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Cultura, lazer e esportes nos sertões 
do Brasil – uma introdução
Cleber Dias

“Meu sertão da sariema,
sertão queimado do sol,
que não conhece cinema,
teatro, nem futebol”
Patativa do Assaré

Em vários aspectos, a vida social do Brasil é assimétrica e de-
sigual. Pesquisas sobre a cultura ou a história do país tendem 
apenas a refletir esse estado de coisas, concentrando-se nas 
regiões mais populosas ou economicamente desenvolvidas. 
Em estudos sobre a cultura, o lazer ou os esportes, tais dispa-
ridades parecem ainda mais acentuadas. Apesar de algumas 
evoluções nos últimos anos, quando pesquisas sobre esses 
assuntos foram realizadas no Norte, no Nordeste ou no Cen-
tro-Oeste do país, regra geral, a bibliografia brasileira a esses 
respeitos ainda se encontra bastante confinada aos estreitos 
limites geográficos das regiões Sul e Sudeste – sobretudo do 
Sudeste. Entre um feixe difuso de razões, enquadramentos 
teóricos específicos podem ser apontados como uma das cau-
sas de tal situação.

Desde a década de 1960, com o advento da chamada “vi-
rada cultural”, várias disciplinas das Ciências Humanas têm se 
ocupado de chamar atenção para os inúmeros pontos de vistas 
possíveis para acontecimentos e narrativas sociais.1 O funda-
mento geral dessas abordagens é o de que formas de domina-
ção, hierarquização e estratificação social dizem respeito tam-
bém a mecanismos simbólicos – quer dizer, dizem respeito 
também à cultura. A partir dessas abordagens, até a memória 
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também é tida como o resultado de uma disputa política, onde 
diversos grupos lutam pela imposição de padrões de compor-
tamento que serão então tomados depois como os modos mais 
legítimos de se recordar do passado. Assim, o fato de certos 
acontecimentos serem mais lembrados ou terem mais visibili-
dade do que outros não é o resultado de uma possível capaci-
dade inata aos próprios fatos, mas sim a expressão de comple-
xas operações históricas, políticas e sociais, que pouco a pouco 
vão afirmando a capacidade de certos grupos, em detrimento 
da suposta incapacidade de outros.2

De início, clivagens de classe nos modos de perceber ou 
de representar acontecimentos históricos estiveram em pri-
meiro plano nos estudos que se realizaram nessa perspectiva. 
Mais recentemente, porém, com as teorias pós-coloniais e os 
estudos subalternos, parte do princípio dessas reflexões vem 
sendo aplicada não apenas às cisões de classe, mas também 
àquelas ligadas a etnia, ao gênero e a nacionalidade. Nesses 
casos, da mesma forma que se questiona o modo como a posi-
ção de classe de um indivíduo ou de um grupo pode condicio-
nar suas percepções e comportamentos, questiona-se também 
o modo como as dicotomias entre “nação” e “região” podem 
interferir nessas percepções e comportamentos. Com efeito, 
a própria ideia de “nação” passa a ser vista de maneira rela-
tiva e problemática. Narrativas históricas nacionais também 
podem ser vistas como o resultado de um conjunto mais ou 
menos arbitrário de reduções e generalizações, onde práticas 
e imaginários de determinados grupos específicos, de regiões 
específicas, se apresentam como representações válidas para 
toda a nação.

A reprodução de uma lógica de relação centro-periferia en-
tre a “nação” e as “regiões” apenas atualiza distinções binárias 
que estabelecem hierarquias, segundo as quais cabe àquela 
parte que representa a si mesmo como “centro” ou “nação” 
definir o sentido do que será representado como “periferia” 
ou “região”. No Brasil, em concreto, aos grupos e culturas das 
maiores cidades do litoral, que majoritariamente são represen-
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tadas e representam a si mesmo como sínteses do “nacional”, 
cabe o papel de civilizado, desenvolvido e, no limite, superior. 
À periferia, representada então como sertaneja e “regional”, ao 
contrário, cabe o papel de selvagem, primitiva, atrasada e, no 
limite, inferior. Reservadas às devidas proporções, trata-se de 
uma estrutura discursiva análoga àquela em que se opõe Oci-
dente e Oriente, Primeiro e Terceiro Mundo, enfim, a Europa e 
o resto, só que reduzidos às fronteiras nacionais.3

Apesar das assimetrias de poder político e econômico que 
separam diferentes locais, intelectuais, elites políticas e outros 
grupos classificados então como “regionais” não são apenas 
unidades passivas nesse processo. Ao contrário, muitas vezes 
eles participam ativamente dessas dinâmicas de classifica-
ção que podem, inclusive, beneficiá-los de diferentes formas, 
mesmo quando ligadas a preconceitos ou avaliações negativas, 
como apontam Artur Vasconcelos e Domingos Abreu, no caso 
do Nordeste brasileiro, no sexto capítulo deste livro. No Acre, 
ao longo das duas primeiras décadas do século 20, grupos de 
dentro e de fora dali também manipularam ativamente estig-
mas e representações sobre a região, conforme demostram 
Joyce Corrêa e Cleber Dias, no terceiro capítulo deste volume.

Em todo caso, níveis de urbanização operam como catali-
zadores fundamentais desses discursos. Desde as primeiras 
pesquisas sobre cultura, lazer e esportes, houve ênfases na sua 
dimensão urbana. No âmbito da cultura, o próprio surgimento 
histórico da arte moderna, típico produto de uma sociedade 
de massas, esteve sempre associado ao cenário das grandes 
aglomerações urbanas. A precursora e revolucionária arte dos 
mestres impressionistas – Manet, Monet e companhia – retra-
tava repetidamente um ambiente urbano cheio de novas sen-
sações: o café-concerto, as regatas, o ciclismo, a patinação, as 
corridas de cavalo, a recreação nos parques, os passeios nos 
jardins, o espetáculo do tráfego e do burburinho das multidões 
nas ruas.4

Por mais que a poesia de Baudelaire ou o romance de Flau-
bert possam ser apontados como expressões pioneiras, ou pelo 
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menos premonitórias do paradigma estético da arte moderna, 
a pintura impressionista frequentemente aparece como a lin-
guagem que melhor o capturou. Compositores, dramaturgos, 
coreógrafos e mesmo escritores não tiveram a mesma rapidez 
desses pintores em adotar uma postura tão comprometida 
com a celebração da inovação, com a contestação das regras 
artísticas consagradas pela tradição, com o desprezo da ideia 
de que a boa arte deveria representar a realidade com preci-
são, com o elogio da subjetividade do artista ou com a provo-
cação subversiva do decoro comportamental, em suma, com 
tudo aquilo que caracterizaria depois o amplo terreno do 
modernismo.5

De certo modo, a nova forma de registro inaugurada por es-
sas originais formas de arte, daí em diante bastante centradas 
na experiência sensorial da visão, era uma causa e consequên-
cia de amplas transformações nos modos de vida e de produ-
ção que se processavam nas grandes cidades.6 Novas tarefas no 
trabalho, bem como a oferta ininterrupta e em escala cada vez 
maior de produtos para o consumo, exigiam uma nova estru-
tura de sentimentos e percepção, um novo regime disciplinar 
de atenção, uma mudança fundamental na relação do sujeito 
com o olhar, como disse o historiador Jonathan Crary. Nas pa-
lavras dele, “parte da lógica cultural do capitalismo exige que 
aceitemos como natural a mudança rápida de atenção de uma 
coisa para outra”.7 As novas formas de registro artístico que 
surgiram a partir do quartel final do século 19 articulam-se 
precisamente com tais necessidades.

Do mesmo modo, os amplos e extensos mecanismos mo-
dernos de comercialização da cultura, indispensáveis para 
a garantia das condições do fazer artístico desde então, es-
tiveram ligados ao ambiente das cidades e a todo o contexto 
histórico que lhes cercavam. Apesar da típica rejeição moral 
aos mecanismos de uma economia de mercado que tão usual-
mente afeta artistas e outros agentes do universo da cultura, 
como se o dinheiro sempre e inescapavelmente pervertesse a 
arte, é preciso, no fim das contas, garantir os meios de sobre-
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vivência dos que se especializam em produzir performances e 
artefatos para o deleite das suas plateias.

Em diversos contextos pré-industriais, havia já artistas pro-
fissionais e especializados, isto é, pessoas inteiramente dedi-
cadas a oferecer diversão em troca de pagamentos em dinheiro. 
Apresentações de saltimbancos e outros artistas itinerantes 
em feiras ou festas religiosas da Europa Medieval são os exem-
plos mais óbvios. A partir do século 17 ou 18, mas às vezes até 
antes, a música, o mercado editorial e espetáculos públicos va-
riados (envolvendo, sobretudo, teatro, circo, touradas e espor-
tes) constituíram verdadeiros empreendimentos comerciais.8

Com o passar do tempo, todas essas dimensões culturais da 
vida urbana só fariam se intensificar. No século 19, o ideal mo-
dernista de morrer de fome pela arte, inventado, aliás, naquele 
mesmo século, pelos próprios modernistas, era mais um re-
curso retórico do que uma realidade de fato. Fazia tempos já que 
a arte era um empreendimento comercial. Embora gostassem 
de se apresentar publicamente como párias marginalizados, in-
compreendidos e insubordinados, foram poucos os artistas pro-
fissionais que viveram realmente na pobreza naqueles tempos. 
A maioria viveu com conforto, alguns até com abundância.9

Transformações históricas articuladas e de grande enver-
gadura, experimentadas, sobretudo, no ambiente das cidades, 
aparecem como condições fundamentais dessa revolução cul-
tural. Novos mecanismos financeiros, crescentemente inte-
grados em escala global, forneciam cada vez mais capitais para 
a formação de riquezas em grandezas sem precedentes, o que 
criava mais oportunidades para comercialização da cultura. 
Estimativas sobre o crescimento econômico global entre 1820 
e 1913 falam de taxas médias de crescimento na ordem de 1,5% 
por ano. Para o período entre 1700 e 1820, essas estimativas 
falam de uma taxa média anual de crescimento na ordem de 
0,5% (apenas 1/3, portanto, do que seria no século seguinte).10

Em alguma medida, parte da nova prosperidade pôde ser 
distribuída para além dos topos da pirâmide social, incremen-
tando as rendas de estratos médios e alargando, assim, o mer-
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cado consumidor para vários bens e serviços, incluindo os de 
natureza cultural – o que foi bem mais notável ao longo do sé-
culo 20. A adoção cada vez mais generalizada do sistema fabril 
como parâmetro de organização da produção forneceu novos 
bens de consumo em larga escala, o que incluía produtos cul-
turais, tais como livros, jornais, revistas, pinturas ou espetácu-
los (como teatro, música e esportes). No século 20, na medida 
em que tudo isso se amplificou, essa lista incluiria ainda fil-
mes e discos.

Este sistema fabril de organização da produção tendeu a 
concentrar o local de moradia de trabalhadores, formando 
grandes aglomerados urbanos, que constituíam então amplos 
mercados de consumo, apesar dos diferentes níveis do poder 
de compra entre os seus habitantes. É mais ou menos neste 
momento que investimentos financeiros cada vez mais vul-
tuosos para a construção de negócios dedicados à oferta de 
cultura se tornam economicamente atraentes.

Transformações desse tipo alteraram não apenas a distri-
buição de produtos e conteúdos culturais, de modo cada vez 
mais subordinado a prerrogativas econômicas, como tende-
ram a implicar também mudanças na própria criação cultural 
em si. O crescimento da demanda pelo consumo de bens e ser-
viços culturais promovido pela expansão dos mercados acaba 
por estimular uma maior padronização desses bens e serviços, 
uma vez que a comercialização de produtos padronizados 
tende a ser mais fácil, seja por otimizar o uso de matérias-pri-
mas, seja por ampliar o seu público consumidor potencial, seja 
por alargar o tempo em que cada produto cultural pode ser co-
mercialmente explorado, seja ainda por diminuir os riscos de 
concorrência nos momentos de lançamento de novos bens.

O mesmo processo também alterou o escopo comercial des-
ses negócios, que mudou de patamar, evoluindo de circuitos 
regionais, para mercados nacionais, até finalmente atingir 
uma escala internacional. A fim de tentar explorar comercial-
mente as oportunidades geradas pelas novas demandas, em-
presários logo se ocuparam em ampliar a oferta de livrarias, 
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teatros e salas de concertos, sem mencionar os bares ou cam-
pos de esportes. Especialmente por meio da construção de 
museus e bibliotecas, ou por meio da contratação de músicos 
para exibições gratuitas em locais públicos, governos também 
participaram dessa oferta ampliada de cultura – inicialmente 
de maneira modesta, mas com papel crescentemente ativo ao 
longo da primeira metade do século 20.

Em todos os casos, eram fundamentalmente as grandes 
cidades quem forneciam os compradores ou expectadores 
em grandes quantidades para o consumo de vários produtos 
culturais, formando, assim, um mercado permanente conside-
rável e economicamente viável. Em 1930, o economista John 
Keynes já havia especulado a respeito do papel indispensável 
de um ambiente geral de prosperidade para o surgimento e de-
senvolvimento de grandes artistas – o que os ambientes urba-
nos ofereceriam mais e melhor.11

Anos depois, em termos ligeiramente diferentes, Eric Hobs-
bawm, um eminente historiador marxista, também sublinhou 
como transformações nas estruturas sociais e econômicas, es-
pecialmente o crescimento das cidades, com seus estilos de 
vida e trabalho altamente especializados, favoreciam, e até 
exigiam, segundo ele, a profissionalização das artes, subor-
dinando progressivamente a oferta cultural a mecanismos de 
comercialização. Nas palavras de Hobsbawm, “a cidade tende 
a separar o artista do cidadão, e a transformar a maior parte 
da produção artística em ‘entretenimento’, uma necessidade 
especial suprida por especialistas. Além disso, as necessidades 
urbanas de entretenimento, por serem mais especializadas, 
são muito maiores do que as do campo”.12

Assim, toda a evolução histórica da produção, da fruição 
e do consumo de arte e cultura no mundo moderno está di-
reta ou indiretamente ligada ao ambiente das cidades. Com 
argumentos muitíssimos semelhantes, o desenvolvimento 
histórico do lazer e dos esportes também seria fortemente 
associado às grandes cidades. De acordo com a compreensão 
predominante acerca da história do lazer e dos esportes, ao 
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longo do século 19, sobretudo em decorrência da industriali-
zação, antigos modos de relação entre o trabalho e o não traba-
lho teriam se transformado radicalmente, com várias e amplas 
consequências para a organização da vida social. Um número 
cada vez maior de trabalhadores empregava-se agora em ocu-
pações produzidas por novas formas de produção que paulati-
namente substituíram trabalhos mais tradicionais. A localiza-
ção do trabalho também teria mudado. Ao invés do trabalho 
no interior das próprias casas, sem uma segregação óbvia en-
tre o lugar e o tempo de trabalho e de descanso, o modelo de 
produção fabril exigia grande força de trabalho concentrada a 
uma distância relativamente pequena da fábrica, o que teria 
implicado não apenas uma nova organização do trabalho em si, 
realizado em local especialmente construído para esse único 
propósito e sem muitas possibilidades para alternância fluída 
entre trabalho e diversão, mas outra maneira de viver, dentro 
de adensamentos populacionais muito maiores que antes.

A vida em pequenas comunidades, onde o anonimato e as 
possibilidades de liberdade para escolhas individuais eram 
mais reduzidos pela coerção dos costumes, havia então sido 
substituída pela vida em grandes cidades. Nesse contexto, 
antigos espaços e práticas populares de diversão teriam sido 
substituídos por novas formas de entretenimento, bastante 
distintos daqueles tradicionalmente usufruídos no campo. Ve-
lhas e novas modalidades de diversão seriam agora fornecidas 
por meio de um mercado de consumo de bens e serviços. O la-
zer também teria sido convertido em mercadoria. Finalmente, 
os propósitos e funções sociais das práticas de lazer, comer-
cializadas e consumidas num mercado de massas, também ad-
quiririam novos significados, cumprindo, daí em diante, pa-
péis de pavimentar relações sociais entre estranhos e cimentar 
vínculos de pertencimento e identidade entre indivíduos vin-
dos do campo e ainda inadaptados ao novo ambiente anônimo 
das grandes cidades.13

As novas circunstâncias logo intensificaram preocupações 
de intelectuais, líderes religiosos e autoridades políticas, fosse 
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por curiosidade genuína, fosse por misericórdia pura e sim-
ples diante do sofrimento dos pobres que se avolumavam nas 
grandes cidades, fosse apenas por precaução diante dos temo-
res de rebelião que tais ajuntamentos suscitavam nas elites. 
Independente dos motivos, aos poucos, cristalizou-se certo 
consenso de que soluções ou paliativos para os problemas ge-
rados pelo capitalismo industrial poderiam ser formulados por 
meio de meticulosos inquéritos a respeito do mundo social. 
Intelectuais então saíram a campo e escrutinaram a situação 
de vida dos trabalhadores urbanos. Na França, na Inglaterra, 
na Bélgica, na Itália, na Espanha e em outras partes da Europa 
Ocidental, quase sempre a partir das suas maiores cidades, mé-
dicos, juristas, religiosos e literatos observaram e registraram o 
ambiente e o comportamento de grupos populares que viviam 
em algumas dessas grandes cidades – embora quase nunca o te-
nham feito com relação a camponeses de pequenos povoados.14

Entre as razões para essa ênfase sobre os habitantes pobres 
das cidades, pode-se mencionar, em primeiro lugar, limita-
ções nos meios de transporte antes da revolução industrial dos 
séculos 18 e 19, que dificultavam deslocamentos maiores para 
locais mais afastados dos principais centros urbanos, que era 
onde geralmente se concentravam clérigos, autoridades polí-
ticas e outros intelectuais das elites interessados nos compor-
tamentos populares. Era simplesmente mais difícil, custoso e 
demorado deslocar-se até vilas e povoados rurais. Além disso, 
a expansão do comércio internacional dessa época ampliou o 
acesso possível à diversidade de crenças e práticas de diferen-
tes partes do mundo, o que intensificou o interesse pelo que 
parecia, aos olhos desses grupos das elites, simples, inocente 
e primitivo – sem mencionar a já sólida e mais ou menos bem 
disseminada tradição romântica de valorização do pitoresco. 
Finalmente, a percepção contemporânea de que modos de 
vida estavam se modificando muito rapidamente favoreceu 
uma tomada de consciência a respeito dessas transformações.

Não surpreende, portanto, que um interesse mais sistemá-
tico pela vida de camponeses tenha se desenvolvido ao longo 
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do século 19, justamente quando mudam mais acentuada-
mente essas circunstâncias. É a época da invenção do folclore, 
quando eruditos iniciaram peregrinações por povoados rurais 
em busca do que lhes pareciam traços remanescentes de uma cul-
tura autêntica e ameaçada de desaparecimento.15 De todo modo, 
a urbanização aparece sempre como um elemento importante 
desses processos, afinal, o novo interesse folclórico por culturas 
populares rurais era uma espécie de reação movida pela percep-
ção de que a urbanização acelerada estaria a desintegrá-las.

Se desde então culturas camponesas estiveram mais dis-
poníveis a serem apreendidas como repositórios de virtudes, 
representações das culturas urbanas estariam usualmente 
sujeitas ao contrário disso. Descrições decorrentes dos vários 
estudos sobre a vida popular urbana desenvolvidas ao menos 
desde o século 18 geralmente empregaram termos bastante de-
preciativos, falando de “miséria”, “apatia”, “preguiça”, “indo-
lência”, “ignorância”, “imundice”, “decadência”, “devassidão”, 

“depravação”, “barbárie” e “desregramentos morais”. Ainda 
que adjetivos depreciativos não fossem exclusivos às descri-
ções dos ambientes urbanos, afetando também o modo como 
parte das elites falava dos trabalhadores do campo, grupos 
populares que viviam em grandes cidades estiveram especial-
mente suscetíveis a essas formas de registro, em tudo sendo 
percebidos em termos negativos. Dessa forma, em grande me-
dida por causa de pesquisas e publicações sobre a vida urbana 
de grupos populares realizadas por grupos da elite entre os sé-
culos 18 e 19, articulou-se uma visão patológica do ambiente 
das cidades, mas também, e talvez mais que tudo, dos pobres 
que ali viviam.

Com efeito, já no fim do século 18, elaborações filosóficas 
como as de Rousseau, enfatizando a pureza natural do homem, 
em detrimento da sua degradação cultural, dispunham de um 
considerável aparato gramatical, conceitual e discursivo pré-
vio, por meio do qual se podia formular mais facilmente con-
cepções a respeito dos valores positivos da vida na natureza, 
ao mesmo tempo em que condenavam a vida nas cidades. É 
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mesmo notável a força e longevidade dessas representações 
sobre o campo e a cidade.16

Em princípios do século 20, em lugares tão afastados como 
Berlim, Nova York ou São Paulo, tornaram-se comuns refle-
xões sobre distopias urbanas: a paranoia com a violência e a 
criminalidade, o temor dos atropelamentos por bondes ou car-
ros, os receios diante do isolamento psíquico em meio à mul-
tidão, o dilaceramento de identidades e costumes tradicionais, 
a homogeneização de comportamentos, a banalidade cultural 
dos entretenimentos comerciais.17

Formas populares de ocupação do tempo fora do trabalho 
logo apareceram regularmente entre os elementos conside-
rados nessas diferentes pesquisas sobre grupos populares ur-
banos. Afinal, “quem se ocupa da cultura do povo”, conforme 
escreveu o historiador Daniel Roche, “não tarda a encontrar o 
bar”.18 Assim, jogos, apostas, músicas, circos, leituras, espetá-
culos teatrais, encontros políticos, festividades diversas, fre-
quência a tabernas ou consumo de bebidas alcoólicas foram 
alguns dos assuntos recorrentes. Nesse contexto, diversões 
populares das cidades tendiam a ser apreendidas fundamen-
talmente como fonte potencial de vício e ociosidade, ocasiões 
onde se desperdiçavam inutilmente valiosas energias. Diver-
sões tradicionais de grupos rurais, por outro lado, tendiam a 
ser vistas como possíveis parâmetros de orientação moral e 
elevação cultural, isto é, um instrumento útil para a educação.

Todavia, ao longo do tempo, esses modos de representação 
de grupos populares do campo e da cidade também oscila-
ram entre percepções positivas ou negativas. Dependendo da 
época e do lugar, grupos populares urbanos, de outro modo, 
também foram vistos como portadores de uma cultura valiosa 
para articulação de identidades nacionais, ao mesmo tempo 
em que populações rurais foram vistas como fontes da pre-
guiça, das incapacidades e da falta de iniciativa responsáveis 
pela pobreza.19

Em linhas gerais, temos aí definidas o enquadramento 
teórico geral que orientará toda a reflexão sobre as formas de 
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ocupação do tempo livre daí em diante, uma espécie de back-
ground intelectual contra o qual pesquisas sobre o lazer e a 
cultura invariavelmente se confrontarão, seja para reiterá-las 
e confirmá-las, seja para eventualmente contestá-las e ques-
tioná-las. Esse arcabouço hegemônico e quase inteiramente 
consensual sublinha que transformações especificamente ur-
banas afetam, positiva ou no mais das vezes negativamente, as 
formas como se organizam e se usufruem a cultura no tempo 
livre. A cultura lúdica tradicional do campo, mais idealizada 
do que de fato investigada, opera apenas como um contra-
ponto que oferece a antítese imaginada e os antídotos dese-
jados para os problemas desde então associados com a rápida 
expansão urbana. A ignorância ou o desprezo pelas culturas 
rurais, frequente entre intelectuais urbanos, apenas alimenta 
estereótipos sobre a vida no campo. Impressões idílicas e oti-
mistas, supondo que grupos rurais vivam em harmonioso con-
tato com a natureza, em meio a fortes laços familiares e num 
estilo de vida simples e tradicional, muitas vezes não corres-
pondem à realidade cotidiana desses locais.

Um observador atual informado por essas impressões pode 
ficar desapontado ao se deparar com um caipira no seu habi-
tat natural, dirigindo uma moto em direção ao supermercado 
local, onde comprará cervejas e petiscos industrializados, para 
consumir depois durante um jogo de futebol, que ele assistirá 
pela televisão, tal e qual farão vários habitantes da cidade 
grande. Por outro lado, impressões depreciativas e pessimistas 
que também perpassam tais impressões, como a de que residen-
tes em áreas rurais são sempre pobres, ignorantes, com uma vi-
são de mundo estreita e tacanha, além de permanentemente ca-
rentes de oportunidades de diversão, muitas vezes também não 
correspondem aos fatos. Obviamente, existem ricos e cultos na 
roça. Dependendo da região, existem também oportunidades de 
entretenimento, às vezes semelhantes aos disponíveis nos gran-
des centros urbanos. Na verdade, pode ser difícil uma apreen-
são genérica e generalizável sobre o mundo rural, a despeito de 
quaisquer descrições sobre as condições e contextos reais.
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A partir da segunda metade do século 20, quando pesqui-
sas sobre o lazer começaram a se organizar sistematicamente, 
gerando, pouco depois, um campo especializado nessa temá-
tica (os leisure studies), a maioria desses enquadramentos teó-
ricos seria cada vez mais tomada como pressuposto já, sem a 
necessidade de ser questionada, o que favoreceu uma farta e 
acrítica reprodução. Em princípios da década de 1960, um en-
saio de George Friedman sobre as diversas consequências da 
fragmentação de tarefas no trabalho incluía observações sobre 
as possíveis influências desse processo sobre o lazer. Basica-
mente, de maneira semelhante ao que outros sociólogos euro-
peus ou norte-americanos já iam apontando na mesma época, 
Friedman argumentava que a simplificação das tarefas no tra-
balho, isto é, o sistema de organização da produção que insti-
tuía uma separação rígida entre o pensamento e a execução, 
bem como a fragmentação extrema das atividades a serem rea-
lizadas por cada trabalhador, tinha como consequências, além 
da perda de qualidade dos produtos fabricados e a redução da 
produtividade no longo prazo, o tédio, a fadiga, a insatisfação 
e a incapacidade de atribuir significado ao trabalho e a própria 
vida, em última instância.20

No lazer, especificamente, as consequências de tais situa-
ções seriam a busca de compensações para as impossibilida-
des de se obter satisfação pessoal no trabalho, no que o autor 
chamou de “evasão por meio do lazer” ou de “impulso deses-
perado para o lazer”. Diante das muitas limitações para uma 
plena realização das próprias capacidades no trabalho, o ho-
mem e a mulher modernos, dizia Friedman, direcionariam 
seus maiores interesses e suas melhores energias criativas 
para hobbies e passatempos. Nas palavras dele: “Para milhões 
de homens e mulheres, a atividade cotidiana do trabalho do 
ganha-pão não encerra valor enriquecedor, nem equilibrante. 
Para estes, a realização do eu e a satisfação não podem ser pro-
curadas senão nas atividades de lazer”.21

Ainda segundo Friedman, haveria fundamentalmente duas 
maneiras de se ocupar o tempo fora do trabalho em tais cir-
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cunstâncias. A primeira, em claro contraste com os modernos 
e superespecializados modos de organização do trabalho, seria 
marcada por um lazer onde predominaria a satisfação, o en-
volvimento, a responsabilidade e a realização pessoal. A mar-
cenaria, o artesanato ou os acampamentos na natureza esta-
riam entre as formas típicas de ocupação de tempo livre desse 
tipo, segundo ele. Nesses casos, haveria mesmo uma negação 
de tudo o que cerca e se assemelha ao ambiente de trabalho. Já 
a segunda forma de se ocupar o tempo fora do trabalho diria 
respeito às distrações passivas e as recreações automatizadas. 
Nesses casos, ao invés de negar os princípios que fundamen-
tam a organização do trabalho, o lazer promoveria uma espé-
cie de reforço desses mesmos princípios. Aqui, a diversão em 
um estado de alienação e infelicidade seria apenas um recurso 
paliativo, não para compensar a agruras do trabalho, mas para 
reprimir a consciência da própria infelicidade e alienação. Na 
verdade, uma vez que tem a existência preenchida por uma 
ocupação tediosa e sem significado, o trabalhador ou traba-
lhadora já não saberia entreter-se de modo a realmente reno-
var-se por completo. O trabalho automatizado levaria a uma 
vida automatizada, de modo que aquela maneira distraída 
com que se pode realizar trabalhos mecânicos seria também 
o modo como se ocupa o tempo livre. Tanto o trabalho quanto 
o lazer, portanto, estariam igualmente submetidos a uma “cul-
tura aperta-botão”.

Seria fascinante discutir a pertinência ou impertinência ge-
ral dessas ideias, bem como as inúmeras consequências que 
elas talvez tenham exercido sobre os estudos do lazer, mas isso 
escapa aos limites desta introdução. Para os nossos propósitos 
aqui, importa apenas notar que as conclusões de Friedman se 
baseavam inteiramente em observações de ocupações indus-
triais de países urbanizados: fábricas de rádios, de lâmpadas, 
de televisões, de biscoitos, de laticínios, de salsichas, de rou-
pas, de borrachas, de móveis, de relógios, de carros, de armas 
ou de aviões – na Inglaterra, na França, na Holanda, na Suíça, 
na Dinamarca, na Bélgica ou nos Estados Unidos. Todavia, 
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conclusões a partir de tais circunstâncias tão específicas se-
riam de fato generalizáveis como supunha e afirmava Fried-
man? A especialização típica dos trabalhos industriais seria 
mesmo a marca e a tendência indelével da vida moderna, em 
geral, independente dos lugares e contextos? A vida e o traba-
lho em tais circunstâncias, bem como as suas supostas conse-
quências, estariam mesmo envolvendo a maioria das pessoas?

Dados internacionais sobre estruturas ocupacionais e sobre 
o uso social do tempo indicam que o modo típico de organi-
zação urbana e industrial do trabalho não se universalizou. 
Ainda em 2016, depois de décadas de crescimento urbano ace-
lerado em vários países, relatório da Organização das Nações 
Unidas estimou que 45% da população mundial vivia em áreas 
rurais (em 1976 era 62%).22 Mais que isso, há tendências de cres-
cimento da população rural atualmente, anunciando possível 
inversão do fluxo direcional da migração que marcou o século 
20.23 Nesse contexto, em grande medida rural, ocupações não 
urbanas seriam predominantes ou muito destacadas. Em 1950, 
quase 63% da força de trabalho mundial estaria ainda empre-
gada no setor agropecuário. Às vésperas do século 21, em 1998, 
esse percentual seria ainda de 43%.24

Mesmo em países europeus atualmente desenvolvidos, 
onde a urbanização foi mais precoce, o emprego industrial 
demorou a se disseminar. Segundo Arnold Mayer, ao menos 
até 1914, a Europa era predominantemente uma sociedade 
agrária e pré-industrial. Com exceção do Reino Unido, o setor 
agrícola era o que ocupava a maior parcela da força de traba-
lho europeia até aquele momento, além de ser também o setor 
economicamente mais dinâmico da região.25 Na França, ainda 
em 1920, aproximadamente 40% dos empregos estavam no se-
tor agropecuário – índices semelhantes ao dos Estados Unidos 
na mesma época.26 Mesmo nas zonas mais industrializadas da 
Inglaterra, que foi seguramente o país mais tecnologicamente 
desenvolvido ao longo do século 19, empregos propriamente 
industriais foram raros até pelo menos o quartel final daquele 
século. Em 1850, menos de 3% dos empregos de Lancashire es-
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tavam no setor têxtil. Considere-se, porém, que o setor têxtil 
nessa época era onde os efeitos da industrialização se manifes-
tavam de maneira mais visível, e que Lancashire era o lugar da 
Inglaterra que concentrava a maior quantidade de fábricas e 
de operários desse setor (contando 70% das fábricas e 74% dos 
operários da indústria têxtil inglesa).27

É verdade, porém, que dos meados do século 19 em diante, 
modos de trabalhar e de viver consideravelmente diferentes e 
bastante marcados, daí em diante, pela padronização e pela me-
canização, se difundiram globalmente, de modo mais ou menos 
rápido. Todavia, a difusão global dessa industrialização não afe-
tou igualmente e no mesmo ritmo todas as regiões do mundo.

Em 1860, quase 64% da produção industrial do mundo es-
tava concentrada na Europa, nos Estados Unidos e no Japão, 
isto é, os países que atualmente chamamos de desenvolvidos. 
Por volta de 1910, quando a industrialização e o comércio in-
ternacional ganharam novo impulso, esse percentual seria de 
quase 93%, mantendo-se nesses patamares até as décadas de 
1970 e 1980, quando o desenvolvimento industrial de outros 
países mais pobres, sobretudo da China, começou a alterar 
essa distribuição global extremamente concentrada da produ-
ção industrial.28

Nesse contexto, imagens de operários trabalhando freneti-
camente em grandes linhas de montagem ou mesmo em es-
critórios de serviços, com as possíveis consequências desses 
arranjos laborais sobre o lazer e o cotidiano desses trabalha-
dores, correspondem a um modo de produção típico a um 
número bastante restrito de países. Na verdade, mais que isso, 
tais arranjos correspondem a um modo de produção típico a 
grupos específicos, de um número bastante restrito de países, 
pois mesmo se considerássemos os estilos de vida e de traba-
lho apenas dos países atualmente ricos e desenvolvidos, onde 
a industrialização se processou mais rápida e intensamente do 
que em outras partes, ali também está registrado uma distri-
buição assimétrica desse processo, variando às vezes grande-
mente entre regiões e classes sociais. Diferenças na vida e no 
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trabalho entre os ricos de Nova Iorque e os pobres da Dakota 
do Norte, nos Estados Unidos, podem ser análogas, no Brasil, 
àquelas que separam os ricos de São Paulo dos pobres do Ma-
ranhão, o que inclui o predomínio de trabalhos urbanos ou ru-
rais, conforme o caso.

Para grande parte dos trabalhadores e trabalhadoras do 
mundo moderno, em suma, empregos formais de tempo inte-
gral, exigindo regularidade, acentuado nível de especialização, 
marcados por atividades padronizadas e regidos pelo ritmo 
das máquinas, foram e continuam sendo uma exceção, muito 
mais do que uma regra. Boa parte do trabalho foi e é ainda 
realizado em empregos temporários, às vezes em jornadas 
parciais e quase sempre sem vínculos formais. Conforme sin-
tetizou o economista Anthony Atkinson: “antes da Revolução 
Industrial, as pessoas, não raro, tinham uma mescla de em-
prego de meio período e trabalho autônomo, um padrão que 
caracterizou muitas sociedades rurais até recentemente”.29

Mesmo depois da Revolução Industrial, poderíamos acres-
centar, empregos de meio período, por tempo determinado ou 
de caráter sazonal, sem vínculo contratual formal, continua-
ram compondo a regra geral. Basta olharmos para a organiza-
ção do trabalho ao redor do mundo ao longo do século 20, de 
maneira mais ampla e geral, ao invés de tomarmos apenas as 
condições dos países desenvolvidos como padrão universal. 
Em 2015, segundo estimativas da Organização Internacional do 
Trabalho, 60% de todos os trabalhos no mundo eram desempe-
nhados sem nenhum tipo de vínculo ou contrato formal.30

Apesar desses indícios, certa inércia intelectual entre aca-
dêmicos brasileiros, tão habitualmente conformados a plas-
mar ideias teóricas produzidas em outros lugares, baseadas 
nas experiências de outros lugares e endereçadas a leitoras e 
leitores de outros lugares, parece estar impedindo o aprimo-
ramento da compreensão das nossas especificidades históri-
cas e culturais. Além das distorções, o nítido contraste entre 
evidências empíricas mais globais e suposições teóricas for-
muladas nos países desenvolvidos a partir do estudo de gru-
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pos ocupacionais mais ou menos excepcionais desses países 
impõem uma inevitável feição conservadora aos estudos so-
bre a cultura, o lazer e os esportes, no sentido de que as in-
terpretações disponíveis acerca desses assuntos estão sempre 
pensadas a partir do ponto de vista de grupos privilegiados, de 
países privilegiados.

Regra geral, interpretações teóricas sobre tais assuntos são 
pouco permeadas por valores que não o de grupos sociais he-
gemônicos: homens brancos, que vivem em cidades, que têm 
jornadas de trabalho fixas, com horários previsíveis e dura-
ções regulares, além de compartilharem ao menos parte dos 
valores de uma cultura mainstream. Fundamentos ordenado-
res de modos de vidas de grupos subalternos ou minoritários 
tendem a ser simplesmente ignorados. No entanto, sabemos 
atualmente que um abismo pode separar o lazer de homens 
e de mulheres – apenas e exclusivamente por causa de suas 
diferenças de sexo.31

Sabemos também que diversidades étnicas não apenas 
condicionam oportunidades ou falta de oportunidades no 
acesso a certos bens e serviços de lazer, como também, muito 
mais profundamente que isso, podem modular a percepção 
que diferentes grupos étnico-raciais têm ou podem ter a res-
peito do significado geral do tempo livre e das atividades ali 
desenvolvidas.32 A ênfase sobre o trabalho urbano industrial e 
a exclusão do mundo rural nas interpretações sobre o lazer é 
apenas parte de um problema teórico maior.

Por outro lado, a divisão social do trabalho em sociedades 
pré-industriais tem sido subestimada. A noção de que campo-
neses pré-industriais trabalhavam livremente, no seu próprio 
ritmo, de acordo com suas necessidades e com menos regulari-
dade pode ser bastante fantasiosa. A ausência de máquinas ou 
relógios não necessariamente implica trabalhos menos inten-
sos ou organização social do tempo menos rigorosa.33

A despeito de todas as críticas e ponderações possíveis, a 
roda acadêmica girou, e o fez sempre no sentido de reiterar o 
papel da vida urbana e dos grandes centros metropolitanos na 
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determinação do modo de estruturação do tempo livre – que 
seria cada vez mais destinado ao consumo de bens e serviços 
ligados a cultura e aos esportes. Mesmo no Brasil, onde o pre-
domínio quantitativo da população urbana sobre a rural data 
apenas da segunda metade do século 20, reflexões pioneiras 
sobre a recreação e o tempo livre, já destacavam, desde antes 
disso, relações de causalidade entre transformações urbanas 
e novas formas de ocupação do tempo livre. De certo modo, o 
pensamento social brasileiro sobre cultura e lazer tendeu ape-
nas a reproduzir, talvez de modo involuntário, as linhas gerais 
dos fundamentos que há tempos orientavam os argumentos 
sobre esses assuntos em vários lugares.

Na década de 1930, Nicanor Miranda, que esteve envol-
vido na direção de serviços governamentais de recreação em 
São Paulo naquela época, elaborou vários trabalhos sobre o 
assunto, sempre destacando os efeitos nocivos da urbaniza-
ção sobre a vida, o trabalho e o lazer da população de grandes 
cidades. Na visão dele, a vida e o trabalho numa metrópole 
eram tumultuados e estafantes, gerando uma série de pro-
blemas típicos àquele contexto, entre os quais, a deterioração 
geral da saúde física e mental de seus habitantes. A carência 
de espaços e oportunidades para determinadas formas de di-
versões, tidas como “adequadas” e “saudáveis”, só agravaria o 
problema. Um dos antídotos para todas essas mazelas da vida 
metropolitana estaria na oferta racional e organizada de espa-
ços e atividades para a recreação e o descanso da população. 

“O aproveitamento inteligente dos lazeres”, dizia Nicanor Mi-
randa, “forja saúde e vida para os habitantes de uma cidade”.34

Na década de 1940, em termos muitíssimos semelhantes, 
Arnaldo Süssekind, que dirigiu o Serviço de Recreação Operá-
ria, criado em 1943 no âmbito do Ministério do Trabalho do go-
verno de Getúlio Vargas, vinculava explicitamente a “opressão”, 
a “fadiga” e a “desintegração fisiológica” que afetaria o traba-
lhador ao advento da máquina – ao trabalho urbano e indus-
trial, portanto. Nesse contexto, recreações “sadias” (óbvia e im-
plicitamente opondo-se a outras formas de recreações tidas por 
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“doentias”) apareciam como úteis instrumentos para recuperar 
os organismos desses debilitados trabalhadores, usualmente 
privados dos gozos dos prazeres, conforme dizia Süssekind. 
Segundo palavras dele, num relatório ao Ministro do Trabalho:

A excessiva divisão do trabalho e a mecanização dos respec-
tivos serviços fazem com que a função do operário se resuma 
na monótona repetição de atos sempre iguais, tornando-se, 
destarte, imprescindível que ele se entregue à prática de ati-
vidades diferentes, culturais ou desportivas, a fim de evitar o 
embrutecimento de sua personalidade, o que viria extermi-
nar seu interesse pela vida […] somente com o alimento do 
espírito e o retemperamento [sic] das energias físicas poderá 
o operário reabilitar os seus músculos e revigorar seu sistema 
nervoso. Do contrário, os fenômenos patológicos produzidos 
pela fadiga concorrerão para destruir seu organismo, torná-

-lo um exaltado, exterminar-lhe a alegria de viver e de traba-
lhar, aumento o número de acidentes, prejudicar a execução 
do serviço, reduzir o rendimento do trabalho, criando, enfim, 
uma série de males sociais que tanto afligem àqueles que 
creem no surgimento de um mundo melhor.35

Na década de 1970, mas rigorosamente dentro do mesmo 
espectro geral, o sociólogo Renato Requixa também enfatizou 
os reflexos da urbanização sobre o lazer no Brasil. Segundo ele, 
a expansão do emprego industrial nas maiores áreas urbanas 
do país teria criado uma dicotomia mais nítida entre o tempo 
de trabalho e o tempo livre. A regulamentação legal das jorna-
das de trabalho, no mesmo contexto, teria sido outro elemento 
importante a ampliar a disponibilidade de tempo livre dos 
trabalhadores (de áreas urbanas, está subentendido). Assim, a 
urbanização, em última instância, tendia a substituir formas 
espontâneas e tradicionais de ocupação do tempo livre, por 
formas mais organizadas, racionais e burocratizadas.36

Nessa época, diversos segmentos da sociedade brasileira, 
do governo aos sindicatos, parecem ter intensificado suas 
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preocupações com as formas de se ocupar o tempo livre. Foi 
o momento em que o termo lazer entrou definitivamente no 
léxico do pensamento social e político brasileiro, substituindo 
outros conceitos análogos e de uso mais antigo, como recrea-
ção, passatempo e diversão. Fixava-se a ideia que o modo de se 
usar ou não se usar o tempo livre era um problema social, que 
deveria exigir a atenção de todos. Discursos, pesquisas, proje-
tos, congressos, artigos em jornais ou medidas governamen-
tais tratando do assunto tornaram-se cada vez mais comuns. 
Boa parte dessas diferentes iniciativas se apresentava como 
alternativa pedagógica e terapêutica para as consequências 
inevitavelmente maléficas do trabalho e da vida na metrópole.

Logo, não apenas radicalizou-se a distinção entre o bom 
e o mau lazer (“educativo”, “alienante”, “saudável” ou “doen-
tio”, conforme o caso), como também se consolidou o universo 
conceitual que apontava para o ambiente urbano e seus típi-
cos trabalhos mecanizados como nocivos. Apesar de certo fas-
cínio e euforia com as tecnologias, com as oportunidades de 
trabalho e com a estrutura de serviços disponíveis nas maiores 
cidades brasileiras da época, condenações às tensões, angús-
tias e fadigas decorrentes de grandes aglomerações urbanas 
pareciam ser a tônica predominante sobre a vida nas cidades.37

Uma das consequências mais notáveis de todos esses en-
quadramentos teóricos, tanto com relação a cultura quanto ao 
lazer ou aos esportes é a ênfase óbvia das pesquisas sobre a si-
tuação das áreas urbanas. Uma revisão sistemática de Michael 
Edwards e David Matarrita-Cascante em quatro periódicos 
especializados em lazer e recreação dos Estados Unidos logo 
notou que são poucas as pesquisas sobre áreas ou populações 
rurais naquele contexto. Os autores sublinham como o estudo 
do lazer em áreas rurais é um tópico periférico e quase ausente 
nos estudos do lazer norte-americano, onde predominam pes-
quisas sobre situações urbanas, apesar da importância demo-
gráfica e econômica do mundo rural.38

Mesmo sem uma revisão tão sistemática disponível no Bra-
sil, pode-se dizer que estudos brasileiros sobre cultura, lazer 
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e esportes tendem também a estar bastante concentrados em 
áreas urbanas, tal e qual o cenário norte-americano. Natural-
mente, existem algumas pesquisas sobre regiões rurais do Bra-
sil e seria equivocado apenas desprezá-las. No entanto, essas 
pesquisas estão ainda dispersas, o que compromete parte de 
sua visibilidade, faltando-lhes programas de pesquisas mais 
claramente articulados e definidos. Embora limitações desse 
tipo não sejam exclusivas aos estudos sobre áreas rurais, a sim-
ples abundância relativa de pesquisas sobre as maiores cida-
des disponibiliza mais informações e interpretações a respeito.

Mesmo quando regiões rurais são levadas em conta em pes-
quisas sobre a cultura, o lazer e o esporte, são os valores das 
metrópoles que parecem servir de paradigma. Em outras pala-
vras, são as conclusões e pontos de vista das grandes cidades 
que tendem a orientar a elaboração das perguntas, a seleção 
das fontes de informações e até as interpretações que serão 
apresentadas. É como se a vida metropolitana servisse como 
régua e padrão universal para medir todas as coisas. Assim, 
pesquisas sobre regiões rurais tendem apenas a projetar e re-
produzir conclusões acerca dos maiores centros urbanos.

Orientados por conclusões obtidas no estudo de regiões 
metropolitanas, tenta-se encontrar nos ambientes rurais ou 
pouco urbanizados as características típicas das vidas nas 
grandes cidades.39 Apesar das eventuais diferenças que sepa-
rem esses dois contextos, com perseverança e obstinação é 
quase sempre possível encontrar o que se procura. Sob tortura, 
os dados sempre confessam. Assim, o paradigma moderniza-
dor, que destaca o predomínio de transformações urbanas so-
bre o modo de organização da cultura, do lazer e do esporte, 
pode ser confirmado até no mais recôndito rincão do Brasil. 
Afinal, dificilmente haverá um lugar inteiramente desprovido 
de qualquer inovação modernizadora. Sempre haverá de exis-
tir uma estação telegráfica, um teatrinho precário, um cinema 
improvisado, um pequeno time de futebol.

A reiteração desses pontos de vista quando não distorce os 
contextos e causalidades que condicionam e são condiciona-
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dos pela cultura, pelo lazer e pelos esportes, tem desestimu-
lado, às vezes impedido mesmo, o estudo do mundo rural. 
Simplesmente supõe-se que ali não há mercado cultural, não 
há lazer, não há esportes. Tal como Patativa do Assaré, o poeta 
popular cearense, estudiosos desses assuntos têm tomado por 
óbvio que nos sertões das sariemas, nos sertões queimados de 
sol, não existe cinema, teatro nem futebol.40

Com a pretensão de escapar desses lugares-comuns, esse 
livro reúne oito estudos sobre diferentes práticas de cultura, 
lazer e esporte nos “sertões” do Brasil. O termo “sertão”, nesse 
contexto, é usado como uma metáfora para o mundo rural ou 
então para o mundo urbano fora dos centros metropolitanos 
mais hegemônicos do país, e não como descrição de um lugar 
geográfico específico. São as periferias, em suma, o que estão 
em tela aqui. E o Brasil, de certo modo, é uma grande periferia. 
Como disse o médico Afrânio Peixoto em princípios do século 
20, referindo-se ao contraste entre a rusticidade das comuni-
dades rurais e a sofisticação pretendida pelas reformas urba-
nas que se realizaram no centro do Rio de Janeiro da época, “o 
sertão no Brasil começa onde termina a Avenida Central”. O 
sertão, de fato, está em todo lugar, como já bem dizia Riobaldo, 
n’O Grande Sertão Veredas.

Bem entendido, o estabelecimento de correlações entre a ur-
banização e o desenvolvimento da cultura, do lazer e dos espor-
tes não é algo errado em si mesmo, como bem o demonstram 
vários nexos de fato presentes entre essas instâncias. O estabe-
lecimento dessas correlações interpretativas não é errado, por-
tanto. É apenas incompleto. Além disso, não existe, afinal, uma 
dicotomia ou linha divisória tão inequivocamente clara entre os 
mundos rurais e urbanos. Cidades como Manaus, Fortaleza ou 
mesmo os subúrbios do Rio de Janeiro podem figurar no ima-
ginário dos sertões, dependendo apenas do ponto de vista de 
quem edifique tais classificações, ao mesmo tempo em que es-
tão incluídas entre as maiores regiões metropolitanas do Brasil.

