros.  

                                                           
164 O termo sportman refere-se ao jogador cavalheiro, bem que vê no esporte o desenvolvimento do seu 
corpo de das suas virtudes morais. Sobre o termo sportman: PEREIRA, Leonardo Affonso de Miranda. 
Footballmania: uma história social do futebol no Rio de Janeiro, 1902-1938. Rio de Janeiro: Nova 
Fronteira, 2000, p. 21 – 55. 
165  MAIA, Aroldo.  Almanaque Esportivo da Bahia Helenicus. 1944, p. 20. 
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De fato, a partir de 1909, ano após ano, a quantidade de clubes participantes 

aumentou. Segundo Ricardo Azevedo, “os novos participantes do campeonato eram 

equipes formadas por empregados da indústria e do comércio e outros grupos menos 

favorecidos na sociedade.”166 Todavia, mesmo com a presença de clubes menores, ainda 

permaneciam os grandes, a exemplo do Vitória e do São Salvador. O convívio, tanto das 

grandes, quanto das pequenas organizações, em um mesmo campeonato é um forte 

indício de como o que se pensava e sentia sobre o futebol estava mudando. A 

popularização do futebol e sua expansão pela cidade alcançaram novos níveis, criando 

situações que as elites com seus estatutos seletivos já não podiam evitar nem contornar. 

Umas das poucas saídas que restavam aos clubes da alta sociedade de Salvador 

seria o abandono do campeonato ou a extinção da própria LBDT, o que, de certa forma, 

aconteceu. Já em 1911, o Sport Club Santos Dumont, fundado em 1904 por estudantes 

do Ginásio Bahiano, de Escolas Superiores e comerciantes, presente na competição 

desde 1906, abandonou o torneiro da LBDT. Com o campeonato de 1912 chegando a 

situações insustentáveis, o final do torneio também determinou a extinção dos 

campeonatos que seriam realizados nos anos seguintes. Pelo que se sabe, a LBDT não 

foi extinta, apenas encerrou as atividades ligadas ao futebol.167 Aos grandes clubes 

como o Vitória e São Salvador restou a dedicação a outros esportes, a exemplo do remo, 

prática sem muita interferência popular. 

Esta situação parece ter ocorrido em outros lugares do Brasil. No Rio Janeiro o 

goleiro do Fluminense Foot-ball Club Marcos Mendonça, ícone do futebol das elites 

abandonou a prática justamente pela forte presença popular no futebol carioca e a 

deturpação dos sentidos civilizados.168 

O fim do principal campeonato da cidade, idealizado e fundado pelas elites, 

evidencia como o futebol e as suas formas de vivência, principalmente a partir de 1906, 

destoavam e muito das representações iniciais dos seus introdutores. Segundo Aroldo 

Maia, até 1908 “só jogava futebol o que a Bahia possuía de mais fino na sua 

                                                           
166 AZEVEDO, Ricardo. Eu sou um nome na história: a história do Esporte Clube Vitória. Tradição – 
1899 – 1939. Da fundação ao fim do amadorismo. Salvador: ALPHA CO, 2008 p. 91. 
167 Como regulava os esportes terrestres a LBDT dedicou-se a outros esportes como as corridas a pé entre 
outras modalidades. 
168 Sobre Marcos Mendonça: PEREIRA, Leonardo Affonso de Miranda. Pelos campos da nação: um 
goal-keeper nos primeiros anos do futebol brasileiro. In: Estudos Históricos, Rio de Janeiro, vol. 10, n. 
19, 1996. 



 

 

83 

sociedade”169 Vimos, entretanto, que já em 1905 o futebol começava a ser praticado e 

apropriado por vários sujeitos sociais. Passando pelos “moleques” e “vadios” até a 

formação dos clubes e campeonatos populares, tornou-se inevitável a expansão do 

futebol pela cidade e o consequente aparecimento de novas sensibilidades e 

sociabilidades que não eram bem quistas pelas elites. Um relato de um jogador baiano 

da época, o Dr. Wilobaldo Campos, dá pistas sobre a insatisfação destes grupos: 

 
Todos os conjuntos eram formados por amadores. Havia na organisação 
deles, a mais rigorosa e escrupulosa seleção, por isso mesmo que não 
eram admitidos em absoluto o “profissionalismo” (mesmo disfarçado) 
nem a inclusão nas equipes e mesmo nas sociedades de pessoas que não 
fossem qualificadas e de reconhecida situação social. 
As comissões de sindicância trabalhavam de verdade! Eram rapazes 
empregados no Comercio, academicos de humanidades e dos cursos 
superiores que fasiam o esporte com amor ao esporte para a vitória das 
cores que defendiam valentemente e com galhardia, convencidos de que 
não eram eles somente um signal, emblema ou distintivo, mas a própria 
honra da agremiação a que pertenciam.170 

 
A expansão do futebol em Salvador alterou fundamentalmente o perfil social 

dos praticantes deste esporte. Inevitavelmente, os acadêmicos e empregados no 

comércio tiveram que compartilhar o universo futebolístico com sujeitos modestos 

como operários e artesãos, entre outros indivíduos oriundos dos segmentos populares. A 

lamentação em tom nostálgico do Dr. Wilobaldo está ligada ao fato dos populares não 

necessariamente compartilharem dos seus ideais civilizados e românticos. A denúncia, 

nas entrelinhas, do profissionalismo disfarçado é um exemplo da atribuição de novos 

sentidos que eram rejeitados pelas elites. Com tantas novas práticas, representações e 

apropriações no futebol soteropolitano, aos homens e mulheres abastados que não 

estavam dispostos a conviver com este novo momento restou o refugio dos esportes 

mais restritos como o remo, o críquete e o tênis. 