Questões assim não podem ser equacionadas por meio de 
dualidades do tipo isto ou aquilo, nem para Manaus ou For-
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taleza, nem para São Paulo ou Rio de Janeiro. Experiências ti-
picamente associadas ao mundo urbano não eram e não são 
ainda privilégios exclusivos de grandes cidades, da mesma 
forma que grandes metrópoles não estão inteiramente priva-
das de experiências rurais. Historicamente, pode-se mesmo 
dizer que, em alguns casos, havia certa modernidade urbana 
também nos sertões rurais, tanto quanto pode haver ainda ru-
ralidade nas metrópoles.

Daniel Amaral e Cleber Dias, por exemplo, no segundo ca-
pítulo deste livro, analisam a história do mercado de entre-
tenimentos de Divinópolis, uma pequena cidade do interior 
de Minas Gerais. A análise dos autores exibe que além de ser 
atendida por uma ferrovia, o que já colocava a região em con-
tato com uma atmosfera ligada a cidades maiores, Divinópolis 
conheceu ainda transformações na sua estrutura urbana, bem 
como na oferta comercial de divertimentos. Não por acaso, 
vestígios legados por contemporâneos que viveram aquelas 
transformações falam às vezes de “febre de progresso”. Não 
obstante essas percepções entusiasmadas, Divinópolis nunca 
deixou de ser uma cidade grandemente voltada para a produ-
ção agropecuária, o que não lhe impediu, todavia, de teste-
munhar inovações e sensações tipicamente associadas a vida 
metropolitana. Uma economia rural, portanto, não está neces-
sariamente em contradição com a dinamização de serviços ur-
banos, como o teatro, o cinema ou os campeonatos de futebol. 
Ao contrário, aliás, às vezes é exatamente o desenvolvimento 
da economia rural o que garante e viabiliza as condições para 
o florescimento desses mercados de entretenimento, como pa-
rece ter sido o caso em Divinópolis.

Nesses termos, que consideram a relatividade relacional 
entre o campo e a cidade, a ênfase sobre o mundo rural ainda 
parece importante, todavia, pois embora existam notáveis es-
forços de pesquisa sobre a cultura, o lazer ou os esportes em 
diferentes regiões do Brasil, grande parte desses estudos é rea-
lizada e está concentrada nas maiores regiões metropolitanas 
do país. Eram precisamente lacunas desse tipo que tínhamos 
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em vista aqui. O estudo da cultura, do lazer ou dos esportes em 
regiões fora do quase inescapável eixo Rio-São Paulo, muitas 
vezes com caráter pouco urbanizado, não apenas revela rea-
lidades pouco exploradas na bibliografia brasileira especiali-
zada sobre esses assuntos, como tem o potencial de até mesmo 
mudar o entendimento geral que se tem a respeito das dinâmi-
cas que os cercam. Um estudo sobre a história das diversões 
no subúrbio do Rio de Janeiro, por exemplo, como o realizado 
por Nei Jorge dos Santos no primeiro capítulo deste livro, rela-
tiviza representações acerca da antiga capital federal, sempre 
informadas por noções de progresso, civilidade e moderni-
dade; imagens de uma “capital irradiante” em suma. Ao lado 
do aspecto sofisticado do consumo de luxo dos bairros ricos 
do centro da cidade, que de fato existia e era bastante enfati-
zado pela imprensa local, havia também uma vida mais sim-
ples e modesta, frequentemente retratada por aquela mesma 
imprensa como rude e incivilizada. Era o outro lado da mesma 
moeda. Parte desta outra realidade incluía os distritos mais 
afastados do centro da cidade, os chamados “arrabaldes”, ob-
jeto de pesquisa de Nei Jorge dos Santos e cuja paisagem podia 
ser bastante marcada por traços de uma vida rural.

Outra preocupação para a organização desta obra foi com 
a combinação de diferentes abordagens disciplinares. Deli-
beradamente, o conjunto dos capítulos trazem abordagens 
históricas e também antropológicas. Essas duas comunidades 
de especialistas têm sido bastante dinâmicas na realização de 
pesquisas sobre a cultura, o lazer e os esportes no Brasil. No 
entanto, ambos os grupos permanecem consideravelmente 
afastados uns dos outros. Os encontros são raros e os diálogos 
pouco frequentes, o que é uma tremenda perda de oportuni-
dades heurísticas para todos os interessados no estudo desses 
assuntos. Existem vários achados de antropólogos que podem 
ser assimilados, com muito proveito, por historiadores, bem 
como o contrário. Não por acaso, é mais ou menos antiga e fru-
tífera a relação entre História e Antropologia.

Um estudo etnográfico sobre o futebol amador em Porto 
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Alegre observou a relativa instabilidade que pode cercar os 
times da cidade, que muitas vezes se desfazem com conside-
rável frequência. Todavia, ao invés de enxergar em tais carac-
terísticas apenas uma expressão da precariedade do futebol 
amador, o antropólogo, atento e sensível, depois de prolon-
gado convívio com os atores diretamente envolvidos naquela 
atividade, notou que a alternância entre times diferentes faz 
parte dos princípios que presidem alguns dos valores daquela 
comunidade de prática. Assim, por trás da aparente descon-
tinuidade representada pela montagem e desmontagem de 
times, os vínculos de solidariedade e pertencimento desses 
arranjos são na verdade bastante sólidos e duradouros, perdu-
rando anos, às vezes décadas. Times podem de fato desapa-
recer, mas não é necessariamente este o destino dos agrupa-
mentos que lhe sustentam. Nesses termos, ao invés de apenas 
carência de estruturas ou ausência de outras condições mate-
riais, a montagem e a desmontagem de times expressa uma ló-
gica cultural particular. Como afirma Mauro Myskiw, autor do 
estudo, o futebol amador não é apenas uma reprodução me-
nor e menos organizada do futebol profissional; é um universo 
simbólico singular.41

Por acaso não seria este também o caso dos times de fute-
bol que se organizavam e se desorganizavam continuamente 
em várias pequenas cidades e povoados rurais dos sertões do 
Brasil em princípios do século 20 e até depois, no que às vezes 
pode ser apressadamente interpretado como indício de suas 
fragilidades? A dinâmica de partidas de futebol entre diferen-
tes regiões rurais, muito presente em documentos de várias 
regiões do Brasil de princípios do século 20, talvez devesse ser 
explorada à luz de observações etnográficas como as de Enrico 
Spaggiari, no oitavo e último capítulo deste volume.

Analisando a prática do futebol em uma pequena comu-
nidade rural do interior de São Paulo, Spaggiari notou como 
partidas entre equipes de diferentes bairros ou cidades podem 
funcionar como elementos estratégicos para assegurar a cria-
ção e manutenção de importantes vínculos de reciprocidade. 
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A prática do futebol não apenas oportuniza momentos de lazer 
e diversão, como amplia as alianças, os laços de amizade e as 
redes de sociabilidade. Em outro contexto, dessa vez urbano, 
Rodrigo Valentim Chiquetto, no sétimo capítulo, também des-
taca, através de estudo etnográfico sobre um campeonato de 
futebol amador em Manaus, a maneira como diferentes indiví-
duos e grupos naquelas circunstâncias se utilizam do esporte 
para agenciar, ampliar e fortalecer relações. Não seria algo se-
melhante ao que estaria em jogo nas “excursões” e “caravanas” 
que tão frequentemente percorreram e percorrem ainda hoje 
longas distâncias por trens, carros, caminhões, barcos ou cava-
los, em várias partes do Brasil, com o único propósito aparente 
de participar de partidas esportivas?42

É precisamente nesta direção que aponta a análise de Hen-
rique Sena dos Santos sobre a história do futebol no interior da 
Bahia entre as décadas de 1920 e 1940, no quarto capítulo deste 
livro. Longe de apenas emular comportamentos da capital, os 
que se envolveram com a organização e prática do futebol nos 
sertões da Bahia, fizeram-no por suas próprias razões, entre 
as quais, destacam-se desde o desejo puro e simples por diver-
sões, até disputas políticas locais ou lutas honoríficas para an-
gariar reputação e prestígio.

Para certos grupos, o reconhecimento público de estar inte-
grado a símbolos vistos como modernos e práticas tidas como 
civilizadas, tal como o futebol, fazia parte de um conjunto de 
estratégias visando a obtenção de ascendência em redes de re-
lações sociais, comerciais e políticas. Nesse sentido, Salvador, 
cidade capital da região, não apenas não oferecia um modelo 
a ser simplesmente imitado nos sertões, como poderia mesmo 
representar o local contra o qual grupos de elites de outras par-
tes da Bahia pretendiam se opor e sobrepujar – política, simbó-
lica, financeira e esportivamente. Na verdade, o esporte parece 
ter atuado como importante elemento organizador dessa rede 
de relações e de disputas.

Outra preocupação para a organização desse livro disse res-
peito a articulação temática da cultura, do lazer e do esporte, 
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como expresso já no título, ou melhor, no subtítulo. A tentativa 
de reunir, de uma só vez e num único volume, estudos sobre 
esses três assuntos, corresponde a uma tentativa de melhor in-
tegrar objetos que agora parecem constituir campos de estudo 
quase totalmente impenetráveis. Em oposição a essa tendên-
cia, deveríamos admitir que existem problemas que podem ser 
melhor compreendidos quando encarados de maneira mais 
ampla e geral. A organização da cultura, do lazer e do esporte 
é um deles. Em última instância, a adequada compreensão de 
cada um desses objetos só pode acontecer contextualizando-

-os à luz uns dos outros. Nenhum deles é uma variável inde-
pendente, sem conexões de causalidade com outros aspectos 
da vida social, ou mesmo com outras esferas deste universo 
semântico. O aumento do tempo livre desempenhou um papel 
tão importante sobre as formas de fruição e consumo de arte e 
cultura quanto os novos formatos de arte e cultura influencia-
ram na modulação do lazer.

Esta forma de abordagem, mais integradora e multidiscipli-
nar, fazia parte do horizonte teórico das primeiras pesquisas 
sistemáticas sobre o lazer e os esportes, em meados das déca-
das de 1970.43 Com o tempo, porém, essa agenda se perdeu em 
favor de uma crescente especialização temática. Estudiosos do 
esporte, do turismo, do teatro ou do cinema foram se distin-
guindo cada vez uns dos outros, até formarem comunidades 
acadêmicas autônomas; espécie de guetos universitários com 
suas próprias associações, congressos e periódicos. Por vezes, 
pode-se até mesmo notar certa hostilidade e preconceito re-
cíproco entre alguns desses especialistas. Além de eventual-
mente concorrerem entre si no mercado acadêmico de distri-
buição de prestígio e de recursos financeiros para pesquisas, 
diferentes especialistas em cultura, lazer ou esportes podem 
também alimentar visões epistêmicas e conceituais diver-
gentes a respeito de seus respectivos objetos de pesquisa, por 
mais semelhantes que sejam na prática. Estudiosos da cultura, 
por exemplo, podem encarar com desdém a ideia de tratar o 
assunto como mais uma forma contemporânea de entreteni-
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mento, tal como geralmente o fazem os estudiosos do lazer. A 
alegação usual é de que uma abordagem assim banalizaria a 
grandeza espiritual das artes, reduzindo-a a um passatempo 
qualquer. Assim, edifica-se um muro e confina-se um enorme 
universo aos limites puramente estéticos das artes ou dos pon-
tos de vista dos artistas e produtores culturais, sem muitas 
considerações pelo público que consome espetáculos e obras 
de arte como uma forma de diversão.

Em outros termos, Pablo Alabarces, decano da antropolo-
gia latino-americana dos esportes, manifestou preocupações 
semelhantes com a crescente especialização nesse campo 
de estudos. Segundo avaliação dele, realizada há mais de 10 
anos, mas que parecem ditas hoje, antropólogos do esporte 
pareciam afastar-se cada vez mais dos antropólogos, em geral, 
criando fóruns especializados, o que apesar de permitir certo 
aprofundamento nesta temática específica também encerraria 
o risco de afastar importantes questões antropológicas mais 
amplas do horizonte desses especialistas.44 Historiadores do 
esporte e estudiosos do lazer também têm chamado atenção 
para a importância desses campos de pesquisa não perderem 
de vista questões sociais mais amplas.45 Talvez seja de fato 
a hora de animar ou reanimar tentativas para olhares mais 
abrangentes. A compreensão de práticas, atividades ou moda-
lidades isoladas pode ganhar novos horizontes quando vistas 
de uma perspectiva integrada.

A realização de um programa deste tipo é ambiciosa e está 
além dos limites e propósitos deste livro. Aqui, muitíssimos 
assuntos ligados à cultura, ao lazer e aos esportes foram ine-
vitavelmente deixados de lado. É mister reconhecer que muito 
ainda estar por ser feito. Transformações estruturais recentes 
em comunidades rurais do Brasil têm induzido a oferta de ser-
viços de lazer e turismo como estratégia para criação de novas 
fontes de renda. Parte dos locais antes destinados apenas ao 
trabalho agrícola, abrigam agora também restaurantes, pes-
que-pague, hospedagens rurais ou condomínios para casas de 
campo. Festividades religiosas tradicionais ou as chamadas 
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“festas do peão de boiadeiro” movimentam cifras elevadas e 
envolvem grandes contingentes de fiéis ou de espectadores, 
o que demanda intensa mobilização de trabalhadores para o 
comércio envolvido nessas ocasiões. Conforme conclusões de 
uma pesquisa a respeito dessas transformações, o rural já não 
é sinônimo de agrícola.46

Do mesmo modo, diretrizes gerais que governam políticas 
públicas nesses setores para populações rurais, quando exis-
tem, talvez também padeçam das mesmas distorções promo-
vidas por enquadramentos teóricos excessivamente centrados 
na experiência urbana. Suposições ingênuas a respeito do ca-
ráter idílico da vida no campo, ou o contrário, estigmas precon-
ceituosos sobre a pobreza e o isolamento de comunidades em 
tais situações podem alimentar ações governamentais incom-
patíveis com as reais necessidades dessas populações. Final-
mente, ainda como último exemplo, pesquisas sobre o perfil 
do lazer ou do consumo cultural do brasileiro tendem também 
a ignorar cidades pequenas do interior, concentrando-se ape-
nas em regiões metropolitanas, o que naturalmente pode pro-
vocar vieses no conhecimento que temos a esse respeito.

À margem dessas e de outras importantes questões, nosso 
propósito é tão somente reiterar a importância de um olhar 
voltado para os “sertões”, concebido, novamente, apenas 
como metáfora para a vida social e cultural além do eixo Rio-

-São Paulo, tentando, assim, colocar novos problemas ou di-
mensionar os velhos de outra forma, além de anunciar um par 
de linhas de investigação, que não esgotam o assunto, nem são 
as únicas possíveis. É modesto, mas pode ser útil.
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Diversões nos arrabaldes da capital irradiante
Nei Jorge dos Santos Junior

Pensar e discutir a constituição das experiências de diversão 
nas principais cidades brasileiras não configura, em princípio, 
uma tarefa original. Ainda que a maior parte das pesquisas se 
refiram a cidades e municípios com maior visibilidade e im-
portância no cenário político-econômico nacional, notada-
mente as capitais, pode-se dizer que há um bom panorama so-
bre a temática, mostrando a importância que o objeto alcança 
como possibilidade de estudo no âmbito das ciências huma-
nas e sociais.1

Todavia, grande parte dessa produção trilha por uma noção 
particular de lugar, desconsiderando o contraste e a complexi-
dade na demarcação dos espaços existentes em áreas periféri-
cas. Por conseguinte, as múltiplas possibilidades de diversão 
presentes nessas regiões são preteridas. No caso do fenômeno 
esportivo esse dado se torna ainda mais latente, pois algumas 
modalidades sobressaem em detrimento de outras, em espe-
cial, o futebol.

De qualquer forma, são poucos os debates que recorrem à 
clareza dos objetos além da área central urbana. Esse número 
ainda pouco expressivo é reflexo de um olhar multifacetado 
de cidade, em que o fenômeno não só passa a ser compreen-
dido a partir da totalidade, como também a ser interpretado 
em sua pluralidade e complexidade. Ao fazê-lo, as diversões se 
afastam do processo de miopia, em que subjuga espaços peri-
féricos, entre eles os subúrbios, a um status de coadjuvante, ig-
norando a multiplicidade de práticas existentes nessas regiões.

Nesse sentido, a constituição das experiências de diversão 
na cidade do Rio de Janeiro, partindo da ótica central ou su-
burbana, é uma unidade, porém, uma “unidade sociológica re-
lativa” que só pode ser analisada tendo em vista a cidade como 
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totalidade, não sendo a base, isto é, a condição da vida urbana. 
Por isso, as diversões cariocas não podem ser pensadas desar-
ticuladas das ações sociais dos subúrbios, tampouco podemos 
entendê-las ignorando a história da mesma, pois a sua condi-
ção histórico-concreta sujeita-se a conjectura de diversas fa-
ces da sociabilidade de um local ao longo de um determinado 
período.2

Assim, a dialética pluralidade/complexidade é importante, 
e será o nosso ponto de partida para compreensão desse fenô-
meno. Acreditamos, portanto, que a formação do campo das 
diversões na cidade do Rio de Janeiro pela lógica da dialética, 
deve ser entendida em sua completude enquanto processo.3

À vista disso, o estudo tem por objetivo investigar as diver-
sões nos subúrbios da cidade do Rio de Janeiro entre 1900 e 
1923, período em que houve um crescimento significativo na 
fundação de clubes recreativos, dançantes e esportivos nos ar-
rabaldes cariocas. Foram utilizados três tipos de fontes: perió-
dicos publicados no Rio de Janeiro, pedidos de licenciamento 
e estatutos. Acreditamos que este trabalho tem o potencial de 
ampliar nosso olhar sobre a vida divertida suburbana, não só 
por discutir uma região ainda pouco investigada, mas sobre-
tudo por abordar estratégias de sociabilidade de um impor-
tante grupo social.

Um subúrbio de diversões

A noite de sábado do dia 27 de janeiro de 1923 foi marcada 
por comemorações no bairro operário de Bangu.4 Os bailes a 
fantasia das Sociedades Dançantes Prazer das Morenas e Flor 
da Lyra movimentaram a região, nos quais membros e simpa-
tizantes das “queridas sociedades” tiveram muitos momen-
tos de diversão até alta madrugada. Pelo lado do Prazer das 
Morenas, adjetivos como “sucesso”, “grandiosa” e “brilhante” 
definiram o evento em homenagem às Sociedades Dançantes 
Suburbanas, destacando, principalmente, a comissão de festas 
do clube, composta por belas senhoritas.5
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Entre os membros da Flor da Lyra, a paixão parecia ainda 
maior. Para o cronista do Jornal do Brasil, “os inúmeros pares 
mal conseguiam se movimentar no vasto salão, lindamente 
engalanado e iluminado por centenas de lâmpadas multico-
res”.6 Compartilhando da mesma opinião, o redator do jornal 
O Imparcial vai além, para ele “é de lamentar-se o salão não ser 
cinco ou seis vezes maior, devido a entusiasmada animação 
que despertam os bailes da Flor da Lyra”.7

Àquela altura, já eram muitas as pequenas sociedades vol-
tadas para o lazer nos subúrbios da cidade. Para além das ho-
menagens expostas acima, tratava-se de mais um dos muitos 
bailes ofertados mensalmente pelos diversos clubes da região, 
os quais mereciam a cobertura dos principais órgãos da im-
prensa carioca, entre eles, O Imparcial, a Gazeta de Notícias, O 
Paiz e o Jornal do Brasil.

Além de revelar o espaço cada vez mais privilegiado que os 
veículos dedicavam aos festejos suburbanos, as “brilhantes 
festas”, parafraseando o termo utilizado por vários autores 
que cobriam os bailes, são importantes indicadores para com-
preendermos o universo de entretenimento nos “arrabaldes 
da cidade”, que é como se chamavam frequentemente os su-
búrbios do Rio de Janeiro. Ali, festejavam homens e mulheres 
coletivamente, em sociedades espalhadas por diferentes bair-
ros, produzindo uma infinidade de práticas, linguagens e cos-
tumes. Através delas, podemos desvendar teias de sociabilida-
des expressivas nas disputas por legitimidade e na atribuição 
de significados, analisando as tensões latentes sob os sentidos 
e representações de diversão à moda suburbana.

Não por acaso o número de festas nos bairros suburbanos 
já se mostrava um relevante e consolidado hábito social. Havia 
uma quantidade expressiva de sociedades recreativas organi-
zadas na região desde os fins do século 19.8 Para se ter ideia, 
ainda na primeira década de 1910, a região do Grande Andaraí 
contava com um pouco mais de 40 associações, fossem elas 
de caráter esportivo, como o Sport Club Andarahy, Andarahy 
Club e o Andarahy Athletic Club, fossem aquelas diretamente 
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dedicadas às atividades dançantes ou carnavalescas, como o 
Andarahy Club Carnavalesco, o Flor do Andarahy, o Grêmio 
Amantes da Folia e o Clube Intrépidos Tico-ticos.

Em Bangu, no mesmo período, o número era um pouco me-
nor, porém não pouco expressivo, aproximadamente 25 asso-
ciações, divididas entre esportivas, como o Sport Club Ame-
ricano, Esperança Foot-ball Club e Bangu Athletic Club, ou 
direcionadas às atividades recreativas, como a Flor da Lyra, o 
Casino Bangu, a Flor da União e o Grêmio Prazer das Morenas, 
que movimentavam as noites dos arrabaldes.9

É bem verdade que a inclinação aos divertimentos não era 
uma exclusividade dos bairros suburbanos. A antiga capital 
federal vivia um período de efervescência cultural, em que as 
influências do cosmopolitismo conviviam com elementos das 
tradições populares, oriundas das várias províncias e regiões 
brasileiras. Neste cenário, repleto de transformações, em que 
as influências do cosmopolitismo conviviam com elementos 
das tradições populares, crescia significativamente o número 
de associações e atividades ligadas às diversões. Fossem em 
espaços privilegiados para a prática da dança, esportes e ati-
vidades de entretenimento ou, até mesmo, nas agremiações e 
ruas localizadas nos arrabaldes suburbanos, é notável o cresci-
mento massivo das oportunidades de lazer e diversão nas pri-
meiras décadas do século XX.10

A cidade contava aproximadamente com um número de 
1.600 associações que se autodenominavam dançantes, es-
portivas, carnavalescas e, em menor número, culturais e edu-
cacionais, demonstrando que o hábito de se associar já fazia 
parte de uma tendência facilmente observável no Rio de Ja-
neiro dos primeiros anos do século 20. De acordo com Vitor 
Fonseca, que estudou o assunto, dessas 1.600 associações, 953 
não tinham personalidade jurídica, isto é, não possuíam o Re-
gistro Especial de Títulos e Documentos.11

Vitor Fonseca sustenta que esse registro, criado em 2 de 
janeiro de 1903, na antiga Capital Federal, estabelecia a for-
mação de um conjunto documental com informações bási-
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cas e padronizadas sobre um grande número de associações 
existentes na cidade, desde aquelas criadas no Império até as 
instituídas a partir daquele momento. Dessa forma, todas as 
associações que desejassem a personalidade jurídica tinham 
que, obrigatoriamente, inscrever-se nesse órgão, fornecendo 
informações e documentos previamente determinados.

Contudo, como a obtenção de personalidade jurídica não 
era obrigatória, segmentos dessas associações, notadamente 
as de caráter recreativo, que podiam ser clubes esportivos, dra-
máticos ou dançantes, necessitavam de autorização da Secre-
taria de Polícia do Distrito Federal para garantirem seu funcio-
namento. Em casos específicos, por exemplo, as carnavalescas, 
além do pedido anual, precisavam também de uma licença 
especial para sair à rua em desfile, o que era então comumente 
denominado de “passeata”.12

As licenças tinham que ser renovadas anualmente. Os cri-
térios para obtê-las eram definidos pelo Chefe da Polícia. Não 
eram critérios precisos, de fácil aplicação. Tampouco, total-
mente eficazes do ponto de vista policial, sendo anualmente 
revistos e modificados. No primeiro registro, as associações 
deviam apresentar seus estatutos, os nomes dos dirigentes e 
o local da sede. Posteriormente, um policial era enviado para 
comprovar as informações fornecidas nos documentos como 
também recolher dados sobre o cotidiano das associações e de 
seus sócios.

Após essa investigação, o policial emitia um parecer, no 
qual poderia ser favorável ou não ao que havia sido requerido. 
Em caso de mudança de endereço, todo esse processo era re-
petido, havendo a necessidade de uma nova autorização.

Todavia, por mais geral que fosse esse crescimento progres-
sivo em número, sistematização e importância no cotidiano 
popular, a relação estabelecida no interior dessas agremiações 
e o modo como eram simbolicamente apropriados pelos seus 
sócios revelavam suas singularidades.13 Isso significa que os 
clubes compostos por membros da elite carioca, que atraíam 
não somente segmentos da aristocracia, mas também comer-
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ciantes e estrangeiros ligados a órgãos diplomáticos eram 
substancialmente diferentes daqueles organizados nos subúr-
bios da cidade.

A Sociedade Recreação e a Sociedade Amizade, por exemplo, 
utilizavam, desde meados do século 19, “os bailes como forma 
de identificação e diferenciação, ocasiões nas quais se mini-
mizavam as tensões internas, celebravam-se alianças e acor-
dos, estabeleciam-se distinções com quem estava fora (e entre 
quem estava dentro)”.14 Para Victor Melo, saber dançar, nesse 
caso, passava a ser uma necessidade. Contudo, sustenta o autor, 

“não valia qualquer dança, mas estilos considerados civilizados. 
Nada que se confundisse com as práticas populares, razão pela 
qual era necessário aprender a forma correta de bailar”.15

Embora as conclusões de Melo se relacionem às associa-
ções dançantes em meados do século 19, tais características 
estavam presentes também em outras décadas, igualmente 
contribuindo para o fortalecimento das relações sociais com-
postas pelos distintos setores da elite carioca, não somente 
nas regras e procedimentos presentes em seus estatutos, como 
também nos ritmos que embalavam seus bailados.

Em contraste, os clubes dos subúrbios apresentavam a exis-
tência de contextos diferenciados, sobretudo na composição 
social de seus associados. Em Bangu, por exemplo, “à noite 
o pessoal se divertia dançando ou apreciando as retretas da 
Sociedade Musical nas ruas do bairro”.16 As principais bandas 
da região eram compostas por trabalhadores da fábrica, fa-
zendo-se presentes em todos os eventos e bailes organizados 
na região, “atraindo gente de todas as cores, crenças e idades”, 
como descrevera, em seu caderno de memórias, o sr. Murillo 
Guimarães, um antigo frequentador dos clubes do bairro”.17

Além disso, os valores cobrados pelos clubes suburbanos 
permitiam a possibilidade de integração entre trabalhadores 
das mais variadas origens. Em 1915, por exemplo, os sócios do 
Grêmio Carnavalesco Flor da Mocidade, com sede em Santa 
Cruz, pagavam 1$000 de mensalidade, sem cobrança de joia. 
Já no Confiança Athletic Club, em Vila Isabel, cobrava-se 
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2$000 de joia e uma mensalidade de 1$000, quantia também 
exigida pelo Bangu Athletic Club, Flor da União e Prazer das 
Morenas, com sede em Bangu.18

Entre as agremiações frequentadas pela elite carioca os 
valores eram consideravelmente elevados comparados aos 
clubes dos arrabaldes da cidade, tornando-os praticamente 
inviáveis aos membros das camadas mais populares. Em 1915, 
os postulantes a sócios do Congresso dos Fidalgos, com sede 
na rua Assembleia, no centro da cidade, deveriam arcar com 
20$000 de joia e 10$000 de mensalidade. Já aqueles que de-
sejavam compor o quadro de associados do Fluminense Foot-

-ball Club, deveriam desembolsar, em 1917, 50$000 de joia para 
que o requerente tivesse sua proposta analisada em assem-
bleia — podendo ou não ser aprovada. Em caso de aprovação, 
o mesmo contribuiria mensalmente com 10$000. Já em caso 
de recusa, o clube não devolvia o dinheiro da joia.19

Usando os dados compilados por Maria Eulália L. Lobo e 
João Malaia em relação aos salários de algumas das grandes 
fábricas do período, podemos perceber que as taxas cobradas 
pelos Fidalgos e Fluminense se tornavam impraticáveis para a 
maioria dos elementos da classe trabalhadora.20 O salário mé-
dio de um operário da Fábrica Bangu variava entre 103$500 a 
260$640, dependendo da seção em que trabalhava. Os venci-
mentos da Companhia de Tecidos Fiação Pau Grande giravam 
entre 136$800 a 144$360. Já os rendimentos dos trabalhadores 
da fábrica de cerveja Brahma eram os mais elevados, contudo, 
ainda distantes para uma possível filiação aos clubes mais eliti-
zados. O salário mais baixo era de 375$000, no setor de expedição, 
e o mais elevado era de 536$000, no setor de engarrafamento.

No entanto, a mensalidade não era a única objeção. Havia 
outros pontos mais específicos, os quais desenhavam os com-
ponentes que ali desejavam. A indicação de itens como cor, 
profissão ou nacionalidade era corriqueira no momento da 
postulação em clubes da zona sul ou região central da cidade. 
No Palais Botafogo Club, com sede na Rua São Clemente, n. 40, 
no bairro de Botafogo, na zona sul da cidade, o 2° artigo de seu 
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estatuto trazia a indicação que “qualquer pessoa poderá fazer 
parte do clube, contanto que não esteja envolvida em processo 
e que seja de reconhecida moralidade”.21 Além disso, para ser 
admitido deveria declarar “idade, profissão e residência”.22

Com indicações ainda mais detalhadas, os Jovens Club, 
fundado em março de 1915, com sede na rua da Assembleia, no 
centro da cidade, revelava, em seu artigo 6°, que “as propostas 
para sócios deverão mencionar: nome, idade, profissão, nacio-
nalidade, cor e residência”.23 No artigo seguinte, sua intenção 
torna-se mais explícita: “só serão admitidas no club as pessoas 
de cor branca”.24

Para além de um simples controle, itens como cor, nacio-
nalidade e profissão serviam para evitar a entrada de pessoas 

“indesejáveis”. Ainda que alguns grêmios não proibissem ex-
plicitamente a entrada de negros, como fora o caso do Jovens 
Club, o veto surgiria de outra forma, justamente analisando 
profissão ou residência. Vale destacar que no início do século 
20 a cidade do Rio de Janeiro vivenciava um contexto histó-
rico, assim como opções políticas, conectados a um modelo de 
desenvolvimento social e econômico cujos paradigmas eram 
as sociedades europeias. Esse modelo desdobrava-se numa ci-
dade elitista e desigual, do ponto de vista do acesso à rede de 
infraestrutura, aos serviços urbanos, às possibilidades profis-
sionais e habitacionais, mas também racista, ao se considera-
rem os modos de apropriação da cidade que parte da popula-
ção negra desenvolveu.

Dessa forma, é importante assinalar que o termo “cultura 
associativa”, como aponta Cláudio Batalha, comporta um du-
plo significado.25 O primeiro deles refere-se à construção ins-
titucional de formas de sociabilidade e o segundo diz muito 
sobre a forma como os indivíduos percebem o mundo através 
das associações. Todavia, embora não desconsidere o primeiro 
significado, é, sobretudo, o segundo que será tratado.

Percebe-se que ao indicar sexo, idade, cor, profissão e resi-
dência, os grupos acabam sendo formandos por pessoas que 
se associam com base em interesses comuns. No caso do Jo-
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vens Club, pessoas brancas, abastadas e residentes em áreas 
nobres da cidade. Além disso, trata-se de:

Uma entidade organizada de indivíduos coligados entre si 
por um conjunto de regras reconhecidas e repartidas, que de-
finem os fins, os poderes e os procedimentos dos participan-
tes, com base em determinados modelos de comportamento 
oficialmente aprovados.26

Ainda assim, é importante perceber que a diversidade e a 
mobilidade sociocultural que integram a lógica dessa intera-
ção, embora nos permitam avaliar diferentes índices de cons-
trução de laços e sentimentos de pertença, num determinado 
contexto, não devem ser extrapolados para a proposição de 
uma identidade homogênea, claramente associada à ideia 
tradicionalista e romântica de comunidade.27 Ainda que ra-
ras, algumas agremiações com sede em áreas menos abasta-
das também apontavam elementos discriminatórios em seus 
estatutos. O Grêmio Recreativo de Ramos, por exemplo, fun-
dado em julho 1913, com sede na estação ferroviária de mesmo 
nome, nos subúrbios da Leopoldina, trazia em seus estatutos 
as seguintes condições na admissão de sócio:

Ser pessoa morigerada e de bons costumes;
Ser proposto por um sócio quites devendo a proposta ser aceita 
pela diretoria;
As pessoas de cor preta não poderão ser admitidas quer como 
sócios quer como convidados.28

A exclusão de negros em todos os campos, não somente 
como associado, mas sobretudo como convidado, declara um 
cristalino desejo de reforçar elementos de distinção, que na 
avaliação dos sócios, manteria límpida a imagem de “diver-
sões recreativas e familiares”, o que nos faz pensar o conceito 
de “aristocracia suburbana” criado por Lima Barreto. Ali, es-
tavam postos valores e normas que eram intrínsecos à região, 



56

da qual só teria sentido quando contrastados aos clubes e mo-
radores do próprio bairro, pois aos olhos da imprensa ou da 
classe média do centro ou da zona sul, não haveria qualquer 
diferença dos bailados suburbanos.

Constata-se que essa suposta “elite” de Ramos certamente 
não faziam parte membros do operariado, pedreiros ou de-
mais trabalhadores braçais. Pelas dicas apontadas, acredita-

-se que fossem funcionários públicos, jornalistas e militares.29 
Ainda assim, nota-se que a “elite” reportada não faz referência 
ao modelo clássico, os quais eram detentores de bens, terras 
e títulos, mas se trata tão somente de uma ainda insipiente 
classe média da região, cuja “riqueza” só ganha sentido 
quando se contrapõe tal grupo não à classe média do centro 
ou da zona sul, mas aos trabalhadores pobres, fossem eles 
operários, lavradores, pescadores ou subempregados dos ar-
rabaldes da cidade.

Essa própria ideia pode ser vista nos escritos de Lima Bar-
reto, notadamente em Feiras e Mafuás, ao tratar a expressão 

“aristocracia suburbana”, mostrando que a heterogeneidade 
dos subúrbios era muito mais ampla do que supunha o dis-
curso da imprensa e autoridades políticas da época.30

Em contraposição, a maioria dos clubes suburbanos não 
possuíam tal crivo. Pelo contrário, faziam questão de explicitar 
em seus estatutos a participação de qualquer pessoa, indepen-
dentemente de cor, nacionalidade, religião, sexo ou profissão, 
como foi o caso do Grupo Carnavalesco Triunfos da Lira de 
Santa Cruz, fundado em março de 1914: “o grupo compor-se-á 
de sócios de ambos os sexos, de qualquer cor, política ou reli-
gião”.31 Da mesma forma, o Grêmio das Violetas, fundado em 
1913, com sede em Madureira, fazia referência à diversidade, 
podendo associar-se qualquer sujeito “sem distinção de cor 
ou nacionalidade”32, bem como apontara o 1° artigo do Grêmio 
Carnavalesco Flor da União, fundado em março de 1899, por 
operários da Fábrica Bangu, “o qual pode pertencer todas as 
pessoas desde que sejão [sic] dignas e honestas sem distinção 
de nacionalidade, religiões, cor, ect. ect. [sic]”.33
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Mais do que ser simplesmente agremiações formadas por 
suburbanos, elas mostravam, por meio dos estatutos, indica-
dores de natureza plural. Longe de ser um elemento pormenor, 
acreditamos que essa marca multicultural estava na própria 
base de identidade construída pelos sócios. Expô-las em docu-
mentos oficiais as conduziam além da participação de negros, 
brancos pobres, mulheres ou imigrantes. Na verdade, os itens 
revelavam a intenção de representar um quadro mais geral, em 
que todos poderiam ingressar em suas fileiras. O artigo LiV do 
estatuto da Flor da União, por exemplo, trazia o seguinte des-
taque: “também pode ser sócia honorária as moças ou senho-
ras que prestam serviços relevantes ou donativos, etc.”, isto é, 
um item ausente nos demais estatutos dos clubes da região.34

É importante salientar que o corpo de diretores dos clubes 
dançantes era praticamente todo formado por homens, fora 
os títulos oferecidos aos benfeitores, como era o caso do bene-
mérito e honorário. Dessa forma, ter a possibilidade exposta 
no estatuto de uma mulher ingressar nesse quadro já revela, 
ainda que hipoteticamente, a abertura proposta pelo Flor da 
União. Talvez não seja exagero vermos no próprio uso do nome 

“união” um símbolo que revelava não somente as característi-
cas da localidade — na qual ex-escravos e seus descendentes 
se misturavam a brancos pobres e imigrantes de várias na-
cionalidades —, como também o sentimento de pertença que 
despertava em seus associados, apontando a centralidade que 
esses elementos de sociabilidade e lazer assumiam na vida dos 
habitantes da região.

O próprio texto do estatuto, com alguns erros de português, 
assim como o artigo LiV, inciso ii, definindo que nas eleições 
de diretoria “os nomes que oferecerem dúvidas na leitura ou 
aqueles que estiverem truncados”35 não seriam apurados, evi-
denciava, por fim, o perfil social dos membros do clube, quase 
todos trabalhadores analfabetos ou semialfabetizados que 
não tinham pleno domínio da chamada linguagem culta. Afi-
nal, ter um quadro de associados composto por não letrados e 
trabalhadores pobres era comum entre os clubes suburbanos.
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Em janeiro de 1913, no Grêmio Carnavalesco Martyres da 
Inveja, de Engenho de Dentro, o sr. Antônio Roque da Costa Fi-
lho, operário, negro e então presidente daquela associação, en-
tregou um pedido de licenciamento ao Comissário de Polícia, 
Alfredo da Silva Braga, a fim de “percorrer as ruas da cidade 
nos três dias destinados aos folguedos carnavalescos”.36 Em 
anexo, além dos trâmites burocráticos, há uma relação de só-
cios exigida pela polícia no parecer do ano anterior, com nome, 
profissão, endereço e estado civil dos membros.

Dos 32 nomes presentes no documento, todos residiam em 
Engenho de Dentro e estavam empregados, item este, importan-
tíssimo para conseguir a aprovação. Ademais, o clube era com-
posto por pedreiros (5), ajudantes de pedreiro (4), pintores (4), 
operários (3), empalhadores (3), artistas (2), tipógrafos (2), cozi-
nheiros (2), carpinteiros (3) e funcionários públicos (4). Entre os 
cargos de diretores a natureza inclusiva da associação permane-
cia. A presidência e vice-presidência ficaram, respectivamente, 
sob a responsabilidade de Antônio Roque da Costa Filho, ope-
rário, e Seraphim do Santos, carpinteiro. Já os cargos de 1° e 2° 
secretário, tesouraria e procuradoria foram ocupados, nesta or-
dem, por Leopoldo José Mello, tipógrafo, Ilizio Antônio Pinheiro, 
pintor, Irineu Torrezão, pintor, e Raul Roque da Costa, pedreiro.37

De fato, não só os cargos ocupados pelos membros do Grê-
mio Carnavalesco Martyres da Inveja como também os itens 
presentes nos demais clubes explicitam um movimento de 
entretenimento independente de profissão ou valores de men-
salidade. Na verdade, havia elementos ordenadores que reve-
lam uma ampla e complexa rede de entretenimento a qual não 
estava circunscrita às atividades festivas do centro ou da zona 
sul. Iniciativas como a Flor da União, Triunfos de Santa Cruz, 
entre outras tantas espalhadas pelos subúrbios da antiga capi-
tal cresciam vertiginosamente ao ponto de se tornarem um dos 
motes da barbarização de homens e mulheres, pretos e mesti-
ços aos olhos daqueles que pleiteavam a edificação de uma ci-
dade moderna e burguesa, mas ao mesmo tempo, entoava ares 
de multiculturalidade às práticas de lazer nos arrabaldes.
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As diversões suburbanas e a imprensa carioca

“Nunca os subúrbios estiveram tão animados como na pre-
sente temporada”, escreveu o jornalista da Gazeta de Notícias, 
em texto publicado em 29 de janeiro de 1907.38 Ao longo da crô-
nica, o autor chama a atenção para os festejos que agitavam os 
finais de semanas suburbanos, destacando os bairros de Enge-
nho Novo, Méier, Engenho de Dentro e Todos os Santos como 
espaços privilegiados para “rendez-vous” entre as famílias da 
localidade. Pela narrativa, mal se podia adivinhar que ainda 
faltava mais de um mês para o início oficial do evento popular, 
que já contagiava intensamente as noites da região.

Figura 1. Charge da Revista O Malho
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Embora a crônica citada não apresente nenhum elemento 
de repúdio às práticas populares, longe disso, evidencia uma 
relação amistosa entre sociedades e cronistas, ainda assim 
pode ser utilizada como um indicativo das contradições ex-
postas pela imprensa carioca nas primeiras décadas do século 
20 com relação as festas populares organizadas por grupos dos 
subúrbios da cidade.

Se o discurso, em princípio, mantinha o entusiasmo ao des-
crever a moralidade dos bailados suburbanos, não era essa tô-
nica que ilustrava cotidianamente as páginas dos periódicos 
quando o assunto era diversão das classes populares. Pelo con-
trário, a presença densa das multidões nas ruas e suas formas 

“desclassificadas” de brincar, com as quais os membros da elite 
carioca eram obrigados a conviver, provocavam um imenso 
desconforto e incômodo entre os letrados da imprensa.39 A 
postura diante das rodas de samba, maxixes, cucumbis, entru-
dos e zé-pereiras, por exemplo, pautava-se nos estigmas e nas 
representações centradas na violência, na marginalidade e na 
barbárie. Uma espécie de contrassenso da civilização dos fes-
tejos idealizada pela elite intelectual carioca, como nos mostra 
a charge publicada pela revista O Malho, em fevereiro de 1903, 
sob o título “consequências” (Figura 1).

A charge expressa a ironia com que comumente os princi-
pais jornais do Rio de Janeiro tratavam as diversões oriundas 
das classes populares. Em pequena nota, o jornalista constrói 
um diálogo fictício entre dois amigos. Após vê-lo machucado, o 
companheiro comenta: “Chi! Como está bem servido!”.40 Rapi-
damente o amigo com hematomas por todo o corpo responde: 

“Um pagode completo, meu caro! Só na esquina levei quatro 
pontapés e um limão de cheiro, mas diverti-me muito…”.41

As reticências que pôs fim ao factoide pertencem ao do-
cumento original, uma espécie de convite a que os leitores 
naturalizassem seus pensamentos com as representações de 
violência e barbáries que tomavam conta dos bailados subur-
banos. Ademais, percebe-se o constrangimento em relação ao 

“pagode completo” destituído de brilho e espírito que tanto 
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incomodavam os cronistas, incansáveis quando se tratava de 
propalar os exemplos de maus modos da população da antiga 
capital federal.

Empenhados em um duplo movimento de imposição de 
uma nova ordem social e também na construção de uma ca-
pital institucionalizada, em que as formas de lazer deveriam 
seguir um modelo moderno, desassociado dos tumultos dos 
povos e das agitações sociais, os jornais utilizavam mecanis-
mos simples; funcionavam como uma espécie de campanha 
de modernização da festa, isto é, por meio de notas e editoriais, 
os veículos de imprensa reprovavam as bagunças promovidas 
pelo entrudo, a barulheira dos zé-pereiras e as pequenas socie-
dades suburbanas.42

É bem verdade que a imposição dos instrumentos burocrá-
ticos utilizados pela própria polícia e noticiados pela imprensa, 
cujas exigências multiplicavam-se na concessão de autoriza-
ção para o funcionamento acentuava o desdobramento desse 
processo. A realização dos bailes dançantes era um dos prin-
cipais itens avaliados, revelando posicionamentos ideológicos 
em que conceitos como nacionalidade, identidade cultural, 
tradição e modernidade marcam o ritmo das práticas corporais.

Casos de violência entre sócios ou brigas também eram 
corriqueiramente lembradas no momento da homologação, 
independente de seus desdobramentos ou ações, como foi o 
caso do Clube Couraceiros do Inferno, que teve seu pedido ne-
gado pela polícia em 1914, sob a justificativa de ter entre seus 
frequentadores “homens e mulheres de baixa esfera”, além de 

“constantes conflitos” em suas dependências.43 Na verdade, a 
negativa baseava-se no fato ocorrido um ano antes, na ma-
drugada do dia 24 de agosto de 1913, publicado pelo jornal O 
Imparcial, sob o sugestivo título de “Os sedentos de sangue”.44

Eram quatro horas da madrugada, quando Januário Seabra 
de Souza, vulgo “moleque Januário”, de 22 anos, pardo, pin-
tor, morador da Rua José dos Reis, n. 137 e Nestor João Pires, 
de 26 anos, pardo, marceneiro, morador da Rua da Laranjei-
ras, n. 45, saíam do Clube Couraceiros do Inferno, na região 
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conhecida como Pequena África, na Praça Xi da cidade do Rio 
de Janeiro. Por causa de uma “troca de palavras” ainda no in-
terior do clube, Januário, ao sair à rua, desafiou o seu desafeto, 
alvejando-o com dois tiros.45

Após o crime, Januário tentou correr em direção à rua Vis-
conde de Itaúna, mas o povo que ali se encontrava o perseguiu 
gritando em voz alta, o que chamou a atenção do Comissá-
rio Ayres, do 14° distrito e o Guarda Cível n. 595, capturando 
o “facínora” em seguida.46 Embora os sócios tenham ajudado 
a deter o infrator, não havia dúvidas: eram todos representa-
dos como “perigosos” e “incivilizados”, levando o delegado a 
emitir um parecer recomendando o fechamento da sociedade 
dançante “por medida de ordem”.47

De fato, a presença de indivíduos processados entre os fre-
quentadores assíduos dos bailes dificultava em muito a con-
quista pela tão desejada licença. Todavia, se esses sujeitos fizes-
sem parte do corpo de diretores acentuaria ainda mais o processo, 
pois obliterariam de vez qualquer tentativa de lograr uma auto-
rização, como nos mostra o pedido feito pela Sociedade Familiar 
Dançante e Carnavalesca Club dos Mangueiras, com “sede” na 
Vila proletária Marechal Hermes, subúrbio da cidade.

Em março de 1915, o então presidente Cypriano José de 
Oliveira fez o pedido de licenciamento para sair às ruas e 
promover bailes internos naquele ano, conforme propunha 
seu estatuto: “festejar todos os anos a data de sua fundação, 
assim como também o Carnaval externo por meio de préstito 
com críticas e alegorias pela maneira resolvida em assembleia, 
dentre os preceitos e normas policiais”.48 Todavia, a negativa 
foi incisiva.

Mesmo tendo enfatizado os “preceitos” e as “normas” es-
tabelecidas pela força policial em seus estatutos, a Sociedade, 
cujo objetivo era “proporcionar aos associados e suas famí-
lias divertimentos lícitos”, não teve a licença aprovada.49 De 
acordo com o Delegado da Circunscrição Suburbana, o clube 

“tem a sua sede em um botequim à avenida 1° de maio, n. 6, na 
Vila Marechal Hermes”.50
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Ademais, havia outro aspecto que complicaria ainda mais a 
aquisição do licenciamento, tratava-se do próprio presidente, 
Cypriano José de Oliveira, o qual “figura nesta seção registrado 
em prontuário como grevista, e como tal já foi processado”.51 A 
Sociedade ainda contava com Caralampio Trille como sócio; 
indivíduo que, segundo a polícia, “é agitador, revolucionário 
e perigoso, pois, em 1904, esteve envolvido e tomando parte 
saliente nas greves e acontecimentos ocorridos neste ano”.52 
Por fim, a “sindicância apurou que os demais associados deste 
clube são negociantes, operários e empregados da estiva”.53

Semanas depois, o 23° Distrito Policial enviou um manus-
crito que complementaria alguns dados sobre a composição 
do quadro social do clube. O presidente “grevista”, Cypriano 
José de Oliveira, era carregador no cais do porto. Foi fiscal ge-
ral e, anos depois, em 1923, assume também a presidência da 
Sociedade de Resistência dos Trabalhadores em Trapiche e 
Café, cargo que exerceu forte militância no cais. Já os secretá-
rios eram funcionários dos Correios e os demais cargos ocupa-
dos por operários da Estrada de Ferro Central do Brasil e um 
funcionário da Escola Politécnica.54

Outro membro que compunha o dossiê enviado era o só-
cio “agitador” e “revolucionário”, Caralampio Trille, espanhol 
anarquista com um longo histórico de militância em seu país.55 
No Brasil, ajudou a fundar jornais libertários como A Greve, 
em 1903, e participou de várias sociedades operárias, che-
gando a presidir, em 1910, a Sociedade Operária Fraternidade 
e Progresso da Gávea.56

Com uma diretoria potencialmente “perigosa”, cujo des-
fecho certamente caminhou para uma negativa, destacamos 
o esforço policial em estabelecer relações que transcendem 
o campo da diversão. Para além da sede em um botequim, a 
busca por questões políticas e comportamentos considerados 
subversivos geraria um motivo ainda maior para se esquivar de 
transgressões que pudessem ocorrer no interior desses grêmios.

Aos olhos daqueles que pregavam a “moral” e a “civilidade”, 
agremiações como a Sociedade Familiar Club dos Mangueiras 
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representavam o verdadeiro perigo. Formados por um grupo 
de trabalhadores de baixa renda, estas pequenas sociedades, 
assim como seus pares, tornavam-se alvo de constantes cuida-
dos e permanente repressão, fosse pelo extenso número de cir-
culares e processos de concessão ou cassação de licenças para 
funcionamento, ou até mesmo pela infinidade de notícias nas 
páginas policiais dos grandes jornais da cidade.57 No caso espe-
cífico do clube citado, que tinha no movimento grevista uma 
preocupação clara, as autoridades policiais tratavam-no ainda 
com mais rigor, pois reconheciam o ato como fruto da mani-
pulação que alguns militantes anarquistas exerciam sob a 
maioria dos trabalhadores cariocas, buscando legitimar assim 
os discursos que defendiam o controle e repressão ao movi-
mento operário e a própria greve.58 Nesse caso, fechar os olhos 
aos clubes que tinham militantes em suas fileiras era legitimar 
um espaço de certa forma considerado por eles subversivo, um 
local potencializador de futuras manifestações.

Ainda que as iniciativas de controle agissem de forma in-
tensa, é notável como alguns clubes suburbanos conseguiam 
habilmente ludibriar alguns itens. O sistema regulador apre-
sentado pela força policial não era totalmente eficaz, pois 
mesmo com o aumento do contingente de autoridades na 
avaliação dos casos, ainda assim não era o suficiente para 
acompanhar o crescimento acelerado de clubes nos bairros 
pobres da cidade. A exemplificar, tem-se a carta de um leitor 
do Jornal do Brasil, escrita em janeiro de 1919, que parabeniza 
o pensamento coercitivo da polícia distrital, mas discorda da 
efetividade do gesto, já que algumas sociedades, dizia, “de car-
navalescas só têm o rótulo”.

Apesar das medidas rigorosas que o Sr. Chefe de Polícia orde-
nara aos seus auxiliares, o Jornal do Brasil foi informado de que 
não estão sendo executadas as ordens saneadoras da polícia ci-
vil e a prova está no facto de já terem sido licenciadas muitas 
das tais agremiações que nunca brilharam no Carnaval do Rio 
e se algum dia deram festas internas, dessas, ninguém lembra.59
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Fica claro que o sistema proposto não correspondia aos 
anseios daqueles que almejavam uma cidade festiva, mas so-
fisticada e moderna. Havia sociedades que mesmo licencia-
das só gozavam do “rótulo”. Em outras palavras, não desem-
penhavam corretamente as atividades recreativas às quais se 
propuseram em seus estatutos ou pedidos de licença. Ao com-
pararmos alguns pedidos de licença, utilizando como critério 
aqueles que obtiveram o aval do delegado de polícia, podemos 
destacar alguns mecanismos utilizados por essas sociedades, 
por exemplo, a mudança de sede, muito comum entre os grê-
mios dançantes, pelo menos nos endereços que constavam 
nos pedidos de permissão.

A estrutura da sede era um dos itens examinados e cobra-
dos pelos órgãos de segurança. Em vários casos, identificamos 
observações da polícia como faixada precária, falta de pintura, 
número de pavimentos, banheiros para sócios, insalubridade 
e até ameaça de ruína, determinando, em alguns casos, o inde-
ferimento do pedido de licenciamento anual.

Na tentativa de burlar as autoridades policiais, as socieda-
des davam um endereço qualquer, que nem sempre represen-
tava o local verdadeiro da sede, podendo ser a residência de 
alguns dos diretores ou até mesmo o botequim frequentado 
pelos seus associados, como foi o caso já citado da Sociedade 
Familiar Club dos Mangueiras. Somente em Bangu, podemos 
identificar a Flor da Lyra, com sede no Marco 6 em 1903; na 
Estrada Real de Santa Cruz, n. 288, em 1908 (que fica no bairro 
de Realengo); com sede novamente no Marco 6 em 1912; re-
tornando à Estrada Real de Santa Cruz em 1917, mas agora no 
número 284; na Av. Suburbana, n. 365, em 1919; novamente 
no Marco 6 em 1920.60 Entretanto, comparados às colunas dos 
cronistas que cobriam as festas do clube, percebemos que a 
sede sempre esteve no Marco 6, em Bangu, podendo até mu-
dar de número, mas seguramente não de bairro.

Assim, é provável que muitos ensaios e bailes acontecessem 
mesmo sem a homologação dos órgãos competentes. Afinal, 
os bailes nas ruas ou em quintais eram comuns nos subúrbios 
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da cidade.61 Fossem a céu aberto, longe das estruturas preten-
didas pela polícia ou pelos órgãos de imprensa, ou nos salões 
dançantes, que cobravam ingressos, possibilitando a entrada 
de qualquer sujeito que pudesse arcar com o valor simbólico, 
os clubes convertiam-se em espaços de manifestações autô-
nomas de suas próprias tradições festivas, mesmo sob forte 
repressão policial, expressas nas Jazz Bands da região ou nos 
modestos pagodes do dia a dia.

Todavia, não era somente a força policial que formulava 
um olhar contrário e negativo aos clubes recreativos popu-
lares. Se pensarmos os momentos de diversão dos subúrbios 
como também alguns espaços da região central da cidade, no-
tadamente a “pequena África”, a partir das lutas e tensões que 
se estabeleceram em suas esferas, vemos na grande imprensa 
carioca estigmas e representações de violência partindo de 
inúmeros cronistas que caracterizavam seus festejos como 
ambiente de perdição e barbárie. O exemplo do Bangu Atlético 
Clube ajuda-nos a compreender essas representações de ma-
neira mais explícita.

Em maio de 1912, a Gazeta de Notícias publicou algumas 
matérias chamando a atenção para a corriqueira violência nas 
partidas de futebol disputadas pelo Bangu. Na tentativa de 
ilustrar sua hipótese, utilizou o último match do dia 26 do mês 
corrente: São Cristóvão x Bangu.62

Os primeiros instantes da partida já não corriam de forma 
amigável, notadamente por conta da truculência dos players 
de Bangu. Aos 20 minutos do primeiro tempo, discordando da 
marcação de um gol a favor da equipe da casa, jogadores do 
Bangu abandonaram o jogo. Irritados, sócios e torcedores da 
equipe suburbana invadiram o campo e agrediram Antonio 
Peres, árbitro da partida, que nada pôde fazer, segundo o cro-
nista. Na tentativa de pôr fim à confusão, alguns praças foram 
chamados, que com enorme dificuldade, conseguiram conter 
a fúria dos sócios da agremiação banguense. Ao término do 
conflito, os indivíduos foram encaminhados à 3° circunscrição 
suburbana e, lá, posteriormente soltos.
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No dia seguinte, os principais órgãos da imprensa carioca 
exigiam uma atitude enérgica por parte da Liga Metropolitana 
de Sports Atléticos — a punição severa dos culpados das ce-
nas degradantes desenroladas no domingo: “Se assim proce-
der, teremos a moralização do Foot-ball association, no caso 
contrário, não!”, registrou artigo no jornal Gazeta de Notícias.63 
Depois de apurados os fatos, a Liga Metropolitana conce-
deu a vitória ao São Cristóvão, a fim de serem evitados fatos 
semelhantes.

De fato, as agremiações suburbanas carregavam estigmas 
de violência e amoralidade. Fossem elas esportivas, dançan-
tes ou carnavalescas, suas práticas representavam o medo e a 
desconfiança daqueles que se preocupavam em manter os já 
desfigurados ideários de modernidade projetados outrora.

Vale lembrar que as primeiras décadas do século 20 mar-
cam um momento em que alguns bairros, entre eles subur-
banos, transformavam-se em espaços, por excelência, da 
pobreza na antiga Capital Federal. Fosse pela associação his-
tórica entre pobreza e criminalidade, ou entre pobreza e doen-
ças epidêmicas, o discurso de que os espaços frequentados por 
esses indivíduos seriam territórios das “classes perigosas” se 
potencializou. É o que vemos na coluna “o que a polícia não 
vê”, publicada pelo jornal A Imprensa, em junho de 1914.

É inacreditável que a polícia do 12° distrito ignore a existên-
cia de um perigoso antro de malandros, que funciona com o 
pomposo rótulo de “Ideal Club”, no prédio n. 46, da rua dos 
Arcos.

O tal “Ideal Club” não passa de uma escandalosa casa de ta-
volagem, onde se reúne a fina flor da Lyra, cáftens, ladrões 
e o baixo meretrício, sendo mais nem menos semelhante ao 
celebre “Club das Costureiras”, que há tempos funcionou na 
rua do Hospício e ao “Paladino Brasileiro” da Praça 11 de ju-
nho, fechados pela polícia, devido as constantes desordens e 
numerosos crimes ali ocorridos.
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O “Ideal Club”, às quartas, sextas e sábados, dá bailes, sendo 
o convite de entrada a quantia de 2$00 e nos demais dias da 
semana funciona numa sala dos fundos uma roleta, o monte 
e outros jogos mais, sendo nesses o ingresso franco.

Nos dias destinados ao maxixe, não pode ser mais vergo-
nhoso o espetáculo que oferece à rua dos Arcos, sendo as fa-
mílias impossibilitadas de por ali passar, devido as mulheres 
que quase em trajos menores e pouco decentes saem de suas 
rotulas para o “Club”, em grande algazarra, acompanhadas de 
indivíduos perigosos.

A polícia, que agora sabe da existência de tal antro, deve ali ir 
e fechá-lo para benefício das famílias vizinhas que vivem em 
sobressalto.64

Na verdade, esse estilo de narrativa não soa estranho. Pelo 
contrário, descrito como símbolo do antiprogresso e da anti-
civilização, as práticas de lazer da população pobre carioca 
eram corriqueiramente associadas às imagens de perigo nos 
principais periódicos da cidade. Centro de uma campanha sis-
temática de estigmatização de seus valores e normas compor-
tamentais, o que contribuía para a legitimação daquelas ações 
realizadas pela força policial, a violência nos grêmios suburba-
nos pode revelar, através dessa obliquidade, importantes cha-
ves investigativas a respeito da formação de uma tradição de 
pensamento que, revalorizada, segundo cada contexto histó-
rico, ajuda-nos a compreender, de variadas formas, os estereó-
tipos e as representações de violência no âmbito das práticas 
corporais populares.

Fossem nas ruas ou nas sociedades dançantes populares, 
alguns cronistas harmonizavam-se no que se refere à estigma-
tização dos padrões comportamentais dos moradores dos bair-
ros pobres da cidade, rotulando seus espaços de diversão em 

“antro” de prostitutas, ladrões, cafetões e malandros. Ademais, 
é preciso estar atento para não compreender esse discurso 
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como ação espontânea, tampouco homogênea. A narrativa 
que associava a violência dos bailados populares às “classes 
perigosas” tinha muito mais apelo na conjuntura da “regene-
ração”, no qual, segundo Nicolau Sevcenko, caracterizou-se 
por quatro fatores básicos: a condenação dos hábitos relacio-
nados à sociedade tradicional, a negação da cultura popular, a 
expulsão das classes pobres do centro da cidade e a promoção 
do cosmopolitismo, do que propriamente com a segurança da 
população.65

Sabe-se que a cólera demolidora de Pereira Passos, pre-
sente nos primeiros anos do século XX, foi acompanhada por 
uma igualmente impetuosa legislação, que procurava banir as 

“velhas usanças” incompatíveis com o ideal de “civilização”; 
assim, boa parte do ônus da modernização do período, seja ela 
no campo da moradia seja na própria forma de diversão, foi 
descarregada sobre a classe trabalhadora.

Considerações finais

De fato, as agremiações suburbanas carregavam estigmas 
de violência e amoralidade. Fossem elas esportivas, dançantes 
ou carnavalescas, suas práticas representavam o medo e a des-
confiança daqueles que se preocupavam em manter o já desfi-
gurado ideário de modernidade projetado outrora.

Dessa forma, acreditamos que analisar essas experiên-
cias sob o olhar da diversão, e não sob algum modelo criado 
a priori, possibilita problematizar a fundo as redes de socia-
bilidades fomentadas naqueles espaços, haja vista o seu pro-
tagonismo em ações objetivas e simbólicas, as quais permiti-
ram pluralizar e tencionar um sentimento de pertencimento e 
identidade local.

Também vimos a relação entre moradores e outras áreas 
de divertimentos na região. Parece-nos importante destacar 
que esses locais, repletos de tensões, não eram benquistos aos 
olhos daqueles que idealizavam perspectivas “morais” e “fa-
miliares”. Logo, eles representavam a “desordem” e “violên-
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cia”, porém, arraigados de pluralidade, onde esses indivíduos 
dos mais diferentes segmentos da sociedade lutavam a seu 
modo para atingir objetivos que lhes eram caros e assim gerir 
a própria vida.

Isso posto, esperamos ter colaborado com a temática no 
sentido de propor um olhar além das diversões dos centros 
urbanos mais conhecidos da cidade do Rio de Janeiro. Além 
disso, explicitar que as “formas” e “modelos” de diversão so-
friam ressignificações locais, os quais davam sentidos próprios 
conforme as suas estruturas intrínsecas.
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Entretenimento urbano e mercado 
de diversões em Minas Gerais1*

Daniel Venâncio de Oliveira Amaral

Cleber Dias

Na transição entre os séculos 19 e 20, diversas cidades brasi-
leiras sofreram uma série de intervenções modernizadoras no 
espaço urbano, conduzidas por grupos locais, quase sempre 
buscando equivalências com símbolos europeus.2 Naquela 
época, além da urbanização, da indústria e dos novos aparatos 
tecnológicos como ferrovias, luz elétrica e telégrafo, práticas 
de lazer serviram também como índices privilegiados de pro-
gresso. A construção de novos espaços de lazer em dada cidade 
era frequentemente celebrada como prova inequívoca de sua 
integração a um mundo idealizado como moderno e civilizado. 
Nesses termos, o teatro, o cinema, o circo, os bailes, o Carna-
val, os piqueniques, os esportes, os espetáculos de música ou 
a inauguração de clubes recreativos são algumas das muitas 
diversões que assumiram status de indicadores privilegiados 
da dinâmica de modernização de uma cidade no período.3

Embora a historiografia especializada no assunto geral-
mente esteja concentrada no estudo das cidades mais popu-
losas, economicamente mais dinâmicas e politicamente mais 
influentes do Brasil, nomeadamente o Rio de Janeiro e São 
Paulo, essas transformações também parecem ter se desenro-
lado no interior do país. À sua maneira, inúmeras pequenas 
cidades, vilas e arraiais também parecem ter experimentado, 
desde os fins do século 19, mas sobretudo a partir do século 
20, ambições por uma nova experiência urbana e pela cres-
cente integração a uma economia de mercado, onde o con-
sumo e a oferta comercial de práticas de lazer tomavam parte 
importante nesse novo horizonte de expectativas. Sobre essa 
temática, a historiografia brasileira dedicada ao estudo das 
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especificidades do lazer em regiões política, econômica e cul-
turalmente periféricas ainda é relativamente pequena.4 Minas 
Gerais, em particular, talvez seja uma das regiões com mais 
estudos monográficos nesse sentido. Cidades como Diaman-
tina, Juiz de Fora, Montes Claros, Oliveira, São João del-Rei, 
Uberaba, Uberlândia, Pouso Alegre, Itajubá, Campanha e Ouro 
Preto tiveram já o desenvolvimento histórico de algumas de 
suas práticas de lazer investigadas.5

Todavia, a maioria desses estudos, tanto em Minas Gerais 
quanto em outras partes, tende a reproduzir os mesmos esque-
mas explicativos apresentados pela historiografia dedicada 
aos grandes centros urbanos brasileiros do período, procu-
rando demonstrar que um processo de modernização também 
esteve em curso nessas regiões, tal e qual nas maiores cidades 
do país, reservadas, quando muito, apenas as respectivas pro-
porções.6 Nesse sentido, tais pesquisas parecem meros refle-
xos involuntários das conclusões sobre a história do lazer e da 
cultura nas maiores regiões metropolitanas brasileiras. Contra 
esse contexto historiográfico, excessiva e acriticamente subor-
dinado, nos parece, a um conjunto de pretensiosas represen-
tações de um país moderno, urbano, civilizado e cosmopolita, 
que foram diligentemente edificadas a partir do fim do século 
19 por diversos setores das elites brasileiras, de diversas re-
giões do país, este artigo analisa as diversões públicas comer-
ciais entre os anos de 1890 e 1920, em um pequeno povoado do 
interior de Minas Gerais, a cidade de Divinópolis.

Com a intenção mais geral de ampliar o arcabouço histórico 
e contextual por meio do qual usualmente se enquadra o es-
tudo da oferta e do consumo de práticas culturais de lazer no 
Brasil, o artigo se concentra, mais especificamente, na análise 
do teatro, do cinema, do circo, do futebol, do carnaval e da mú-
sica, que eram as atividades públicas de lazer mais frequen-
tes em Divinópolis entre os fins do século 19 e princípios do 
século 20, conforme se pode depreender das fontes utilizadas 
para este estudo. Nesse período, a inauguração do ramal fer-
roviário da Estrada de Ferro Oeste de Minas concorreu direta 
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ou indiretamente para o desenvolvimento econômico e demo-
gráfico de Divinópolis e adjacências, favorecendo a abertura 
de vias de comunicação dessa região com centros urbanos 
maiores, bem como uma pequena diversificação na estrutura 
produtiva local, incluindo seu mercado de diversões. Todavia, 
ao invés de enfatizar unilateralmente esse aspecto moderniza-
dor das transformações em curso naquele contexto, tal como 
fazem outros estudos, reproduzindo e reforçando uma espécie 
de cânone teórico já instituído, nossa interpretação, em sen-
tido ligeiramente diferente, é a de que Divinópolis e os seus la-
zeres se desenvolveram em meio a uma estrutura social ambi-
valente. De um lado, transformações econômicas, urbanísticas 
e comportamentais que de fato imprimiam ares de progresso à 
cidade (ou parte dela pelo menos). De outro lado, porém, uma 
estrutura social e econômica em grande medida rural ainda, 
mas que influenciava, assim mesmo, o pequeno e modesto 
ambiente urbano da cidade, inclusive no surgimento de novas 
modalidades de lazer e entretenimento.

Nesse sentido, o desenvolvimento do mercado de diversões 
de Divinópolis, ao invés de apenas materializar influências 
culturais ou comportamentais vindas de outros centros urba-
nos maiores, pode ser também o resultado da expansão econô-
mica de atividades tipicamente rurais enraizados na própria 
região – o que obviamente tem relações com transformações 
urbanas que se processavam em outras partes. Em todo caso, 
o isolamento não era um traço inevitável da vida social em re-
giões fora do litoral, como consagrou certo lugar comum do 
imaginário brasileiro, que prescreve os sertões como lugares 
distantes, inóspitos e quase sem vida. Além disso, as elites de 
regiões periféricas não se reduziam ao papel de agentes passi-
vos, empenhados em apenas copiar modismos deflagrados ou 
replicados no Rio de Janeiro ou em São Paulo. Para além do su-
posto desejo em emular comportamentos de grandes centros 
urbanos, que de fato poderia estar presente, havia também um 
conjunto difuso de interesses materiais e simbólicos radica-
dos na própria região. Mesmo nos casos em que a propriedade 
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fundiária não coincidisse com a propriedade do capital co-
mercial, o que de todo modo não foi objeto de nossa pesquisa, 
crescimento econômico e aumento de riquezas, grandemente 
obtidas, no contexto de Divinópolis, pela crescente produção 
e subsequente comercialização de produtos rurais agropecuá-
rios, acabou por beneficiar setores urbanos, tais como donos 
de lojas ou profissionais liberais, que depois estariam então 
envolvidos na organização e no consumo de bens e serviços de 
lazer. Foi precisamente nesse contexto que os espaços públi-
cos para os divertimentos foram diversificados em Divinópolis.

As principais fontes desta pesquisa foram os jornais Divi-
nopolis (1916-1918) e A Estrela da Oeste (1922-1928), publicados 
em Divinópolis; além do jornal Gazeta de Oliveira, publicado 
na cidade vizinha de Oliveira. De forma acessória, consulta-
mos também os jornais Folha de Minas (1916), O Reformador 
(1920) e Oeste Mineiro (1922-1923), publicados todos em Divinó-
polis e com apenas alguns exemplares disponíveis. Com exce-
ção do jornal Gazeta de Oliveira, que está disponível no acervo 
digital do próprio editorial (http://acervo.izap.com.br/), todos 
os demais fazem parte do acervo do Centro de Memória da FU-
nEdi, da unidade Divinópolis, da Universidade do Estado de 
Minas Gerais. Apesar de uma preservação às vezes irregular, 
essas fontes constituem um dos principais e mais abundantes 
registros de diversos aspectos do cotidiano de Divinópolis na-
quele período, incluindo iniciativas para a oferta comercial de 
diversões. Além disso, buscando contornar algumas lacunas 
dessas fontes, consultamos também livros de memórias e do-
cumentos do poder público municipal, estadual e federal, tais 
como atas e estatutos da Câmara Municipal, censos demográ-
ficos ou recenseamentos agrícolas, disponíveis nesse mesmo 
acervo, e também no catálogo digital da Biblioteca do Ministé-
rio da Fazenda (http://memoria.org.br/).

Por meio do cotejamento desse conjunto documental, é 
possível analisar o quão dinâmico ou apático pode ter sido o 
mercado nascente de entretenimento urbano em Divinópo-
lis na transição entre os séculos 19 e 20. Apesar do seu cará-
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ter mais ou menos atípico, dado que a cidade era atendida por 
uma estrada de ferro, estava relativamente próxima de centros 
urbanos maiores e mais populosos, além de estar localizada 
em Minas Gerais, apesar de todas as limitações, uma das re-
giões mais populosas e economicamente dinâmicas do país no 
período, o estudo desse contexto pode ilustrar, em alguma me-
dida, parte da diversidade de situações que afetavam o desen-
volvimento histórico das diversões comercializadas na tran-
sição entre os séculos 19 e 20, para além das excessivamente 
peculiares circunstâncias do Rio de Janeiro ou de São Paulo, 
usualmente mais bem exploradas pela historiografia brasileira 
da cultura. De maneira mais geral, parte dessa diversidade de 
circunstâncias sugere que pequenas cidades do interior do 
Brasil, a despeito de seu caráter rural e pouco urbanizado, po-
deriam também estar inseridas em pequenos circuitos de co-
mercialização do lazer.

Divinópolis e a experiência da modernidade

No final do século 19, a atual cidade de Divinópolis era um 
pequeno arraial da cidade de São Bento do Tamanduá, de-
nominado Espírito Santo do Itapecerica, cuja população, em 
1872, era de 5.293 moradores, segundo registros oficiais do 
poder público estadual.7 Para dimensionar, o Rio de Janeiro 
contava nessa época uma população acima de 270 mil pessoas, 
isto é, quase 54 vezes maior que Divinópolis. Não é possível 
saber como era a organização geopolítica do arraial de Espí-
rito Santo do Itapecerica nesse período. Quantas construções 
haveria no núcleo urbano do arraial? Quantos povoados ru-
rais? E mais importante, como se distribuía a população entre 
esse pequeno núcleo urbano e seus distritos rurais? Apenas 
em 1923, quando o arraial já havia se transformado na cidade 
de Divinópolis, informações vinculadas pelo jornal A Estrela 
da Oeste revelam que além da área urbana, várias áreas rurais 
compunham o município naquele momento: Cachoeirinha, 
Costas, Ferrador, Mata, Choro, Branquinhos, Gafanhoto, Va-
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zes, Usina de Cachoeira, Cacoco, Pary, Cemitério, Fortaleza, 
Guryta, entre outros.8

Por volta de 1920, quase 70% da população da cidade residia 
em pequenos povoados rurais. Segundo dados do governo es-
tadual, dos 10.305 habitantes que residiam em Divinópolis em 
1920, apenas 3.252 viviam no perímetro urbano e suburbano da 
cidade.9 Também não por acaso, a economia da cidade ancora-
va-se em grande medida na atividade agropecuária. Em 1919, 
o recenseamento agrícola de Minas Gerais revelou uma diver-
sificada produção agrícola em Divinópolis, que incluía feijão, 
batata, mandioca, milho, café, cana-de-açúcar, açúcar, algo-
dão, mamona, fumo, tapioca, farinha, polvilho, leite, queijo, 
manteiga, lã, aguardente, arroz, mel, cera, bovinos, equinos, 
ovinos, caprinos e suínos.10 Nessa época, havia na cidade 508 
estabelecimentos rurais dedicados à produção de diferentes 
itens agropecuários, além de um rebanho de 20.853 cabeças 
de gado e aves.11 Em 1920, a cidade exportou 750 toneladas de 
milho, 720 toneladas de arroz (metade beneficiado e metade 
com casca), 640 toneladas de feijão, 90 toneladas de farinha 
de mandioca, 48 toneladas de banha, 47 toneladas de algodão 
(quase tudo em caroço, mas algum descaroçado), 45 toneladas 
de toucinho, 27 toneladas de polvilho, além de 15 mil metros 
cúbicos de lenha, 30.000 dúzias de ovos e quase 13.000 cabe-
ças de boi, ave e porcos.12

Depois de 1890, quando foi inaugurada o trecho da Estrada 
de Ferro Oeste de Minas que chegava até Divinópolis, mudan-
ças estruturais parecem ter se processado paulatinamente na 
região, especialmente no que diz respeito a uma maior circula-
ção de pessoas e produtos. A Estrada de Ferro Oeste de Minas 
era um desvio, nas imediações de Barbacena, da Estrada de 
Ferro Central do Brasil (chamada antes da República Estrada 
de Ferro D. Pedro ii), que ligava algumas cidades de Minas Ge-
rais ao Rio de Janeiro. As composições desta e de outras fer-
rovias que cortavam Minas Gerais no período transportavam, 
além de pessoas, objetos muito variados, vindos de outras 
cidades brasileiras ou mesmo do estrangeiro, entre os quais, 
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pode-se citar, remédios, automóveis, produtos químicos, má-
quinas agrícolas, além de materiais para charutaria, engenha-
ria, cirurgia, fotografia, cinematografia, jogos, música, circo e 
teatro, entre muitos outros.13 Por outro lado, a ferrovia também 
facilitava o transporte de produtos agropecuários produzidos 
em Minas Gerais e comercializados depois em outros centros 
urbanos. Na verdade, a motivação para construção de estradas 
de ferro relacionava-se em grande medida com possibilida-
des ou pretensões de incrementar, justamente, o transporte 
de produtos agropecuários para o abastecimento dos maiores 
centros consumidores do Brasil, ou eventualmente para o mer-
cado internacional de exportação, especialmente no caso das 
regiões que produziam café, além de favorecer o escoamento e 

comercialização de manufaturas em direção às regiões produ-
toras de itens agropecuários.14

Em Divinópolis, especificamente, não é claro quanto da 
produção agropecuária da cidade era transportada de trem. O 
volume de exportações da cidade, bem como a lista de tarifas 
da Estrada de Ferro Oeste de Minas, onde aparecem todos os 
produtos produzidos e exportados de Divinópolis, sugerem 

Figura 2. Plataforma da nova Estação Ferroviária da Estrada de 
Ferro Oeste de Minas
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que a ferrovia era grandemente utilizada para o transporte 
dessa produção agropecuária. Por outro lado, havia uma forte 
tradição de transporte de mercadorias por carroças em Minas 
Gerais. Ainda em 1926, portanto mais de cinquenta anos de-
pois do início da chamada “era ferroviária” em Minas Gerais 
(geralmente datada a partir de 1870 e 1880), 40% de todos os 
carros de bois do Brasil encontravam-se ali. O simples volume 
de carros de bois em Minas Gerais nessa época, contabilizados 
em mais de 50 mil, contra pouco mais de 11 mil automóveis (in-
cluindo ônibus e caminhões), indicam a importância desses 
meios de transporte na região.15 Some-se a isso a crônica in-
viabilidade econômica de todas as ferrovias que operavam em 
Minas Gerais. Sintomaticamente, em 1899, a Estrada de Ferro 
Oeste de Minas, como outras em Minas Gerais, entrou em fa-
lência e foi transferida para administração do governo federal.16

De todo modo, influenciando direta ou indiretamente o 
progresso econômico em Minas Gerais, é certo que a inaugu-
ração de uma estrada de ferro tendia a estimular um conjunto 
de transformações sociais, mesmo que lentamente. Com o 
tempo, transformações grandes ou pequenas tendiam a ir se 
processando, ainda que não inteiramente decorrentes da inau-
guração de uma ferrovia, obviamente. Transformações dessa 
monta, afinal, são sempre multifatoriais, apesar do estímulo 
ao estabelecimento de paralelos oferecidos por coincidências 
cronológicas entre pequenos surtos de desenvolvimento eco-
nômico e a inauguração de ferrovias. Existe mesmo uma es-
pécie de “ideologia do progresso ferroviário”, que por décadas 
apontou para a inauguração de estradas de ferro como agentes 
inequívocos de desenvolvimento, apesar das controvérsias e 
evidências em contrário.

Em Divinópolis, tendências de transformações sociais mais 
rápidas e impactantes manifestaram-se de modo mais percep-
tível depois da primeira década do século 20. Em 1910, mais 
precisamente, foi inaugurado um entroncamento da Estrada 
de Ferro Oeste de Minas que ampliou a conexão de Divinó-
polis com importantes centros do país.17 Em 1911 o arraial foi 



83

elevado à condição de município emancipado (com a denomi-
nação inicial de Vila Henrique Galvão).18 O fluxo de trens de 
cargas e de passageiros motivou a construção de uma grande 
oficina para manutenção das locomotivas e fabricação de pe-
ças de reposição. Para abrigar trabalhadores da ferrovia e seus 
familiares, ocupados nas oficinas e demais obras de infraes-
trutura, além da manutenção da linha férrea e das estações, foi 
edificada uma vila operária com 49 residências e uma escola 
mista de ensino primário.19 O entroncamento ferroviário, com 
sede em Divinópolis, transformou a cidade em ponto relativa-
mente importante para a distribuição de produtos que se va-
liam das facilidades desse sistema de transporte.

Estabelecimentos comerciais e outros serviços urbanos 
logo se diversificaram. Em 1914, Divinópolis contava com duas 
fábricas de manteiga, uma de cerveja, duas máquinas para 
beneficiar arroz, um beneficiador de café, inúmeros moinhos, 

Figura 3. Interior das oficinas ferroviárias da Estrada de Ferro 
Oeste de Minas
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quatro engenhos de cana movidos a água, além de diversos en-
genhos movidos a tração animal.20 Até 1917, a imprensa local 
registraria ainda sapatarias, armazéns, alfaiatarias, ourivesarias, 
farmácias, hotéis, restaurantes, padarias e confeitarias, além de 
uma serraria, uma tipografia e uma oficina de fogos pirotécni-
cos.21 Na mesma época, ofereciam seus serviços na cidade den-
tistas, advogados, médicos, agrimensores, fotógrafos, sapateiros, 
relojoeiros, afinadores de pianos, agentes de loteria e banquei-
ros de companhia de seguros, conforme revelam as tabelas de 
impostos municipais, publicadas no jornal Divinopolis.22

Em 1920, dez anos depois da inauguração desse entronca-
mento ferroviário, foram transportados de Divinópolis pelos 
vagões da Estrada de Ferro Oeste de Minas mais de 4,6 mil 
toneladas de mercadorias, quase 230 toneladas de bagagens 
e encomendas, 1.764 animais, além de 33.223 passageiros.23 
Nesse momento, a Estrada de Ferro Oeste de Minas era a maior 
ferrovia em extensão de Minas Gerais, além da quarta maior 
em volume de transporte de passageiros, animais, bagagens 
e mercadorias.24 O desenvolvimento do comércio e o cresci-
mento populacional da cidade logo beneficiariam as receitas 
da recém-criada Câmara Municipal, cujo estimativa de cresci-
mento em quatro anos ultrapassou 90% (saindo de 5.750$000 
arrecadados no segundo semestre de 1912, para 11.089$940 ar-
recadados apenas no primeiro trimestre de 1916).25

Inteiramente em conformidade ao ideário de progresso 
da época, autoridades políticas locais aproveitaram a relativa 
prosperidade financeira da Câmara Municipal e deflagraram 
várias ações para tentar ordenar e melhorar o espaço urbano 
da cidade. Uma das primeiras medidas nesse sentido foi a 
aprovação de uma planta topográfica (confeccionada pelo en-
genheiro-chefe da construção do entroncamento ferroviário 
da Estrada de Ferro Oeste de Minas). Outra medida foi a apro-
vação do estatuto da Câmara Municipal, que instituía uma 
série de exigências e proibições, tais como a obrigatoriedade 
de pintar as fachadas dos imóveis sempre que estivessem da-
nificadas ou apresentassem aspecto desagradável; ou ainda a 
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proibição de lançar lixos ou animais mortos nas ruas, praças, 
largos e córregos da cidade.26 Na transição entre as décadas 
de 1910 e 1920, em clara oposição ao que era o velho centro da 

cidade, toda uma nova área urbana foi edificada, formalizan-
do-se, inclusive, uma divisão formal da cidade em duas partes 
em 1924: a parte velha e a parte nova (ver Figura 4).

Com efeito, a maioria dos melhoramentos urbanos intro-
duzidos em Divinópolis ao longo das décadas de 1910 e 1920 
estiveram especialmente concentrados nesse novo centro da 
cidade. A maior parte da cidade, entretanto, permaneceu sem 
intervenções urbanísticas de qualquer tipo. Sintomaticamente, 
em 1921, dos 35 logradouros da cidade, 22 eram becos e traves-
sas, sendo inexistente o serviço de calçamento e arborização.27 
Mesmo no novo centro da cidade, que era objeto da atenção 
política das reformas realizadas na época, certas ambiguida-
des seriam registradas.

Em 1917, o periódico Divinopolis relatou o aparecimento de 
um javali nessa parte da cidade, que foi então perseguido por 
caçadores e uma matilha de cães – frustrando setores que idea-

Figura 4. Vista Panorâmica da parte nova da cidade (sem data)
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lizavam o progresso e a modernização da região.28 Animais no 
centro urbano da cidade eram uma das coisas que mais expli-
citamente contrariariam todo o empenho em se criar uma am-
biência moderna e civilizada ali, em conformidade aos centros 
mais adiantados do país, conforme se dizia com frequência na 
época. Em 1920, um cronista anônimo denunciou nas páginas 
do jornal O Reformador o “estado lastimável”, segundo avalia-
ção dele, de algumas ruas da cidade: “umas cheias de buraco, 
outras cheias de lixo. É uma miséria”, dizia o cronista.29 Em 
1923, outro cronista reivindicou nas páginas do jornal Oeste 
Mineiro a inclusão nas posturas municipais de uma proibição 
de carroças no perímetro urbano, o que na percepção dele ti-
rava a “estética” e “perturbava o trânsito” da cidade.30 Em 1925, 
o jornal A Estrella da Oeste publicou uma solicitação ao poder 
público local, para uma fiscalização mais rígida sobre os cabri-
tos soltos pelas ruas da cidade.31

Segundo dados oficiais, enquanto apenas 36% da mão de 
obra da cidade que declarava sua profissão estava empregada 
em serviços de “indústria”, “transporte”, “comércio”, “extração 

Figura 5. Rua Rio de Janeiro (parte nova da cidade), no final da 
década de 1910
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de materiais minerais”, “administração”, “profissões liberais”, 
“serviço doméstico”, “serviço mal definido” e “pessoas que vi-
vem de suas rendas”. Por outro lado, o setor de “exploração do 
solo” empregava sozinho 64% desse contingente, reforçando o 
caráter acentuadamente rural da vida em Divinópolis. 32

Nada disso, porém, inibiu uma retórica entusiasmada e 
grandiloquente a respeito das transformações que se proces-
savam ou que se imaginavam estar se processando. Cada novo 
melhoramento era anunciado com exaltação pela imprensa 
local, que chegou a classificar as reformas realizadas na cidade 
como uma “vertigem de progresso milagroso”.33 Em si mesma, 
a própria imprensa local, tal como aconteceu em outros pontos 
do Brasil e de Minas Gerais, fará parte do cenário de transfor-
mações que afetava a cidade, ocupando papel de destaque na 
propagação de ideias tidas e apresentadas como civilizadoras.34 
Além da circulação de jornais editados em outras cidades de 
Minas Gerais, a partir de 1914, Divinópolis teria seus próprios 
periódicos editados localmente, que logo se empenhariam em 
propagandear ideais de uma nova civilidade urbana.35

Mas até que ponto essas representações eram de fato veros-
símeis? É certo que há bastante idealização nisso tudo. Notí-
cias e artigos em jornais, tanto quanto medidas políticas e atos 
legislativos do poder público municipal, pareciam carregar 
consigo, antes de tudo, um desejo de progresso e modernidade 
que claramente afetava certos setores das elites de Divinópo-
lis, tal e qual ocorria em várias outras regiões do Brasil.36 Dessa 
forma, não seria errado dizer que a “vertigem de progresso 
milagroso” que supostamente afetava a cidade no período era 
mais uma questão de perspectiva histórica, do que de reali-
dade histórica, sem nunca deixar de ser, contudo, uma reali-
dade histórica bastante palpável, como o provam a estrada de 
ferro, o crescimento da produção agrícola, o comércio, as pe-
quenas indústrias locais e o aumento das receitas financeiras 
do poder público municipal.

Outro aspecto da vida social do período que reforçava a 
percepção de que transformações vertiginosas ou milagrosas 
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estavam em curso também em Divinópolis era o surgimento 
de novas modalidades de lazer. A inauguração de um cinetea-
tro, de novas bandas de música, de clubes recreativos e espor-
tivos, de grêmios artísticos e literários, e a adoção do elegante 
carnaval veneziano no lugar do velho entrudo eram aconteci-
mentos logo associados a um ideal de modernidade e sofisti-
cação comportamental. Tais associações explicam em grande 
medida o apoio e envolvimento das elites e autoridades políti-
cas no desenvolvimento dessas práticas, fosse criando clubes, 
fosse cedendo terrenos para construção de um cineteatro ou 
de um campo de futebol, fosse oferecendo pagamentos em 
dinheiro para bandas de músicas que se apresentavam em di-
versas festividades da cidade, ou ainda apenas incentivando e 
comparecendo a atividades de lazer que estivessem em con-
formidade com tais ideais.

Vistas pelas elites locais como símbolos de status, urbani-
dade e sofisticação comportamental, novas modalidades de 
lazer eram em primeiro lugar recursos simbólicos mobilizados 
a fim de tentar realizar expectativas imaginárias a respeito do 
grau de modernidade e civilização de uma cidade. Além disso, 
dentro de um plano mais estritamente material, novas moda-
lidades comerciais de lazer também dramatizavam a inserção 
de uma cidade ou de uma região inteira nas redes de uma eco-
nomia de mercado, o que em si mesmo também poderia ser 
tomado como um índice de progresso.

Novas modalidades de lazer em Divinópolis

Ao longo do século 19, cidades do interior de Minas Gerais 
receberam inúmeras companhias teatrais ou circenses itine-
rantes. Essas companhias, que ofereciam espetáculos de tea-
tro, circo, touradas, ilusionismo, fantoches ou música, perma-
neciam nessas cidades por períodos variados, que oscilavam 
de alguns poucos dias, até alguns meses, em certos casos. O 
gênero do espetáculo, o tamanho das companhias e a recepti-
vidade do público eram alguns dos principais fatores que pa-
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reciam determinar a extensão da estadia de tais companhias. 
Mesmo cidades pequenas, sem teatros adequados ou praças 
apropriadas, podiam, em algum momento, ser visitadas por 
essas companhias, que por vezes representavam uma das 
únicas oportunidades para o consumo desses tipos de espetá-
culos. Em todo caso, o cotidiano das cidades acabava transfi-
gurado em alguma medida, conforme apontou a historiadora 
Regina Horta Duarte, em estudo sobre a história do circo em 
Minas Gerais no século 19.37

A inauguração de linhas ferroviárias em alguns pontos de 
Minas Gerais a partir do quartel final do século 19 parece ter 
facilitado as possibilidades de ofertas de espetáculos desse 
tipo. A inauguração de uma estrada de ferro punha cidades de 
acesso antes mais difícil nas rotas da exploração comercial de 
alguns espetáculos. Os trens, afinal, podiam transportar todo 
o pessoal e o material de montagem dessas companhias com 
mais rapidez e menores custos, sem mencionar outros efeitos 
indiretos, tais como alterações na economia local, o que tam-
bém acabava ampliando a atratividade comercial desses locais 
para empresários do ramo do entretenimento. Menos que es-
forços para difusão de aspectos civilizatórios ou a edificação 
de “escolas de costumes”, como tantas vezes foi enfatizado 
por intelectuais da época, apresentações teatrais ou mesmo 
circenses eram, antes de tudo, empreendimentos comerciais.38 
Não por acaso, antes de viajar para apresentações em cidades 
do interior de Minas Gerais, alguns proprietários de compa-
nhias buscavam se certificar sobre a viabilidade econômica de 
tais empreendimentos.

Em 1894, Isidoro de Castro (em algumas fontes Isidoro Cas-
tro), proprietário de uma companhia dramática já suficiente-
mente famosa na época, graças, sobretudo, aos seus cenários, 
repertório e elenco, incluindo a aclamada e festejada atriz 
Adelina de Castro (em algumas fontes Adelina Castro), escre-
veu uma carta, publicada depois no jornal Monitor Sul Mineiro, 
de Campanha, no sul de Minas Gerais, expressando sua dispo-
sição em viajar com sua companhia até a cidade, conquanto 
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tivesse “garantia de despesas que exige o transporte de grande 
pessoal”, conforme disse o empresário. Desta feita, Isidoro e 
Adelina conheciam já o mercado mineiro. Entre junho e agosto 
de 1890, antes de partirem em direção a São Paulo, Sorocaba, 
Taubaté e Campinas, haviam realizado várias apresentações 
em Juiz de Fora, onde talvez tenham se apresentado outras 
vezes depois. Assim, com a prudência que julgava necessária 
para empreendimento de tal monta e com tais riscos, Isidoro 
de Castro desejava venda antecipada de ingressos para todos 
os lugares do teatro de Campanha, prevendo ainda um mí-
nimo de seis apresentações, cujos preços, desde logo estabe-
lecidos, deveriam ser de 4$000 para cadeiras e 20$000 para 
cada camarote. Em Campanha, notou-se que os preços esta-
vam acima do que eram habitualmente exigidos, embora a re-
putação artística da companhia fosse apresentada como justi-
ficativa suficiente.39

Ao final, não sabemos se Isidoro e sua trupe tiveram suas 
condições atendidas e se viajaram de fato até Campanha. Des-
taque-se, porém, que todas as cidades do Rio de Janeiro, de 
São Paulo e de Minas Gerais em que a companhia dramática 
de Isidoro de Castro esteve ou planejou estar ao longo da dé-
cada de 1890 eram atendidas por ferrovias, muitas vezes in-
terligadas entre si numa complexa rede de entroncamentos, o 
que sugere que este meio de transporte, ao menos em alguma 
medida, favorecia este tipo de empreendimento comercial. Se 
ferrovias foram limitadas em suas capacidades de fomentar o 
desenvolvimento econômico mais estrutural de Minas Gerais, 
este talvez não tenha sido o caso do mercado de diversões.

Por meio do cotejamento de anúncios veiculados no jornal 
Gazeta de Oliveira, é possível notar o deslocamento de compa-
nhias de espetáculos variados pela Estrada de Ferro Oeste de 
Minas, que em 1897 tinha aproximadamente 30 estações, em 
várias cidades da região. Entre junho e julho de 1892, por exem-
plo, a Companhia Equestre União Artística ofereceu espetácu-
los em vários distritos das cidades de Divinópolis e também 
de Oliveira.40 Em maio de 1894, o famoso Circo Pery e Coelho, 
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após oferecer espetáculos na cidade de Itapecerica, chegou a 
Oliveira, partindo depois para a estação ferroviária de Henri-
que Galvão, em Divinópolis, retornando então para Oliveira 
no final do mês.41 Em março de 1898, a violinista Giulietta Dio-
nese, acompanhada do seu esposo, sr. Emilio Grossoni, chega-
ram de trem à Oliveira. No mês seguinte, os mesmos artistas 
encontravam-se na cidade de Itapecerica, sempre seguindo o 
trajeto da Estrada de Ferro Oeste de Minas.42 Em outubro de 
1897, a Companhia Teatral Bretas realizou uma pequena série de 
apresentações na cidade de Oliveira.43 Seguindo uma espécie de 
rota que parecia consolidada já, dois meses depois, em dezem-
bro daquele ano, Bretas se apresentava na cidade de Itapecerica.44

Registros da presença dessas companhias exibem que Divi-
nópolis e outras cidades da região não estavam inteiramente 
alheias às transformações que pouco a pouco iam se proces-
sando no mercado de divertimentos da época.45 A inauguração 
da ferrovia, nesse contexto, parece mesmo ter favorecido a inte-
gração de Divinópolis e adjacências em um pequeno circuito de 
comercialização do lazer. É bastante revelador, nesse sentido, 
que o itinerário dos circos ou companhias teatrais que se apre-
sentavam em Divinópolis e outras cidades da região, seguiam 
claramente o percurso da Estrada de Ferro Oeste de Minas.

Essas companhias de teatro, circo ou espetáculos de varie-
dades, ao lado dos festejos religiosos católicos, compunham 
uma das principais formas de divertimentos públicos na re-
gião, pelo menos até os primeiros anos do século 20, quando 
novas modalidades de lazer começariam a ser ofertadas com 
frequência e regularidade um pouco maiores. Uma matéria 
veiculada no jornal Gazeta de Minas em 1895 traz uma pista 
sobre o papel de destaque das companhias itinerantes e da 
Igreja Católica na organização de diversões públicas naquele 
contexto. Segundo o correspondente:

Tristes novidades tenho eu para dar aos meus leitores: Foram-
-se as touradas do Largo do São Francisco e os cavalinhos do 
Largo do Duque de Caxias. Que isto quer dizer, que o povo se 
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acha sem divertimentos e a cidade triste, noturna, vazia! A 
gente não sabe agora como encher o tempo, sobretudo, não 
sabemos como levantar a alma acima do pó das ruas. Grande 
parte do povo da cidade, não podendo suportar tão cruel insi-
pidez bateu a linda plumagem para a pitoresca e florescente 
freguesia do Espírito Santo, a fim de assistir aos festejos que 
ali se celebram […] em honra á santíssima Virgem e ao Divino 
espírito Santo.46

O registro é revelador da importância atribuída às touradas 
e aos cavalinhos, cuja despedida havia deixado o povo “sem di-
vertimentos”, segundo o correspondente. Além disso, o registro 
também deixa ver a capacidade de aglutinação social dos feste-
jos religiosos, que poderiam atrair pessoas até mesmo de cida-
des vizinhas, como aconteceu nas festas da Santíssima Virgem 
ou do Divino Espírito Santo, bem como apontam pesquisas so-
bre festas religiosas em outros pontos de Minas Gerais no perío-
do.47 O destaque das festas religiosas e dos espetáculos de com-
panhias itinerantes em Divinópolis parece ter se prolongado até 
os primeiros anos da década de 1910. Daí em diante, a inaugu-
ração do entroncamento ferroviário, a emancipação adminis-
trativa, a edificação da parte nova da cidade e toda a transfor-
mação econômica no setor de produção agropecuária que foi se 
realizando na cidade, desdobraram-se em pequena ampliação 
das oportunidades de divertimentos públicos em Divinópolis.