 

                                                           
169 MAIA, Aroldo.  Almanaque Esportivo da Bahia Helenicus. 1944, p. 22. 
170 MAIA, Aroldo.  Almanaque Esportivo da Bahia Helenicus. 1944, p. 23. 



 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

FIM DE JOGO? 

A leitura das fontes a respeito do panorama futebolístico nos seus anos iniciais 

me fez argumentar em torno de três proposições pelo menos. Na primeira diria que os 

primórdios da prática futebolística na cidade revelam uma associação do esporte aos 

ideais civilizatórios modernos. Na segunda evidencia-se também uma forte 

ressignificação e apropriação futebolística entre os populares. É Possível enxergar este 

panorama de rápida incorporação do futebol pelas classes populares em diversas regiões 

do país. No Rio de Janeiro, considerada por muitos, um dos berços do futebol brasileiro, 

Leonardo Miranda afirma:  

Já no fim da década de 1910 o entusiasmo que ele causava na cidade não 
permitiria mais aos contemporâneos caracteriza-lo como uma prática 
restrita ao grupo dos esportistas filiados aos clubes elegantes da cidade. 
Tornando-se cada vez mais evidente a participação no jogo de negros e 
operários que se tentava excluir, esse processo teria como conseqüência 
mais visível o crescente entusiasmo gerado pelos jogos dos selecionados 
nacionais formados ainda somente por jogadores do Rio e de São 
Paulo.171  

 

Na terceira proposição, destaco que tal expressão popular consegue instituir um 

universo relativamente próprio, autônomo e dinâmico, bem como dialogar, mesmo que 

conflituosamente, com o universo futebolístico oficial.  

Enfim, a civilidade e modernidade se revelam no futebol de Salvador de modo 

bastante heterogêneo e não raramente enfrentando tensões e conflitos com a gradual 

inserção popular no futebol.  O processo de modernização, urbanização e articulação 

com os modelos modernos parece não ter encontrado tanto vigor quanto em outras 

cidades brasileiras, como São Paulo e Rio de Janeiro. Afinal, Salvador vivenciou desde 

os tempos imperais um processo gradual de estagnação política e econômica, o que 

contribui para a sua conturbada tentativa de inserção na chamada modernidade.172 De 

alguma forma, estas peculiaridades da capital baiana podem ter favorecido a rápida 

popularização do futebol. 

Além destes aspectos, é possível considerar que a popularização do futebol 

ocorreu devido a facilidade na prática e entendimento do esporte. Desde a instituição do 

                                                           
171 PEREIRA, Leonardo Affonso de Miranda. Footballmania: uma história social do futebol no Rio de 
Janeiro: 1902-1938. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 2000, p. 16. 
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futebol moderno em 1863 as regras estabelecidas foram marcadas pela simplicidade. O 

conceito básico permanece até hoje: dozes jogadores em um campo retangular, com 

medidas pré-determinadas, disputam um objeto esférico, sagrando-se vencedor aquele 

que em um tempo estipulado colocar o objeto mais vezes em uma balizada adversária de 

dimensões também determinadas. Atualmente são dezessete regras que regem o futebol. 

Em mais de cem anos de história, este esporte praticamente não passou por grandes 

alterações. No início eram vinte e três regras, mas décadas depois foram instituídas duas 

mudanças fundamentais, o surgimento do impedimento e do goleiro, único jogador que 

pode deter a bola com as mãos.173 Para ter uma dimensão da simplicidade do futebol 

basta compará-lo com outros esportes: O críquete, em voga em Salvador antes da 

chegada do futebol, no passado era composto de muitas regras e atualmente contém 

cerca de quarenta e duas regras e sub-regras que compõem as principais. Já as partidas 

de futebol americano são tão complexas que são necessários vários juízes para analisar 

as jogadas. Em alguns momentos estes utilizam o auxílio de filmagens para a análise de 

jogadas que podem durar horas.  

Enfim, as peculiaridades da capital baiana associada a dinâmica do futebol 

contribuíram para a popularização deste esporte de um modo que surpreendeu as elites, 

que viam tal apropriação com receio. Após 1912 as novas ligas e novos clubes 

continuaram surgindo e fomentando novas práticas e representações acerca do futebol. 

As elites, embora dedicadas a praticar o críquete, o remo e o tênis, ainda jogavam o 

futebol, mas sem a mesma intensidade de tempos anteriores. O que aconteceu no futebol 

baiano depois de 1912? Isto é outra história...   

 

                                                                                                                                                                          
172 A estagnação econômica baiana ficou mais conhecida como o enigma baiano. Mais informações 
podem ser lidas em: AGUIAR, M. P. de. Notas sobre o “enigma baiano”. Revista Planejamento, 
Salvador, v. 5, n. 4, p. 123-136, out/dez. 1977. 
173 Sobre o início do futebol moderno e a evolução de suas regras, ver: MURRAY, Bill. Uma História do 
Futebol. São Paulo: Hedra, 2000 e FRANCO JÚNIOR, Hilário, A dança dos deuses: futebol, cultura, 
sociedade. São Paulo, Companhia das Letras, 2007. 
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