Os bares e salões que se instalaram na parte nova da cidade 
passaram a oferecer diariamente oportunidades de diversão. 
Até 1920, encontramos em propagandas veiculadas em perió-
dicos locais três estabelecimentos: o Botequim dos Operários, 
o Bar Pauliceia e o Salão High-Life. É provável que houvesse 
ainda outros mais, mas que não publicavam propagandas em 
jornais. De acordo com o público, que parecia ser diferente 
em cada um desses estabelecimentos, conforme os próprios 
nomes já sugerem, oferecia-se “doces”, “biscoitos”, “pasteis”, 

“empadas”, “cigarros” e “bebidas”, claro, além também de “bi-
lhares”.48 O Salão High-Life, inclusive, cujo nome já denuncia 
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suas pretensões de distinção, chegou a receber uma exposição 
de pinturas, reforçando o papel desses estabelecimentos na 
oferta regular de diferentes formas de lazer.49

Os desfiles de carnaval também despontaram em Divinó-
polis, especialmente depois da edificação da parte nova da ci-
dade. Registros de memorialistas apontam que a festividade 
já era realizada pelo menos desde os primeiros anos do século 
20. Nesse período, o que ditava o ritmo dos festejos locais era o 
entrudo, brincadeira que consistia em molhar as pessoas com 

“laranjinhas” e “limões de cheiro”, isto é, pequenos recipien-
tes cheios de água perfumada.50 No decorrer da década de 1910, 
porém, as comemorações incorporaram os elementos do car-
naval veneziano, acompanhando transformações dessa festa 
que se desenrolavam em várias cidades brasileiras.51 Nesse 
sentido, blocos e cordões carnavalescos foram fundados em 
Divinópolis, com destaque para o Bloco Euterpe e os Cordões 
Flor de Primavera e das Borboletas. Diante da repercussão do 

“novo carnaval”, que segundo um cronista, agregava “uma ava-
lanche imensa de povo”, algumas casas comerciais passaram a 
oferecer premiações como forma de estimular a festa.52

Figura 6. Cordão XPTO no Carnaval de 1934
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A fundação de clubes recreativos foi outra iniciativa que 
ampliou as opções de divertimentos em Divinópolis. Até 1915, 
as principais associações civis da cidade eram de cunho reli-
gioso e assistencial, destacando-se a Conferência de Nossa Se-
nhora do Perpétuo Socorro (com 23 sócios), a Associação das 
Damas do Sagrado Coração de Jesus (com 122 sócios), a Asso-
ciação da Adoração Noturna (com 45 sócios), o Apostolado da 
Oração (com 109 sócios) e a União das Filhas de Mana (com 120 
sócios).53 A partir de 1915, porém, encontramos também notí-
cias da fundação de clubes dramáticos, literários, esportivos, 
musicais e recreativos, que ofereciam piqueniques, bailes, es-
portes, apresentações teatrais e outros divertimentos aos seus 
associados.54 “Alguns moços bem-intencionados”, dizia o jor-
nal A Estrella da Oeste, criaram, já em 1915, o Clube Literário 
1º de Junho, “ponto forçado para distrações”, seguia o anúncio 
do periódico.55 Em julho de 1916, o periódico Divinopolis desta-
cou a fundação do Democrata Club, uma associação recreativa 
formada por 17 pessoas. Um dos primeiros eventos organiza-
dos pelo Democrata Club foi um pomposo piquenique para 
os sócios, familiares e convidados em um povoado rural da 
cidade.56 Apesar da positiva repercussão pública inicial dessas 
duas iniciativas, ambas parecem ter tido vida efêmera.

De forma diferente, o primeiro clube esportivo da cidade 
teria destino um pouco mais longevo. Fundado em 1916, o 
Divinopolis Foot Ball Club manteve-se ativo até pelo menos 
o início da década de 1920. Utilizando inicialmente para suas 
atividades um campo improvisado no centro da cidade, este 
clube esportivo reunia entre seus sócios, empresários, co-
merciantes e profissionais liberais de prestígio, entre os quais, 
Pedro Xavier Gontijo, proprietário de uma farmácia e respon-
sável, dois anos antes, como logo veremos, pela iniciativa de 
construção do primeiro cineteatro de Divinópolis. Apesar de 
ter sido engendrado para ser um espaço social de distinção de 
classe e exibição pública de status, espetáculos esportivos or-
ganizados pelo Divinopolis Foot Ball Club acabavam servindo 
também ao divertimento de grupos socialmente mais diversi-
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ficados e heterogêneos. A frequência, porém, parecia ser irre-
gular ainda.

Entre junho de 1917 e fevereiro de 1918, quando um campo 
de futebol já havia sido edificado no novo centro da cidade, 
substituindo o local antes utilizado de forma improvisada, 
apenas três partidas promovidas pelo Divinopolis Foot-Ball 
Club aparecem nos jornais locais. Todavia, é impossível afir-
mar com certeza se tais ocorrências correspondem a todas 
as atividades esportivas realizadas no período. Além da sa-
zonalidade típica dos campeonatos de futebol, que tendiam 
a se concentrar em determinados períodos do ano, há ainda 
limitações documentais. Partidas de futebol podem ter sido 
promovidas sem anúncios nos jornais, ou anúncios podem ter 
sido publicados em edições que não foram preservadas. De 
todo modo, como indício de certa dinamização da prática, es-
petáculos esportivos em Divinópolis nessa época às vezes já 
envolviam equipes de outras cidades da região, o que implica 
necessariamente certa capacidade de mobilização. Além disso, 
tais ocasiões costumavam ser registradas pela impressa local 
como “bastante concorridas”, em outra evidência que sugere 
crescente popularização, como aconteceu, aliás, em várias 
partes do Brasil.57

Outra forma de associação que ganhou impulso na cidade 
foram os clubes dedicados aos espetáculos musicais. Segundo 
registros de memorialistas, a primeira banda de música da ci-
dade foi formada em 1865.58 Já no século 20, o número de ban-
das de música não apenas cresceu, como novos significados 
lhes seriam atribuídos. Em 1917, ao invés de uma única banda 
na cidade, havia já ao menos quatro instituições em atividade: 
Banda Benjamim Gontijo de Azevedo, Lyra Oeste de Minas, 
Lyra Santa Cecília e Banda do Centro Operário.59 As apresen-
tações musicais dessas novas bandas passaram a promover 
uma imagem de sofisticação às festas da cidade, incorporan-
do-se também ao novo mercado de comercialização de diver-
sões que ia se estruturando em Divinópolis. Assim, bandas de 
músicas se apresentavam em comemorações cívicas diversas, 
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bem como nos espetáculos do teatro, nas partidas de futebol, 
nos festejos do novo carnaval e nos eventos do clube recreativo 
local, sem mencionar bailes, saraus dançantes e outras festas 
particulares. A importância conquistada por alguma dessas 
bandas é reforçada no apoio financeiro eventualmente ofere-
cido por autoridades políticas municipais. Em 1919, a Câmara 
Municipal ofereceu pagamento em dinheiro a Lyra Oeste de 
Minas (250$000) como “gratificação por serviços prestados 
e por prestar à municipalidade”, conforme registrou a ata da 
reunião.60 Apesar do relativo sucesso, muitas bandas tiveram 
vida efêmera, extinguindo-se após um curto período de apre-
sentações. Em 1920, apenas duas corporações musicais se 
mantinham em atividade em Divinópolis: a Lyra Oeste de Mi-
nas (com 31 sócios) e a Banda Operaria (com 35 sócios).61

Outra associação civil que parece ter tido alguma importân-
cia na nova dinamização da oferta de divertimentos públicos 
em Divinópolis no período foi o Clube Decemvirato, fundado 
em 1914 com o propósito de oferecer comédias e dramas na ci-
dade.62 Em 10 de janeiro desse mesmo ano, os vereadores de 

Figura 7. Jazz Band Os Santinhos (sem data)
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Divinópolis realizaram uma reunião na Câmara Municipal 
com o intuito de discutir o requerimento do sr. Pedro Xavier 
Gontijo, o mesmo que dois anos depois estaria envolvido com 
a direção do Divinópolis Foot-Ball Club, conforme apontamos 
antes. Pedro Xavier Gontijo havia solicitado para a Câmara 
Municipal concessão gratuita de terreno para a edificação de 
um teatro, o que foi aprovado por unanimidade.63 O sr. Gontijo 
logo levou a termo seus projetos, edificando, então, o Cinema 
Theatro Divinopolis, localizado na parte nova da cidade, com 
capacidade para 200 lugares. Em março de 1917, o teatro foi ar-
rendado pelo Clube Decemvirato.

Essa pequena cadeia de eventos, da criação de um grêmio 
teatral, passando pela solicitação do sr. Gontijo de um terreno 
gratuito para edificação de um teatro, até o arrendamento do 
novo espaço para a agremiação local, em alguma medida eman-
cipou a oferta comercial de lazer em Divinópolis. Depois disso, 
ao menos em tese, já não seria preciso esperar a passagem de 
companhias itinerantes vindas de outras cidades para se ter 
oportunidades de consumir esse tipo de espetáculo em Divi-
nópolis. Não obstante, os eventos promovidos pelo Clube De-
cemvirato no recém-construído Cinema Theatro Divinopolis 
aparentemente não foram muito frequentes. Entre 1916 e 1918, 
localizamos apenas anúncios de três apresentações teatrais do 
clube, o que sugere certa irregularidade, novamente sem esgo-
tar a questão, já que, aqui também, espetáculos podem ter sido 
promovidos sem anúncios nos jornais, ou anúncios podem ter 
sido publicados em edições que não foram preservadas.64

Além disso, artistas de outros locais não deixaram de ofe-
recer ocasionalmente espetáculos em Divinópolis. Entre 1916 
e 1918, estiveram na cidade a Trupe Ferreira Silva, a Trupe 
Variedades, o Circo Cosmopolita, o Circo Theatro Paulistano, 
o Circo Brasil, o Circo Recreativo e a artista Onelia Menzatri, 
cada um deles permanecendo na cidade por no máximo duas 
semanas, totalizando, em média, uma visita a cada quatro ou 
cinco meses.65 A julgar por estimativas disponíveis sobre a fre-
quência de espetáculos de companhias itinerantes em outras 
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regiões de Minas Gerais, é possível que a passagem de ao me-
nos um grupo desse tipo a cada três, quatro ou cinco meses 
fosse uma regularidade habitual – ao menos nas regiões eco-
nomicamente mais dinâmicas, mais ou menos próximas de 
outros centros urbanos de consumo e atendidas por ferrovias.66

Outra opção de divertimento oferecida no Cinema Thea-
tro Divinopolis eram as sessões cinematográficas. A diversão 
já não era exatamente uma novidade em Divinópolis nessa 
época. Segundo registros de memorialistas, em 1906 já havia 
sido instalado no sobrado da Igreja da Matriz da cidade um ci-
nema portátil movido a gás de carbureto, onde se exibiu ima-
gens de diversas cidades e da vida de Cristo.67 O novo cinema, 
no entanto, inaugurava um espaço próprio, especialmente de-
dicado a exibição de filmes ou outros gêneros de espetáculos. 
Conforme aponta a historiografia do cinema, um edifício fixo, 
ao invés de exibições itinerantes, significava, mais que tudo, a 
possibilidade da oferta regular e constante dos espetáculos ali 
comercializados.68 Todavia, em Divinópolis, mesmo depois do 
início da oferta desse serviço em prédio fixo, destinado a este 
fim específico, a periodicidade de seu funcionamento parece 
ter sido irregular. Entre 1916 e 1917, cinco anúncios de exibi-
ções cinematográficas são encontrados nos periódicos locais, 
o que, mais uma vez, não encerra a questão, pois é perfeita-
mente possível que filmes tenham sido exibidos a despeito de 
quaisquer anúncios na imprensa da cidade, ou que anúncios 
tenham sido publicados em edições de jornais que não resis-
tiram ao tempo.

Considerações finais

A inauguração de um cineteatro, de salões com bilhar, do 
novo carnaval, de bandas de música, ou de clubes recrea-
tivos, literários, dramáticos ou esportivos proporcionaram 
uma maior dinâmica social e cultural em Divinópolis. Assim, 
mesmo com uma população urbana com não mais de 3.500 
pessoas em 1920, a cidade de características marcadamente 
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rurais e densidade demográfica rarefeita, testemunhou o nas-
cimento de um pequeno mercado de diversões, ainda que mo-
desto e inconstante. Tratava-se de uma oferta comercial de 
diversões ainda por certo limitada. O clube literário e o clube 
recreativo organizaram poucos eventos. Mesmo o futebol, 
crescentemente popular, contava com espetáculos esportivos 
aparentemente pouco perenes, alternando fases de maior ati-
vidade com outras de ostracismo. Eventos do cinema-teatro 
também pareciam ter certa irregularidade, seja do grupo tea-
tral local que arrendava o espaço, seja das exibições de filmes, 
não possuindo ainda, de todo modo, uma agenda regular e 
constante de atividades.

Os circos e as companhias de teatro que chegavam de ou-
tras localidades, além de terem presença apenas eventual, 
também não ofereciam, mesmo durante sua estadia, espetácu-
los diários. Todas situações significativamente diferentes da-
quelas que se registravam já na mesma época em cidades mais 
populosas, como Rio de Janeiro, São Paulo e mesmo Belo Ho-
rizonte.69 Na capital de Minas Gerais, com uma população, em 
1920, aproximadamente cinco vezes maior que a de Divinópo-
lis, com 55.563 moradores, em grande medida empregados em 
atividades urbanas, contabilizava-se, nessa mesma época, 15 
associações esportivas (com 2.847 sócios), 18 associações ar-
tísticas e recreativas (com 869 sócios), 7 associações literárias 
e científicas (com 464 sócios), 8 museus, 14 largos, praças e 
parques, além de 7 cinemas, que ofereciam, cada um deles, 14 
sessões semanais.70

Não conseguimos saber como era a recepção do público 
local as novas diversões públicas que se promoviam em Di-
vinópolis. As poucas fontes que permitem inferências a esse 
respeito são excessivamente imprecisas, desestimulando, por-
tanto, interpretações mais conclusivas. Depois de uma apre-
sentação do Circo Cosmopolita, em junho de 1916, um cro-
nista anônimo do jornal Divinopolis destacou positivamente 
a grande concorrência que teria afluído ao espetáculo numa 
quinta-feira, ao mesmo tempo em que criticou o fato de apre-



100

sentações em outros dias da semana não virem obtendo, em 
suas palavras, “a frequência que merecem”, o que sugere, por-
tanto, que havia uma expectativa elevada quanto ao número 
de espectadores, embora aparentemente frustrada depois.71

Apesar das propagandas do Cinema Theatro Divinopolis 
na impressa local enfatizarem o caráter “elegante” e “distinto” 
do lugar, é possível que ao menos uma parte de seus 200 luga-
res fosse, em alguma medida, acessível a um público mais ou 
menos diversificado.72 Espetáculos teatrais promovidos pelo 
Clube Decemvirato com preços promocionais custavam entre 
$500 e $300, equivalentes a dois litros de leite ou meio quilo de 
carne na época (que custavam $400).73 Já os preços habituais 
dos ingressos para exibições cinematográficas em Divinópolis, 
isto é, sem o caráter promocional, variavam de 1$500 a 1$000, 
dependendo do lugar no cineteatro, equivalente à aproxima-
damente metade da diária média de um trabalhador rural que 
recebesse pagamentos em dinheiro, que variavam entre 2$000 
e 3$000.74 Ou seja, regra geral, ingressos de cinema custavam 
entre a metade e 1/3 da diária média de um trabalhador agrí-
cola, o que equivaleria, aproximadamente, entre 1,5 e 2,5% de 
seus rendimentos mensais – considerando que o trabalho em 
todos os dias úteis, durante um mês inteiro, fosse remunerado 
em dinheiro, ao mesmo tempo em que o sábado e o domingo 
fossem dias de descanso não remunerados, o que bem poderia 
ser o caso, ao menos nas épocas de colheita.

A eventual preocupação dos proprietários de companhias 
itinerantes de teatro ou circo com a garantia antecipada de 
seus investimentos, bem como períodos de permanência re-
lativamente curtos, sugere que não se tratava de negócios es-
pecialmente lucrativos. Ao longo de toda primeira República, 
afinal, cidades como Divinópolis, tal como Minas Gerais e 
mesmo o Brasil, em geral, tinham, grosso modo, populações 
com pequeno poder aquisitivo e uma economia com baixa 
renda per capita, o que não inviabilizava inteiramente, to-
davia, um público consumidor inserido nas típicas redes de 
troca monetizadas de uma economia de mercado.75 Era ainda 
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frequente o emprego do chamado sistema de parceria ou de 
camaradagem, onde não havia necessariamente pagamento 
de salários em dinheiro, especialmente no âmbito dos traba-
lhos rurais, que eram predominantes em toda parte.76 O paga-
mento em dinheiro do trabalho rural muitas vezes era sazonal, 
restrito a determinados períodos do ano, geralmente nas épo-
cas das colheitas. Nesse contexto, portanto, era muitas vezes 
difícil sustentar de forma prolongada e regular a viabilidade 
financeira de negócios dedicados a oferta comercial de diver-
sões, dado que a disponibilidade financeira do mercado con-
sumidor também era irregular, inconstante ou sazonal.

Em circunstâncias econômicas e sociais aparentemente tão 
adversas, não deixa mesmo de ser surpreendente que algum 
impulso do setor de entretenimento urbano tenha se regis-
trado, como de fato se registrou. Condições econômicas estru-
turais como salários da população, afinal, não são os únicos 
fatores para a expansão da oferta comercial de diversões, ape-
sar de serem seguramente importantes. Além deste aspecto, 
em particular, disponibilidade de tempo livre, escolaridade, 
infraestrutura para espetáculos (que influenciam os custos 
de produção), abundância ou escassez na oferta de produtos 
e serviços de lazer, bem como, por consequência, seus índices 
de preços, são todos fatores que podem atuar como importan-
tes condições históricas para o aumento de oportunidades de 
consumo de diversões públicas comerciais.77

O desenvolvimento da produção rural da região bem pode 
ter oferecido uma circunstância histórica oportuna para de-
sencadear transformações necessárias ao surgimento de um 
mercado do entretenimento. Além disso, o compromisso, por 
vezes quase obsessivo, de alguns setores das elites locais em 
ostentar publicamente uma imagem moderna e civilizada pa-
rece outro importante dínamo para o início e também para a 
precária manutenção da oferta de novas atividades de lazer 
como os esportes, o teatro, o cinema ou mesmo o circo – que 
apesar de seu caráter popular, encerrava consigo elementos 
de cosmopolitismo, tornando-o, assim, atrativo para fins de 
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dramatização simbólica do progresso material de uma cidade. 
Não é outro o motivo pelo qual ações de setores das elites e au-
toridades políticas locais para introduzir na cidade práticas de 
lazer desses tipos, tidas como modernas, civilizadas, elegantes 
e sofisticadas, tenham sido tão frequentes. Além de motiva-
ções propriamente pecuniárias, portanto, havia também am-
bições simbólicas animando iniciativas desse tipo.

Divinópolis, então, tinha limites materiais e objetivos para 
o desenvolvimento de um mercado de diversões e entreteni-
mento urbano. Não se deve, portanto, acreditar demais nas 
versões postas em circulação por cronistas da imprensa local, 
sempre entusiasmados com quaisquer vestígios de melhora-
mento urbano, sob o risco de se superestimar as dimensões 
modernas que de fato afetavam a cidade em alguma medida. 
Em sentido contrário, porém, longe de se constituir como um 
lugar isolado ou temporalmente imóvel, como prescreve boa 
parte dos imaginários históricos até hoje projetados sobre re-
giões sertanejas do Brasil, a pequena cidade do interior de Mi-
nas Gerais, embora apresentasse um baixo índice demográfico 
e de urbanização, também desenvolveu, assim mesmo, novos 
hábitos de lazer atrelados a valores de progresso e moderni-
dade, que tão frequentemente ditavam ambições e expectati-
vas das elites de grandes cidades brasileiras na transição entre 
os séculos 19 e 20. O consumo de práticas culturais para diver-
são, ofertadas por intermédio de uma economia de mercado 
monetizada era só mais um aspecto, talvez simbolicamente 
crucial, do processo mais amplo de modernização social que 
afetava a região.
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Esportes, lazer e cultura no Acre, c. 1907-1920
Joyce Nancy da Silva Corrêa

Cleber Dias

De todas as regiões negligenciadas pela historiografia brasi-
leira dos esportes, no que talvez possa ser estendido também a 
cultura, de modo geral, a Amazônia talvez seja a mais omitida. 
É certo que a história dos esportes e outras práticas de lazer 
das capitais do Pará e do Amazonas já receberam alguma aten-
ção acadêmica.1 Todavia, mesmo aqui, trata-se quase sempre 
de pesquisas restritas a Manaus e Belém, as maiores áreas me-
tropolitanas da região. Praticamente todo o resto, que envolve 
muitas e grandes áreas, permanece ainda inteiramente negli-
genciado, como é o caso do Acre, de Roraima, do Amapá e do 
Macapá, sem mencionar os interiores do Amazonas e do Pará.

Nesse contexto, com a ambição mais geral de contribuir 
para a superação da escassez de conhecimentos que ainda 
cerca boa parte das dinâmicas históricas na Amazônia brasi-
leira, o objetivo desse artigo é apresentar uma análise da his-
tória dos esportes no Acre, entre os anos de 1907 e 1922. Essa 
análise pretende ainda articular os acontecimentos esportivos 
no contexto mais amplo do desenvolvimento de um mercado 
de lazer e de cultura na região.

Nesse período, teve lugar ali uma série de iniciativas rela-
cionadas ao remo, ao tiro, ao turfe, ao ciclismo, ao atletismo 
e sobretudo ao futebol. Ao que tudo indica, esses foram os 
primeiros esforços para organizar esportes na região. Embora 
sejam mais escassas as fontes documentais para os primei-
ros anos do século 20, é pouco provável que uma organiza-
ção regular e sistemática de esportes tenha existido antes de 
1907. Em outro sentido, depois de 1920, aproximadamente, a 
dinâmica de desenvolvimento não apenas esportivo, se não 
também da cultura e do lazer na região parecem ter paulatina-
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mente entrado em outro momento. A crise definitiva da eco-
nomia da borracha, que foi suplantada pela concorrência da 
produção asiática deste produto, contrariando o que talvez se 
pudesse esperar, parece ter pouco a pouco incrementado um 
ambiente mais e não menos favorável a iniciativas nesses seto-
res. A desarticulação econômica de uma monocultura extrati-
vista, como era o setor gomífero amazônico, criou ocasião para 
uma diversificação produtiva na região, que mesmo limitada, 
criou novas oportunidades comerciais e empresariais. Essa 
lenta e pequena transformação exerceu influências sobre as 
condições de possibilidade da vida social da região. Iniciativas 
modernizadoras em Rio Branco lideradas pelo advogado e en-
genheiro paraense Hugo Ribeiro Carneiro, que exerceu a fun-
ção e governador do Território do Acre entre 1927 e 1930, são os 
exemplos talvez mais óbvios nesse sentido.2

Nossas conclusões a esse respeito foram construídas funda-
mentalmente a partir da consulta a quatro jornais publicados 
no Acre a partir dos princípios do século 20 e disponíveis no 
acervo da Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro (http://bndigi-
tal.bn.gov.br/hemeroteca-digital): O Cruzeiro do Sul (1907-1917), 
O Alto Purus (1908-1918), Folha do Acre (1910-1927) e O Com-
mercio do Acre (1915-1918). Além de trazerem eventual ou regu-
larmente notícias sobre esportes, esses jornais têm a vantagem 
de oferecerem indícios sobre o cotidiano de uma área geogra-
ficamente ampliada do Acre, uma vez que foram publicados 
em diferentes cidades do Território. Esses títulos, porém, não 
esgotam todo o universo possível de fontes periódicas para a 
região nesse período. Vários outros jornais foram editados no 
Acre ao longo das duas primeiras décadas do século 20, tais 
como A Alvorada, A Reforma, O Município, O Rebate, O Acre, 
Correio do Juruá ou Gazeta do Acre, entre outros. Alguns des-
ses jornais, entretanto, não foram preservados, não foram con-
siderados aqui por não terem apresentado informações úteis 
aos nossos interesses ou simplesmente estão em outros acer-
vos não consultados por nós (como o Museu da Borracha).

Adicionalmente, de maneira secundária, analisamos tam-
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bém algumas imagens sobre o Acre publicadas ao longo da pri-
meira década do século 20 na revista ilustrada O Malho, editada 
no Rio de Janeiro a partir de 1902 e disponível no acervo digi-
tal da Fundação Casa de Rui Barbosa (http://omalho.casarui-
barbosa.gov.br). Finalmente, consultamos ainda documentos 
oficiais como relatórios e censos demográficos, disponíveis na 
Biblioteca do Ministério da Fazenda (http://memoria.org.br/).

Entre as principais fontes consideradas aqui, com exceção 
do jornal Commercio do Acre, todos os demais eram editados 
pelo poder público municipal, tendendo, por isso, a exaltarem 
os mandatários políticos locais de maneira às vezes exagerada, 
celebrando seus feitos e glorificando suas realizações, embora 
houvesse também espaços para críticas, divergências e visões 
conflitantes. O próprio papel social que os grupos que produ-
ziam esses jornais reservavam a si mesmos também tendia a 
fazê-los amplificar dificuldades e minimizar oportunidades, 
distorcendo, assim, conscientemente ou não, a real natureza 
dos obstáculos e das facilidades que afetavam a vida social no 
Acre nesse período. Tudo deve ser visto, portanto, com certa 
desconfiança, no que historiadores chamariam simplesmente 
de “crítica das fontes”.3

A própria quantidade de publicações, em si mesma, sina-
liza já para um primeiro aspecto fundamental da história so-
cial e cultural do Acre: contrariando representações precon-
ceituosas e historicamente mal informadas, apesar de muito 
difundidas e solidamente enraizadas no imaginário nacional, 
a vida nesta região, representando, em certa medida, a vida 
em quaisquer regiões fora do litoral brasileiro, em geral, era 
em muitos aspectos próspera e culturalmente dinâmica. De 
forma alguma houve isolamento ou falta de oportunidades cul-
turais. Não havia também tantas peculiaridades ou aspectos 
extraordinários, como às vezes insinuam arquétipos e caricatu-
ras sobre a região. Grosso modo, os traços gerais que presidiam 
a vida social e cultural no Acre nesse período coincidem com 
características que também marcavam a vida social e cultural 
de várias outras regiões do Brasil. Assim, diferente do que ge-
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ralmente sugerem imagens e representações sobre o hinterland 
brasileiro, precariedade não é a única marca da vida nos sertões, 
especialmente para os grupos economicamente mais ricos.

As elites do Acre, afinal, tal como as elites de praticamente 
todos os rincões do Brasil em princípios do século 20, estavam 
bastante comprometidas com a promoção da integração social, 
cultural e econômica com outras partes do Brasil, o que talvez 
fosse especialmente importante numa região que até 1903 era 
território da Bolívia. Nesse sentido, a produção e o consumo 
de jornais, bem como de espetáculos esportivos e outras for-
mas de lazer tidos por esses grupos como modernos, úteis e 
civilizados eram parte importante desse processo. Como disse 
um cronista do jornal Folha do Acre, referindo-se aos esportes, 
mas em abordagem que poderia se estender a outras formas 
de lazer, “sustentar o sport na nossa terra [isto é, no Acre] é 
matar apatias, é produzir expansão e contentamento a todos 
os corações”.4

Nesse sentido, a história dos esportes no Acre deve ser ana-
lisada à luz do contexto cultural mais geral dos lazeres que 
se desenvolviam na região. Os esportes, afinal, eram apenas 
mais uma opção de ocupação do tempo livre, subordinados 
a um conjunto de interesses e discursos que buscavam edi-
ficar e difundir determinadas representações sobre a região. 
Nessa época, imagens e outros tipos de discursos sobre o 
Acre, fossem edificados por agentes de dentro ou de fora da 
região, quase sempre giravam em torno de representações di-
cotômicas que opunham os pares isolamento-integração ou 
atraso-progresso.

De um lado, eram comuns imagens exibindo uma natureza 
inóspita e quase inabitável, reforçando a condição de atraso e 
selvageria que afetaria ainda a região. O controle da natureza, 
afinal, era naquela época um aspecto importante na indicação 
do grau de civilidade de um lugar. A legenda de uma fotogra-
fia de navios em Porto Acre, publicada na revista O Malho, do 
Rio de Janeiro, explicava tratar-se da imagem de um ponto do 
território brasileiro que em nada se parecia com a Rua do Ou-
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vidor, o local da capital federal que reunia o principal comér-
cio de luxo na época (Figura 8).5 No mesmo sentido, em outra 
fotografia, publicada na mesma revista, onde se exibia o mo-
desto prédio da prefeitura de Cruzeiro do Sul, no Alto Juruá, 
classificado ironicamente como um “palácio”, a legenda da 
imagem pedia aos leitores que não rissem, afinal, apressava-

-se em explicar o texto, o Acre não era a Avenida Central, nem 
mesmo Jacarepaguá – à época um distante e pouco povoado 
bairro do Rio de Janeiro (Figura 9).6 Nesses dois exemplos, a 
exibição da precariedade e da falta de luxo servia como expe-
diente retórico para evidenciar traços supostamente exóticos 
que marcariam a vida no Acre.

Em registro aparentemente contraditório, havia também 
imagens ou discursos enfatizando iniciativas das elites locais 
capazes de promover o que era julgado como “progressos” ou 

“melhoramentos”. Tratavam-se aqui de fotografias ou artigos 

Figura 8. Navios em Porto Acre, 1905



116

sobre o crescimento econômico do comércio da região, sobre 
a construção ou inauguração de prédios, ou ainda sobre even-
tos sociais diversos que pudessem exibir publicamente sím-
bolos de distinção e sofisticação comportamental, tais como 
banquetes, festas, concertos musicais, espetáculos teatrais ou 
campeonatos esportivos. Publicações desse tipo claramente 
tentavam contradizer lugares comuns a respeito do Acre, es-
forçando-se, em outro sentido, em provar que um processo ci-
vilizador também estaria em curso ali.

Num desses registros, a legenda de uma fotografia de um 
torneio de bilhar, publicada na revista O Malho, esclarecia que 
a imagem havia sido oferecida “para mostrar que o Acre não 
é tão feio como se pinta: tem vida, ânimo e diversões” (Figura 
10).7 Nesse caso, importava também enfatizar que os responsá-
veis em propugnar o progresso na região eram claramente os 

“homens ilustres” (era assim que frequentemente fazia-se refe-
rência a esses grupos), que eram os mesmos que controlavam 
as políticas e as economias locais. Além do óbvio recorte de 
classe que permeava essas representações, havia também uma 
explícita discriminação de gênero. Regra geral, eram sempre 

Figura 9. “Palácio” da prefeitura de Cruzeiro do Sul, 1905
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homens, nunca mulheres, as pessoas “ilustres” que promo-
viam o progresso – apesar de mulheres aparecerem nessas 
mesmas imagens (ver Figuras 10 e 15).

Rigorosamente no mesmo sentido, já em 1907, pouco depois 
da anexação do Acre ao Brasil, figuras como Manuel Quintella 
Júnior, advogado e juiz de paz no Alto Juruá, questionaram 
explicitamente imagens de que a região seria inóspita, peri-
gosa, insalubre e selvagem, “infestada pelas correrias de tribos 
indígenas, assolada pelas febres endêmicas, perturbada pela 
prepotência de seringueiros e para onde afluíam somente os 
aventureiros de duvidosa reputação”, segundo palavras dele 
mesmo. Ao invés disso, em registro diametralmente oposto, 
Quintella Júnior, como outros contemporâneos seus, tentava 
apresentar a região como estando submetida a uma nova era 
de progresso e civilização. As principais demonstrações nesse 
sentido estariam na vivacidade econômica das indústrias e do 
comércio da região, na difusão da educação escolar e na cul-
tura erudita, especialmente pela presença de bibliotecas ou 

Figura 10. Torneio de bilhar em loja de Xapuri, 1907.
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teatros, além do comportamento do povo local, marcado pelo 
“cosmopolitismo” e pela afabilidade no trato.

A instrução aqui é difusa, o conhecimento da literatura do 
país e mesmo do exterior mais vulgarizado do que nos ser-
tões do Norte [leia-se, o estado do Amazonas], e nos muitos 
vapores que sulcam as águas destas estradas abertas à mani-
festação do progresso universal, há livros que se vendem, se 
emprestam e se permutam. Além desta biblioteca pública flu-
vial, muitas outras existem nas centenas de barracões do Ter-
ritório […] O tipo matuto propriamente dito não existe nestas 
regiões. O matuto de outras regiões adquire aqui facilmente 
certa desenvoltura, própria da agitação do meio. Sabe entrar 
e sair, conhece as noções rudimentares da praxe comercial e 
em pouco tempo ei-lo naturalizado seringueiro.8

As palavras de Quintela Junior certamente encerravam al-
gum exagero. Pareciam claramente palavras de propaganda, 
que não necessariamente condizem com a verdade dos fatos. 
Quintela Junior, porém, não estava sozinho nesses esforços 
propagandísticos. Representações que exibiam a presença de 
comportamentos considerados sofisticados, como eram al-
guns lazeres na época, tentavam dissipar a imagem de que a 
vida no Acre era vivida no meio do mato, entre doenças tropi-
cais, índios selvagens e animais perigosos. É apenas aparente, 
no entanto, a contradição dessas imagens com registros que 
exibiam a rusticidade e falta de luxo do lugar. Representações 
sobre os sertões sempre foram permeadas por duas conota-
ções antinômicas. Havia as imagens positivas, onde os sertões 
aparecem como lugares dadivosos e paradisíacos. Em sentido 
contrário, havia também as imagens negativas, onde os ser-
tões aparecem como lugares ameaçadores e perigosos. Inter-
mediando as duas representações, tem-se o sertanejo, isto é, o 
habitante do sertão; alguém cuja força, coragem e determina-
ção seriam os únicos elementos capazes de subjugar e “civili-
zar” uma natureza inóspita, desconhecida e perigosa – ainda 
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que eventualmente bela e exuberante.9 Nesses termos, ambas 
as formas de registro acabam por se complementar. De formas 
diferentes, ambas enfatizam a relevância da atuação daqueles 
que se dispunham a viver no Acre. A exibição da simplicidade 
e até da aspereza que cercavam o povoamento do Território 
imprimia ares de dificuldades aquele empreendimento, o que 
acentuava, por sua vez, o caráter heroico desses esforços.

Escritos de Euclides da Cunha sobre a Amazônia, publicados 
postumamente em 1909, mas elaborados entre 1904 e 1905, en-
quanto o escritor e engenheiro militar chefiava a Comissão de 
Reconhecimento do Alto Purus, se não exatamente inauguraram, 
ao menos ajudaram grandemente a fixar imagens desse tipo so-
bre a região. Numa passagem do livro À margem da história, que 
resumiu esta experiência, Euclides da Cunha escreveu: “[o clima 
do Acre] elegeu e elege para a vida os mais dignos; e eliminou e 
elimina os incapazes pela fuga ou pela morte”.10 Daí em diante, 
o conjunto de associações simbólicas permitidas por figuras de 
linguagem desse tipo seria oportunamente mobilizado e utili-
zado em discursos e citações das elites do Acre, sempre que qui-
sessem celebrar suas próprias proezas.11 Por trás desses discursos 
estava a implícita intenção de aclamar o próprio protagonismo.

História dos esportes no Acre

Apesar de ser ocupado por muitos seringalistas brasileiros 
desde o quartel final do século 19, época em que a extração e 
exportação de borracha se tornava um lucrativo negócio em 
toda região amazônica, o Acre permaneceu território da Bolí-
via até 1903, quando um acordo diplomático o tornou parte do 
Brasil. Dessa época até 1962, o Acre foi um “território” admi-
nistrado pelo governo federal, o que por muitos anos foi mo-
tivo de intensas insatisfações, protestos e até revoltas. Entre 
outras coisas, alegava-se que os investimentos realizados pelo 
governo federal na região eram insuficientes para o seu pro-
gresso, além de injustos, dado o volume de impostos obtidos 
pela tributação da produção da borracha.12
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Para administrar o “Território do Acre”, o governo federal, 
então, dividiu-o em três departamentos: Alto Acre, Alto Purus 
e Alto Juruá (que seria subdivido em 1912, acrescentando-se 
o Alto Tarauacá). Cada departamento tinha um prefeito de-
signado pelo presidente da República. Além disso, para cada 
departamento, uma cidade funcionava como sede: Rio Branco 
para o Alto Acre, Cruzeiro do Sul para o Alto Juruá, Sena Ma-
dureira para o Alto Purus e Vila Seabra para o Alto Tarauacá 
(Figura 11). Em 1920, uma reforma administrativa reuniu as 
prefeituras dos quatro departamentos então existentes em um 
único “governo territorial”, cuja capital, a partir dessa época, 
seria a cidade de Rio Branco. Em 1936, já dentro de outra divi-
são jurídica e administrativa, seriam ao todo 72 locais de ha-
bitação em todo o Território, entre povoados, distritos, vilas, 
municípios, cidades e comarcas.13

No Acre, tal como em toda região amazônica, a economia 
da borracha é uma das principais forças definidoras da sua 
história recente.14 Desde os meados do século 19, muitas cida-
des do Acre foram edificadas a partir da criação de seringais. 
O crescimento populacional da região na transição entre os 
séculos 19 e 20 também é resultado direto das atividades eco-
nômicas de extração e exportação de borracha, que atraíam 
migrantes interessados em tentar aproveitar eventuais oportu-

Figura 11. Divisão política do Território do Acre, 1920
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nidades criadas por este surto de prosperidade. Grande parte 
desses migrantes vinha do nordeste brasileiro, especialmente 
do Ceará, que representava quase 60% dos migrantes brasi-
leiros na região em 1904.15 Por volta de 1907, censos regionais 
reconhecidamente com “graves lacunas e erros”, conforme 
palavras do prefeito de Sena Madureira na época, estimavam 
uma população não indígena de aproximadamente 19 mil ha-
bitantes em todo o Território.16 Em 1920, dados demográficos 
oficiais e provavelmente mais confiáveis estimaram a popula-
ção não indígena local em aproximadamente 92 mil pessoas.17

Evidências documentais sobre os esportes no Acre estão 
disponíveis por volta dos anos finais da década de 1900. Em-
bora quase não tenhamos fontes documentais para períodos 
anteriores a essa época, parece-nos, de todo modo, pouco 
provável que a prática de esportes fosse significativamente 
disseminada antes disso. Em 1907 regatas eventuais eram rea-
lizadas na cidade de Cruzeiro do Sul, que era sede do departa-
mento do Alto Juruá. Competições desse tipo eram organiza-
das por ocasião de festas ou outros eventos sociais, tais como 
a inauguração de uma orquestra filarmônica.18 Em ocasiões 
semelhantes, geralmente festividades cívicas diversas, regatas 
ou corridas de bicicleta também foram organizadas em Xapuri 
ou Sena Madureira.19

Tais iniciativas, porém, não parecem ter tido maiores con-
sequências. Nenhuma organização institucional mais perene 
ou sistemática parece ter lhes seguido. Apenas em meados de 
1909, durante o Congresso Industrial Seringueiro, na cidade de 
Sena Madureira, inaugurou-se uma “linha de tiro”.20 Em 1910, 
em solene cerimônia nas dependências do Teatro Cecy (inau-
gurado um ano antes), essa “linha de tiro” ganharia contornos 
institucionais mais formais com a fundação do Tiro Nacional 
Alto Purús.21

Por volta de 1913, claramente na esteira do estímulo para 
a criação de clubes de tiro que o Exército deflagrava por todo 
o Brasil, articulado com as mobilizações em favor da obriga-
toriedade do serviço militar, essa agremiação parece ter mu-
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dado de nome, passando a se chamar Tiro Brasileiro Senna 
Madureira, ligada já à Confederação Brasileira de Tiro.22 Essa 
organização atuou na cidade até pelo menos o final daquela 
década, mantendo-se ativamente envolvida em festividades 
e reuniões sociais ao longo de todo esse período. Iniciativas 
semelhantes seguramente tiveram lugar em outros pontos 
do Acre, apesar da documentação a esse respeito ser escassa 
(ver Figura 12). Nesse sentido, o tiro pode ser apontado como 
a primeira modalidade esportiva mais institucionalmente or-
ganizada no Acre. O caráter militar atribuído aos clubes de 
tiro de forma alguma os tornavam incompatíveis com outras 
possibilidades de apreensão, ligadas ao lazer e ao entreteni-
mento, conforme demonstram estudos históricos sobre ativi-
dades desse tipo em outras regiões do Brasil, nomeadamente 
em Mato Grosso, Minas Gerais e Rio Grande do Sul.23 Não por 
acaso, no Acre, houve casas de diversões que ofereciam tiro ao 
alvo como parte de seus atrativos – como foi o caso da Casa 
Resende, em Vila Seabra.24

Depois das linhas ou sociedades de tiro, as corridas a pé, de 
cavalo ou de bicicleta foram as modalidades que melhor se es-
truturaram na região. Em 1911, o jornal Folha do Acre, de Rio 
Branco, noticiava as expectativas acerca de corridas hípicas 
naquele ano, que prometiam ocorrer animadas, segundo o 
periódico. Entusiastas cuidavam dos preparativos, ao mesmo 
tempo em que o prefeito da cidade prometia conceder um 
terreno para construção de um prado – o que aparentemente 

Figura 12. Sociedade de Tiro Brasileiro no Acre, Alto Acre, 1910



123

Figura 13. Propaganda do Prado Acreano, Cruzeiro do Sul, 1913.
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não se concretizou.25 Meses depois foi criado o Sport Acreano, 
associação que realizou algumas outras corridas hípicas, mas 
que logo deixou de funcionar.26 No ano seguinte, em 1912, ins-
tituiu-se o Sport Recreativo Acreano, com o propósito explí-
cito, segundo divulgou o jornal Folha do Acre, de propagar o 

“exercício físico de recreio e promover outros divertimentos 
públicos”. Sua inauguração foi celebrada com a realização 
de corridas pedestres, onde o público presente teria exibido 
bastante entusiasmo.27 Logo foi construída uma pista de 200 
metros, dotada de um alpendre para proteger os expectadores 
do sol, além da oferta de três canoas para o transporte entre 
as povoações nas duas margens do rio Acre. Em 1914, surgiria 
ainda o Grêmio Sportivo, dedicado à organização de corridas 
de bicicletas, que contaria, inclusive, com uma arquibancada 
para abrigar os espectadores especialmente construída para 
este fim.28 Nessa mesma época, na cidade de Cruzeiro do Sul, 
na região do Alto Juruá, havia também outro hipódromo, que 
além de corridas de cavalos, burros e jumentos, serviu às vezes 
para competições de corridas a pé (Figura 13). A imprensa local 
destacou o lugar como o “principal ponto de diversões da ci-
dade”, com suas arquibancadas costumeiramente repletas de 
senhoras, senhoritas e cavalheiros, como se dizia.29

Por volta de 1914 parece ter ocorrido uma primeira inflexão 
nesse inicial desenvolvimento esportivo que afetava a região. A 
partir dessa época, registrou-se o início da difusão do futebol 
no Acre, que logo iria não apenas se somar, mas também subs-
tituir quase inteiramente o lugar ocupado até ali por outras mo-
dalidades esportivas. O primeiro clube especialmente dedicado 
ao futebol parece ter sido criado em novembro de 1914, em Sena 
Madureira.30 Até 1917, pelo menos outros dois clubes de futebol 
seriam fundados na cidade: o “Teem dos Onze” [sic] e o Alto 
Purús Club.31 Em 1915, em Xapuri, aparecem o Paysandu Sport 
Club e o Xapury Football Club.32 Em Rio Branco, até 1919, ao me-
nos quatro equipes de futebol foram criadas: o Rio Branco Foo-
t-ball Club, o Acreano Sport Club, o Ypiranga Sport Clube e o 
Team Militar. Outros mais seriam criados daí em diante. Pouco 
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antes, já em 1917, podia-se celebrar a vivacidade com que se rea-
lizavam jogos de futebol na cidade. Segundo nota publicada em 
um jornal da região: “Decididamente o foot-ball tomou conta 
de nossa mocidade. É bom assim. Dia a dia novas agremiações 
se fundam em Rio Branco para cultivo do atraente sport”.33 Em 
1920, reverberando o crescente entusiasmo popular diante do 
futebol, ao mesmo tempo em que claramente tentava lhe in-
centivar, artigos no jornal Folha do Acre, de Rio Branco, ofere-
ceriam vívidas descrições de partidas entre equipes da cidade. 
Segundo um desses artigos, descrevendo um jogo entre o Rio 
Branco Futebol Clube e o Acreano Sport Club:

Desde muito cedo, centenas de pessoas, velhos, senhoras, 
moças, rapazes, meninos e meninas, quase todos envergando 
os distintivos das cores de sua predileção, acorriam ao campo 
de honra, ao foot-ball […]. Uma vozearia de ansiedade e en-
tusiasmo domina o redondel. Trila o apito e a luta principia, 
colossal, arrebatadora, sensacional […] Gritos estridentes 
ressoam entre a multidão compacta de espectadores que tre-
mem, palpitam e anseiam […] Alegria! Entusiasmo! Delírio! 
[…] É a Mocidade que vibra! É o Brasil que se torna maior!34

Partidas entre equipes de diferentes locais logo ganharam 
certa regularidade.35 As mais comuns foram as partidas de fu-
tebol envolvendo equipes das cidades de Rio Branco, Xapuri 
e o Seringal Catuaba (atualmente uma área de preservação 
ambiental a aproximadamente 25 quilômetros do centro de 
Rio Branco). É mesmo notável um desenvolvimento esportivo 
tão difuso ao ponto de abranger regiões relativamente pouco 
povoadas e urbanizadas como era um seringal. Nessa época, 
o “petit ground” do Seringal Catuaba, “stadium pequeno, mas 
lindo”, conforme avaliou um artigo anônimo do jornal Folha 
do Acre, com suas arquibancadas e outras pequenas comodi-
dades, capaz de abrigar “compactas massas populares”, dizia-

-se, chegou a ser apontado como melhor que o campo da ci-
dade de Rio Branco.36
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Em julho de 1920, uma equipe de Xapuri viajou até Rio 
Branco para uma série de partidas de futebol contra equipes 
locais, em trajeto que se repetiria nos dois sentidos outras 
vezes mais daí em diante. O jogo mais movimentado parece 
ter sido contra o Rio Branco Futebol Clube, já apontado nessa 
época como “o invencível”. Segundo a descrição publicada de-
pois no jornal Folha do Acre, uma assistência em delírio fez es-
tremecer as arquibancadas do campo da cidade.

A população em massa acorreu ao campo, sorridente, expan-
siva e entusiástica. Velhos e rapazes, senhoras e moças, me-
ninos e meninas, discutiam, em todos os pontos da cidade, o 
que havia de ser o jogo daquele dia, as probabilidades da vitó-
ria do Rio Branco, a valentia dos xapurienses, incontestavel-
mente heroicos, etc. etc. Na inesquecível tarde, a cidade ficou 
deserta. Cinco ou seis rapidez, além do jaboty [tipos de em-
barcações], a darem passagem entre os dois bairros não da-
vam vencimento a onda popular que se apinhava no barranco 
a espera de transporte. O calor era abrasador, asfixiante, mas 
nem por isso ninguém deixou de acorrer a [praça] Rodrigues 
Alves, para vitoriar essa mocidade grandiosa do Acre, que nos 
vai proporcionando dias delirantes, ao mesmo tempo que se 
enobrece e fortifica a nossa terra.37

Nessa época, o futebol já mobilizava emocionalmente parte 
da população local de modo bastante semelhante, se não idên-
tico, ao que conheceríamos dali em diante, não apenas no Acre, 
mas também em todo o Brasil. Partidas entre equipes de fute-
bol de diferentes cidades pareciam especialmente propícias a 
esses novos engajamentos emocionais – que em medida me-
nor também afetava jogos entre times de uma mesma cidade. 
Na partida de futebol citada antes, entre a equipe de Xapuri e 
o Rio Branco Futebol Clube, o registro do jornal Folha do Acre 
falava de um “entusiasmo e arrebatamento estupendamente 
delirante”. Após um jogo tecnicamente equilibrado e com vá-
rios momentos de bastante emoção, conforme se depreende 
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da descrição do jornal, um gol da equipe de Rio Branco nos 
momentos finais desencadeou vívidas reações nos espectado-
res. Segundo descrição do jornal:

Dançavam uns, cantavam outros; bengalas, lenços e chapéus 
agitaram-se no ar – um frenesi de alegria e contentamento 
incontidos […] Gente houve que chorou de satisfação. Ao 
mesmo tempo que uns riam desbragadamente, outros gesti-
culavam, batiam no peito para fazer notado o distintivo do 
Rio Branco.38

Tamanho fervor e entusiasmo com o futebol logo favore-
ceu o surgimento das primeiras brigas e divergências, contra-
riando o ideal de congraçamento cavalheiresco, que tão carac-
teristicamente marcou as primeiras iniciativas para difusão do 
futebol no Brasil. Em Rio Branco, já em 1920, aos doze minutos 
do primeiro tempo de uma partida entre o Rio Branco Futebol 
Clube e o Acreano Sport Clube, “dois rapazes a quem não min-
gua educação, se engalfinharam à porta da meta, qual galos de 
briga”, conforme descrição do jornal Folha do Acre. Segundo 
opinião do cronista do jornal, teria sido um espetáculo feio e 
ridículo.39 No mesmo “ground” de Rio Branco, dessa vez em 
partida entre o Acreano Sport Club e o Ypiranga Foot-ball Club, 
jogadores do Acreano interromperam o jogo e cercaram o ár-
bitro no meio do campo, enquanto protestavam contra um pê-
nalti que julgaram inadequado. Desta feita, o cronista do jor-
nal Folha do Acre foi mais enfático em sua reprimenda pública 
aos comportamentos que iam se manifestando nos campos de 
futebol de Rio Branco:

Lembramos aqui aos senhores capitães dos vários teams das 
nossas agremiações esportivas para fazerem preleções aos 
seus subordinados afim de se evitarem gestos desagradáveis, 
onde só deve existir alegria, entusiasmo e máxima delicadeza. 
Bolas: no jogo de foot-ball, que realmente é o sport mais a ca-
lhar aos nervos brasileiros, não se decide a honra de ninguém. 
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É preciso patentear-se bem aos olhos dos nossos footbolistas 
[sic] que aquilo é um passatempo e não um acercado de ven-
dilhões asneirentos ou sessão de exibições de musculaturas.40

O ápice desse processo de desenvolvimento, mais que jo-
gos de futebol entre equipes de diferentes cidades ou brigas 
durante partidas, foi a criação da Liga Acreana de Sports 
Terrestres, em 1921, instituída com o objetivo de coordenar 
iniciativas esportivas em Rio Branco. Com a criação da Liga, 
um campeonato de futebol relativamente mais estruturado 
foi concebido e posto em marcha. Disputado no “ground” da 
praça Rodrigues Alves, o “Torneio Início de Football”, como 
foi chamado, envolvia três equipes tidas como as melhores da 
cidade: Rio Branco, Acreano e Ypiranga.

Convenientemente, o campeonato foi dedicado ao sr. Epa-
minondas Jacome, governador do Acre.41 Como aconteceu em 
várias partes do Brasil, jogos ou campeonatos em homenagem 
a políticos ou figuras de destaque público da cidade, eram um 
expediente estratégico para a formação e a consolidação de 
alianças. O jornal Folha do Acre reverberou com entusiasmo 
o ânimo que afetava o futebol na região, ao mesmo tempo em 
que tentou incentivar jogadores e espectadores a se manterem 
constantes no esforço de organização dos esportes.

A nossa mocidade, a sempre alegre, estoica e delirante mo-
cidade desta terra, deste torrão que de triste está ficando 
aterrador, vai mostrar este ano, exuberantemente, que no 
jogo albionico da pelota é fácil a qualquer mortal encontrar 
lenitivo à apatia e desânimos que juraram extinguir a nossa 
sempre animosa e expansiva Rio Branco. Rapaziada, a pos-
tos! O tempo próprio para o foot-ball está à porta. A postos! 
Alegoá!!! Alegoá!!! Alegoá!!! Goá!!! Goá!!! Goá!!! R. B. F. C. [Rio 
Branco Futebol Clube], A. S. C. [Acreano Sport Club], Y. S. C. 
[Ypiranga Sport Club], M. F. C. [Militar Futebol Clube], C. F. C 
[Catuaba Futebol Club] e B. S. C. [Brasil Sport Club]! À luta!! 
Leve o diabo as penas. Canelas ao leu! Mocidade garbosa de 
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nossa terra! Dá entusiasmo e vida nova a isto! Vais ver como 
desaparece a tristeza ao primeiro pontapé dado com vigor e 
destreza.42

Qual era o perfil das pessoas mais diretamente envolvidas 
nessas iniciativas esportivas? Indícios esparsos indicam que 
eram “moços” que tinham “largo treino [esportivo] em outras 
cidades do país onde viveram”, como disse uma notícia do jor-
nal O Alto Purus, por ocasião da fundação de dois clubes de 
futebol em Sena Madureira.43 A ocupação e o lugar social de al-
gumas dessas pessoas sugerem que eram membros das elites, 
cujos interesses se encontravam nos campos de esportes, mas 
não se limitavam a eles, pois além do óbvio e mais imediato 
propósito recreativo, a participação em clubes de esportes 
também podia oferecer oportunidades para a criação ou con-
solidação de uma rede de relações sociais e alianças políticas, 
que poderiam desempenhar papéis importantes nos negócios 
e na própria política. Não por acaso, vários dos fundadores de 
clubes de esportes no Acre se encontravam também em outros 
espaços sociais, tais como associações comerciais, linhas ou 
sociedades de tiro, grêmios teatrais, bandas de música e clu-
bes recreativos.

Em Sena Madureira, o capitão do Exército Jovino Marques 
foi diretor do Tiro Brasileiro Senna Madureira, sócio do Nú-
cleo Dramático Arthur Azevedo, presidente de um dos primei-
ros clubes de futebol da cidade, além de tesoureiro do Casino 
Familiar, um clube recreativo que promovia bailes e outros 
divertimentos.44 No mesmo sentido, Raul Uchoa, advogado e 
procurador fiscal do tesouro federal, foi secretário e depois vi-
ce-presidente desse mesmo clube de futebol, além de ter sido 
também instrutor da mesma sociedade de tiro e secretário 
do mesmo Casino Familiar.45 O cearense Ruy de Alencar Mat-
tos, proprietário de uma farmácia na cidade, foi sócio e dire-
tor dessa sociedade de tiro, tesoureiro desse clube de futebol 
e ainda sócio da Associação Comercial do Departamento do 
Alto Purus.46
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Em Rio Branco, no mesmo sentido, o alagoano Nathaniel 
Carneiro de Albuquerque, um dos primeiros presidentes do 
Rio Branco Futebol Clube, era advogado e juiz no Amazonas 
e no Acre. O coronel Manoel Vasconcellos, membro de uma 
tal “Comissão Central Sportiva de Rio Branco”, que não con-
seguimos apurar o que era exatamente, era proprietário de 
uma fábrica de gelo e cigarros (a fábrica Victoria), onde fun-
cionava também um botequim e um salão de bilhar, além de 
proprietário do High Life Club – um centro de diversões que 
oferecia bailes e espetáculos variados a sócios ou clientes que 
pagassem por ingressos. Tratava-se de um “ativo comerciante 
e industrial”, conforme o classificou certa vez o jornal Folha 
do Acre, além de um entusiasta e incentivador dos esportes, 
poderia ter acrescentado.47 O cearense Mario de Oliveira, filho 
de um comerciante e proprietário do seringal Amapá (o coro-
nel João Donato de Oliveira), além de ter sido jogador do Rio 
Branco Futebol Clube e primeiro presidente da Liga Acreana 
de Sport Terrestres, ocupou as funções de advogado, “adjunto 
de promotor público interino” e “chefe de secretaria do go-
verno”.48 Outro ativo diretor deste mesmo Rio Branco Futebol 
Clube era José Francisco de Mello, também conhecido como 
Zé de Mello, proprietário do seringal Catuaba. Antes de ocupar 
a vice-presidência do Rio Branco Futebol Clube e a comissão 
fiscal da Liga Acreana de Sports Terrestres, Zé de Mello já ha-
via sido presidente do Catuaba Futebol Clube – a equipe que 
dizia-se possuir um “stadium” comparável ou até superior ao 

“ground” da cidade de Rio Branco, conforme apontamos an-
tes.49 Em reuniões da diretoria do Rio Branco Futebol Clube, às 
vezes realizadas no palacete do juiz de direito Alfredo Curado 
Fleury, entusiasta e apoiador do clube, Zé de Mello exercia 
sua liderança indicando novos nomes para a diretoria do 
clube, além de propor iniciativas como a criação de uma seção 
náutica – no que foi prontamente apoiado pelo dr. Leandro 
Cavalcanti, médico e diretor do hospital da cidade. Entre os 
novos diretores indicados por Zé de Mello estavam Napoleão 
Dourado e Nilo Bezerra. Napoleão Dourado era guarda-livros 
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do seringal Bagaço, enquanto seu cunhado, o paraibano Nilo 
Bezerra, era proprietário de farmácias e ex-secretário da Asso-
ciação Comercial de Rio Branco (seria ainda prefeito da cidade 
por duas vezes em meados da década de 1930).50

De início, antes de estarem submetidos a quaisquer pro-
cessos de popularização, clubes esportivos, além de oportu-
nidades para o lazer de quem podia ou tinha disposições de 
frequentá-los, também eram espaços para criação, articula-
ção e fortalecimento de redes de sociabilidade. Algumas des-
sas redes às vezes atravessavam mais de uma cidade, quando 
sócios dessas associações participavam simultaneamente de 
iniciativas do mesmo tipo em diferentes locais, ou quando al-
gumas de suas atividades promoviam viagens e encontros. O 
comerciante sírio José Dau, por exemplo, atuava em Sena Ma-
dureira na comissão de finanças do Casino Familiar, um clube 
recreativo local, além de ter sido um dos fundadores do pri-
meiro clube de futebol da cidade, ao mesmo tempo em que era 
também sócio do Rio Branco Futebol Clube, naquela outra ci-
dade.51 Aparentemente, José Dau nunca entrou em um campo 
de futebol para participar de jogos. Ele apenas estava engajado 
na direção dessas associações, de onde assistia a partidas e 
participava dos bailes e festas que tão usualmente se seguiam 
a elas. Nesses momentos, de certo assistia, aplaudia e brindava 
os discursos de seus colegas, que eram outros elementos bas-
tante usuais em tais ocasiões, confraternizando com jogadores 
e outros sócios. Tudo sugere um ambiente bastante oportuno 
para as relações sociais, com possíveis implicações para os ne-
gócios e diversas outras formas de coalizão.

Significados do lazer e dos esportes no Acre

Tudo isso vai revelando, ao longo de toda década de 1910, 
indícios de uma organização institucional para construção de 
eventos e espaços para esportes na região. Em diferentes cida-
des do Acre, espaços especialmente modificados ou construí-
dos para realização de jogos foram edificados. Na medida em 
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que se intensificava a organização de instituições para promo-
ção de eventos esportivos, espaços nos jornais especialmente 
destinados à cobertura de competições seriam criados. Em 
1913, o jornal O Cruzeiro do Sul, da cidade de mesmo nome, teve 
uma coluna regular chamada “Notas turfistas”, inteiramente de-
dicada às notícias sobre as corridas de cavalo no Prado Acreano. 
Além disso, antes mesmo que um novo e sistemático envolvi-
mento dos redatores de jornais locais com os esportes pudesse ser 
notado, com a criação de colunas e seções especializadas, notícias 
dispersas sobre esportes apareciam de maneira mais ou menos 
regular em vários periódicos editados no Acre por volta dos mea-
dos da década de 1910. Diversos jornais da região frequentemente 
noticiaram esses primeiros eventos esportivos como “delirantes”, 

“muito concorridos” ou “extraordinariamente animados”.
Nesse sentido, a imprensa acreana parece mesmo ter con-

tribuído para a difusão do esporte na região. Apelando para a 
suposta capacidade de os esportes contribuírem para o forta-
lecimento físico de seus praticantes, artigos em jornais locais 
exigiam dos políticos medidas favoráveis aos clubes esportivos 
da região, tais como ajudas para construção de campos de jo-
gos ou envio de bandas militares nos dias de competição para 
animarem as partidas e incentivarem a presença de especta-
dores.52 Seguindo um modelo já difundido antes em outras re-
giões do Brasil, o jornal Folha do Acre, de Rio Branco, chegou 
a organizar um concurso com oferta de prêmios a respeito de 
qual seria a equipe de futebol mais popular da cidade.53 Direta 
e indiretamente, tudo isso concorria para maior visibilidade 
dos esportes. Na verdade, a progressiva ampliação do envol-
vimento da imprensa local com as coisas do esporte é a um só 
tempo causa e consequência do desenvolvimento esportivo na 
região. Mais do que simplesmente apresentar certas modalida-
des esportivas para os leitores dos jornais locais, essas notícias 
encerravam também o potencial de contribuir para fixar e dis-
seminar determinadas representações a respeito do esporte, 
notadamente os elogiosos discursos de que os esportes contri-
buíam para a saúde, a moral e o civismo de um povo.
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O ritmo da difusão da prática esportiva, porém, ocorreu de 
maneira mais ou menos lenta, vacilante até. No início, como 
ocorreu também em várias partes do Brasil, o desenvolvi-
mento dos esportes parece ter oscilado entre períodos aparen-
temente mais dinâmicos e outros de aparente arrefecimento. 
Os primeiros jogos entre o Paysandu Spot Club e o Xapury 
Football Club, por exemplo, no mesmo ano da criação dessas 
duas agremiações (em 1915), não foram capazes de mobilizar 
grande contingente de interessados. Um cronista do jornal O 
Commercio do Acre chegou a redigir um artigo criticando ex-
plicitamente a falta de interesse da população local pelo novo 
esporte. Nem sequer a presença do prefeito da cidade, “tor-
cendo a toda pelo Payssandu”, como revelou o artigo, teria sido 
suficiente para aplacar a percepção de pouco entusiasmo da 
sociedade local para com o novo jogo. Segundo registrou o cro-
nista anônimo do jornal:

Lamentamos profundamente a ausência notável das excelen-
tíssimas famílias ali, comparecendo apenas Mines Cabral e 
seu esposo, M. Salem e seu esposo, e alguns cavalheiros, en-
tre eles o sr. Intendente e o seu secretário, que estavam “tor-
cendo” a toda pelo Paysandu. Esta falta de concorrência ao 
campo de Foot-ball, instituição em toda a parte do mundo 
procurada e aplaudida, é deveras estranhável, especialmente 
aqui, onde não se vê outro ponto que sirva de distração. A mo-
cidade ali reunida, não visa outro fito a não ser proporcionar 
a todos um passatempo agradável, e se não for correspondida 
a sua expectativa, teremos que presenciar em breves dias a 
dissolução daquelas duas associações. O comparecimento da 
Sociedade ao campo de jogo, muito influirá para o progresso 
dos referidos grêmios.54

Apesar dessas adversidades, a prática não esmoreceu por 
completo. Prova disso é que menos de um ano depois dessa 
pouco concorrida partida, um grupo de rapazes da cidade já 

“reorganizava” o campo utilizado para realização dos jogos, 



134

ao mesmo tempo em que tentavam dar “novo impulso” ao 
Xapury Foot-ball Clube.55 Todavia, a própria noção de “reorga-
nização” ou de “novo impulso” mostra a oscilação que afetava 
o futebol local. Assim, momentos de maior mobilização para 
os esportes poderiam ser alternados com outros, de atividades 
menos intensas ou até interrupção completa de jogos. Por um 
lado, a organização institucional dos clubes de futebol parecia 
se consolidar, crescendo também a frequência com que se rea-
lizavam jogos e até campeonatos. Por outro lado, porém, equi-
pes esportivas desapareciam às vezes pouco tempo depois de 
terem sido criadas, de forma similar ao que aconteceu em vá-
rias partes do Brasil.

Embora lugares comuns presumam que essas oscilações 
decorram da própria precariedade estrutural das cidades onde 
tais clubes eram criados, as verdadeiras razões disso tudo são 
ainda desconhecidas. Além da simples falta de condições es-
truturais, como um mercado consumidor suficientemente 
amplo, outros motivos poderiam determinar modos de fun-
cionamento menos estáveis, como lógicas alternativas que 
prescrevem mais flexibilidade organizacional e maior mobili-
dade entre os participantes de equipes esportivas – tal como 
acontece até hoje entre alguns “times de várzeas”.56 A despeito 
das causas, o certo é que houve uma certa inconstância nos 
momentos iniciais do futebol no Acre. Em 1922, logo depois 
do primeiro campeonato de Rio Branco organizado pela Liga 
Acreana de Sports Terrestres, Danillo, o cronista esportivo do 
jornal Folha do Acre, falava causticamente de uma “patente 
e manifesta” indolência dos times locais. Segundo o incisivo 
diagnóstico dele, “ao invés de haver progresso, há decadência 
do jogo bretão”. 57

De maneira mais geral, várias outras iniciativas no Acre 
poderiam sofrer com essas oscilações, como acontecia tam-
bém em outras partes do Brasil, embora frequentemente fosse 
visto e apresentado como uma peculiaridade local. Tornou-se 
mesmo comum e difundida nessa época a noção de que “nada 
vai adiante no Acre”.58 Em 1916, em artigo no jornal Commercio 
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do Acre, da cidade de Xapuri, o cronista Farias Gama captou e 
resumiu essa percepção de instabilidade em inúmeras inicia-
tivas na região. Nas palavras dele:

É curioso e ao mesmo tempo triste se notar que a não ser casa 
de jogo, nenhuma outra diversão do corpo ou espirito aqui se 
afirma […] Temos tido de tudo nesta terra e nada temos: clu-
bes familiares, tiros, associações, foot-ball, jornal literário etc. 
etc., que após um prazo relativo de existência desaparecem.59

Totalmente de acordo com as ambições culturais de plas-
mar modos de vida aburguesados irradiados da Europa e que 
afetavam vários setores das elites do Brasil, os esportes no 
Acre seriam cercados por um conjunto de representações po-
sitivas, ligadas à ideia de saúde, civismo e progresso dos cos-
tumes. Tais preocupações, além disso, ganhavam contornos 
especialmente dramáticos ali, uma vez que as elites dirigen-
tes do Acre eram perceptivelmente afetadas por preocupações 
diante da autonomia política acreana (só realizada em 1962) 
e também por um maior reconhecimento da importância da 
região pelas elites de outras regiões do Brasil – duas questões 
que estariam inter-relacionadas. Ao longo de toda a década de 
1910, encontram-se numerosos artigos na imprensa do Acre 
tratando desses dois assuntos.

Nesse sentido, os esportes foram mobilizados como um dos 
meios para se assegurar o reconhecimento do Acre pelo resto 
do Brasil. Artigos em jornais locais falavam, por exemplo, em 

“elevar” o esporte na região à altura dos grandes centros, onde 
os diferentes ramos de esporte contribuíam, segundo per-
cepção mais ou menos generalizada, “para o progresso geral 
e material”.60 Falava-se explicitamente também dos esportes 
ajudarem a conquistar para o Acre a reputação que se julgava 
compatível com os reais potenciais da região, onde um povo 
ordeiro e pacífico, dizia-se, trabalhava com a principal preocu-
pação de “ser grande” e de “concorrer para o brilho e grandeza 
do Brasil”.61
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Como aconteceu também em outras regiões de fronteira do 
Brasil, as elites locais representavam a si mesmas como espé-
cies de “sentinelas da civilização”, isto é, grupos que lutavam 
heroicamente contra o atraso e o barbarismo que suposta-
mente marcavam a vida em locais tão inóspitos quanto o pró-
prio Acre – uma terra insalubre e sem diversões, segundo essas 
representações típicas, onde tudo seria difícil e perigoso.62

Nesse sentido, a ênfase de que uma vida triste, monótona e 
apática afetava o Acre foi insistentemente repetida, o que na-
turalmente reforçava a coragem, a perseverança e a grandeza 
de propósitos dos homens que representavam a si mesmos 
como simples instrumentos a serviço da luta pelo progresso, 
fosse incentivando a prática de esportes, fosse praticando-os, 
fosse apenas assistindo-os, além das inúmeras outras inicia-
tivas mais gerais associadas ao que se acreditava ser o incre-
mento civilizacional da região, tais como construções de pon-
tes, ruas, escolas, teatros, mercados ou estações telegráficas.

A relativa importância simbólica atribuída aos esportes nesse 
contexto, portanto, relaciona-se em grande medida à percepção 
de que a região não dispunha de distrações ou passatempos sufi-
cientes. Artigos de jornais frequentemente mencionavam o “de-
sânimo”, a “apatia” ou a “tristeza” que afetaria o Acre. Por outro 
lado, iniciativas para organização de quaisquer divertimentos ti-
dos como compatíveis com as aspirações de progresso que orien-
tavam ideias e ações das elites acreanas, tais como os próprios es-
portes, eram logo celebradas como demonstrações inequívocas 
do estoicismo, coragem e valentia de uma gente alegre e vibrante. 
Como exemplo nesse sentido: em 1911, ao noticiar a organização 
de corridas hípicas em Rio Branco, um cronista do jornal Folha 
do Acre exaltou a iniciativa justamente pelas possibilidades de 
um evento desse tipo aliviar as agruras, os tormentos e a exaus-
tão do trabalho – que no Acre aparecia então como um “sacrifí-
cio”, uma “aspereza”, uma “luta insana”. Segundo o artigo:

O trabalho exaustivo, a luta insana em que nos encontramos 
cotidianamente no comércio da vida, exige para os lutadores 
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momentos de repouso para recuperarem as forças consu-
midas; exige momentos de prazer e alegria que suavizem as 
agruras da existência. Por isso, as diversões, os passatempos 
agradáveis se tornam entre nós uma necessidade para que 
possamos abrandar a aspereza do trabalho, dos sacrifícios 
a que nos permita lutar, lutar sempre, sem que tenhamos 
um renovado conforto para o nosso espírito, uma distra-
ção, algumas horas de esquecimentos dos tormentos que 
enfrentamos.63

Aos olhos das elites, portanto, os esportes compunham 
uma rede mais ampla de positivas e desejáveis possibilidades 
de diversões para ocupação do tempo livre. Ao lado do cinema, 
do teatro, do passeio nos jardins, dos piqueniques na natureza, 
da audiência a espetáculos musicais ou de danças em bailes 
particulares, os esportes compunham parte das chamadas “di-
versões úteis”.64 Não por acaso, clubes esportivos manteriam 
fortes relações com outras instituições de lazer do Acre da-
quele período.

Em Rio Branco, o Éden Cinema era um dos principais pon-
tos de encontro dos adeptos do futebol na cidade, onde se rea-
lizavam sessões especialmente dedicadas aos jogadores do Rio 
Branco Foot-ball Club, bem como assembleias da Liga Acreana 
de Sports Terrestres.65 Em Xapuri, do mesmo modo, o Cinema 
Ideal promovia espetáculos especiais em favor da constru-
ção das arquibancadas do Xapury Foot-ball Club enquanto o 
Teatro Cecy, em Sena Madureira, serviu para reuniões da so-
ciedade de tiro local, bem como sede provisória do primeiro 
clube de futebol da cidade.66 Ainda no mesmo sentido, como 
vimos antes, várias das pessoas envolvidas com a criação de 
clubes esportivos também estiveram ligadas à criação de clu-
bes recreativos, bandas de música, grêmios teatrais ou mesmo 
empreendimentos empresariais para oferta comercial de lazer 
e entretenimento.

A própria interação estabelecida entre clubes esportivos 
e outras instituições de lazer acaba por relativizar a imagem 
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amplamente disseminada por artigos publicados em jornais 
acreanos da época, de que praticamente inexistiam oportuni-
dades de divertimento no Acre. Na verdade, em termos relati-
vos e de acordo com dados oficiais do governo federal, em 1922, 
o Acre era a região do Brasil com maior oferta de teatros e ou-
tras casas de espetáculos por habitante: um estabelecimento 
desse tipo para cada 10.264 habitantes, índice bem menor do 
que a relação média nacional, que era de um teatro ou casas de 
espetáculos para cada 21.290 habitantes. Nessa mesma época, 
no Rio de Janeiro, que era capital federal e a cidade mais po-
pulosa do país, essa relação era de um teatro ou casas de espe-
táculos para cada 10.721 habitantes, ou seja, índice ainda um 
pouco maior do àquele do Acre (Gráfico 1).67 De fato, em várias 
regiões do Território, um amplo conjunto de opções de diver-
timentos esteve regularmente disponível, ao menos para uma 
parcela da população local que fosse socialmente aceita nes-
ses estabelecimentos e tivesse dinheiro suficiente para pagar 
por tais opções. Curiosamente, eram exatamente as pessoas 
que frequentavam tais espaços, as mesmas que se queixavam 
da falta de diversões em artigos nos jornais locais.

Mesmo em pequenas vilas e povoados havia momentos de 
lazer, às vezes dotados, inclusive, de certa sofisticação. Um 
piquenique em um seringal poderia ser realizado com roupas 
bastante elegantes, podendo até ser registradas por fotogra-
fias, o que não era ainda tão usual em princípios do século 20 
(Figura 15). Nada sugere que tais ocasiões fossem frequentes. 
Ao contrário, é perfeitamente possível que fossem atípicas e 
ocasionais. Na verdade, não sabemos ao certo. De todo modo, 
festas e outros momentos de lazer com certeza se realizavam 
no Acre em circunstâncias bastante diversas.

Nas cidades que serviam de sede aos departamentos, que 
reuniam, em média, por volta de 1/4 da população do Acre nos 
idos de 1920, a pequena dinâmica comercial dessas cidades 
parecia favorecer uma atividade cultural mais intensa. Em 
Sena Madureira, sede do departamento Alto Purus, além da 
sociedade de tiro e clubes de futebol, vários clubes sociais e 
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grêmios recreativos estiverem ativamente atuantes na cidade 
ao longo de toda a década de 1910, como é o caso do Casino 
Familiar, do Grêmio Recreativo, do Grupo Dramático João 
Caetano ou do Núcleo Dramático Artur Azevedo.68 Resultado 
da ação dessas associações, o Teatro Cecy, construído entre 
1908 e 1909, seria palco de inúmeros espetáculos nessa época 
(Figura 16).69 Ao menos desde 1912, além disso, havia também 
na cidade uma “casa de diversões cinematográficas”.70 Outras 
seriam criadas ao longo daquela década, como é o caso do 
Guiomar Cinema, do Cinema Trianon ou do Olympia Cinema. 
Alguns desses cinemas funcionavam até três vezes por se-
mana, mantendo, inclusive, intercâmbio constante de filmes 
com cinemas de Xapuri – tudo bastante notável diante da lo-
calização e das modestas proporções demográficas da cidade. 
Finalmente, um jardim municipal, as dependências de um ho-
tel, além de casas de bilhares serviam também para a oferta de 
entretenimento para parte da população local. Nesse contexto, 
em 1915, quando se estimava uma população não indígena de 

Gráfico 1. Teatros e casas de espetáculos no Brasil  
por habitante (1922). 

Fonte: DIAS, Cleber. Mercantilização do lazer no Brasil. 
Licere, Belo Horizonte, v. 21, n. 2, 2018, p. 390.
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15 mil pessoas em todo o departamento do Alto Purus, com 
3.500 apenas na cidade de Sena Madureira, depois da luz elé-
trica e de transportes por bondes de tração animal terem sido 
inaugurados, o sr. Samuel Bandeira, prefeito do departamento, 
poderia se orgulhar, não sem alguma razão, da situação geral 
do local. Segundo ele:

Senna Madureira possui um núcleo social numeroso e esco-
lhido. Temos ali associações recreativas, esportivas, religiosas e 
de caridade, todas funcionando regularmente com real benefí-
cio para o meio. Temos hospital, teatro, sociedade de tiro, uma 
igreja católica e uma casa de culto protestante, lojas maçônicas 
e outras associações. É o maior centro comercial do território.71

Rigorosamente no mesmo sentido, em Xapuri, desde os 
meados da década de 1910, além dos “grounds” de futebol que 
já existiam na cidade, havia ainda o Cinema Ideal, o Theatro 
Variedades, o Petit Casino, os salões do Hotel Casa Branca ou 
do Restaurante Le Chat Noir, que tinham seus próprios pal-
cos e instalações para espetáculos diversos, sem mencionar 
os edifícios do Xapury Club e do Club dos Diarios, os maiores 
prédios da cidade, iluminados com eletricidade e onde fun-
cionavam essas duas associações recreativas que organiza-
vam regularmente bailes, concertos e espetáculos variados.72 
Eventualmente, além das atividades recreativas habituais, 
que eram basicamente bailes e festas, alguns desses locais 
chegaram a receber apresentações de artistas estrangeiros, 
o que era noticiado com certo destaque pela imprensa local, 
como aconteceu durante visita de uma tal Madame Palmière, 
que se dizia uma cantora francesa de grande sucesso, e que 
em 1916 fez apresentações em Xapury no palco do teatro do 
Restaurante Le Chat Noir.73 Aparentemente, os poucos artistas 
itinerantes que chegaram ao Acre nessa época, faziam-no por 
navio, depois de apresentações em capitais do Nordeste, pro-
vavelmente depois de terem se apresentado em Belém ou em 
Manaus (ou em ambas).
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Em Cruzeiro do Sul, do mesmo modo, além do Prado 
Acreano ou dos bilhares do Bar do Lula e da Casa de Diversões, 
encontravam-se ainda na cidade o Recreativo Club, o Radiante 

Figura 14. Festa no Seringal Bagaço  
(cerca de 70 quilômetros de Rio Branco), 1911

Figura 15. Piquenique no Seringal Macapá, 1903c
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Club, o Clube Victor de Freitas e o Edelweis Club; todos dedi-
cados a promoção de divertimentos diversos.74 No Teatro São 
João, sessões cinematográficas eram alternadas com apresen-
tações do Grupo Dramático Filhos de Apolo e do Grupo Tau-
maturgo de Azevedo.75 Por volta de 1917, dois cinemas funcio-
nariam simultaneamente na cidade: o Cinema Iris e o Cinema 
Odeon, casas para onde afluía grande parte da população de 
Cruzeiro do Sul, segundo uma propaganda publicada num dos 
jornais da cidade.76 A população da cidade não era tão grande, 
o que favorece a verossimilhança do relato vinculado pela 
publicidade do cinema, apesar do seu óbvio exagero. Não por 
acaso, em 1912, um relatório de João Alberto Masó, delegado 
do Ministério da Agricultura, Indústria e Comércio, destacava 
muito positivamente o desenvolvimento material que estaria 
afetando a cidade de Cruzeiro do Sul. Com uma população es-
timada em 4.000 pessoas na época, a cidade, servida por luz 
elétrica já, contava 1.500 casas, distribuídas por 23 ruas, em 
meio a um movimento associativo digno de nota, com uma 
loja maçônica, uma associação comercial e um grêmio teatral. 
Segundo o relatório do delegado:

Figura 16. Grêmio Recreativo no Teatro Cecy,  
em Sena Madureira, 1911
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O comércio local apresenta-se animado e futuroso, contando-
-se importantes firmas importadoras e aviadoras de seringais, 
estabelecimentos de fazendas, armarinho, ferragens, esti-
vas, uma fábrica de gelo, uma fábrica de cigarros, torração e 
moagem de café movidas a vapor, botequins, bilhares, enfim, 
consideráveis elementos de progresso e atividade produtiva 
[…] Possui ainda a cidade um pequeno teatro particular, de-
nominado São João, um cinematógrafo e outros centros de 
diversões.77

Em Rio Branco, além dos clubes de futebol, serviam ao 
divertimento da população local o Éden Cinema, o Cinema 
Olympia, o Restaurante 6 de agosto, o Botequim Pourquoi-Pas 
ou os salões dos hotéis Madrid e Duas Nações. Havia também 
o Sport Bar, que servia como referência para partidas e che-
gadas de corridas de bicicletas, além do Bar Acreano, aberto 
todos os dias até meia-noite, com seus bilhares, teatro e café 
concerto “esplendidamente montados” e com “magníficas di-
versões”, segundo propagandas publicadas em um jornal local. 

78 De fato, inúmeras comédias seriam encenadas no palco do 
Bar Acreano a partir de 1910.79 O Smart Club, do mesmo modo, 
era outra casa de diversões que funcionava todos os dias em 
Rio Branco, sempre depois das sessões de cinema, oferecendo 
ao público um “esmerado serviço de bar” e apresentações mu-
sicais com “orquestra de primeira ordem”, segundo anuncia-
vam suas propagandas.80 Os salões do Smart Club, além disso, 
eventualmente também serviam a apresentações de outras 
variedades promovidas por artistas amadores locais ou por 
profissionais vindos de fora, como uma tal cançonetista es-
panhola Maria Alonso, que esteve em Rio Branco em 1918.81 A 
cidade contava ainda com o Teatro Rio Branco, onde além de 
sessões de cinematógrafos, havia ainda espetáculos propria-
mente cênicos promovidos pelo Grupo Dramático Rio Branco.82

A maioria desses espaços culturais, mesmo quando pa-
recem ser associações civis, ostentando o nome de clubes 
recreativos, eram na verdade empreendimentos comerciais, 
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controlados por empresários, que buscavam deliberadamente 
o lucro, como é próprio da atividade. O Xapury Club, em 
Xapuri; o High Life Club, o Club dos Diários e o Majestic Club, 
em Rio Branco, são exemplos nesse sentido. É difícil, porém, 
saber o quão lucrativo eles de fato eram. A julgar pelo tempo 
relativamente curto que muitos deles se mantiveram em fun-
cionamento, provavelmente não muito. Apesar da relativa 
riqueza dos estratos economicamente mais elevados, quase 
sempre ligados aos negócios da borracha, as cidades do Acre 
tinham ainda populações pequenas em princípios do século 
20, com no máximo quatro mil habitantes. A baixa densidade 
demográfica acabava por impor limites objetivos ao potencial 
desse mercado consumidor, o que provavelmente restringia o 
impulso de exploração econômica do mercado de diversões. 
Além disso, o funcionamento da economia da borracha fora 
fortemente caracterizado pela escassez de capital, o que se 
tornou ainda mais evidente depois da crise que afetou o setor 
a partir de 1910.83 É justamente esse contexto o que torna sur-
preendente o número de iniciativas, empresariais ou associati-
vas que ofereciam oportunidades de consumir bens e serviços 
culturais nos momentos de lazer no Acre.

De acordo com indicações mais atuais de sociólogos ou 
economistas, a disponibilidade financeira não necessaria-
mente é o fator mais importante no desenvolvimento de um 
mercado cultural. Além desse aspecto, que tem sua relevância, 
disposições subjetivas para o consumo de certos bens e servi-
ços culturais, seja por gosto, por mero exibicionismo ou por 
quaisquer outros motivos, desempenha um papel bastante in-
fluente nesse processo. A escolarização, mais particularmente, 
tem sido apontada como condição determinante para a cria-
ção de predisposições nesse sentido. Poder-se-ia dizer, por-
tanto, ainda que de forma um tanto quanto especulativa, que 
fatores desse tipo talvez também tenham atuado no passado. A 
presença de indivíduos com passagens por escolas superiores 
de diferentes lugares do Brasil, onde os estudantes e futuros 
entusiastas dos esportes podiam familiarizar-se com códigos 
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de comportamentos favoráveis ao consumo de bens culturais 
como o teatro, a ópera, a música erudita ou mesmo os esportes, 
entre outros, pode realmente ter desempenhado um papel im-
portante nesse processo. Assim, além de variáveis estruturais, 
como os índices de urbanização e de industrialização, a exten-
são dos setores médios ou a disponibilidade social de recursos 
econômicos, indivíduos com espírito de liderança e dotados 
de capital cultural compatível a essa nova estrutura de senti-
mentos, parecem ter cumprido função relevante no desenvol-
vimento e na diversificação de modalidades de lazer.

Influenciadas por paradigmas mais comprometidos com o 
estudo das estruturas do que com os acidentes de conjuntura, 
com sua consequente e pertinente crítica às ênfases tantas ve-
zes exageradas a iniciativas individuais, talvez as historiogra-
fias dos esportes, do lazer e da cultura tenham subestimado 
o papel que indivíduos podem desempenhar em processos de 
transformação histórica.
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Futebol no interior da Bahia, 1920 – 1940
Henrique Sena dos Santos

Oscar Cox, Vitor Serpa, Zuza Ferreira. O que todos estes nomes 
têm em comum? Membros endinheirados das elites burguesas 
no Brasil? Jovens brasileiros que no início do século XX estu-
davam em escolas europeias? De certo modo, estas afirmações 
não estão erradas. Entretanto, o elo que mais comumente liga 
todos estes jovens é uma narrativa já bastante difundida, em-
bora recentemente questionada, de que eles foram os introdu-
tores do futebol no Brasil. Todos eles partilham do grande mito 
de origem do futebol brasileiro, cuja paternidade é atribuída 
a Charles Miller. Com poucas variações, temos o seguinte en-
redo: um jovem traz consigo uma bola de futebol e um manual 
de regras ao retornar dos seus estudos na Europa, difundindo 
o jogo entres os amigos do seu grupo social que, no início do 
século XX, viam nestas e em outras formas de lazer do Velho 
Mundo uma forma de experimentar os ideais de civilidade e 
progresso almejados pelas elites urbanas no afã de modernizar 
as capitais onde viviam.

A historiografia do futebol no país, nos últimos 20 anos, 
muito avançou na desconstrução e desnaturalização desse 
mito de origem do futebol brasileiro. A partir de uma mobi-
lização considerável das mais variadas fontes e abordagens, a 
historiografia do futebol no Brasil tem investido em uma lei-
tura que considera que não existiu um pai do futebol nestas 
terras.1 Obviamente as elites, em determinados períodos, tive-
ram um papel importante no desenvolvimento do futebol no 
país nos primeiros anos. Entretanto, quando pensamos aque-
les jovens endinheirados ao lado de mulheres, trabalhadores, 
moleques de rua, filhos de escravizados e libertos, enfim, uma 
miríade de sujeitos que praticavam e gravitam no universo fu-
tebolístico brasileiro, se investe em uma perspectiva que deixa 
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de valorizar uma História etapista do futebol, que passaria das 
elites para os populares, privilegiando uma visão deste esporte 
que reconhece, desde os primeiros momentos, a presença de 
diversos sujeitos que atribuíam múltiplos e conflitantes sen-
tidos às suas experiências envolvendo o futebol. Enfim, o jogo 
de bola, por aqui, foi polivalente e não se pode mais analisá-lo 
unicamente pelo prisma das elites urbanas.

Mesmo valorizando a presença de outros sujeitos junto às 
elites, a historiografia brasileira sobre o futebol, entretanto, 
consagra a cidade e os grandes centros urbanos como os espa-
ços primordiais de desenvolvimento do futebol nas primeiras 
décadas do século XX. Não raramente associada a este olhar 
está a assertiva de que o jogo de bola representa um elemento 
da modernidade, caracterizado pelo desejo de velocidade, de 
cultivo do corpo, de mundanismo, numa palavra, moderni-
dade. Estes sentidos são colocados em uma perspectiva que 
considera que apenas as grandes cidades, em oposição ao 
campo ou as pequenas vilas e municípios nos recônditos do 
país, são capazes de experimentar esta efervescência.

Ainda estamos distante de pensar outras experiências do 
futebol no Brasil levando em consideração o meio rural ou 
mesmo as cidades interioranas e os sertões brasileiros. Recen-
temente, ainda de maneira muito tímida, alguns estudos têm 
questionado a emergência do esporte no Brasil de início de sé-
culo XX enquanto uma experiência essencialmente urbana ou 
fundamentalmente articulada aos processos de urbanização 
das metrópoles e capitais.2

Tomando como partida este desafio, este capítulo buscar 
problematizar a presença, desenvolvimento e afirmação do fu-
tebol no interior da Bahia, nas décadas de 1920 e 1940. No iní-
cio dos anos 1920, a prática do futebol no país alcança um auge 
em função de alguns fatores: naquele momento, o desenvolvi-
mento de uma imprensa esportiva especializada no Brasil e no 
mundo favoreceu a produção de um conteúdo próprio que, em 
função dos avanços dos sistemas de transporte e comunicação 
como ferrovias, o cabo submarino e o telégrafo, eram rapida-
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mente difundidos em grande parte do país.
Este conteúdo, que se beneficiava largamente das transfor-

mações da imprensa, como a adoção de novas técnicas de pro-
dução, impressão, editoração e circulação, passou a ser muito 
demandado em decorrência da emergência das ideologias mi-
litaristas, eugênicas e higiênicas, que viam na prática do fute-
bol uma forma de regeneração racial e da nação.3 Acreditamos 
que estes elementos tenham contribuído para a difusão da 
prática deste esporte pelo interior baiano, de modo que é neste 
período que as maiores evidências sobre as partidas, clubes e 
ligas de futebol surgem com mais regularidade. Finalmente, a 
década de 1940 encerra o nosso recorte temporal, pois, neste 
momento, podemos identificar a presença de clubes em quan-
tidade significativa, além de algumas ligas esportivas que ti-
nham um calendário esportivo relativamente regular. Neste 
sentido, podemos dizer, com alguma margem de segurança, 
que a prática do futebol em algumas regiões do interior da 
Bahia estava consolidada.

Diante deste contexto, a intenção deste capítulo é apontar 
caminhos que nos ajudem a pensar de que forma o futebol 
foi introduzido no cotidiano das cidades e vilas do interior 
da Bahia, bem como quais sentidos foram atribuídos ao jogo 
de bola, tanto pelos praticantes locais quanto pela imprensa 
baiana e de outros lugares do país que noticiavam este cenário 
esportivo. Preocupa-nos pensar se os ideais de civilidade, pro-
gresso e modernidade também atuaram na explicação do fute-
bol interiorano e de que forma estes sentidos dialogaram com 
outras sociabilidades e sensibilidades que constituíam na-
quele momento o cotidiano do mundo não necessariamente 
urbano ou das pequenas vilas.

Do ponto de vista espacial, privilegiamos algumas regiões 
da Bahia, como o recôncavo, os sertões e os litorais norte e sul. 
Nem sempre estes nomes foram utilizados para identificar as 
regiões na época, pois alguns destes modos de organização 
nem sempre existiram na classificação territorial do estado. 
Deste modo, para facilitar a leitura, usaremos os nomes das re-
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giões atuais. Caso necessário, explicaremos ao longo do texto, 
como algumas cidades, embora façam parte de uma determi-
nada região, historicamente pertenceram a outras denomina-
ções territoriais que não mais oficialmente utilizadas.

Para viabilizar este capítulo, mobilizamos um conjunto de 
fontes como textos, colunas e notas de jornais e revistas ilus-
tradas, especialmente a Semana Sportiva que era editada em 
Salvador. Estes e outros periódicos do país circularam pela 
Bahia naquelas décadas e possuem dados sobre as partidas 
realizadas, a fundação de clubes e ligas esportivas, além de al-
guns dos personagens que gravitavam no universo esportivo 
interiorano. Outro conjunto de fontes valioso para este traba-
lho foi constituído de gravuras, como os clichês que nos ofe-
receram indícios sobre o perfil sociorracial dos chamados “je-
cas”, os sportsmen do interior. Por fim, não podemos esquecer 
da importante contribuição da historiografia sobre as várias 
cidades do interior do estado que embora não tenha pensado 
no futebol enquanto objeto principal de estudo, exploram a 
prática esportiva ao relacioná-la com os estudos sobre as so-
ciabilidades nestes lugares.

O Recôncavo baiano

Não é possível iniciar esse texto sem apontar o Recôncavo 
baiano como umas das principais regiões do interior na Bahia 
onde se desenvolveram práticas esportivas no início dos anos 
1920. Aqui, compreendemos o Recôncavo a partir de uma pers-
pectiva histórica que abarca as cidades e vilas de um amplo es-
paço ao redor da Baía de Todos os Santos. Nossa perspectiva vai 
ao encontro dos autores que pensam o Recôncavo não apenas 
definido no espaço físico ou pelas cidades que o constituem, mas 
também pela identidade, cultura e história da região.4 Assim, o 
que chamamos hoje de Recôncavo, naquele período também 
compreendia algumas cidades e espaços das regiões do mapa 
apresentado como o baixo sul, a exemplo da cidade de Jaguaripe 
e a região metropolitana de Salvador, como a ilha de Itaparica.
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Em praticamente todas as principais cidades que compõem 
este território encontramos indícios de práticas esportivas, es-
pecialmente o futebol. São muitas notícias em impressos da 
capital e do interior sobre a fundação de clubes e até mesmo 
de ligas esportivas em cidades daquela região, além de excur-
sões envolvendo times da capital e daquelas cidades. Não ne-
cessariamente em ordem de importância, podemos considerar 
tal desenvolvimento a partir das especificidades da região. De 
certo modo, a proximidade com Salvador, especialmente as ci-
dades como Cacheira, São Félix e Santo Amaro, possibilitava 
um intercâmbio constante. A presença do rio Paraguaçu como 
a principal via de ligação entre a capital e o Recôncavo favo-
recia as trocas comerciais, viagens a passeio e trabalho que 
poderiam fomentar as sociabilidades futebolísticas entre os 
moradores da capital e do interior.

Nesta direção, encontramos significativas notícias sobre 
amistosos envolvendo clubes de Salvador e de cidades como 
Mar Grande, Itaparica, Cachoeira, São Félix, Nazaré e Santo 
Amaro, como a ocorrida entre o Club Elite Santamarense, 
desta última cidade, e o Club Chile, da capital. Os “visitantes 
chegaram em Santo Amaro, sendo recebidos pelo Elite que os 
conduziu à pensão familiar, onde o orador oficial do Club, Nel-
son Assis, deu boas vindas ao Chile”.5 Os jogadores almoçaram 
e pela tarde partiram para o Campo Riachuelo, “onde já aguar-
davam o embate grande massa de povo e o escol da sociedade 
santamarense, dando ao campo um aspecto imponente”.6

Curiosamente, entendemos que outro fator relevante se 
dava pelo fato do Recôncavo baiano, mais especificamente o 
seu núcleo, ter perdido a centralidade econômica em função 
da grande crise açucareira na segunda metade do século 19. A 
decadência neste setor, em alguma medida, fez com que hou-
vesse uma tentativa das elites tradicionais manterem o poder 
político, agora compartilhado com a ascensão de grupos so-
ciais como os comerciantes e os profissionais liberais. Desta 
forma, as gerações seguintes das famílias dos tradicionais 
proprietários de terras no Recôncavo buscavam nas profissões 
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liberais, notadamente a medicina, a advocacia e nas articula-
ções com os comerciantes, uma forma de manter a dominação 
política. Paralelamente, a crise fez com que houvesse a diver-
sificação das atividades produtivas no Recôncavo e, nesta dire-
ção, o comércio, as empresas têxteis e fumageiras assumiram 
uma importância relevante e foram decisivas na reconfigura-
ção das forças econômicas da região.7 Enfim, as cidades de Ca-
choeira e São Félix se constituiriam enquanto centros comer-
ciais de trocas de mercadoria entre o sertão baiano e a capital.

De toda sorte, tanto os jovens, filhos da classe proprietária 
rural, quantos os comerciantes e empresários, viram no fute-
bol uma forma de estar em sintonia com o novo, na busca ou 
manutenção de prestígio e poder. Alguns nomes de dirigentes, 
jogadores e outros personagens que gravitam no universo es-
portivo local dão pistas sobre este processo. Um dos diretores 
do Sport Clube Democrata, da cidade Cachoeira, era o famoso 
comerciante Coronel José Ramo de Almeida, que chegou a ser 
intendente de São Félix entre 1912 e 1915.8 Enfim, acreditamos 
que estas especificidades tenham contribuído para que o Re-
côncavo tenha sido um dos principais polos de desenvolvi-
mento das práticas esportivas no interior da Bahia.

Corrobora para nossa tese a quantidade relevante de notí-
cias envolvendo a prática esportiva nestes locais. Às margens 
do rio Paraguaçu, além do Democrata, temos notícias na ci-
dade de São Félix sobre a fundação de clubes como Associação 
Desportiva Paraguassú, Associação Desportiva Fluminense, 
Associação Desportiva Ypiranga por Cachoeira e Associação 
Desportiva Flamengo. Por sua vez, em Santo Amaro, localiza-
mos o Riachuelo, Elite, Ypiranga, Ideal e Comercial.

Em sua maioria, eram clubes de elite, cuja composição so-
cial envolvia acadêmicos, profissionais liberais e coronéis, a 
exemplo do Santo Antonio Athletico Club, da cidade Santo 
Antônio de Jesus, cuja diretoria era composta pelo dr. José 
Pithon, pelo coronel Jovino Amancio e pelo farmacêutico Ed-
gard de Veiga Argollo. Uma notícia sobre a realização de par-
tidas amistosas, na cidade de Santo Amaro, em benefício do 



159

prédio do Instituto Histórico Geográfico da Bahia (iHGb), re-
vela o perfil social de alguns destes clubes, bem como dos seus 
entusiastas mais próximos:

A bela cidade de Santo Amaro, ávida pela grandeza dos seus 
filhos atuais e sempre atenta ao equilíbrio dos seus feitos de 
antanho, conseguiu organizar, em favor da Casa da Bahia, no 
domingo, 30 de abril, um torneio de foot-ball entre os clubs 
locais: Riachuelo, Elite, Ypiranga, Ideal e Comercial. A essa 
linda festa, compareceu o que há de mais puro na sociedade 
santamarense. Todos os encontros foram paraninfados por 
pessoas de grande destaque e tiveram prêmios valiosos, des-
tacando-se o bronze do vencedor do torneio, oferta do dr. In-
tendente desse próspero município.9

Os registros fotográficos também contribuem para traçar-
mos um perfil sociorracial dos sportsmen do Recôncavo. Pelos 
clichês podemos afirmar que a maioria daqueles era branca e 
jovem (Figura 17). Entretanto, é possível identificar nas ima-
gens que também há a presença de pessoas negras, o que in-
dica que, apesar de uma hegemonia das elites neste cenário 
esportivo, as camadas populares e subalternizadas também 
já estavam presentes nestes espaços. A presença dos negros 
no clichê abaixo, da seleção de Cachoeira organizada para a 
disputa do Torneio Intermunicipal em homenagem ao iHGb, 
é um indício que, no interior, estes grupos não praticavam o 
futebol apenas nas ruas, mas de forma institucionalizada tam-
bém (Figura 18). Enfim, estas evidências reforçam a ideia de 
que naquele momento o futebol já estava popularizado.

Não conhecemos, precisamente, qual era a estrutura des-
tas agremiações e sabemos muito pouco sobre o seu nível de 
institucionalização. Porém, as notícias sobre a fundação dos 
clubes nas diversas cidades apontam que a maioria das asso-
ciações tinha diretoria e conselhos. Além de noticiadas pela 
imprensa da capital e do interior, possuíam um número con-
siderável de associados, o que nos faz supor que certos clubes 
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poderiam contar com uma estrutura física e burocrática mais 
organizada. Uma nota sobre uma associação da cidade de Na-
zaré informa que:

Figura 17. Team do Palestra Bahia de Santo Amaro

Figura 18. Seleção de Cachoeira para a disputa  
do Torneio Intermunicipal
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O Athletico Foot-ball Club da próspera cidade de Nazareth é 
um dos grêmios que mais tem trabalhado pelo levantamento 
do esporte no interior do Estado. Fundado em 20 de setem-
bro de 1921, por um pequeno grupo de vinte rapazes, conta, 
hoje, com o avultado número de 395 sócios. É o grêmio mais 
simpático da cidade e conta com grande número de fervoro-
sas torcedoras. Tem enfrentado valorosos adversários, tanto 
locais como de cidades vizinhas, conquistando brilhantes 
vitórias. Edgar Matta, Felinto Vaz Sampaio, João Francisco 
da Cunha, Julio Nunes Vieira, Antonio Marinho Avelar, Ilde-
fonso Caldas.10

Alguns, como o Democrata de Cachoeira, possuíam até se-
des próprias como noticiou a Semana Sportiva:

Inaugurou-se, no domingo último na cidade de Cachoeira, 
com as formalidades de estilo, a garage do Sport Club De-
mocrata, achando-se presente o seu presidente o sr. Manoel 
Alves Dias e grande número de associados. A garage fica si-
tuada em S. Félix, na rua Dannemann e no pavimento térreo 
do coronel José Ramos de Almeida, a qual foi oferecida pelo 
sr. Julio Ramos.11

Finalmente, a organização de algumas destas entidades 
também era observada na estrutura que existia em torno de-
las. A Semana Sportiva informou que o mesmo Athletico Foo-
t-ball Club de Nazaré jogava as suas partidas em um pequeno 
estádio, indicando que alguns campos de futebol do interior 
poderiam não ser espaços improvisados. Além disso, com seus 
mais de 300 sócios, parece evidente que as sociabilidades en-
volvendo aquele clube não se resumiam apenas aos atletas ou 
aos jogos propriamente ditos, mas a todos os associados, haja 
vista a inauguração do novo pavilhão do Athletico:

O jogo bretão continua em franco progresso no interior do 
Estado. E, uma prova frisante é a cidade de Nazareth, onde 
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efetuou-se em 15 de mês passado, com grande solenidade, a 
comemoração do grande aniversário do valoroso grêmio local 
Athletico Foot-ball Club. A primeira parte do programa cons-
tou de uma missa festiva na catedral e a bênção do novo pa-
vilhão do club, comparecendo com muitas famílias, autorida-
des, crescido número de desportistas e as filarmônicas locais. 
À tarde, realizou-se a inauguração do estádio, atualmente um 
dos melhores do interior do Estado, trocando-se várias sauda-
ções e este ato foi presidido pelos srs. da Liga Nazarena e o dr. 
Edgard Matta. Depois de ruidosas aclamações aos clubs locais, 
tiveram início os encontros de Foot-ball, jogando as delega-
ções do Athletico, em 3 partidas, contra Camamú, o Comércio 
e o Internacional.12

Ao que parece, a cidade de Nazaré se destacava no que se 
refere ao desenvolvimento esportivo do Recôncavo, talvez em 
função da cidade ser uma das mais comercialmente ativas e 
dinâmicas da região no período. Não raramente, a imprensa 
especializada de Salvador publicava conteúdo sobre o pro-
gresso da região. Era comum a presença das imagens que pro-
curavam atestar a condição da cidade nazarena.

O desenvolvimento esportivo de Nazaré era acompanhado 
por sua vizinha, Santo Antônio de Jesus, que também possuía 
alguns clubes e um estádio. Estes feitos não passaram desper-
cebidos pela Semana Sportiva que relatava frequentemente o 
progresso esportivo daquela cidade.

A florescente cidade de Santo Antonio de Jesus está na lide-
rança do desporte bretão no interior do Estado, possuindo já 
uma bela praça deste jogo, inaugurada recentemente com a 
estadia do Argos Foot-ball Club, do Mar Grande. Entre os grê-
mios locais, destaca-se pela sua organização, o Santo Antonio 
Athletico Club, que, além das grandes simpatias gozadas no 
alto escol daquela cidade, possui uma diretoria enérgica, que 
não poupa esforços para o engrandecimento do club. Após 
a inauguração do estádio, vários encontros intermunicipais 
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foram realizados, cabendo a maioria dos triunfos locais. Foi 
muito empolgante o preio ultimamente realizado entre os 
quadros representativos do Santo Antonio e do Amargosa, 
da cidade deste nome. À noite, realizou-se na sede do Santo 
Antonio, a entrega de lindas medalhas aos vencedores, por 
intermédio da senhorinha Beatriz Amorim, comparecendo 
a este ato, inúmeros cavalheiros e graciosas senhorinhas. À 
digna diretoria do Santo Antonio, enviamos os nossos para-
béns pela eficiência e progresso que está dando ao foot-ball 
no interior do Estado.13

Além de um tom elogioso, as notícias da revista geralmente 
eram acompanhadas de imagens e títulos chamativos. A nota 
acima, por exemplo, é antecedida por um grande clichê do es-
tádio santo-antoniense com o título “O Foot-ball” no interior: 
Santo Antonio de Jesus na vanguarda”.

O nível de organização do futebol em algumas cidades do 
recôncavo chegou a tal ponto que uma Liga foi fundada. O De-
mocrata, juntamente com outros clubes de Cachoeira e São 
Félix, fundou a Liga Intermunicipal de Desportos Terrestres 
que, ao que tudo indica, foi uma das primeiras ligas esportivas 
do interior da Bahia nos anos 1920. Entres os seus dirigentes 
encontramos os majores Affonso Alves Dias e Juvenal Mo-
reira Marques, figuras da administração superior da Estada de 
Ferro Central da Bahia, além do renomado advogado e jorna-
lista cachoeirano, Carlito Onofre. A Semana Sportiva foi uma 
das grandes divulgadoras do campeonato da Liga. Nos anos 
de 1921 e 1922 não foram poucas as informações sobre o an-
damento da competição organizada pela entidade. O Torneio 
Início da temporada de 1921 foi descrito da seguinte forma:

Prometem ser imponentes as festas desportivas, que serão 
efetuadas, hoje, na heroica cidade da Cachoeira. A Liga inter-
municipal de Desportos Terrestres, daquela cidade, fundada 
há pouco, vai dar mostras de que a mocidade cachoeirana 
trabalha pelo desenvolvimento, na zona do Paraguassú. As 
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festas de hoje, na vasta praça Maciel, serão abrilhantadas por 
toda as bandas musicais de Cachoeira e S. Félix, havendo uma 
parada desportiva dedicada à Liga Bahiana e à Associação de 
Cronistas Desportivos, desta capital. 14

Na edição seguinte, a Semana Sportiva noticiou com deta-
lhes a realização do evento:

Conforme previamente anunciado, realizou-se ontem no do-
mingo próximo passado, na cidade de Cachoeira, o torneio 
início do 1º Campeonato da Liga Intermunicipal de Desportos 
Terrestres, apesar dos continuados aguaceiros que caíram so-
bre a formosa cidade, desde a sexta-feira última. Dizer-se, ape-
sar das chuvas impertinentes, do brilhantismo desse festival, 
onde, aliada a lhaneza espartana da fidalguia da mocidade de 
Cachoeira e São Felix, via-se a fina flor da elite cachoeirana 
e sanfelixta, seria, talvez, deslutrar, com a possível tibieza da 
nossa pena, a primorosidade da beleza do citado festival.15

O semanário ainda lembrou que estiveram presentes os re-
presentantes das principais entidades esportivas de Salvador, 
como a Liga Bahiana de Desportos Terrestres, a Liga Barrense, 
a Associação Baiana de Cronistas Desportivos e a Semana 
Sportiva. Estas presenças são um indício que a Liga Intermu-
nicipal não se desenvolvia sozinha. Pelo contrário, parecia 
existir um diálogo envolvendo dirigentes e entidades esporti-
vas da capital e do interior, tal como ocorria com as trocas co-
merciais. Estas articulações apontam que as práticas esporti-
vas no Recôncavo, sertão e outras regiões da Bahia mantinham 
relações com a capital fazendo parte de um circuito, de uma 
rede esportiva. É grande a quantidade de informações sobre 
excursões de clubes entre Salvador e o interior, além da parti-
cipação de atletas das principais ligas da capital em amistosos 
naquelas localidades. Inclusive, a presença dos sportsmen so-
teropolitanos geralmente se dava por convite feito pelos diri-
gentes locais não raramente envolvendo algum dinheiro. Ao 
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tempo em que tal dinâmica trazia prestígio à cena esportiva do 
interior, gerava algum lucro para os atletas em um período de 
emergência do chamado profissionalismo marrom.

A constante interação esportiva parece ter chegado ao auge 
através da iniciativa de um importante sportsman cachoeirano, 
o Bernadino de Souza, em organizar o primeiro Torneio Inter-
municipal em benefício da construção do prédio do Instituto 
Histórico e Geográfico da Bahia, apelidado de A Casa da Bahia. 
Pelo que consta, foram convidadas as seleções de Santo Amaro, 
Castro Alves, Cachoeira, São Gonçalo dos Campos, Feira de 
Santana, Itabuna, Ilhéus, São Felix, Bomfim, Juazeiro, Muritiba 
e Itaparica, enfim de praticamente todas as regiões do estado.

Podemos imaginar que tal iniciativa buscava expressar, 
através do futebol, o interesse dos sportsmen do interior em 
contribuir para a afirmação de uma identidade baiana ainda 
muito centrada em Salvador. A construção do prédio do Ins-
tituto ocorreu em um momento decisivo de defesa de uma 
identidade baiana frente a um processo de gradativa perda 
da centralidade e prestígio da Bahia no cenário nacional no 
início do período republicano.16 Portanto, o Instituto vinha 
celebrar e comemorar um passado glorioso baiano numa ten-
tativa de recolocar a importância do estado no novo cenário 
político. Deste modo, o torneio Intermunicipal nos parece ser 
uma forma do interior baiano reivindicar esta Bahia gloriosa 
também para si e não apenas para sua capital. Embora não 
tenha contado com as presenças de todas as cidades listadas, 
a competição foi considerada um sucesso pela imprensa so-
teropolitana e teve como vencedor o selecionado de Feira de 
Santana. A Semana Sportiva foi umas das mais entusiastas da 
inciativa de Bernadino Souza, tecendo elogios que vale a pena 
serem lidos:

A lembrança de comemoramos o centenário da independên-
cia com um novo prédio para o Instituto Histórico, como um 
monumento recordativo foi logo batizada de A Casa da Bahia. 
Daí, da manifestação de todas as suas classes; vejo também 
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a ideia de uma festa esportiva, na Graça. Da heroica cidade 
de Cachoeira, que soube com valor, de armas em punho pela 
liberdade deste querido torrão e que ainda guarda a reminis-
cência da magna pugna e a hereditariedade do valor de nos-
sos avoengos, deu o grito de reunir. Ecoou a ideia do sr. Ge-
nunino de Araujo, espalhou-se por todo o Estado o Torneio 
Intermunicipal e, pressurosos acorreram à capital dez embai-
xadas, disputando jogos entre si, cujo produto será para o mo-
numento da Bahia. Quando terminou o que tomaram como 
dever, imediatamente partiram para os seus lares, levando a 
alegria na alma de ter praticado uma ação louvável, que só os 
são de espírito sabem compreender. Aceitem srs. Embaixado-
res, os nossos louvores por este rasgo, nossos cotos são para 
que jamais se apague este entusiasmo pelas grandes causas, 
pois, convictos estamos que, por este caminho iremos aos 
píncaros da perfectibilidade humana.17

Ao relacionar a iniciativa esportiva com o chamado passado 
heroico de Cachoeira, uma cidade que contribuiu decisiva-
mente para a independência da Bahia e do Brasil, a notícia da 
revista nos leva a pensar que o futebol cumpria uma função 
patriótica para os baianos, de modo que a participação de ci-
dades de todas as regiões do estado nas festas esportivas era 
lembrança não muito distante da importância e do papel do 
Recôncavo na afirmação de uma ideia de Bahia como heroica 
e mãe do Brasil.

Se a realização e repercussão do Torneio Intermunicipal 
nos revelou uma relação amistosa entre a capital e o interior, 
outras fontes apontam para as tensões que porventura exis-
tiam neste diálogo. Em algumas crônicas e comentários sobre 
os amistosos entre times de Salvador e do interior, temos a im-
pressão de que alguns sportsmen do Recôncavo, do Sertão ou 
de outra região nem sempre atribuíam um sentido semelhante 
à sua experiência com o futebol, divergindo do modo como al-
guns soteropolitanos o praticavam e defendiam, sobretudo os 
intelectuais.
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Por mais que aqueles vissem no futebol uma forma de es-
tar em contato com as novas sociabilidades ditas mundanas 
em uma tentativa de colocar as suas cidades no mapa do pro-
gresso e civilidade, nem sempre cumpriam com determinados 
códigos, formalidades e educação esportiva. Este distancia-
mento entre o futebol idealizado e o praticado levava a im-
prensa, sobretudo a de Salvador, a questionar e talvez consti-
tuir uma hierarquia entre o futebol dos sportsmen da capital, 
visto como o correto, distinto e cavalheiro, com o futebol dos 
denominados “jecas”, sem civilização. Obviamente esta estra-
tégia ignorava que na própria capital a prática do futebol, en-
tre as elites, há algum tempo já havia deixado de ser majorita-
riamente cavalheira e educada.18

Um amistoso realizado na cidade de Mar Grande, entre um 
clube da capital, o Castello Branco e o Argos, o time local, ilu-
mina um pouco mais a nossa compreensão sobre o processo. 
O colunista da Semana Sportiva que cobriu o jogo relatou que, 
logo na recepção, “apenas esperava os da comitiva, que era de 
20 pessoas, um distinto cavalheiro, apesar de avisado o team 
local, o Argos, que teria de enfrentar o Castello Branco”.19 Se 
não bastasse este inconveniente, a partida marcada para as 15 
horas, iniciou com atraso, pois “o team local que se demorava 
por faltar a um o calção, a outros a camisa que estava suja e 
assim por diante”.20 Para o colunista, a partida, propriamente 
dita, foi uma demonstração de grande superioridade do Cas-
tello Branco, tendo vencido a pugna por 5x2. O resultado “foi a 
zanga do pessoal que estava acostumado a dar pancada sem-
pre e não querer se resignar, agora, a apanhar. E não fora a 
respeitabilidade de alguns elementos que formavam a embai-
xada do Castello Branco e saia tudo de Mar Grande embaixo de 
pancadaria grossa como já tem acontecido com outros. Isto é 
uma boa recomendação para o esporte ali”. Se já não bastasse 
todos estes inconvenientes, ao final da contenda, quando os 
jogadores adversários se cumprimentam, ocorreu um fato 
muito curioso:
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O pessoal deste, necessariamente mais conhecedor da edu-
cação, saudou o Argos, dando mais uma lição de moralidade 
esportiva, além das muitas antecedentemente dadas. E reuni-
dos os rapazes deram um longo Aleguá. Esperavam, natural-
mente, pela resposta; silêncio completo, zum-zum, resmun-
gos quando um jegue mais educado deu a sua nota. Alguns 
moços do quadro local participaram aos visitantes de que 
aquilo era a resposta ao Aleguá. Conclusão: o Jegue delica-
damente responderá pelo Argos numa prova de melhor edu-
cação. Os que se resolverem, pois doravante a irem disputar 
matchs amistosos com o Argos se precavenham, se não é pan-
cada certa.21

Ironicamente, ao utilizar o jegue para lembrar da falta de 
educação esportiva dos sportsmen interioranos, o colunista da 
Semana Sportiva talvez não tenha atentado para a ideia de que 
a prática do futebol por parte daqueles atletas não necessaria-
mente deveria exigir algum tipo de deferência, ainda mais de-
pois de uma derrota fragorosa.

Entretanto, a mesma imprensa que criticava o comporta-
mento dos clubes dos recônditos baianos, constituindo, impli-
citamente, uma ideia de superioridade entre a capital e interior, 
em suas análises sobre o futebol da capital deixa transparecer 
que, em matéria de educação esportiva, o comportamento de 
alguns sportsmen soteropolitanos não era muito diferente dos 
jogadores do Argos.

Durante a presença dos times do interior na capital para o 
Torneio Intermunicipal, estes jogaram alguns amistosos con-
tra os clubes de Salvador. Comentando uma pugna entre a As-
sociação Atlética da capital e o selecionado de Ilhéus, o edi-
tor da Semana Sportiva queixava-se da violência empregada 
no jogo por parte do time soteropolitano, ainda mais que os 
jogadores “deviam ser condescendentes para os intermunici-
pais porque a superioridade estava do seu lado, não se equi-
valiam”.22 Logo, ele continua, “não se devia, de forma alguma, 
empregar violência, ficou provado o temor dos fortíssimos: 
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não tem confiança no seu jogo, no seu valor, tanto assim que 
até nestas partidas empregam violência para obter vitória”.23

Uma lembrança que agravava ainda mais este episódio foi 
o fato da Associação Atlética ter evitado jogar contra clubes do 
Rio de Janeiro que, meses atrás, estiveram em Salvador para a 
disputa de alguns amistosos. Assim, o redator se perguntava 
por que “não mostram todo este valor quando era necessário, 
quando o momento impunha a vitória, para o renome dos es-
portes baianos”?

Outras fontes da própria Semana Sportiva nos levam a pen-
sar que o futebol fora de Salvador poderia algumas vezes dar 
demonstração de superioridade na técnica e na educação es-
portiva. Em mais um dos amistosos entre clubes da capital e 
do interior, desta vez envolvendo um selecionado de jogado-
res de vários times de Salvador contra a Associação Atlética 
de Nazaré, o redator do semanário tece uma longa e elogiosa 
crônica sobre esta pugna:

“Coisas Alheias.
O Foot-ball em Nazareth.
Há coisas que se tornam originais e interessantes, pelo seu 
feito, quase sem mestre, sem profissionais e sem instruções 
outras, que não seja o querer aliado à boa vontade, fonte sem-
pre fecunda dos ideais do homem. Vem, a propósito, o que 
sucedeu em Nazareth, no domingo último.
Ninguém havia de prever que, elementos de diversos clubs 
sportivos desta capital, pudessem ser derrotados, em um 
encontro com os filhos da progressista cidade do interior 
da Bahia, pelo score de 2x1, consoante tivemos ensejo de 
testemunhar.
Estamos muitos longe de escrever aqui crônicas desportivas 
do embate entre o selecionado visitante e o tem a Associação 
Athletica de Nazareth, no campo desta, naquela cidade, algo 
civilizada.
Entretanto, não hesitamos em afirmar que ambos os conjun-
tos atuaram com tal precisão, que nos causou profundo entu-
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siasmo, dado os modos porque, obedecendo a certa regra do 
jogo, ambos souberam se conduzir, dando resultado que acima 
mencionamos.
É certo que não foi um scratch oficial para Nazareth, com o in-
tuito de se bater com os Jecas Civilizados dali, pelo menos não 
nos constou este fato. Mas não se pode contestar que distintos 
moços, não sabemos de qual agremiação, formaram um sele-
cionado particular, ali chamado scratch baiano, indo àquela 
cidade, de onde trouxeram a mala pesada, consoante se diz, 
vulgarmente.
Via-se em redor do stadium o mundo feminino da pitoresca 
cidade que num delírio intenso aclamava, incessantemente, 
o team vitorioso.
Os visitantes ficaram desolados ante a derrota, vendo todo o 
seu empenho baldado e a sua torcida ironicamente despres-
tigiada pela corrente vencedora, embora não lhes faltassem 
observações que de comum se ouvem de quantos perdem 
quaisquer expectativas por si alimentadas.
O êxito do encontro desportivo foi bastante original e os naza-
renos estão de certo ufanados com o resultado conhecido, ali-
mentando assim com eficácia maior orgulho de que se possa 
supor e nós não deixamos de lhes dar razões.
Quanto as demais festas que se desenrolaram naquela cidade, 
como fosse a passeata e parada do Tiro do Comércio, recep-
ções etc. não nos passaram despercebidas, porém, o espaço 
de que dispomos é curto para analisar, mesmo ligeiramente.24

A matéria nos permite algumas reflexões. Como se vê, há 
uma ironia e sarcasmo em reconhecer que os “jecas civiliza-
dos” de uma cidade “pitoresca” e “algo civilizada” poderiam, 

“quase sempre sem mestres, sem profissionais e sem instru-
ções outras”, enfrentar e vencer um selecionado da capital. Tal 
afirmativa corrobora para a nossa ideia de que, para imprensa 
da capital, o esporte no interior vivia de forma rudimentar e 
isolado do resto do mundo. Além disso, tal partida foi ambien-
tada em uma atmosfera altamente festiva, com as passeatas, 
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recepções e a presença do mundo feminino, elementos que 
atestam, enfim, o mundanismo que muitos reconhecem a 
existência apenas nas grandes cidades.

Os sertões baianos

Em regiões mais afastadas da capital também foi possível 
identificar a presença do futebol, como foi o caso do sertão 
baiano que, historicamente, desde os tempos coloniais, pos-
suía uma definição muito heterogênea.25 Aqui estamos com-
preendendo esta região como geograficamente mais ao inte-
rior do estado, em oposição geográfica à capital, ao recôncavo 
e ao litoral. Com isso queremos nos afastar de uma ideia de 
sertão como uma região inóspita ou isolada. Trabalhamos com 
as cidades como Feira de Santana, Lençóis, Senhor do Bomfim, 
Mundo Novo, Juazeiro, Jequié e Amargosa, sendo que estas 
duas últimas estão situadas respectivamente em regiões de 
fronteira do sertão com o Sudeste baiano e o Recôncavo.

Ao adotarmos este critério, veremos que muitas das cidades 
que estamos compreendendo enquanto sertão fazem parte de 
outros territórios culturais. Com alguma segurança, podemos 
entender que o sertão baiano englobava as atuais regiões do 
Portal do Sertão, Bacia do Jacuípe, Sisal, Sertão do São Fran-
cisco e os Piemonte do Norte do Itapiruci, da Diamantina e do 
Paraguaçu, para citar os principais territórios.

Assim como nas cidades do Recôncavo, é possível perce-
ber uma movimentação esportiva, ainda que tímida se com-
paradas. No caso de Feira de Santana, a historiografia recente 
aponta que a cidade não ficou distante da capital e do Recôn-
cavo no que se refere ao desenvolvimento das práticas espor-
tivas, pois alguns estudos também datam do início do século 
20 os primeiros envolvimentos com atividades como o futebol. 
As primeiras evidências sobre o jogo bretão em Feira de San-
tana são de 1907 quando, segundo a leitura de jornais feita pela 
historiadora Aline Santos, ocorreu uma partida entre o Santos 
Dumont, time da capital, e um grupo de estudantes de férias e 



172

pessoas da cidade.26

Apesar desta evidência, não é possível afirmar que o desen-
volvimento esportivo em Feira de Santana tenha ocorrido de 
forma contínua e progressiva. As fontes e a leitura de outras 
referências historiográficas indicam que, assim como em ou-
tras cidades do interior da Bahia, a década de 1920 representou 
o auge das atividades esportivas naquela cidade.

A historiadora Aline Santos oferece pistas que corroboram 
com a nossa argumentação.27 Entre os anos de 1919 e 1931 não 
foram poucas as notícias encontradas sobre a realização de 
amistosos entre os selecionados feirenses e os de Salvador e o 
de cidades vizinhas como Santo Amaro e São Félix. Na revista 
Semana Sportiva também encontramos algumas notícias des-
tas pugnas:

Segundo estava anunciado, realizou-se, domingo próximo 
passado, o encontro entre os selecionados desta cidade e de 
S. Gonçalo, dirigido tecnicamente pelo dr. Gastão Guimarães, 
que agiu com critério. Ao terminar o jogo, o Dr. Gastão Guima-
rães fez entrega ao team vencedor das medalhas oferecidas 
pela firma desta cidade, Adalberto Pereira e C.
Regular assistência compareceu à praça de esportes Leolindo 
Ramos, para presenciar a sensacional peleja amistosa entre 
os mais velhos rivais dos nossos campos de foot-ball.
As arquibancadas daquele logradouro, apesar do tempo frio 
chuvoso, estavam literalmente ocupadas, apresentando o as-
pecto dos grandes festivais esportivos em que se decide a posse 
de um título, em que se resolve uma questão de honra, em que 
se disputa um prêmio de valor, entre candidatos à hegemonia 
esportiva.
Toda aquela multidão de ansiosos que compareceu ao sta-
dium assistiu a uma bem interessante luta de foot-ball.
Amanhã realiza-se o festival de atletismo, terminando com 
um encontro entre o team que venceu o de S. Gonçalo e um 
combinado também desta cidade. Abrilhantará a festa a Fi-
larmônica 25 de março.28
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Como se pode notar acima, este encontro foi organizado 
pelo dr. Gastão Guimarães, que pertencia a elite intelectual 
de Feira de Santana. Ele era um dos principais entusiastas das 
novas e mundanas sociabilidades na cidade, “tendo atuado 
em outras instituições, como o Grêmio Lítero-Dramático Rio 
Branco, a Filarmônica Vitória e a Escola Normal”.29 Além disso, 
Gastão Guimarães:

Por ser médico e também atuar no campo da educação, incen-
tivava o esporte como instrumento disciplinador dos indiví-
duos. Assim, Dr. Gastão Guimarães agia no sentido de lançar 
através das diversas instituições em que atuava a difusão de 
ideias civilizadoras, quer seja no campo da educação, ou no 
dos esportes.30

Em Feira de Santana, a ideia de pensar as práticas esporti-
vas por uma ótica civilizadora e higienista parece ter encon-
trado um terreno fértil. A historiografia já demonstrou que a 
cidade era conhecida por ter uma natureza sã, revelando “de 
imediato, a visão de que a especialidade da terra encontrava-

-se em sua capacidade de cura e/ou preservação da saúde da-
queles sob sua influência”.31 Outros historiadores encontraram 
indícios que reforçam esta relação quando identificam, na im-
prensa local da década de 1930, as palavras de intelectuais que 
viam no esporte um meio “para servir dois misteres, distrair o 
público e desenvolver o físico dos moços, dando-nos certeza 
de uma geração mais forte”.32

Na historiografia sobre Feira de Santana, o que também 
chama atenção é o desejo das elites intelectuais locais em pen-
sar uma civilidade que estimule o progresso da cidade, sobre-
tudo em comparação a outras localidades da Bahia, inclusive 
da capital. Em um texto datado da década de 1940 de uma re-
vista local, o historiador Clóvis Oliveira identificou uma pas-
sagem indicando que o grande “apreço pelos esportes pelas 
elites feirense os elevavam como a terra que mais cultiva o fu-
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tebol no Estado, contribuindo para que a cidade seja a maior, a 
mais bela, a líder das cidades que mais progridem na Bahia”.33

Por outro lado, os mesmos historiadores citados também 
apontam que estas representações e as experiências destes 
grupos com o futebol, conviviam com apropriações que os po-
pulares locais faziam do jogo nas ruas e becos da cidade. Ao 
que parece, independente da forma como era praticado, o fu-
tebol se consolida na cidade na década de 1940, sobretudo com 
a criação da Liga Feirense de Desportos.34

Em outras paragens sertanejas, identificamos o papel das 
ferrovias na introdução e desenvolvimento das atividades es-
portivas. Na historiografia sobre a cidade de Amargosa, que 
fica em uma região da fronteira entre o Sertão e o Recôncavo, 
encontramos evidências sobre a presença do trem na consti-
tuição de sociabilidades mundanas. Aquela cidade era cortada 
pela Tram Road de Nazareth, ferrovia que foi a terceira a ser 
construída na Bahia. Em 1875, esta ferrovia inaugurou o seu 
primeiro trecho, partindo de Nazaré, “um porto fluvial no rio 
Jaguaripe na borda Sul do Recôncavo, e dirigia-se para o Su-
doeste da província atravessando o vale do rio Jequiriça”.35

Em 1927, a linha chegou ao seu outro extremo ao alcançar 
a cidade de Jequié. Esta e outras ferrovias que veremos mais 
adiante foram fundamentais nas trocas comerciais, em uma 
maior rapidez na circulação de pessoas e mercadorias e, sobre-
tudo, na difusão de novas sociabilidades pelo interior baiano. 
No trabalho sobre a transformação urbana de Amargosa, a his-
toriadora Jaqueline Rebouças, ao entrevistar pessoas que vive-
ram aqueles tempos, colheu um depoimento precioso sobre a 
relação entre as ferrovias e o futebol na cidade:

Aqui ó, aqui, na época que tinha ferrovia, aí em Amargosa ti-
nha o chamado a… aquelas partidas de futebol e vinha a se-
leção de Nazaré jogar com a seleção de Amargosa, a seleção 
de Santo Antonio, jogar com a seleção… Aí vinha no chamado 

“trem de passeio”. Uma vez eu quis embarcar aqui, rapaz, eu 
não consegui embarcar, eu era garoto, é com o Chefe da Es-
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tação que era muito amigo do meu pai. Aí eu queria… […]. 
Quem disse que eu consegui? A mulher do Chefe da Estação 
não conseguiu embarcar [Risos], ninguém acredita… de cheio. 
A locomotiva parava aqui na estação, o final, o final do trem 
você não via o final do trem que encobria lá na curva lá em-
baixo aquela que vai lá pra São Miguel, o final do trem ficava 
lá. Então, aquela banda, banda de… era um negócio, era uma 
festa, banda, uma banda de música, uma banda mesmo, uma 
banda… não era (sic) três instrumentinhos não, era banda, 
uma orquestra, pra animar a festa pra esse trem fazer… Aí vi-
nha uma locomotiva, vinha uma locomotiva possante.36

Assim como em Feira de Santana, a historiadora percebeu 
que os dirigentes políticos de Amargosa viam no desenvolvi-
mento esportivo da cidade um modo de elevá-la a uma das 
principais cidades do interior da Bahia, contribuindo para a 
afirmação de uma identidade do estado pautada na regene-
ração e no progresso fisco e higiênico. Em um ofício da pre-
feitura da cidade ao departamento Administrativo do Estado 
da Bahia, de 1940, o discurso que vincula esporte e aprimora-
mento racial ainda ecoava por aquelas paragens para justificar 
o apoio à construção de um campo esportivo:

Porque, deles (campos desportivos), muito dependerá o ades-
tramento físico e a robustez da raça, condições preliminares 
para se prepará-la ‘ao cumprimento dos seus deveres para a 
defesa da Nação’. Entre nós, na Capital do Estado, e graças 
a V. Exa. o Sr. Interventor Federal, está assentada a constru-
ção do grande estádio bahiano. Neste exemplo dignificante, 
Ilhéus, Jequié, Nazaré, Joazeiro (sic), Itabuna, possuem, em 
construção ou concluídas praças desportivas. Era justo, pois, 
que Amargosa uma das mais antigas cidades bahianas, tra-
dicional no seu passado e cheia de esperança no seu futuro, 
cogitasse também, ainda que modestamente, de possuir o seu 
campo de cultura e educação física para o adestramento de 
seus filhos. Para isso tomou a iniciativa de construi-lo, sem se 
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deixar esmorecer no intuito, pelos que, embora amargosense 
também não souberam compreender tão significativo e ates-
tante melhoramento.37

Pela fonte levantada pela historiadora Jaqueline Rebouças, 
é possível perceber uma tentativa de fazer das práticas espor-
tivas um passaporte para o progresso, a exemplo do que acon-
tecia com outras cidades do interior baiano. Vale ressaltar que 
tanto no texto sobre Feira de Santana, quanto em Amargosa, 
as comparações são a nível local, de modo que parece não exis-
tir, ao menos primordialmente, uma competição com a capital 
ou uma ideia de imitação, mas sim um desenvolvimento com 
alguma independência de Salvador e rivalizando com as cida-
des vizinhas.

No final da linha da Tram Road de Nazareth, em Jequié, 
outros pesquisadores também encontraram relações entre as 
práticas esportivas e as ferrovias, destacando a presença do fu-
tebol na cidade ao menos a partir da década de 1920.38 Anos de-
pois, em 1932, “um grupo de amigos resolvera criar um clube 
de tênis. Assim, em cinco de novembro daquele ano nascia o 
Bahiano Tênis Club de Jequié, situado, de início, entre as ruas 
Silva Jardim e Dois de Julho.

Em seguida o nome da instituição foi mudado para Clube 
Bahiano de Tennis de Jequié, e em 1933, assumiu-se, em cará-
ter definitivo, o nome Jequié Tennis Clube”.39 Alguns dos orga-
nizadores deste clube chegaram a residir em Salvador, em vir-
tude dos estudos, em um período em que o Bahiano de Tênis 
era o principal clube da elite soteropolitana e o principal prati-
cante e incentivador do tênis na Bahia. Enfim, seguramente, o 
trem servia como um dos principais intermediários das trocas 
cultuais entre a capital e aquela região:

Em Jequié, a fundação de um clube de esportes fora o resul-
tado de fluxos multidirecionais entre o sertão e a capital, in-
termediados simultaneamente por diferentes grupos sociais: 
imigrantes italianos, jovens da elite, ferroviários brasileiros 
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ou não. Ligando Jequié a um amplo circuito de trocas mate-
riais e imateriais, esses grupos disseminaram novos produtos, 
ideias e práticas, entre as quais, os “sports”. 40

Se no Sudoeste baiano ou na fronteira do sertão do Recôn-
cavo, as ferrovias parecem ter cumprido uma função impor-
tante na difusão e interiorização das atividades esportivas, 
mais ao interior do sertão, o impacto do trem parece ter sido 
mais decisivo. Entre as cidades de Iaçu e Senhor do Bomfim 
existia um ramal que ligava as duas principais estradas de 
ferro da Bahia, a Central e a Bahia ao São Francisco. Também 
chamado de o “Trem das Grotas”, a construção da linha foi di-
vidida em dois trechos, a linha norte e a linha sul.

As obras da seção norte, entre as localidades de Bonfim e 
Barra do Mundo Novo, que já fazia parte da linha Bahia ao São 
Francisco, foram iniciadas em 1912 e gradativamente as subse-
ções do trecho e suas respectivas estações foram inauguradas 
e abertas para o tráfego, chegando em 1920 em Jacobina, umas 
das principais cidades da região. Contudo, somente em 1937 a 
linha chegou em Barra do Mundo Novo. Por sua vez, as obras 
do trecho sul do ramal, cujo início da linha era na estação de 
Iaçu, antigo Sítio Novo, que fazia parte da linha Central, so-
mente foram iniciadas em 1920, com a primeira estação, em 
Itaberaba, sendo inaugurada apenas em 1926.

Dois anos depois, a linha chegou até o povoado de Itaíba. 
Todavia, a ligação entre os trechos norte e sul do ramal e, por-
tanto, das linhas Central e Bahia ao São Francisco, só aconte-
ceria em 1951, com a construção dos 90 quilômetros restantes 
entre Mundo Novo e Itaíba. A historiografia recente tem se de-
bruçado sobre a presença do ramal na dinamização comercial 
e na transformação urbana das cidades cortadas pela linha, es-
pecialmente Jacobina e Mundo Novo.41

Neste contexto, também foi possível identificar a presença 
do futebol em algumas das cidades citadas. Infelizmente, a 
quantidade e frequência de notícias e informações esportivas 
nesta região é menor, o que nos leva a especular que o futebol 
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por ali teve um desenvolvimento mais irregular se comparado 
ao Recôncavo, com seus vários clubes, pequenos estádios e um 
liga esportiva. De toda sorte, um dos indícios que mais ates-
tam a presença do futebol no sertão baiano são as fotografias. 
No periódico a Semana Sportiva, podemos encontrar alguns 
clichês de clubes e partidas de futebol, entre outros eventos, 
que eram enviadas por dirigentes ou associados das agremia-
ções para serem publicadas no periódico.

A imagem acima, por exemplo, trata-se do Club Bomfinense 
que, na ocasião em que a fotografia foi tirada, venceu o time do 
Tiro 442 (Figura 19). Geralmente, estas imagens eram encabe-
çadas por um título que revela a cobertura esportiva do interior 
pela Semana Sportiva. Por sinal, o semanário tinha uma cir-
culação em praticamente todas as principais cidades da Bahia. 
Seguramente, ainda que pequena, a existência de uma malha 
ferroviária facilitou a difusão pelo interior do estado dos perió-
dicos editados em Salvador e em outras cidades do país.

Neste sentido, uma estratégia de venda eficaz era a publica-
ção de um conteúdo envolvendo o desenvolvimento esportivo 
destas regiões. Por sua vez, ao terem imagens de clubes e par-

Figura 19. Team do Club Bomfinense de Senhor do Bomfim.
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tidas estampadas em um periódico de circulação estadual e 
até nacional, os dirigentes locais buscavam afirmar o sucesso 
e o progresso de suas localidades. As revistas ilustradas pa-
reciam ser o melhor suporte para esta função. Com a grande 
maioria da população analfabeta, a farta publicação de ima-
gens, em um período em que estas eram consideradas o es-
pelho da realidade, era um recurso eficiente de divulgação e 
exibição do progresso.

Isto não quer dizer que inexistissem outros tipos de refe-
rências sobre o esporte por aquelas bandas. O historiador Lu-
cas Almeida conseguiu localizar uma notícia em um jornal lo-
cal sobre a organização de uma partida de futebol em Mundo 
Novo envolvendo clubes locais, como o Thezuras e o Varieda-
des, que “jogaram duas renhidas partidas, com desusado abri-
lhantamento, sendo, em ambas, victorioso o <<Thesouras>>, 
correndo os jogos com muita alegria e cordialidade”.42 O jor-
nal informou que o primeiro time era formado por barbeiros 
e alfaiates, mais um indício que, no sertão baiano, a prática 
do futebol também se popularizou para além das elites. Em 
outra fonte coligida pelo historiador, desta vez um relato me-
morialístico manuscrito pelo senhor Marotinho, encontramos 
a relação entre a presença da ferrovia no desenvolvimento co-
mercial, urbano e esportivo da cidade.

Naquele tempo a ponta de trilhos avançava em direção a Iaçú 
e começou um comercinho que tomou o nome de Cinco Vár-
zeas a 18 Quilômetros do França. Era o ano de 1928 e, neste 
ano, o pequeno povoado tomou tais dimensões que até já se 
jogava futebol no seu campo.43

Observem que no relato, a presença do futebol é um sinô-
nimo de desenvolvimento que, de alguma forma, foi alcan-
çado graças à presença do trem. Enfim, é um indício de que 
as ferrovias não apenas transportavam pessoas e mercadorias, 
mas, sobretudo, novos ideais e sociabilidades.
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Finalmente, na outra ponta da linha da Bahia and São 
Francisco Railway, no extremo norte do sertão baiano, em Jua-
zeiro, os vestígios revelam que a prática esportiva local não era 
esporádica e tampouco se resumia a participação em eventos 
na capital, a exemplo do Torneio Intermunicipal. Pelo contrá-
rio, a presença da cidade naquela competição aponta que pa-
recia existir uma atividade esportiva regular. Alguns trabalhos 
memorialísticos e acadêmicos consultados confirmam a nossa 
hipótese. De acordo com o memorialista Walter Dourado, a 
presença do futebol em Juazeiro data do ano de 1917 através 
de jovens que chegavam de Salvador, muito provavelmente 
de trem, e realizavam jogos “onde funcionava o Prado Brasil, 
primeiro estádio destinado à corrida de animais. O espaço não 
tinha muro, sendo apenas cercado com arame, mas trazia ar-
quibancada”. Além disso, continua o memorialista:

Os primeiros clubes que surgiram foram Veneza, Castro Alves, 
Juazeiro, Vitória e Pirajá, que irão se filiar a Liga Desportiva 
Juazeirense, criada em 2 de março de 1923.
Famílias abastadas como Evangelista e Miguel Sequeira, se-
gundo relato de Walter Dourado, se associaram e construíram 
o estádio Coliseu Juazeirense, para explorar as corridas de ca-
valo e o futebol. Situado no antigo Prado Brasil, o estádio re-
cebeu muro de alvenaria, arquibancada e foi completamente 
coberto com telhas. As chuvas constantes na cidade, que pro-
vocavam alagamento, faziam com que houvesse interrupção 
de campeonatos locais e intermunicipais.
Porém, o esporte parecia se consolidar como importante es-
paço de sociabilidade na cidade, pois os clubes constante-
mente procuravam aperfeiçoar a infraestrutura e construir 
campos de futebol. Em uma das enchentes, o campo do Ve-
neza Futebol Clube, criado em 1919, foi usado para sediar 
campeonatos.44

Esta efervescência esportiva resultou, inclusive, no sur-
gimento de uma imprensa especializada local. Em 1946, a 
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partir da iniciativa de José Diamantino de Assis, importante 
comunicador radicado na cidade, surge o periódico Esporte, 
muito influenciado pelo surgimento da Gazeta Esportiva e o 
Jornal dos Sports, referência do jornalismo esportivo naquele 
momento. Nas páginas do impresso de Juazeiro, o esporte “se 
tornava um acontecimento jornalístico, com relato sobre as 
competições que ocorriam na cidade e uma construção de 
uma narrativa que valorizava o jogo como uma forma de socia-
bilidade, ao ressaltar a participação dos jogadores, dos clubes 
e do público”.45

Mesmo antes deste jornal especializado, já existia uma co-
bertura esportiva local por parte do periódico Astro, fundado 
em 1932 e também editado por José Diamantino de Assis. En-
fim, estes são mais exemplos do processo de desenvolvimento 
de um campo esportivo na Bahia que não se limitava à capital, 
uma vez que no interior os clubes e ligas iam se consolidando 
com uma cobertura jornalística própria que não se resumia à 
reprodução da cena esportiva de Salvador ou de outras capi-
tais do Brasil e do mundo.

Outras paragens: do litoral norte ao litoral sul

A ferrovia também parece ter impulsionado as práticas es-
portivas em algumas cidades e vilas do litoral norte baiano, 
como Mata de São João, Catu, Alagoinhas e Inhambupe, mu-
nicípios que atualmente compõem o Nordeste baiano. Todas 
estas localidades eram cortadas pela Bahia and São Francisco 
Railway. Tendo iniciado as construções em 1858, a ferrovia foi 
a primeira da Bahia. Unia Salvador a Juazeiro e o seu traçado 
aproveitava muitos dos caminhos tropeiros que ligavam a ca-
pital ao sertão. Este empreendimento constitui-se enquanto a 
principal via de acesso a estas regiões do estado, favorecendo 
o encurtamento das distâncias, as trocas comerciais, bem 
como a dinamização de parte do Norte do estado. Entre 1859 e 
1863 foram construídas e postas em funcionamento cinco se-
ções que iam de Salvador até Alagoinhas. Após este período, 
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a linha foi alcançando outras localidades como Serrinha, em 
1880, Senhor do Bomfim, em 1887, e finalmente Juazeiro, em 
1896. Por onde passava, a Bahia and São Francisco Railway 
dinamizou muitas cidades e vilas, a exemplo de Alagoinhas 
que ascendeu à condição de município e se tornou o principal 
centro comercial e urbano do Nordeste baiano no início do sé-
culo 20.46 Seguramente, entre estas sociabilidades estavam as 
práticas esportivas.

Identificamos registros visuais e notícias sobre a presença do 
futebol em Mata do São João, Catu e Inhambupe, localidades 
vizinhas a Alagoinhas. A imagem abaixo, por exemplo, retrata 
o selecionado do Rio Branco, da cidade Inhambupe (Figura 20).

Sobre o futebol em Mata de São João, localizamos a se-
guinte nota:

É esperançoso o desenvolvimento que vem alcançando nes-
tes últimos tempos o foot-ball no interior do Estado.

Figura 20. Team do clube Rio Branco de Inhampube.
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Dias após dia, funda-se uma nova sociedade sportiva, tendo 
por fim cultivar o tão querido sport bretão.

O foot-ball é hoje a distração predileta dos pacatos filhos do 
interior. A mocidade forte, vigorosa e cheia de vida que povoa 
as nossas futurosas cidades e vilas está se movimentando e 
trabalhando com afinco no cultivo deste sport e para o futuro, 
talvez, serão os nossos melhores jogadores dadas as condições 
especiais que os favorecem, como a agilidade, a robustez etc.
Na próspera Vila de Mata de S. João o foot-ball de há meses 
para cá tem adquirido um progresso admirável graças a or-
ganização de duas homogêneas sociedades sportivas, o Cruz 
Vermelha Foot-ball Club e o Éden Foot-ball Club, sociedades 
organizadas graças aos incansáveis esforços dos coronéis Ma-
noel de Abreu Bastos e Nogueira, este presidente do Éden e 
aquele do Cruz Vermelha.47

Esta notícia ocupa meia página da revista Semana Sportiva. 
Tal configuração nos leva a pensar que talvez a publicação 
deste tipo de conteúdo poderia acontecer mediante o paga-
mento por parte dos dirigentes esportivos. Como já observado 
em clubes de outras cidades do estado, algumas lideranças 
destas associações eram compostas por coronéis, o que pode 
indicar a tentativa de parte das elites locais tradicionais em 
buscar novos lugares sociais. Enfim, ao se tornar uma distra-
ção predileta para os pacatos filhos do interior, o futebol po-
deria se tornar um elemento de ligação de jovens de uma elite 
tradicional, cujos pais fizeram fortuna e poder em atividades 
tradicionais, ligadas ao campo, com as novas sociabilidades, 
fazendo com que estas regiões rurais, com o suporte da fer-
rovia, não ficassem isoladas das transformações que vinham 
na velocidade do trem. A revista ainda acrescenta que estes 
jovens representavam o futuro vigoroso e cheio de vida do 
estado, credenciando não só os homens urbanos e da capital, 
mas também os do campo como os que, futuramente, iriam 
assumir os destinos da Bahia.
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Outras notícias daquela região nos permitem especular um 
esforço da imprensa, por interesse econômico ou esportivo, 
em mostrar que o envolvimento dos chamados “jecas” com o 
futebol, diferente do Argos de Mar Grande, nem sempre se tra-
tava apenas de um modismo ou de uma vontade de se associar 
aos ideais higiênicos de mente sã e corpo são de forma irregu-
lar ou desprovida de regras e códigos. Em uma notícia sobre 
um clube da Vila de Catu, os editores da Semana Sportiva fi-
zeram questão de enfatizar que a prática do futebol naquela 
localidade seguia um rigor técnico em observância às regras 
daquela modalidade esportiva.

Não é somente aqui na capital que o foot-ball tem tomado 
proporções de verdadeiro entusiasmo; não é, exclusivamente, 
entre nós que ele é praticado com as regras necessárias ao 
Association. Pelo interior do nosso Estado, o jogo da bola há 
alcançado grandes triunfos, mostrando esse incremento o 
arrojo de nossos conterrâneos, o valor da mocidade sadia de 
nossa terra.
E a prova dessa nossa assertiva temo-la aqui, ao estampar-
mos o clichê do simpático Catuense Foot-ball Club, da Vila de 
Catu, o qual, em pouco tempo de existência, tem conseguido 
algumas vitórias.
Em todas essas pugnas sportivas o entusiasmo é indescritível, 
chega ao auge: as adeptas fremem, ovacionam o club de sua 
predileção.
E a Vila de Catu já cultiva o foot-ball, sob o seu verdadeiro 
ponto de vista. Em cada coração de sportsman vibra um entu-
siasmo: uma vontade de progredir se nota em todos os jovens, 
cuja dedicação pelo sport é amparada pelo esforço e boa von-
tade de todos que trabalham pelo seu levantamento.
Fazendo esta apreciação, não cumprimos mais que um dever 
como órgão oficial do sport, ao tempo mesmo que o fazemos 
por estímulo, para que outras localidades imitem o adianta-
mento do jogo bretão da vila do Catu, que está de parabéns 
por tão auspicioso progresso, levando também os nossos pro-
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falcas aos dignos moços do Catuense Foot-ball Club por tan-
tos louros colhidos. Que prossigam nesta trajetória digna de 
maiores aplausos.48

Como não poderia deixar de ser, a notícia ainda ratifica o 
empenho dos jovens interioranos em cultivar, a partir do fu-
tebol, o mundanismo e as novas sociabilidades e, sobretudo, o 
progresso físico e moral. O clichê do Catuense Foot-ball Club 
que ilustra a notícia nos serve de pista para reforçar o argu-
mento de que o perfil dos praticantes do esporte bretão já ha-
via se popularizado no interior neste momento. Na fotografia, 
impossível reproduzir pela baixa qualidade e pelas condições 
de preservação do material, aparecem muitos atletas negros.

Diferente das ferrovias no sertão da Bahia ou da proximi-
dade com Salvador, no Recôncavo, no litoral Sul do estado foi 
a riqueza advinda da economia cacaueira que parece ter sido 
o principal impulsionador das práticas esportivas naquela re-
gião. Entre o final do século 19 e 20, o cacau se tornou o princi-
pal produto de exportação da economia baiana, contribuindo 
para uma dinamização meteórica da região.49

A fortuna advinda destas exportações teve um papel deci-
sivo no desenvolvimento urbano das duas principais cidades 
do litoral Sul naquele momento: Ilhéus e Itabuna. A primeira, 
em um curto espaço de tempo, entre 1870 e 1890, alcança 
grande prestígio entre os principais centros urbanos do inte-
rior baiano e, em 1881, deixou de ser uma vila e ascendeu à ca-
tegoria de cidade. No início do século 20, mais precisamente a 
partir da década de 1910, Ilhéus vai se destacar no estado por 
uma série de reformas e melhoramentos urbanos, como a ele-
trificação e o esgotamento, a construção de avenidas, palace-
tes, entre outras obras.

Por sua vez, a cidade de Itabuna, que na transição do sé-
culo 19 e 20 era uma vila pertencente ao município de Ilhéus, 
emerge como outro importante centro comercial e urbano 
da região, emancipando-se em 1910. A historiografia sobre 
a cidade considera que nas décadas de 1930 e 1940, há uma 
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sensível mudança na política urbana de Itabuna, “cuja preo-
cupação se voltou para a constituição de uma cidade plane-
jada para legitimar os valores de ‘progresso’ e de ‘civilização’ 
estabelecidos pela sociedade política dirigente”.50 Em sintonia 
com estas transformações, ocorreu uma gradativa constitui-
ção de políticas que visavam controlar e disciplinar o espaço 
recém-reformado.

De acordo com o historiador André Ribeiro, a efervescência 
urbana do litoral sul baiano não tinha Salvador como modelo, 
talvez em virtude das dificuldades econômicas e financeiras 
enfrentadas pela capital ou pela proximidade com os centros 
urbanos do Sudeste:

No início do período republicano, a única região baiana que 
experimentou um surto de progresso material foi o litoral sul, 
mais especificamente no eixo Ilhéus-Itabuna, cuja economia, 
baseada no cacau, sobrepujou o Recôncavo açucareiro. Ao se 
transferir o polo dinâmico da economia baiana para a região 
do Cacau, Salvador passou a ser entreposto e centro para co-
mercialização e exportação do produto. Porém, essa atividade 
não produziu uma acumulação de capital na cidade. O sul 
baiano já não se reabastecia em Salvador, mas diretamente 
em Vitória, no Rio de Janeiro ou em Minas Gerais. Essa am-
pliação das relações comerciais com outros centros fora da 
Bahia influenciou diretamente as novas concepções urbanas 
propostas para Ilhéus a partir do final do século XiX.51

Nesta região, vale destacar que as reformas urbanas, bem 
como a adoção de novos costumes tiveram relação direta com 
as tensões e disputas políticas envolvendo as classes de pro-
prietários rurais divididas entre os velhos e os novos ricos, ge-
ralmente personalizadas em duas famílias e seus correligioná-
rios. O clã Adami de Sá e seus aliados, liderados pelo Coronel 
Domingos Adami de Sá eram os “adamistas”. Também denomi-
nados de velhos ricos, constituíam a antiga e tradicional aristo-
cracia escravagista. Por sua vez, Antônio Pessoa da Costa e Silva 
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liderava os “pessoistas” ou os novos ricos: pequeno e médios 
proprietários de terras e casas comerciais que, em sua maioria, 
migraram de estados como Sergipe e fizeram fortuna na rá-
pida ascensão do cacau. A emergência econômica deste último 
grupo consequentemente fez com que o mesmo reivindicasse 
um protagonismo e centralidade no controle político da região, 
ocasionando constantes tensões com o grupo tradicional.

Uma das principais ações visando angariar prestígio e di-
ferenciação dos novos ricos frente ao grupo antagonista foi 
a adoção de novos hábitos urbanos, em uma clara tentativa 
de se apresentar enquanto moderno. Em uma sociedade re-
cém-saída da escravidão e buscando se articular a uma nova 
ideologia do trabalho livre, da civilidade, modernidade e pro-
gresso, a estratégia dos “pessoistas” parecia fazer muito sen-
tido. Nesta direção, “o mobiliário das casas e as vestimentas 
eram importados diretamente do Rio Janeiro e da Europa. A 
educação formal das novas gerações tornou-se objeto de preo-
cupação dos coronéis emergentes”.52 Enfim:

Neste período, as fortunas aumentaram rapidamente. Muito 
dos imigrantes chegados há uma ou duas décadas tornaram-se 
grandes proprietários e o acúmulo de capital possibilitou um 
maior refinamento nos seus hábitos. A ostentação da sua nova 
posição social estava presente no vestuário, nas doações às igre-
jas e instituições, nos monumentos arquitetônicos, assim como 
nas residências: o palacete, na cidade; e o jazigo, no cemitério.53

Seguramente, uma das formas de evidência deste grupo era 
a prática do futebol. Os relatos memorialísticos datam de 1906 
os primeiros sinais da prática esportiva em Ilhéus através da 
presença de ingleses que, residindo em Salvador, passavam o 
verão na cidade. Neste momento, as partidas eram disputadas 
em espaços improvisados, como as fazendas de cacau.

Já em Itabuna, de acordo com um memorialista, a partir 
de 1910, os primeiros clubes são organizados, destacando-se 
o União Brasil e o Guarany Esporte Clube, que tinha entre os 
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seus jogadores o coronel Marinho Falcão, conhecido como o 
Rei do Cacau.54 A partir da década de 1920 o futebol no lito-
ral Sul alcança um amplo desenvolvimento. Enquanto em 
Itabuna a Liga Itabunense de Desportos Atléticos é criada em 
1930, cinco anos depois é a vez de Mário Pessoa, intendente de 
Ilhéus, iniciar a construção do estádio municipal, considerado 
um dos maiores do Norte-Nordeste do país no período, um 
símbolo de progresso almejado pelos novos ricos.

Obviamente que toda esta movimentação esportiva deveria 
ser apresentada para outras cidades da Bahia e do Brasil como 
um atestado de desenvolvimento da chamada “civilização do 
cacau”. Neste sentido, a fotografia também atuou aqui como 
uma evidência inequívoca de progresso. A revista O Malho, do 
Rio de Janeiro, publicou alguns clichês de alguns clubes de 
Itabuna nos anos 1910, como o Football Club Guarany e o Sport 
Club Brazil (ver Figuras 21 e 22).

O fato de estas fotografias terem sido publicadas em um pe-
riódico do Rio de Janeiro não pode passar despercebido. Afi-
nal, o Rio de Janeiro era considerado um dos símbolos de pro-

Figura 21. Team do Football Club Guarany.



189

gresso urbano do país. Assim, ter imagens de clubes de Itabuna 
publicadas em um periódico da capital federal que tinha uma 
circulação nacional era uma evidente estratégia de demons-
tração do poder das elites cacaueiras que faziam questão de 
afirmar a sua importância fora de Salvador e da sua imprensa.

Eram nestes e em outros clubes, que não se limitavam ape-
nas a prática do futebol, que ocorriam festas, carnavais, mi-ca-
rêmes, entre outras sociabilidades. Em Itabuna, a historiadora 
Adriana Oliveira identificou que na década de 1920, alguns clu-
bes possuíam até mesmo comitês específicos para as mulhe-
res, como o “Grêmio das Adeptas do Rio Branco” e o “Comitê 
Feminino Pró Ypiranga”, lugares sociais criados para estimular 
e valorizar a presença feminina nas novas sociabilidades mun-
danas. A atuação das mulheres nos clubes não “se restringiu à 
solenidade doméstica, as moças foram ao campo de futebol do 
Sport Club Rio Branco para acompanhar a partida e colaborar 
com a arrecadação financeira”.55 Enfim, “embora nos primór-
dios de sua formação social tenham se inspirado nos hábitos 

Figura 22. Team do Sport Club Brazil.
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das aristocracias de Ilhéus, as elites de Itabuna se viram en-
voltas em uma conjuntura cuja valorização de novos costumes, 
considerados modernos e progressistas, se tornou cada vez 
mais forte”.56

À guisa de terminar e/ou começar

Encerrar um texto nunca é uma tarefa fácil, pois pensamos 
logo em uma conclusão que nos remete a algo fechado, algo 
que este trabalho não pretende ser. Logo, mais do que ter che-
gado a algum lugar, encerramos este capítulo apontando quais 
caminhos ele pode abrir.

Ainda que tenhamos um tímido objetivo de mapeamento 
das práticas esportivas no interior baiano no início do século 
20, as fontes e a historiografia das vilas, cidades e regiões le-
vantadas nos permitem apontar algumas veredas a serem me-
lhor exploradas no futuro por outros pesquisadores.

A princípio, podemos afirmar que, seguramente, o futebol 
aparece como a principal atividade esportiva naquele mo-
mento, muito em razão do que já foi explicado ao longo deste 
capítulo. Supomos que o fato de não exigir equipamentos ca-
ros, nem espaços bem estruturados, contribuiu para o futebol 
estabelecer uma supremacia no interior do estado, ainda mais 
que muitas das cidades citadas não dispunham de recursos 
para desenvolver modalidades como o tênis, ginástica, ci-
clismo ou boxe, entre outras. Entretanto, embora o futebol pa-
reça hegemônico nas fontes coligidas, a forma como a modali-
dade era experimentada pelos sujeitos do interior da Bahia era 
muito diversa e conflituosa. A própria visão que a imprensa 
e outros personagens da capital tinham sobre o futebol dos 

“jecas”, bem como as recepções destes às opiniões vindas de 
Salvador, é bastante heterogênea. Embora não se possa des-
considerar que as ideias de civilidade, progresso e urbanidade 
também atravessavam as experiências futebolísticas interio-
ranas, não se pode afirmar que aquelas eram vivenciadas de 
uma mesma forma em todos os lugares ou como na capital. 
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Inclusive, em algumas situações, acompanhar este ideal para 
alguns jovens de clubes como o Argo, de Mar Grande, ou os 
sportsmen de Ilhéus, parecia não entrar em choque com a falta 
de educação esportiva em cumprimentar os adversários ao 
final de uma pugna renhida ou jogar em campos dentro das 
fazendas de cacau.

Por outro lado, em algumas cidades, especialmente Itabuna 
e Ilhéus, a presença do futebol e dos clubes, mais do que o de-
monstrativo de progresso, era uma evidência de desenvolvi-
mento urbano e rural que independia da capital, revelando 
uma disputa que envolvia as afirmações das identidades re-
gionais frente a Salvador e o questionamento de uma ideia de 
Bahia muito associada à capital. A participação do interior do 
estado na competição esportiva em homenagem ao Instituto 
Histórico e Geográfico da Bahia é um exemplo disso. A propó-
sito, as elites e a imprensa de outras cidades como Amargosa 
e Feira de Santana também viam nos esportes a afirmação de 
uma identidade regional não só antagônica à capital, como 
também às outras cidades do estado, numa disputa sobre qual 
daquelas era a mais importante.

Ainda sobre o litoral sul baiano, o futebol também se viu 
envolvido nas disputas políticas e coronelistas locais, de modo 
que o seu desenvolvimento busca expressar o domínio de um 
grupo sobre o outro, como o caso de Mário Pessoa e a constru-
ção do “maior estádio do interior do norte nordeste”.

Muito se tem dito sobre como as ideias de civilidade não só 
são típicas de espaços urbanos como também não fazem parte 
do mundo rural. Porém, este capítulo aponta um caminho um 
pouco diferente. Para as elites interioranas, parecia não exis-
tir contradição entre o desenvolvimento urbano e a vivência 
do campo. Pelo contrário, era o lucro com a atividade agrícola 
que permitia o desenvolvimento urbano e futebolístico. Neste 
sentido, não há uma negação entre campo e cidade, mais um 
complementariedade entre estes espaços. Enfim, a depender 
dos personagens que os difundem, os ideais de civilidade, pro-
gresso e modernidade, embora privilegiem a cidade como es-
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paço principal de manifestação, não negam o campo.
Finalmente, há de se considerar a presença dos transportes 

e da modernização da imprensa na constituição de uma rede 
futebolística no estado. As ferrovias na Bahia contribuíram 
muito para a criação de conexões entre as cidades, fazendo cir-
cular não só produtos, mercadorias e serviços, como novas for-
mas de lazer e sociabilidades.57 Com efeito, o desenvolvimento 
esportivo da Bahia acompanhou as linhas do trem.

Ainda que tímida, se comparada a outros lugares do Brasil 
e do mundo, a presença de uma malha ferroviária, aliada ao 
transporte marítimo pelo rio Paraguaçu e pelo litoral, favore-
ceu significativamente a expansão do futebol pelas veredas 
baianas, na mediada em que as novidades e informações fu-
tebolísticas chegavam mais rapidamente. Por sua vez, o surgi-
mento de uma imprensa especializada que se beneficiou lar-
gamente com as novas técnicas de impressão e reprodução de 
texto e imagem facilitou a produção de um conteúdo esportivo 
próprio, fundamental no estímulo ao desenvolvimento das 
práticas esportivos no interior da Bahia.

Enfim, este sistema de comunicação contribuiu muito para 
uma maior circulação de informações, equipamentos e pes-
soas que praticavam o futebol, enfim um universo cultural que 
chegou aos recônditos baianos que não estavam isolados, ao 
contrário do que pensava a imprensa soteropolitana quando 
qualificava o futebol dos “jecas” como sendo sem mestres e 
sem técnica.

Seja por quaisquer dos motivos, o fato é que no início do sé-
culo 20 a bola correu por muitas veredas e arrabaldes baianos e 
por entre muitas outras pernas que não só as de Zuza Ferreira e 
seus companheiros. Ao seu modo, estes jovens do interior tam-
bém reivindicaram uma Bahia para si através do futebol. Como 
todas as outras pesquisas que foram citadas aqui, a quem agra-
deço imensamente, este texto tentou falar de uma outra Bahia 
que não aquela que muitos associam a história de Salvador. O 
pontapé inicial foi dado, esperamos que este jogo continue.
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Futebol no sertão do São Francisco
Francisco Demetrius L. Caldas

Bruno Otávio de Lacerda Abrahão

Nas margens do São Francisco nasceu a beleza
E a natureza ela conservou
Jesus abençoou com sua mão divina
Pra não morrer de saudade vou voltar pra Petrolina
Do outro lado do rio tem uma cidade
Que na minha mocidade eu visitava todo dia
Atravessava a ponte, ai que alegria
Chegava em Juazeiro, Juazeiro da Bahia
Hoje me lembro que no tempo de criança
Esquisito era a carranca, e o apito do trem
Mas achava lindo quando a ponte levantava
E o vapor passava num gostoso vai e vem
Petrolina, Juazeiro, Juazeiro, Petrolina
Todas duas eu acho uma coisa linda
Eu gosto de Juazeiro e adoro Petrolina.
Jorge de Altinho (1984)

A música “Petrolina Juazeiro” do pernambucano Jorge de 
Altinho deu voz às relações históricas e culturais entre estas 
duas cidades do sertão nordestino. A primeira, no estado de 
Pernambuco, e a segunda, na Bahia, são separadas pelo Rio 
São Francisco e por uma rede de discursos elaborados sobre 
quais seriam os traços de distinção e diferenciação de uma 
cidade em relação à outra. Embora tenham crescido às mar-
gens do Velho Chico com as possibilidades econômicas que os 
ventos do progresso traziam, o desenvolvimento acelerado da 
região foi protagonizado por Petrolina.
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O fato de serem tão próximas faz com que tenham muitas 
semelhanças, mas sobretudo também muitas diferenças e 
particularidades que se expressavam nas dimensões da vida 
como a economia, o desenvolvimento urbano, social e cultural 
destas cidades. Como canta a música de Jorge de Altinho que 
se tornou uma representação da polarização histórica entre as 
cidades, Petrolina terminou por representar as narrativas de 
progresso e modernidade enquanto Juazeiro representava o 
atraso e o antigo.

Esta disputa em torno dos significados dos traços da identi-
dade cultural de cada cidade ganhou também o terreno esportivo 
através da idealização de um jogo de futebol amador praticado 
por times destas cidades vizinhas: o bApE. O nome do evento 
sugere seu diferencial: um jogo de futebol que fazia do seu atra-
tivo as representações e significados socioculturais construídos 
sobre as cidades. Em jogo estava a necessidade de estimular o 
futebol da região e demarcar o diferencial e a superioridade de 
uma cidade em relação à outra também no campo esportivo.

Realizadas a partir do ano de 1972 e se estendendo até o ano 
de 1996, estas partidas mobilizavam equipes esportivas, diri-
gentes, atletas amadores, torcedores, jornalistas e demais ad-
miradores do futebol, mais especificamente do Sertão Médio 
do São Francisco, onde se situam estas cidades. Do ponto de 
vista sociocultural, estes jogos são férteis para interpretação 
de significados construídos sobre as cidades. Neste sentido, o 
objetivo deste capítulo é interpretar os diferentes significados 
histórico-culturais da trajetória do torneio futebolístico bApE, 
a partir da mídia impressa.

Os esportes no vale do São Francisco

Os dados desta pesquisa, que se constituíram em matérias 
jornalísticas dos principais jornais destas cidades, permitiram 
também desenvolver uma visão panorâmica sobre as práticas 
esportivas historicamente desenvolvidas nesta região. Estas 
investigações revelaram que a imprensa escrita se estrutura 
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na região a partir de 1855, e que a presença do esporte nesta 
imprensa data desde a primeira metade do século 20.1

Estudos de campos fazem referência ao um impresso em 
formato de tabloide que circulou na região nos anos de 1940, 
reeditado nos anos de 1960, denominado Esporte.2 Este perió-
dico, pertencente à Liga Desportiva de Juazeiro, a Ldj, já refe-
renciava as equipes de futebol amador de Juazeiro e Petrolina 
envolvidas nos campeonatos municipais de futebol, já popula-
res naquele período. Assim, o futebol detém de forma hegemô-
nica a atenção desta imprensa, considerando também que co-
meçou a ser praticado em Juazeiro e Petrolina entre 1915 e 1920.3

No período de 1972 a 1996, considerado o arco temporal 
desta pesquisa, concomitante as notícias sobre o objeto de 
pesquisa, neste caso, o torneio futebolístico bApE, encontra-
mos também notícias sobre outras práticas esportivas na re-
gião. Destaque para matérias sobre os torneios de futsal regio-
nais realizados pela rede pública ou privada de educação. Em 
uma escala menor, encontramos ainda eventos desta mesma 
natureza com outros esportes como o voleibol e o basquete. 
Estas matérias datam sobretudo das décadas de 1980 e 1990. 
Na década de 1980, encontramos também no cenário esportivo 
da região, eventos competitivos de judô e algumas iniciativas 
em torno da capoeira.

Pela proximidade do rio São Francisco, esta região natural-
mente desenvolveu relações históricas com a prática de na-
tação. Competições no rio já aconteciam com frequência na 
década de 1970. Outras práticas esportivas disseminadas na 
região são a corrida de rua, os grupos de ciclismo e esportes 
aquáticos realizados nas margens do rio, como a canoagem ou 
o caiaque.

Em virtude do olhar ter sido direcionado ao futebol nas 
visitas a estas fontes, reconhecemos a limitação destas infor-
mações referentes às demais práticas esportivas da região. Um 
estudo mais aprofundado fundamentaria estas informações, 
bem como revelariam outras, como exemplo, a prática da va-
quejada ou as competições que ocorrem na caatinga. Próximos 
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estudos podem dar conta da gama de esportes que vem se con-
solidando no Vale do São Francisco.

Metodologia

Compreendemos esta pesquisa enquanto uma investigação 
histórica, uma vez que pretende construir um itinerário his-
tórico e a interpretação de significados associados a partidas 
de futebol que opunham Petrolina e Juazeiro, metonimizadas 
nos times que representavam as cidades. Esta iniciativa, por-
tanto, situa-se no âmbito dos estudos históricos e sociocul-
turais do esporte, entendido como uma ramificação da Nova 
História Cultural, que procurou privilegiar a importância das 
investigações das práticas corporais.4

Como fonte histórica para acessar estes significados, op-
tamos pelo jornalismo impresso, mais especificamente dois 
periódicos destas cidades: o Jornal de Juazeiro, publicado em 
Juazeiro, e jornal O Fharol, publicado em Petrolina. Os jornais 
como fontes de pesquisa se relacionam com o próprio desen-
volvimento histórico do futebol, que não teria sido o mesmo 
sem a presença e contribuições da imprensa escrita. Em seu 
passado, os periódicos foram determinantes, pois “tornaram-

-se a base para que historiadores e cientistas sociais pudessem 
se debruçar sobre suas temáticas mais caras”.5

O tratamento dos dados foi realizado por meio da análise 
documental, pesquisando no acervo dos jornais as notícias 
sobre o evento ao longo dos anos. Estas notícias foram organi-
zadas a partir das décadas de sua existência, compreendendo 
a partir destas leituras os significados do jogo em seus diferen-
tes períodos.

Resultados e discussões

Do ano de 1972 a 1996, encontramos o total de 174 (cento e 
setenta e quatro) reportagens em sua expressiva maioria do 
Jornal de Juazeiro. Apresentamos na tabela abaixo a síntese 
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deste material, identificando o ano, o número de reportagens 
e o jornal. Ressaltamos que a tabela trata de uma cronologia 
de reportagens com base na organização do jornal no arquivo, 
e que a presença de reportagens em um determinado ano, não 
significa necessariamente que o torneio aconteceu naquele 
período.

Tabela 1. Periodização das reportagens jornalísticas  
sobre o BAPE, 1972-1996

Ano
Número de 
reportagens

Jornal

1972-1973 3 Jornal de Juazeiro

1973-1974 0 Jornal de Juazeiro

1975 1 Jornal de Juazeiro

1976-1978 1 Jornal de Juazeiro

1979 0 Jornal de Juazeiro

1980-1986 1 Jornal de Juazeiro

1987 48 Jornal de Juazeiro (46); O Pharol (2)

1988 4 Jornal de Juazeiro

1989-1990 2 Jornal de Juazeiro

1991 59 Jornal de Juazeiro

1992 3 Jornal de Juazeiro

1993 14 Jornal de Juazeiro

1994 1 Jornal de Juazeiro

1995 4 Jornal de Juazeiro

1996 33 Jornal de Juazeiro

TOTAL 174

*A divisão dos períodos está de acordo com a organização  
dos jornais no arquivo.

Ao acessar os jornais foi possível construir um itinerário a 
respeito da existência cronológica do torneio. Conforme estas 
fontes primárias, o bApE ocorreu sistematicamente nos anos 
de 1972, 1973, 1987, 1991, 1992, 1993, e 1996.
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O BAPE nos anos de 1970

O bApE é fruto de uma cultura futebolística extremamente 
rica entre estas duas cidades. Na década de 1970, período em 
que os jornais demarcam seu início, o futebol amador encon-
trava-se bastante estruturado nesta região, com ligas espor-
tivas de ambas as cidades já estabelecidas; a Liga Desportiva 
de Juazeiro, na Bahia (Ldj), e a Liga Desportiva de Petrolina, 
em Pernambuco (Ldj), e muitos times organizados com suas 
sedes, dirigentes, treinadores, torcidas, em suma, com os ele-
mentos que compõem uma agremiação esportiva de caráter 
amador e popular. Nos anos de 1970 os campeonatos muni-
cipais já aconteciam: tanto o campeonato de Juazeiro com as 
equipes desta cidade, como o campeonato de Petrolina, tam-
bém formado com suas agremiações.

Mesmo com um trânsito livre entre seus torcedores, jogado-
res e admiradores de uma forma geral, o que existia eram ini-
ciativas futebolísticas deliberadas ou por Juazeiro ou por Pe-
trolina. Um evento que pudesse aglutinar esses dois territórios 
tão próximos ainda estava por vir. E dessa forma o bApE co-
meça a ser idealizado por ligas e admiradores das duas cidades. 
A primeira matéria, datada do ano de 1973, fez menção à sua 
realização em 1972 e informa: “No dia 1º de abril, o time alvi-
negro conseguiu mais um título extra e brilhante de campeão 
do quadrangular Bahia-Pernambuco, envolvendo equipes de 
futebol juazeirense e petrolinense. Mais um título que foi para 
sua coleção. Foi uma tarde festiva para o futebol da região”.6

Infelizmente, esse clima amistoso não teve continuidade 
devido às proposições de alterações no número de equipes a 
participarem da edição de 1974. Em meio à polêmica, o cer-
tame não se concretizou. Em 1975, o jornalista Augusto Morais 
argumentou:

Desse modo vamos os senhores dirigentes, começar a “armar 
os esquemas” para a disputa do bA-pE, edição 1975, reunindo, 
de preferência, três equipes de cada cidade, como nos torneios 
realizados em 72-73; não modificando as regras impostas na-
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quelas épocas, como foi tentado em 1974, que deixou de ser rea-
lizado devido às disputas em querer se colocar mais equipes.7

Nenhuma informação da edição de 1976 foi observada nas 
publicações. Em 1977 e 1978 encontramos comentários sem 
consistência da sua efetivação. Nesta fase do torneio, as no-
tícias que ganharam força foram sobre as ligas esportivas e a 
dinâmica das competições em cada uma das duas cidades.

As ligas destas cidades possuem longa data. A Liga Despor-
tiva de Petrolina foi fundada em 1948, tendo Januário Alves 
como o responsável, enquanto a Liga de Juazeiro é mais an-
tiga, criada em 28 de março de 1923.8 Eram nas reuniões dessas 
duas ligas que o bApE era estruturado. Estas reuniões sempre 
foram espaços de disputa, um território contestado por aque-
les que faziam o bApE acontecer.

As contribuições de Guimarães sinalizam que na década de 
1970, a liga de Juazeiro desfrutava de boa condição financeira.9 
Enquanto a Liga de Petrolina se centrava no seu crescimento e 
capilaridade na cidade. Segundo notícia do Jornal de Juazeiro: 

“a liga desportiva petrolinense, funcionando até 1972, com ape-
nas 6 filiados, hoje conta com 8 associações escritas e partici-
pando dos campeonatos e certames diversos promovidos pela 
mentora”.10

Nestes impressos, é a Liga de Juazeiro quem ganha visi-
bilidade, pois mantinha profícuas relações com a Federação 
Baiana de Futebol (FbF). Segundo outra notícia do Jornal de 
Juazeiro: “Agora estamos aí, a chamado novamente da Fede-
ração Baiana de Futebol, para participar de torneio que reúne 
os campeões e vices de 1976, das cidades interioranas da Bahia, 
tudo com um bom sinal de organização, sentido de perfeição 
e objetividade”.11

Estas questões refletem o significado destas ligas para este 
cenário esportivo. Sem a presença destas instituições legitima-
das pelos protagonistas deste futebol, sua história não seria a 
mesma. Fica evidente pelas reportagens o potencial e acúmulo 
da liga esportiva de Juazeiro, quando comparada a de Petrolina.
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Quanto à dinâmica da competição, a começar pelo período 
do ano em que acontecia, não foi identificado um mês siste-
mático para sua realização, mas neste período e nas outras dé-
cadas aconteceram no decorrer do primeiro semestre. Não es-
tava associada a nenhuma data específica, como festividades 
culturais ou religiosas. Estas partidas aconteciam aos sábados 
e domingos, em dias institucionalizados como sendo destina-
dos ao descanso, ao tempo livre.

Neste futebol amador com aspirações profissionais, os diri-
gentes tiveram o reconhecimento pelo trabalho desenvolvido 
e os méritos foram publicados: “O Olaria pela maneira como 
se conduziu no torneio Bahia-Pernambuco, se bem não con-
quistando o bicampeonato, pois foi o campeão do ano passado, 
chegou a visse com uma bela campanha. Tudo isso pelo bom 
entendimento que sempre reinou entre seus dirigentes”.12

Os anos de 1970 contabilizaram duas edições, em 1972 e 
1973. O bApE significou uma extensão de um período áureo do 
futebol regional, com a singularidade e ineditismo de ser o pri-
meiro evento futebolístico organizado pelas ligas que coloca-
vam em campo confrontos entre as agremiações de Petrolina 
e Juazeiro. Desde este período, o bApE aconteceu no intervalo 
de tempo entre os campeonatos municipais de cada uma das 
cidades, preenchendo esta lacuna sem partidas de futebol. As 
emoções agora eram potencializadas pela sua proposta de 
opor em campo os futebóis de duas cidades.

Esta fase do torneio significou a aceitação e envolvimento 
desta população com a iniciativa, onde vivenciaram um fute-
bol amador inspirado no profissional nos seus dias de lazer, fa-
zendo história nos estádios Adauto Morais, em Juazeiro, e na 
Associação Rural, em Petrolina.

O BAPE nos anos de 1980

Esta fase do bApE é marcada por um número expressivo 
de reportagens. Todavia, do final da década de 1970, precisa-
mente de 1979 até 1985, não foi registrado notícias do campeo-
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nato nesta imprensa. Em 1986, articulações entre ligas esporti-
vas e poder público se iniciaram, mas sem registros de sucesso 
para o bApE.

O jornalista Augusto Morais reitera que o elemento propulsor 
para o bApE foi o tempo ocioso que as equipes ficavam sem jo-
gar após o término dos campeonatos locais, dando visibilidade 
a equipes e sendo vitrine para os jogadores em ascensão. Diz o 
jornal O Pharol: “O torneio Bahia/Pernambuco, foi idealizado 
com o intuito de procurar mostrar o melhor futebol das duas 
cidades. Antes de tudo, os nomes dos campeões locais despon-
tam como os maiores favoritos. Afinal campeão é campeão”.13

Não obstante, outras razões entrelaçavam-se a estas. Uma 
delas era a possibilidade das ligas esportivas e suas equipes 
arejarem suas situações financeiras, gerando renda nos dias 
de jogos. Nos acordos para a edição de 1988, uma reportagem 
do Jornal Juazeiro informava: “Entendimentos começam a 
ser mantidos entre os presidentes das duas ligas no sentido 
de realizarem o torneio Bahia-Pernambuco este ano […] pois 
se trata de um dos mais importantes torneios no calendário 
esportivo da nossa região, além de ser de grande importância 
para os clubes em termos de renda”.14

Em 1988, porém, o campeonato não se concretizou e nas 
articulações prévias encontramos referências à dimensão eco-
nômica do evento. Segundo dizia-se, “ambas as entidades têm 
interesse na realização do bApE, porque na verdade essa compe-
tição é o que pode existir de mais rentável no futebol regional”.15

Nas reuniões entre as ligas encontravam-se os dirigentes, 
técnicos, preparadores físicos, jornalistas e jogadores. “Após a 
realização da reunião feita pela Ldp em sua sede na cidade de 
Petrolina, ficou tudo acertado quanto ao regulamento da dis-
puta. Nessa reunião tivemos a presença de todos os 16 clubes 
que irão participar do torneio, e dos presidentes da Ldj e Ldp, 
organizadores do evento”.16

Estas ligas eram espaços comunitários reconhecidos por 
estes atores, e era delas a responsabilidade de garantir as ar-
ticulações políticas para as demandas do torneio, envolvendo 
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o poder público municipal e o setor privado, este último ge-
ralmente representado por algum empresário entusiasta do 
futebol. A ideia era sensibilizar os gestores sobre a importân-
cia do campeonato e viabilizar medidas necessárias para a sua 
realização. “O prefeito jK dispõe-se a ajudar o futebol, revitali-
zando a disputa do bApE. Torneio que já teve êxito no passado, 
e pode ser revigorado, com benefícios para a associação de 
Juazeiro e Petrolina”.17

Nem sempre era possível manter relações saudáveis entre 
as ligas das duas cidades, uma vez que a expansão e populari-
dade do torneio fomentaram tensões e disputas de interesse. 
Devido ao rompimento no que concerne à contratação de joga-
dores pelo regulamento do torneio, os organizadores do fute-
bol de Juazeiro romperam publicamente com os de Petrolina, 
não havendo a edição do ano de 1989. Segundo reportagem do 
Jornal de Juazeiro:

Em virtude dos últimos acontecimentos, com a saída de vá-
rios jogadores de Juazeiro pra Petrolina, com o futebol da vi-
zinha cidade mais uma vez desrespeitando acordo feito com 
diretores de Juazeiro, na reunião de segunda-feira passada, 
os dirigentes de Juazeiro tomaram uma decisão unânime de 
cortar definitivamente os laços de amizade e cooperação que 
havia entre as duas ligas e que infelizmente nunca foi respei-
tado pelos nossos colegas da vizinha cidade. Um documento 
foi elaborado e vai ser enviado para divulgação em todos os 
setores esportivos do grande vale [do São Francisco]. Neste 
documento o ponto principal em questão é a punição que 
cada atleta de Juazeiro levará caso venha a atuar em Petrolina 
depois de ter assinado com os clubes de Juazeiro e devida-
mente iniciado o campeonato.18

Desta forma, seguia o jornal, ficava “definitivamente des-
cartado a possibilidade de um bApE (Torneio Bahia Pernam-
buco) pelo menos entre Juazeiro e Petrolina”.19 Entre as ad-
vertências desse documento, chamado de Carta aberta aos 
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desportistas de Juazeiro e região, um tópico é direcionado ao 
bApE. Ele enfatiza que “a partir desta data e enquanto perdu-
rar o rompimento, fica suspenso o Torneio Bahia-Pernambuco 
e qualquer amistoso envolvendo equipes Juazeirenses contra 
as Petrolinenses em qualquer das duas praças esportivas e ou 
em campo neutro”.20 A normativa se intensificava nos arautos 
finais: “atletas ficam penalizados por três anos e seus passos 
presos a Ldj, além desta medida extrema, dentro da lei, seus 
nomes estarão em uma LisTA nEGrA, que será oportunamente 
divulgada como castigo”.21 Esta medida punitiva era contra a 
atitude de mudar de equipe, ignorando as normas, sendo vista 
como uma afronta e desrespeito a essência da competição.

A adesão de um jogador a uma equipe de uma das cidades 
não estava condicionada a sua naturalidade. Um jogador natu-
ral de Petrolina podia atuar em uma equipe de Juazeiro e tam-
bém o contrário. No entanto, um jogador não poderia mudar 
de agremiação se já estivesse comprometido com uma equipe 
e o torneio ou campeonato devidamente iniciado. Devido ao 
poderio econômico de Petrolina estas tensões se instalavam 
no meio das contratações.

A respeito da dinâmica da competição, ela estava sujeita a 
certas variáveis, entre elas a programação dos estádios com 
eventos culturais, o andamento dos campeonatos municipais 
e outras atividades esportivas que estas ligas também chan-
celavam. Na tentativa de organizar a edição de 1988, que não 
se concretizou, encontramos: “o torneio que foi idealizado no 
primeiro semestre, este ano deverá ocorrer no segundo em vir-
tude do grande atraso no campeonato municipal de 87 […] o 
presidente da Ldp, porém, deu a sua palavra […] a fim de que o 
bApE tenha seu início no final de junho”.22

As matérias que abordaram a forma de disputa informaram 
que de acordo com o regulamento, o torneio era constituído 
por dois grupos, o primeiro composto por equipes que obtive-
ram os melhores resultados no campeonato local do ano ante-
rior, e o segundo grupo pelo restante dos outros clubes. Os jo-
gos aconteciam ambos em rodada dupla. Petrolina e Juazeiro 
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entravam na disputa com o número igual de equipes, 8 (oito) 
na maioria das edições, mas 6 (seis) em algumas outras.

O torneio será disputado em dois grupos. Sendo que o pri-
meiro grupo fica formado pelos quatro semifinalistas do 
segundo turno. Ou seja, Veneza, Barro Vermelho, Olaria 
e Juazeiro. A justificativa disso é mais do que simples, pois 
como sabem, o Veneza e o Barro Vermelho, entram obrigato-
riamente porque decidiram o campeonato municipal do ano 
passado. E Olaria e Juazeiro, também ficam neste grupo por 
obterem a terceira e quarta colocação respectivamente. Já o 
restante dos outros times entra no segundo grupo.23

A estrutura formada por dois grupos de equipes não agra-
dava a todos, e a própria organização denominava os jogos do 
segundo grupo de “torneio paralelo”, conhecido como Tor-
neio Pedro de Lajú, levando a própria imprensa a classificar o 
segundo grupo como uma forma dessas equipes “não enfer-
rujarem seus jogadores”. As manchetes dos jornais da época 
também relatam outras problemáticas desse grupo: “E pelo 
que podemos perceber, os clubes desse grupo estão sentindo 
grande dificuldade para formar uma equipe, digna de se dis-
putar o torneio paralelo. […] vimos à dificuldade para se arran-
jar jogadores e formar boas equipes”.24

Definido os grupos, o regulamento determinava que o pri-
meiro e o segundo colocado do primeiro grupo, e o primeiro 
e segundo colocados do segundo grupo, fariam um confronto 
direto de caráter eliminatório. Nessa disputa, se o resultado 
fosse um empate, o jogo seguia na prorrogação de trinta mi-
nutos, e se isto não bastasse, finalizava-se com tiros diretos. Os 
dois vencedores do quadrangular decidiriam em duas parti-
das na melhor de três pontos, sendo a primeira no campo da 
equipe que fez a campanha mais inferior ao longo do torneio, 
e a decisão no campo da equipe com a melhor campanha tam-
bém ao longo do torneio. Estes dois finalistas eram necessaria-
mente uma agremiação de Petrolina e uma de Juazeiro.
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Esta dinâmica de troca de estádio terminava por reforçar os 
mecanismos de sociabilidade no jogo, oferecendo oportunida-
des de criar ou reforçar laços de amizade e aliança, em relações 
semelhantes aquelas apontadas por Spaggiari, no capítulo 7 
deste livro, ao afirmar que a ação de receber a equipe de outra ci-
dade ou mesmo de visitar o campo do adversário implica regras 
e deveres inteligíveis dentro de uma lógica de reciprocidade.

Situações diversas, naturalizadas nas rotinas futebolísticas, 
também apareceram como as reações de conflito em campo 
com outros sujeitos do campeonato: “O diretor de clube deve 
entender que se o juiz não é um santo, também seus jogadores 
não são anjos, e dentro de campo deitam e rolam e o pior so-
mente o juiz escuta”.25

Quanto aos técnicos, por atuarem em um futebol que exis-
tia nas fronteiras entre o futebol comunitário e o profissional, 
reproduziam uma característica importante deste último: a 
maioria deles vinham da experiência de ex-jogadores com 
passagens, umas mais consistentes que outras, no futebol 
profissional e amador. Entre os técnicos que se destacaram na 
década de 1980, temos o treinador Baé, da agremiação juazei-
rense Veneza, também conhecida como azulino; o Jair Garrido, 
do time petrolinense Caiano; o Dino, da equipe Barro Verme-
lho de Juazeiro; Aderaldo Barbosa, do Palmeiras de Petrolina; 
e o Raimundo Amarildo, da equipe Juazeiro, maciçamente co-
nhecida como “periquito das populares”.

No bApE, a figura do jogador ganhou força nas representa-
ções e construções de um ídolo esportivo. Esta imprensa reser-
vou muitas notas a estes “heróis” dos gramados do Vale. Tam-
bém denominados como ídolos locais e outros com projeções 
interestaduais, esses atletas, em sua maioria depois das partidas, 
retornavam para seus cotidianos como qualquer outro trabalha-
dor que estava no estádio. Como diria Damo, depois do jogo, to-
dos seguem o curso normal da vida, como se o jogo fosse uma 
fissura no tempo e no caso dos que vão ao estádio, no espaço.26

Não encontramos dados nos jornais que sinalizassem a 
existência de um contrato de trabalho aos moldes profissio-
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nais. O retorno financeiro existia quando aconteciam os jogos 
ou uma temporada. Na ausência de competições, o sustento 
vinha além das quatro linhas. Rigo, Jahnecka e Silva afirmam 
que a maioria das pessoas que disputam este tipo de competi-
ção são jogadores-trabalhadores, oriundos de classes mais po-
pulares e o fazem por um misto de lazer e trabalho.27

Eram reconhecidos neste meio futebolístico, geravam ex-
pectativas nas torcidas e se muitas matérias se ocuparam em 
disseminar seus feitos em campo era porque um público ca-
tivo consumia estas informações. Entre muitos jogadores que 
ganharam popularidade, a edição de 1987 concedeu bastante 
espaço a um deles. Relatou a reportagem: “O ex-artilheiro do 
Veneza, Fumachú, que agora vestirá a camisa tricolor do Barro 
Vermelho está mais que confiante numa boa vitória frente ao 
time do Palmeiras”.28

Na fase de preparação para a composição das equipes, dis-
putas se instalavam entre dirigentes e treinadores. E a lei da 
oferta e procura vinha à tona: “É grande a caça a jogadores 
e a lei da oferta está valendo mais. Nas ruas o comentário é 
grande e as expectativas ficam mais fortes para a dança das 
contratações”.29 Nesta corrida pelos melhores “pés-de-obras”, 
como diria Arlei Damo, era preciso esperar pelo regulamento 
da competição, e as deliberações para a contratação de jogado-
res geraram polêmicas. Segundo relatou o Jornal de Juazeiro:

Mas o detalhe que chamou mais atenção nesta reunião e tam-
bém neste regulamento foi justamente a respeito do artigo 
que fala da contratação de um atleta por qualquer clube. O ar-
tigo diz que o atleta que for inscrito por qualquer agremiação 
das duas divisões do bA-pE estará preso também nas disputas 
dos dois campeonatos municipais, não podendo transferir-se 
para outra agremiação que tiver interesse em seu passe, pois 
poderá ser eliminado da competição. Esse artigo mexeu com 
o representante do Veneza, que não concordou com esse ar-
tigo, que prende o passe do jogador até o final desse campeo-
nato municipal.30
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Através das matérias publicadas nos jornais locais, também 
se infere que a carreira dos árbitros que atuavam na região vi-
nha do acúmulo de outros capitais corporais, como de ex-jo-
gador, ex-técnico ou dirigente. O bApE oferecia uma atmos-
fera de tensão já conhecida e os descontentamentos no final 
das contas recaíam sobre esses homens: “Aliás, xingamentos 
e ofensas morais estão se tornando banal por parte de alguns 
homens que assumem funções de dirigentes e não sabem diri-
gir a se próprio”.31

As torcidas representam valores e processos de identidade 
com um determinado time. No bApE essas questões se amplia-
vam, por ser este o único evento esportivo que confrontava nos 
gramados as cidades vizinhas. Rastreando o desenvolvimento 
das torcidas no futebol brasileiro, estudos de Neto sinalizam 
algumas transformações importantes que sedimentaram o 
que hoje chamamos de torcida ou torcedores. O autor assinala 
que entre os anos de 1904 e 1910,

O futebol passa por um oscilatório momento de afirmação e 
traz consigo uma plateia mais voltada para uma notória prá-
tica social do que propriamente para um posicionamento a 
favor deste ou daquele clube. Neste período, os sujeitos que 
participavam desse processo (jogadores ou assistentes) preo-
cupavam-se notadamente como desenvolvimento do espírito 
esportivo e focavam suas ações no intuito de fazer do jogo 
uma importante vivência social.32

Ainda segundo Neto, entre 1910 e 1915 encontramos as pri-
meiras referências de públicos concorrendo às partidas. Nessa 
época, o futebol começa a fomentar sentimentos de rivalidade. 
No período de 1916 a 1925, um jeito novo de estar nos campos 
é vivenciado.

Com a invenção inclusive, de uma palavra para designar tal 
condição: torcedor (a) – aquele ou aquela que torce aflita-
mente, os seus adereços de vestuário (lenços e chapéus) no 
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sofrimento de acompanhar o time predileto, ou ainda, os que 
investem em uma torção corporal intensa, torcendo e retor-
cendo o tronco, os dedos e as pernas na busca de incentivar o 
seu clube favorito.33

Toledo pontua que os anos de 1940 e 1950 demarcam na 
sociabilidade esportiva maior aceitação dos torcedores pela 
sociedade, sobretudo no que diz respeito às formas coletivi-
zadas de torcer, as “táticas” performáticas e os esquemas táti-
cos projetaram um futebol mais organizado, eram as torcidas 
uniformizadas.34

Esta dinâmica se deu primeiramente nos centros urbanos 
de maior aporte, para em seguida chegar aos lugares mais in-
terioranos, longe das capitais. Em Petrolina e Juazeiro as torci-
das chamaram a atenção da imprensa, e raramente uma maté-
ria não trazia alguma alusão as suas manifestações.

Entre muitas personagens, os jornais destacaram uma re-
presentação do time do Veneza, a “Dona Dalva”, como tam-
bém uma “moça bonita” do time do Barro Vermelho. Assim di-
ziam: “a chefe número 1 do time do Veneza, está conclamando 
a toda a nação azulina pra se fazer presente neste domingo no 
estádio Adauto Morais para dar total apoio ao time do Veneza 
frente ao time do Palmeiras.35 Outra matéria relatou:

Já nas arquibancadas de um lado uma senhora que apesar da 
idade não para de dar incentivo ao seu clube do coração, o 
Veneza. Trata-se de Dona Dalva, a torcedora chefe do time 
azulino. Realmente uma figura esta senhora. Do outro, uma 
jovem que com a sua boniteza e ouriço, vibra de emoção fa-
zendo da nova torcida do Barro, um pequeno gigante de ba-
rulho e fé.36

Nesta edição de 1987, ganham destaque iniciativas que ates-
tavam o compromisso afetuoso destas torcidas com seus times. 
Não bastava vibrar com as jogadas e incentivar pelos gritos, era 
preciso se organizar coletivamente: “para isso a torcida organi-
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zada do clube colocou à venda carnês, para que os torcedores 
possam ajudar o clube com a mensalidade de Cz$100.00”.37

Outras notícias se ocuparam da ansiedade de torcedores 
por um novo escrete, das movimentações de ocupação nos 
campos como forma de intimidar o oponente, e o clima de 

“guerrilha” e festa que tomavam conta dos domingos de clás-
sicos: “a torcida já vive as expectativas de não só ver a estreia 
do Barro no Bahia Pernambuco, mas a de ver o crioulo Fuma-
chú. De bronca ainda fica a torcida do Veneza, que perdeu seu 
craque”.38 Outra reportagem mostrou: “essas duas equipes […] 
voltaram a se enfrentar para mais um jogão de bola e muita ri-
validade. As torcidas estão prometendo uma grande festa para 
domingo, onde a guerra vai ser forte nas arquibancadas e com 
muita alegria”.39

Compreender estas torcidas é também entender seu per-
tencimento clubístico. É preciso ressaltar que estas cidades, 
por situarem-se distantes dos centros urbanos, e pela predo-
minância midiática voltada para o futebol do sudeste do país, 
eram e de certa forma ainda são fortemente influenciadas 
por agremiações profissionais. Esse fato sustenta a condição 
de muitos torcedores possuírem mais de um time ou clube 
do “coração” na região nordestina. Aquilo que Vasconcelos 
trata como “os torcedores mistos”, percebidos muitas vezes de 
forma pejorativa, como uma legião de aculturados pela mídia 
sulista (ver também capítulo 6 neste volume).40

Estas torcidas vivenciaram momentos tensos e rivais, en-
volvendo confrontos entre jogadores com o aval de suas torci-
das e arbitragens, ao ponto de contrariarem o verdadeiro sen-
tido daquele torneio, que era congregar as equipes das duas 
cidades em um evento futebolístico. A reportagem Bahia-Per-
nambuco serviu mesmo de união para Juazeiro e Petrolina? re-
vela essas tensões:

Os torneios Pedro Lajú e Bahia-Pernambuco foram promovi-
dos este ano com o simples propósito de “unir” o futebol de 
Juazeiro e Petrolina no que viria a ser chamado mais tarde de 
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confraternização futebolística […] Contudo este ensinamento 
ficou distante de ser seguido mais uma vez com os fatos regis-
trados no domingo passado no estádio da Associação Rural 
[…] Mas atletas de Petrolina, não atingindo a todos, sempre 
chegados a uma confusão tiverem que novamente dar um es-
petáculo negativo provocando o maior sururu em campo.41

Neste cenário, as discussões em torno das identidades e di-
ferenças ganham fôlego; identidades regionalizadas se revela-
ram: uma petrolinense e pernambucana, e a outra juazeirense 
e baiana. Torcer por um time de Petrolina ou Juazeiro era tam-
bém exaltar a supremacia de uma cidade sobre a outra.

O BAPE na década de 1990: desafios e declínio

Quando chegamos à década de 1990, sua primeira edição 
é em 1991. Esta edição foi polêmica no que se refere à cidade 
que iria sediar as partidas do bApE. O estádio Adalto Morais, 
em Juazeiro, estava impossibilitado de sediar os jogos, ficando 
acertado que todas as partidas seriam em Petrolina, no está-
dio da Associação Rural, neste período mais conhecido como 
estádio Paulo de Souza Coelho. Outra querela foi o pedido de 
representantes de Petrolina para atender uma solicitação de 
Casa Nova, antiga da cidade do estado da Bahia, em participar 
da competição. O aceite ocasionou o aumento no número de 
equipes, rememorando problemas antigos, como o cancela-
mento da edição de 1974, por esta mesma razão.

Destacou-se, neste período, a presença de empresários, que 
tinham uma articulação direta com os times, em sua maioria 
assumindo a posição de diretoria destas equipes. Nesta edição 
de 1991, esses investimentos se entrelaçam com as contrata-
ções de jogadores. Nestas articulações: “As poderosas equipes 
das duas cidades já entraram em campo. Comenta-se que ver-
dadeiros esquadrões estão formando. Olaria de Juazeiro (com 
o lobby de empresários investindo no Alvi-negro) que estaria 
contratando muitas feras da região”.42 Nestas contratações, di-
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zia o jornal, “Petrolina fez inflacionar o mercado, aliás, o nosso 
pobre futebol que não é um mercado por não ser profissional”.43

A imprensa também elencou problemas nesta edição refe-
rentes à organização das partidas, o atraso para o início dos 
jogos, improvisos da equipe de arbitragem e violência em 
campo. Uma matéria publicou:

Os 167 torcedores a pagar o ingresso na última quinta-feira 
com o objetivo de assistir aos jogos estabelecidos pelas duas 
ligas viram na verdade apenas parte do espetáculo, pois o 
restante do prélio foi empanado pelas agressões físicas, ver-
bais entre jogadores, dirigentes e árbitros […] o técnico do 
Carranca, Adroaldo Muniz e Melo (Dozinho) partiu para um 
bate-boca com o bandeira José Carlos Amorim, da Ldj, sendo 
necessário a interferência da polícia […] o árbitro Etevaldo 
Silva, começou a distribuir cartões amarelos, sendo diversas 
vezes criticado pelo dirigente Walter Henrique do Náutico 
[…] Quando o árbitro para o jogo e expulsa da cancha Ricardo 
Náutico e Robertão por agressão mútua. Neste momento, jo-
gadores do Timbu petrolinense, começam com trombada dali, 
agressão verbal daqui, entre em campo a polícia.44

Myskiw et al. afirmam que a discussão em torno da vio-
lência está associada às relações de poder que perpassam as 
configurações.45 Neste futebol, há uma transposição das sensa-
ções para uma esfera que impõe menos limites, sendo possível 
experimentar as emoções da violência numa tonalidade dife-
rente. Diante de tantos atropelos, o Jornal de Juazeiro senten-
ciava, “O pior Bape de todos os tempos”:

Numa noite melancólica e desagradável para o futebol regio-
nal, foi realizada quarta-feira a décima terceira rodada do se-
gundo turno do torneio Bahia-Pernambuco. De tudo ou quase 
tudo se registrou nos dois jogos que deram continuidade a 
esta fase da competição anteriormente conhecida como “o 
melhor evento esportivo da região” […] No entanto, o que se 
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registrou a partir daí foi uma tremenda falta de respeito para 
com o público desde quando com a ausência de um bandeira 
da Ldj devidamente escalado para o jogo, improvisaram um 
torcedor como auxiliar de linha até que Belmiro Santos assu-
misse seu lugar no segundo tempo. Essa não é a primeira vez 
que se registra esse tipo de coisa, semana passada um massa-
gista foi bandeira de outro jogo. Fora isso, o torcedor reclama 
das péssimas arbitragens, dirigentes protestam contra o nú-
mero exagerado de clubes e a falta de motivação.46

Dessa forma, a edição de 1991 foi das mais difíceis para os 
organizadores do bApE. A imprensa publicou exaustivamente 
seus limites organizacionais, enfatizando as desvantagens 
para a cidade de Juazeiro em participar da competição, seja 
pelos jogos terem acontecido somente em Petrolina, ou os dé-
bitos deixados às agremiações daquela cidade.

Este período de impopularidade do torneio agravou-se e 
a imprensa carregou suas tintas em manchetes sarcásticas e 
irônicas. A reportagem “Como Chamar este torneio, BAPE ou 
PEBA?” fez uma analogia entre a organização do torneio e um 
animal comumente encontrado nas caatingas do sertão, cha-
mado de “peba”. No imaginário popular nordestino, traçar 
comparações com um “peba” é agregar ao objeto comparado 
significados de desordem, de algo ruim e de má qualidade. A 
reportagem relatava: “Mais uma história sem pé nem cabeça 
começa a se estruturar no futebol de Juazeiro. Todos já sabem 
a que me refiro. A realização deste campeonato ou torneio 
como queiram chamar bApE. Não seria um pEbA? […] como se 
costuma chamar aqui em nossa região quando se tem alguma 
coisa ruim, sem brilho ou mal feito”.47

De certa forma, esta celeuma arrefeceu as lentes da im-
prensa para o evento. No ano de 1992, nas raras reportagens 
sobre o torneio, não encontramos nenhuma matéria específica 
sobre sua realização, mas uma menção no final do segundo 
semestre, confirmou que o bApE ocorreu neste ano, quando 
afirma que a equipe do Veneza Futebol Clube foi à campeã: “a 
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diretoria do Veneza ainda no embalo das comemorações do tí-
tulo de 92 promete para sua torcida […] novas contratações”.48

O jornal também pontuou a falta de transporte para os tor-
cedores e para as equipes de menor porte, o que ocasionava a 
redução do público e diminuição na arrecadação das bilhete-
rias. Neste ano, as atenções voltaram-se para os preparativos 
do próximo bApE, de 1993. Esta edição trouxe uma novidade 
importante para a sua trajetória, a presença de uma equipe 
de outra cidade, o América de Sobradinho, de Sobradinho, na 
Bahia.

No bApE de 1993, o público começa a dar sinais de pouco en-
tusiasmo, comparecendo timidamente às arquibancadas. “O 
futebol tecnicamente está em alta, no entanto o torcedor é que 
não tem dado o ar da sua graça”.49 As festividades do Carnaval 
e eventos comunitários nos estádios provocaram mudanças 
nas tabelas dos jogos. As ressonâncias destas mudanças se de-
ram diretamente nas equipes: “O que observamos em termos 
de treinamento das equipes do futebol de Juazeiro é que com a 
paralisação do torneio Bahia-Pernambuco, os clubes de nossa 
cidade não estão treinando com tanta intensidade”.50

Apenas uma matéria a respeito da presença do bApE em 
1994 enfatizava a probabilidade de não ocorrência dos jogos: 

“O torneio Bahia-Pernambuco não deve acontecer pelo menos 
no primeiro semestre do presente ano, pelo que sabemos é de-
vido ao campeonato de Petrolina […] Desta forma, com a Copa 
do Mundo, campeonato Juazeirense, intermunicipal e inter-
clubes, fica difícil até mesmo em se pensar em bApE”.51

As articulações para sua edição de 1995 intensificaram a pos-
sibilidade da presença de equipes de outras cidades, e o bApE co-
meça a ser denominado de um torneio regionalizado, e não mais 
um reduto das agremiações de Petrolina e Juazeiro. Cidades 
próximas começaram a ver o torneio como um espaço de visibi-
lidade, alterando de certa forma sua essência, que era opor equi-
pes de futebol de Petrolina e Juazeiro. No entanto, de acordo 
com as reportagens, o bApE de 1995 ficou apenas no plano das 
ideias, não aparecendo nenhum indício da sua realização.
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Todavia, uma realidade que pode nos ajudar a compreen-
der esta interrupção foi a crise que se instalou em muitas 
equipes destas cidades, principalmente em Juazeiro. Muitos 
times tradicionais estavam sem diretorias esportivas. “Aqui 
em Juazeiro os clubes continuam sem diretores formados, 
especialmente os três grandes clubes: Veneza, Olaria e XV de 
novembro”.52

Em 1996, ano que marca sua última edição, o formato da 
competição ganha volume nas reuniões. Nestas discussões, 
posicionamentos eram balizados:

Por Juazeiro, tentou-se mudar uma coisa bastante justa, que 
era o sistema de classificação por pontuação, independente 
de onde seria o time, ou de Juazeiro ou de Petrolina. Essa 
medida evita absurdos como já aconteceram de clubes de 
Juazeiro terminaram a fase de classificação do torneio sendo 
desclassificados, porém com mais pontos que o campeão pe-
trolinense. Porém essa proposta foi de imediato rejeitada por 
Petrolina que disse só ter sentido o bApE quando chegam uma 
equipe de Juazeiro e outra de Petrolina na final independente 
de pontuação.53

A competição então aconteceu no formato que prevaleceu 
em suas edições anteriores. Com 8 (oito) equipes represen-
tando as duas cidades, o chamado grupo de maior prestígio. E 
outro grupo com 8 (oito) times de menor estrutura atuando no 
torneio paralelo denominado Aluísio Viana.54

Agora, um clima de expectativa e espírito esportivo se acu-
mulava nas matérias: “os presidentes da Ldj, Sabino Pereira, e 
da Ldp, Vinícios Santa, estão se reunindo semanalmente para 
resolverem os últimos preparativos do torneio que já se trans-
formou em uma tradição nas duas cidades”.55 Nesta edição, a 
preocupação com as torcidas ganhou ainda mais corpo e uma 
estratégia foi arquitetada para convencer espectadores a com-
parecer aos estádios: “Para o bApE deste ano as duas ligas apre-
sentam novidades com relação ao preço do ingresso […] que 
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custará 3 reais, sendo que 2 reais vão para os times e 1 real será 
sorteado entre os torcedores”.56

A iniciativa não surtiu o efeito esperado, e a ausência dos 
torcedores ganhou as páginas dos jornais: “No sábado, em Pe-
trolina, com público de pouco mais de 50 torcedores, estavam 
marcados dois jogos […] No domingo, também com número 
muito fraco de torcedores, Juazeiro Caiano venceu o Juazeiro 
por 3 x 0”.57

Problemas antigos retornaram, como as alterações em jo-
gos do estádio Adauto Morais, em Juazeiro, devido a agendas 
externas, fazendo com que as partidas acontecessem outra vez 
somente em Petrolina e a ausência de policiamento em deter-
minados jogos, que ocasionaram o cancelamento de partidas e 
a frustação de torcedores. As últimas publicações deste bApE 
foram implacáveis nas avaliações da competição, a reporta-
gem “BAPE: o pior da sua história”, fez sua avaliação:

Finalmente está chegando ao fim o pior torneio Bahia Per-
nambuco de todos os tempos. Tido como uma das competi-
ções mais disputadas e bem organizadas de todo o interior 
nordestino, o Bape desse ano decepcionou, não só pelo fraco 
nível das equipes, como pela falta de organização. Toda a im-
prensa é unânime em afirmar isso […] O que podemos ver são 
estádios completamente vazios, jogos desmotivados e equi-
pes que não se dão ao trabalho nem mesmo de ir a campo.58

Desta forma, o torneio passava por problemas estruturais 
significativos, comprometendo sua credibilidade e possibili-
dades de se manter no cenário esportivo do Vale do São Fran-
cisco, encerrando suas atividades, de acordo com estas fontes, 
neste ano de 1996.

Considerações finais

Esta pesquisa, ao mesmo tempo em que buscou compreen-
der os significados socioculturais do bApE, foi tecendo uma 
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narrativa própria deste evento singular na história do futebol 
regional do Vale do São Francisco. Ele foi uma iniciativa do 
poder público municipal das duas cidades e suas ligas esporti-
vas, a Liga Desportiva de Juazeiro (Ldj) e a Liga Desportiva de 
Petrolina (Ldp), juntamente com o apoio dos admiradores do 
futebol e patrocínios da iniciativa privada, que visualizavam o 
futebol no âmbito do lazer como uma possibilidade de congre-
gar as equipes amadoras destas cidades em um único evento 
esportivo.

Compreendemos que os significados do bApE ganharam 
contornos diferenciados ao longo de suas fases. A década de 
1970 significou a oportunidade que os esportistas daquela re-
gião tiveram naquele momento de fomentar o esporte local a 
partir de um evento que permitisse a continuidade de ações 
futebolísticas nas cidades, uma vez que os campeonatos muni-
cipais terminavam e agremiações entravam numa espécie de 
ostracismo esportivo. O bApE representou a continuidade dos 
trabalhos assentada em uma nova lógica futebolística para a 
região: opor as cidades de Petrolina e Juazeiro a partir de suas 
equipes de futebol. A proposta logrou êxito e o torneio popula-
rizou-se em uma época, em que o futebol amador representava 
uma das opções de lazer mais consumidas entre estas cidades.

Na década de 1980, o torneio significou a consolidação de 
uma iniciativa que agora não só movimentava os esportistas 
após os campeonatos municipais, mas que também se tornou 
a atividade esportiva mais rentável para as ligas esportivas das 
duas cidades, bem como vitrine para a ascensão profissional 
dos jogadores. Os rituais destas partidas agora, mais do que 
nunca, estavam cristalizados na cultura esportiva local atra-
vés da atuação das torcidas e demais protagonistas. Este cres-
cimento significou também mudanças estruturais no próprio 
torneio, como a sua expansão para outras cidades, além de Pe-
trolina e Juazeiro.

Na década de 1990, os significados do bApE orbitaram em 
torno dos desafios que a conjuntura esportiva e cultural local 
provocava. Estes desafios representaram um dualismo: da 
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mesma forma que o bApE era visto como uma tradição fute-
bolística, era também associado a um evento com sérias de-
sordens internas, que não estava fazendo jus à sua própria me-
mória no futebol do Vale. Estes desafios foram representados 
pela expansão do profissionalismo, pelo distanciamento dos 
setores público e privado e pelo enfraquecimento do futebol 
amador nos fins de semana nestas cidades.

Neste sentido, o bApE, significou uma iniciativa de grande 
relevância na história do futebol na região do Vale do São 
Francisco. Representou uma cultura futebolística a partir de 
uma coletividade comunitária, popular e sertaneja. O risco em 
não ser referenciado no futuro era devido ao estado em que 
os significados e memórias do bApE se encontravam até então, 
encobertas e pulverizadas nas histórias de ex-jogadores ou nos 
arquivos empoeirados dos jornais. A partir de agora, esse risco 
não existe mais, uma vez que este trabalho procurou dar conta 
deste evento esportivo inovador para a região cuja história 
ainda estava por ser revelada. A tabela a seguir, se propõe a 
apresentar uma síntese dos destaques do evento:

Tabela 2. Síntese de resultados do torneio BAPE, 1972-1996

Ano Equipes
Equipe 
campeã

Jogadores de 
destaque

1972
Palmeiras, Caiano, Veneza, 
Olaria, Carranca, América

Olaria 
(Juazeiro)

Toinho (Olaria), 
Farinha (Veneza)

1973
Palmeiras, Caiano, Veneza, 
Olaria, Carranca, América

Carranca 
(Juazeiro)

Costinha (Olaria), 
Gebê (Veneza)

1987

Palmeiras, Santa Cruz, Náutico, 
Flamengo, Caiano, Ferroviária, 
1º de Maio, Barro Vermelho, 
Veneza, Olaria, Carranca, XV de 
Novembro, América, Juazeiro e 
Colonial

Palmeiras/
Caiano
(ambas de 
Petrolina)

Fumachu (Barro 
Vermelho), Key 
(Veneza), Goldo-
fredo (Palmeiras)
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1991

Palmeiras, Santa Cruz, Náutico, 
Flamengo, Caiano, Ferroviária, 
1º de Maio, Barro Vermelho, 
Veneza, Olaria, Carranca, XV de 
Novembro, América, Juazeiro, 
Colonial, Casa Nova, América de 
Sobradinho

Ferroviária 
(Petrolina)

Josué (1º de Maio), 
Cardoso (Colo-
nial), Galeguinho 
(Barro Vermelho)

1992
Veneza, Olaria, Barro Vermelho, 
América de Sobradinho, Palmei-
ras, Petrolina, América, Caiano

Veneza 
(Juazeiro)

Nenhum 
destaque

1993
Veneza, Olaria, Barro Vermelho, 
América de Sobradinho, Palmei-
ras, Petrolina, América, Caiano

Olaria 
(Juazeiro)

Nenhum 
destaque

1996

Palmeiras, Flamengo, Caiano, 
1º de Maio, Barro Vermelho, 
Veneza, Olaria, Carranca, XV de 
Novembro, América, Juazeiro, 
Colonial, América de Sobradinho, 
cEUb, Petrolina e Grêmio

Caiano 
(Petrolina)

Marcelino (Barro 
Vermelho), 
Janilson(Barro 
Vermelho), 
Nenê(Caiano)

Na pretensão de concluir estas reflexões, mas longe de 
exaurir a discussão, compreendemos que este estudo contri-
buiu para as pesquisas históricas das práticas corporais, na 
medida em que, de forma inédita, construiu uma versão da 
história de um torneio de futebol rico em significados no Vale 
do São Francisco.
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Futebol e identidade regional 
no nordeste brasileiro
Artur Alves de Vasconcelos

Domingos Sávio Abreu

A torcida organizada Cangaceiros Alvinegros é um grupo de tor-
cedores de futebol que apoia o Ceará Sporting Club (doravante 
Ceará S. C.). Fundada em 2011, essa torcida possui uma caracte-
rística peculiar em relação às demais: ela se propõe a falar sobre 
a “cultura nordestina” nas arquibancadas. Para isso, seleciona 
diversos elementos nordestinos que são utilizados em suas fai-
xas, bandeiras, músicas, camisas, mascotes, dentre outros.

Essa performance nas arquibancadas constrói uma narra-
tiva sobre o “ser nordestino” que, observada sob a perspectiva 
de trabalhos como os de Maura Penna, Rosa Silveira e Albu-
querque Júnior, pode ser compreendida como um discurso 
regionalista nordestino. O objetivo deste artigo é identificar de 
que forma esse discurso regional nordestino é construído pe-
los Cangaceiros Alvinegros. Quais os símbolos são escolhidos 
pelos Cangaceiros? De que modo eles são colocados nesse dis-
curso? Por que foram selecionados estes, e não outros?

Realizamos entrevistas com sete componentes dos Cangacei-
ros; estivemos presentes junto aos torcedores ao longo do ano 
de 2015, antes e durante alguns jogos do Ceará S. C., na cidade 
de Fortaleza; analisamos diversas faixas, bandeiras, músicas, 
mascotes e camisas; também fizemos pesquisa bibliográfica so-
bre o tema de discursos regionalistas e identidade nordestina.1

O primeiro ponto deste capítulo aborda a fundação da tor-
cida e a descrição de suas características essenciais; o segundo 
analisa alguns dos principais materiais produzidos pelos Can-
gaceiros, identificando quais elementos de identidade nordes-
tina são escolhidos pela torcida; por sua vez, o terceiro traz 
breves considerações teóricas que buscam as razões históricas, 
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sociais e culturais que tornaram tais elementos tão fortes na 
construção de uma identidade regional do Nordeste.

Conhecendo os Cangaceiros Alvinegros

O Ceará S. C. é uma equipe de futebol sediada em Fortaleza, 
Ceará. Suas cores oficiais são o preto e o branco. Seus torcedo-
res e torcedoras, em dias de jogos do time, vestem roupas pre-
ferencialmente nessas cores. O resultado é que, no entorno do 
estádio e dentro dele, a massa de aficionados pelo time forma 
um grande mosaico alvinegro.

Entretanto, observando mais atentamente esse enorme 
grupo de pessoas nas arquibancadas, é possível identificar 
uma pequena parte do estádio onde se destaca também uma 
outra cor: o laranja. Aproximando-se desse setor, o observador 
encontrará alguns torcedores utilizando chapéus de vaqueiro, 
além de um outro ostentando um chapéu de cangaceiro, ao es-
tilo que adotava o cantor Luís Gonzaga.

Reparando as camisas usadas por essas pessoas, o visitante 
não terá dificuldade em notar que algumas delas também 
trazem o rosto de Luiz Gonzaga. Entretanto, logo notará que 
existem mais personagens sendo homenageados em outras 
camisas: o poeta Patativa do Assaré, o cantor Dominguinhos 
e o líder espiritual Antônio Conselheiro. Há ainda outras que 
estampam a mascote do Ceará S. C. – o Vovô – vestindo cha-
péu de cangaceiro, usando sandálias de couro e segurando 
uma garrafinha de cachaça. Essa bebida, aliás, também está 
presente na primeira camisa criada por esse grupo de torcedo-
res, juntamente com a frase “não portamos armas, bebemos 
cachaça”. Talvez nosso observador ainda encontre alguém 
usando esse traje. Apesar de variadas, todas essas camisas têm, 
pelo menos, duas características em comum: uma delas é que 
as cores alvinegras são permeadas por outra, o laranja; outra é 
que a estampa das camisas, além de trazerem figuras históri-
cas ou a mascote, mostram também desenhos de solo rachado, 
sol forte e/ou vegetação caatinga.
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O visitante, cada vez mais curioso, logo escutará os ins-
trumentos musicais que compõem a bateria daquela torcida, 
responsável por dar mais ritmo e vibração aos cantos. Essa 
bateria, além dos tambores comuns a qualquer torcida, tem a 
companha de um triângulo. Poderá encontrar, caso o jogo seja 
mais importante, uma sanfona completando o aparato musi-
cal. As músicas por eles cantadas trazem em geral o ritmo de 
axé, embora seja possível também ouvir o forró.

O observador, a essa altura, deve se perguntar que grupo 
de torcedores é esse. Não demorará a encontrar uma faixa – 
também nas cores preta e branca, com um toque de laranja – 
informando o nome daquele agrupamento: “Cangaceiros Al-
vinegros”. Agora o chapéu de cangaceiro anteriormente visto 
começa a fazer sentido. Todos aqueles homens e mulheres – 
uns 20 ou 40, talvez – assumem o personagem do cangaceiro, 
o cangaceiro torcedor do Ceará S. C.

A pessoa curiosa poderá encontrar ainda uma outra faixa 
na qual se lê a frase “Orgulho de ser nordestino”. Posterior-
mente descobrirá que este é um lema da torcida. Aquele con-
junto de elementos vistos e ouvidos começa a mostrar mais 
coesão: esses torcedores, os Cangaceiros, estão reforçando nas 
arquibancadas o seu orgulho em ser do Nordeste. Os chapéus 
de cangaceiro e vaqueiro; os personagens históricos home-
nageados; as ilustrações que remetam ao sertão; o forró, a ca-
chaça e o próprio nome da torcida, aparecem como símbolos 
escolhidos para representar esse Nordeste.

É provável que o visitante, depois de deduzir tantas infor-
mações a partir da observação, queira ouvir dos próprios com-
ponentes da torcida a explicação sobre a presença desses ob-
jetos, personagens, cores, cenários e ritmos tão incomuns no 
meio do futebol. Foi exatamente o que fizemos nesta pesquisa, 
entrevistando sete Cangaceiros.

Esse grupo de torcedores formam a Torcida Organizada 
Cangaceiros Alvinegros. Ela foi fundada em 2011, a partir da 
mobilização de um pequeno grupo de amigos, que possui uma 
história “oficial” que narra a ideia de sua criação.
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Flamengo (do Rio de Janeiro) e Ceará S. C. enfrentaram-se 
no Rio de Janeiro no dia 14 de agosto de 2010, em partida vá-
lida pela Série A do Campeonato Brasileiro. Era o último jogo 
que o estádio do Maracanã recebia antes de ser fechado para 
as reformas visando à Copa do Mundo de 2014, da qual o Rio 
de Janeiro era uma das cidades-sede.

O atual presidente dos Cangaceiros, Mário Veríssimo, viajou 
para acompanhar a partida ao vivo. Chegou ao estádio trajando 
um chapéu de vaqueiro, costume que já conservava há algum 
tempo.2 “Antes dela [a torcida Cangaceiros] ser fundada, eu já 
andava com chapéu de vaqueiro no estádio. Camisa normal do 
Ceará, chapéu de vaqueiro, cangaceiro, sempre gostei de repre-
sentar nossa região”. Teria sido exatamente essa indumentária 
o estímulo para que alguns torcedores da equipe do Flamengo, 
do Rio de Janeiro, dirigissem comentários discriminatórios so-
bre os cearenses e os nordestinos. Ainda segundo Mário:

E a gente dentro da escolta, caminhando para entrar no Ma-
racanã, alguns torcedores começaram a xingar a torcida do 
Ceará, e quando me viram com aquele chapéu que chamava 
um pouco a atenção, deram um foco especial, aí chamaram 
de cada nome que você nem imagina: “comedor de calango”, 

“cabeça chata”… E um dos nomes foi “cangaceiro”. “Canga-
ceiro! Volta pra sua terra.”

O preconceito regional sofrido foi, de acordo com o relato, 
a motivação para se fundar uma torcida com a temática da 
identidade regional. Mário e alguns amigos já pensavam na 
hipótese de se fundar uma torcida. Os eventos no Maracanã 
teriam amadurecido ainda mais essa disposição, indicando a 
ela ainda uma temática criativa: a ideia de afirmar o orgulho 
em ser nordestino como resposta ao preconceito.

A questão da identidade regional nordestina teve, então, 
um papel central na concepção da torcida. O próprio nome 

“Cangaceiros”, segundo Mário, saiu de uma das tentativas de 
insultos que sofrera no Maracanã. Essa proposta regional fa-
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ria com que a nova torcida fosse para além de uma torcida or-
ganizada comum: ela seria um “movimento cultural”. É o que 
descreve Aldo, também um dos fundadores: “A gente pensou: 

‘a gente vai tirar esse preconceito dele pra gente montar um 
movimento’, que começou como um movimento cultural, e foi 
criando corpo e acabou se tornando uma torcida e virou ‘Can-
gaceiros Alvinegros’”.

Assim sendo, os Cangaceiros vão para as arquibancadas 
demonstrar seu orgulho de pertencer à região Nordeste. Esse 
orgulho seria demonstrado pela ação de levar até os estádios 
de futebol alguns dos elementos da “cultura nordestina”. Ela 
está estampada nas camisas, bandeiras, faixas, mascotes, ins-
trumentos musicais e canções produzidos pelos Cangaceiros 
Alvinegros. É através da análise desses materiais que podere-
mos compreender qual é a “cultura nordestina” que permeia 
o imaginário desses torcedores, bem como de que modo ela é 
acionada nas ações desses torcedores durante as partidas.

Os materiais da torcida

A nossa análise dos objetos, lemas e músicas produzidos 
pelos Cangaceiros seguiu alguns procedimentos teórico-me-
todológicos destacados por Barreira e Vieira.3 Essas autoras, 
ao estudarem as representações de Nordeste em restaurantes 
especializados em culinária regional, advertem: não se trata 
de opor o “verdadeiro sertão” ao sertão recriado, buscando 
na recriação traços de fidelidade ou infidelidade ao “original”, 
mas sim de pensar sobre esse procedimento de recriação como 
uma exposição de ícones em um novo contexto, adaptados a 
novas funções no cenário urbano. Deste modo, é preciso pen-
sar sobre os símbolos de identidade nordestina tomados pela 
torcida como recriações, adaptações de uma representação (e 
não de uma cultura “original”) a um novo contexto, o das torci-
das de futebol do meio urbano do século 21.4
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A cor laranja

Perguntamos a alguns Cangaceiros o significado dessa cor 
nos materiais da torcida, já que laranja não faz parte das cores 
do alvinegro Ceará S. C. Aldo, um dos fundadores, começou a 
falar sobre essa cor citando os questionamentos que a torcida 
recebe justamente por adotá-la: “O laranja é o seguinte: Muita 
gente fala, ‘pô, torcida do Ceará e os caras usando laranja, não 
tem nada a ver com a cor do Ceará’, sendo que na realidade a 
nossa torcida começou como um movimento cultural”.

A primeira justificativa cita o fato de que os Cangaceiros 
não nasceram como uma Torcida Organizada, mas sim como 
um “movimento cultural”. Isso daria a eles a “licença” de ado-
tar outras cores que não as do clube. Mas o que tem a ver a cor 
laranja com a questão cultural? Aldo prossegue: “A gente quis 
apresentar o laranja – como é que eu posso dizer? – por ser 
uma cor além do Ceará; pra mostrar que aquela cor era uma 
cor que representava o nosso interesse em passar a mensagem 
do Nordeste”.

O uso de uma cor diferente das do Ceará S. C. tem a finali-
dade de mostrar que essa torcida, além de apoiar o time, pos-
sui ainda outras pretensões. Para “além do Ceará” está o obje-
tivo de se falar sobre o Nordeste, e Aldo explica o que essa cor 
tem a ver com a região:

O que seria: o laranja do sol, nordestino, quente, a areia, seca, 
do sertão. Então a gente queria uma cor, além da cor alvinegra, 
pra representar o nosso ideal que é – como é que eu posso di-
zer – realmente valorizar, mostrar a valorização da nossa cul-
tura […] E a gente queria uma cor exclusiva pra mostrar isso.

Deste modo, a cor laranja, na interpretação de Aldo, re-
presenta a intensidade do sol e também o solo arenoso e seco 
do sertão. É o Nordeste representado pela seca. Célio vai ao 
encontro dessa explicação, mas se concentra na simbologia 
do sol: “Essa cor laranja é aquele formato do sol nordestino, 
aquele pôr do sol bem nordestino, aquele alaranjado assim […] 
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Esse laranja é o sol nordestino, aquele que castiga mesmo o 
povo cearense, e o nordestino, o Nordeste em si”.

A representação do sol, na visão de Célio, caminha tanto 
por algo bucólico, como o crepúsculo, como pela faceta mais 
severa, do castigo. Já Gotardo traz outra interpretação: “Rapaz, 
o laranja, se eu não estou enganado, [na] jaqueta do Lampião 
[e] [na] roupa, é aquele mais puxado pro amarelo-queimado, 
cor de madeira, enfim”.

Nem sol, nem solo. O laranja, para Gotardo, simboliza o 
couro, material usado nas roupas dos cangaceiros históricos, 
como o grupo de Virgulino Lampião.5 É a mesma interpretação 
de Walter e de Aluísio. Para Walter, “o laranja é pra diferenciar 
um pouco, pra puxar mais pro cangaço; o cangaço é meio mar-
rom, meio laranja. E o nosso estado é meio do cangaço, dos 
cangaceiros”. Para Aluísio, “essa cor vem muito do couro, do 
couro do vaqueiro, entendeu? Então é mais ou menos por aí”.

Diante dessas diferentes visões e informações, chama bas-
tante a atenção a resposta de Braga: “Pra mim não tem signifi-
cado nenhum. Porque todas as torcidas hoje em dia levam as 
cores do time, significa sempre apoiando o time do coração 
dos torcedores. Com os Cangaceiro não é diferente”.

A simbologia da cor não provocou nenhuma tentativa de 
interpretação desse torcedor. Tampouco ele tentou se infor-
mar sobre a razão. O desconhecimento sobre o uso, por parte 
de sua própria torcida, de uma cor que nada tem a ver com o 
clube, demonstra o total desinteresse desse componente por 
essas simbologias. Indica também como nem todos estão a par 
das mensagens simbólicas que a torcida deseja transmitir.

O uso do laranja não tem um significado “oficial”. Não está 
escrito em nenhum estatuto, carta ou qualquer outro tipo de 
documento institucional da torcida. Aliás, nenhum dos sím-
bolos que essa torcida adota está oficialmente explicado em 
algum escrito. Seus sentidos são descobertos perguntando 
diretamente aos torcedores. Tomando o caso da cor laranja, 
nota-se que não há um consenso de explicação. Uma parte 
dos entrevistados, incluindo um dos fundadores, destaca a 
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referência ao sol “castigador” e ao solo seco do sertão. Outros 
veem uma ligação com a cor do couro. Há ainda o caso peculiar 
de Braga, que desconhece e nunca se interessou em desvendar 
as razões dessa cor.

Mascote e emblemas

A maioria dos clubes de futebol no Brasil possui uma mas-
cote: um animal ou personagem que representa o time e que 
geralmente faz alguma referência à sua origem ou a qualida-
des que o clube afirma ter. As torcidas organizadas também 
adotam mascotes, que nem sempre são os mesmos dos seus 
respectivos times.

O antropólogo Luiz Henrique de Toledo afirma que a es-
colha de uma mascote não é arbitrária: ela segue “a lógica do 
universo relacional e a dimensão imaginária que existe entre 
esses torcedores, a sociedade e o futebol”.6 Assim sendo, anali-
sar a mascote de um time significa ter contato com dimensões 
subjetivas que permeiam o pensamento e o comportamento 
dos torcedores.

O emblema de uma torcida, por sua vez, é uma das suas 
marcas mais fortes. Esse símbolo é utilizado em suas camisas, 
faixas, cds, vídeos, sites, comunidades virtuais, documentos 
e outros materiais oficiais, funcionando como uma assinatura 
desse grupo. Assim como a mascote, o emblema carrega con-
sigo mensagens importantes sobre a maneira como a torcida 
deseja ser vista.

A mascote e o emblema dos Cangaceiros Alvinegros já ga-
nharam diferentes versões. Citaremos aqui o emblema de 2015, 
o mais recente dentro do recorte temporal de nossa pesquisa, 
que traz também a mascote da torcida.

O emblema traz a mascote da torcida, o Vovô Cangaceiro, 
vestindo o uniforme do time: camisa alvinegra (com o nome 

“Cangaceiros Alvinegros” estampado) e calção preto. Mas em 
vez de chuteiras ele veste chinelos de couro. Esse tipo de cal-
çado é mais uma indumentária que remete ao cangaço. As 
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“alpercatas de rabicho” faziam parte das vestimentas típicas 
dos cangaceiros históricos, assim como os chapéus de couro, 
as cartucheiras, dentre outros itens. Os chinelos de couro têm 
uma ligação também com as festas de forró e xaxado:

No contexto da musicalidade, o Nordeste está expresso nos 
gêneros musicais “nordestinos” como território de dor, mas 
também de alegria. São símbolos desta, por exemplo, a dança 
no forró pé-de-serra, o chiado do chinelo no contato da pele 
suada em consequência da dança e o ritmo musical do “xa-
xado” – “onomatopeia do rumor xa-xa-xa das alpercatas de 
rabicho arrastadas no chão”.7

Se o chinelo lembra a festa da dança, o que o Vovô Canga-
ceiro traz em sua mão direita reforça a alegria: uma garrafinha 
de cachaça. A mão esquerda segura uma pequena bandeira al-
vinegra. Acima da personagem, o nome da torcida em preto, 
branco e laranja, junto com o escudo do time. Há também a 
marca de quatro anos de fundação da torcida. Ao fundo, um 
objeto em formato de escudo feito de couro.

Percebe-se, então, que o emblema e a mascote fazem refe-
rência ao sertão da alegria, das festas e da bebida, com referên-
cia especial à cachaça. Isso se mostra um contraponto ao outro 
sertão, que também é retratado nos materiais da torcida: o da 
seca. Vejamos agora algumas camisas da torcida, nas quais 
esse sertão pobre se destaca.

Camisas

A camisa de uma torcida organizada é uma de suas mar-
cas distintivas mais importantes, diferenciando-a de outras 
organizadas e de torcedores “comuns”, que não participam 
desse tipo de grupos. Essas vestes reforçam sua identificação 
e ajudam a dar visibilidade à torcida. Toledo as descreve como 
sendo “uma das principais marcas de reconhecimento entre os 
torcedores organizados, reforça o compromisso com o grupo”.8
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Acreditamos, de acordo com nossas observações, que as ca-
misas dos Cangaceiros são o material que mais demonstra as 
visões de identidade e cultura nordestina que esses torcedores 
reconhecem e desejam representar. A torcida já confeccionou 
dezenas de modelos. Citaremos aqui algumas das mais signifi-
cativas aos objetivos do capítulo.

A primeira camisa lançada pela torcida traz o preto e o 
branco como cores predominantes, mas com relevantes pre-
senças do laranja e da “cor de couro”. A parte frontal traz o es-
cudo do Ceará S. C. vestindo um chapéu de cangaceiros e uma 

“cartucheira de ombro”, suporte de couro que era usado pelos 
soldados do cangaço como local para guardar suas munições. 
Entretanto, as cartucheiras aqui não guardam balas, mas sim 
garrafas de cachaça. A explicação encontra-se na parte de trás 
da camisa. Nela, podemos ler, na parte inferior, a frase “Não 
portamos armas, bebemos cachaça!”. Existe aqui a recusa da 
violência e, ao mesmo tempo, a referência ao sertão das festas 
e bebidas. Novamente a cachaça é trazida como símbolo de be-
bida sertaneja.

As costas da camisa estampam a mascote da torcida, o Vovô 
Cangaceiro. Ao fundo, listras que se assemelham a raios de 
sol, na cor laranja. Embaixo, a frase, “Orgulho de ser nordes-
tino”, reafirmando o compromisso da torcida com o discurso 
regionalista.

Muitas camisas trazem homenagens a figuras nordestinas 
históricas, como Luiz Gonzaga, Patativa do Assaré, Domingui-
nhos e Antônio Conselheiro.9 Escolhemos analisar aqui a do 
poeta Patativa, que representa muito bem os símbolos traba-
lhados pela torcida.

A camisa em honra à memória de Patativa do Assaré foi 
lançada em janeiro de 2015. Antônio Gonçalves da Silva, o 
Patativa, (1909-2002) foi um poeta popular cearense nascido 
na região do Cariri, localizada no semiárido nordestino. Sua 
obra foi marcada pelas descrições da vida no sertão sob a ex-
periência pessoal do autor. O geógrafo Jörn Seemann comenta 
que Patativa “traduz a paisagem conforme o seu próprio olhar, 
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sua imaginação, sua cosmologia e seus sentimentos”.10 Assim 
como Luiz Gonzaga, o Nordeste declamado por Patativa é mar-
cado pelas dificuldades climáticas e pobreza.

Patativa descreve a vida no sertão como relação entre cultura 
e natureza. Os castigos da seca e a espera pelas chuvas dei-
xam um cenário desolado do Cariri. Na estiagem, a paisagem 
verde do Cariri dá lugar a um cinzento cenário de vegetação 
raquítica, lavouras perdidas e falta de água.11

Entretanto, assim como nas músicas de Luiz Gonzaga, os 
dias de festa, alegria e fartura também são lembrados, e ocor-
rem especialmente em épocas de chuva:

A chegada das chuvas transforma a paisagem em um am-
biente de esperança, alegria, festa e cores: quando chove, “o 
nosso sertão amado, estrumicado e pelado, fica logo transfor-
mado no mais bonito jardim” [A festa da natureza, Patativa do 
Assaré (1978)]. Realiza-se uma transformação na paisagem.12

Deste modo, novamente a torcida homenageia um artista 
nordestino que teve sua carreira marcada pela narração da 
vida sertaneja. Vida geralmente de seca e dificuldades, mas 
com espaço também para os festejos. Consolida-se cada vez 
mais a ideia de que é esse o imaginário de Nordeste que os 
Cangaceiros reconhecem, conservam e divulgam.

A camisa com o tema Patativa do Assaré traz, na parte fron-
tal, uma grande figura do poeta em estilo de xilogravura. Essa 
técnica, como já dito, é muito usada na literatura de cordel, 
que por sua vez foi um dos veículos mais populares na divulga-
ção da obra de Patativa. A figura do artista divide espaço com 
o escudo do time. Ao fundo, o céu laranja mostra o sol forte e 
duas figuras de aves do sertão. O emblema da torcida está loca-
lizado à altura do peito, no centro.

As costas mostram outro desenho de xilogravura. Dessa vez 
é uma família sertaneja emigrando de sua terra. A vegetação 
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caatinga e o solo rachado denunciam o motivo dessa triste par-
tida. Acima, um verso de Patativa:

Eu sou de uma terra que o povo padece,
Mas não esmorece e procura vencer.
Da terra querida, que a linda cabocla
De riso na boca zomba no sofrer.
Não nego meu sangue, não nego meu nome.
Olho para a fome, pergunto o que há?
Eu sou brasileiro, filho do Nordeste,
Sou cabra da Peste, sou do Ceará.

A parte inferior traz o lema da torcida: Orgulho de ser 
nordestino!”.

Luiz Gonzaga, Dominguinhos e Patativa do Assaré são as 
três personalidades artísticas que receberam homenagens dos 
Cangaceiros em forma de camisas. Perguntamos a alguns Can-
gaceiros a razão dessa escolha. Segundo Aldo:

porque os caras são símbolos do Nordeste. Apesar do Luiz 
Gonzaga não ser cearense, a gente tinha que representar, por-
que o cara simboliza não só o Nordeste, o Brasil geral, ele ex-
trapolou as fronteiras […] E o Patativa também; [ele] não teve 
aquela coisa que o Luiz Gonzaga teve de mídia, mas é um cara 
que era um poeta, era semianalfabeto, e ficou super conhe-
cido pelas suas poesias matutas e tal. E destacou o nome do 
nosso Ceará […] A gente fez uma também depois que o Do-
minguinhos morreu, em homenagem ao Dominguinhos […], 
porque era mais do que justa.

A explicação para a escolha, na visão de Aldo, é que esses 
três artistas simbolizam e difundiram “o Nordeste” para o Bra-
sil. Braga, aquele componente que confessou não ver signifi-
cado especial na cor laranja, dessa vez mostrou ter uma expli-
cação para essas homenagens. Ele cita especificamente o “Rei 
do Baião”:



237

Porque representa muito o Nordeste. Porque você sabe 
que, muitas vezes, a maioria dos cantos que o Ceará [S. C.], 
[quando] vai jogar fora, até a nossa torcida representa, o nor-
destino é sempre criticado. Então essa torcida foi fundada por 
amor ao Ceará e ao Nordeste, passou a representar os dois, 
tanto o Ceará quanto o Nordeste.

O entrevistado destaca a questão do preconceito que os 
nordestinos sofreriam em outros estados. Ele traz o exemplo 
dos torcedores do Ceará S. C. que escutam xingamentos dis-
criminatórios quando vão assistir aos jogos da equipe em ou-
tras regiões, tal como é dito na história da fundação da torcida. 
Braga também fala sobre o duplo compromisso dos Cangacei-
ros: tanto apoiar o Ceará quanto valorizar a cultura nordestina.

Walter também fala em termos de oposição nós nordesti-
nos vs. eles, “de fora”. Prestigiar esses três artistas seria uma 
forma de valorizar o que é “nosso”, nordestino, e não o que é 

“de fora”:

Rapaz, além de ser um representante do Nordeste, do nosso 
forró, que é nossa cultura, a gente toca dentro do estádio tam-
bém […] E eu acho que é pra homenagear eles, o Nordeste, dá 
mais valor à gente do Nordeste, e não o pessoal lá de fora, tá en-
tendendo? Eles são um ícone da música brasileira: o Patativa, 
o Luiz Gonzaga, é foda, né? E também o Dominguinhos, né?

Perguntamos a Célio sobre quem toma a frente nas decisões 
sobre o modelo das camisas:

Parte mais da diretoria. Porque a gente quer puxar muito a 
cultura nordestina, né? A nossa torcida tem vários com cha-
péu de couro. O Mário, que é o presidente, ele sempre usa o 
chapéu de cangaceiro, tem outros com chapéu de couro. E 
nos formatos das camisas a gente sempre quer homenagear 
uma figura bem nordestina mesmo.
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O entrevistado comenta apenas que a escolha fica sob a 
responsabilidade dos diretores. Parece correto, então, afirmar 
que nem todos os integrantes estão envolvidos no processo de 
concepção das camisas e na escolha de personalidades-símbo-
los para a torcida. Isso mostra que, mais do que um discurso 
dos Cangaceiros, trata-se de um discurso de alguns Cangacei-
ros. Os demais podem aceitar esse discurso ou mesmo ficarem 
indiferentes.

Faixas e bandeiras

As faixas são outro tipo de material comum a qualquer tor-
cida organizada. Além de trazerem o nome da torcida, elas 
também podem conter seus lemas, escudos e mascotes. Esse 
tipo de material desempenha também a função de demarcar 
territórios no estádio. Uma vez que as torcidas organizadas 
costumam ocupar espaços fixos nas arquibancadas, suas fai-
xas ajudam a estabelecer visualmente as fronteiras. São, assim, 
materiais importantes na construção da imagem e dos discur-
sos das torcidas.

Os Cangaceiros Alvinegros possuem algumas faixas que são 
utilizadas em diferentes momentos: jogos na capital cearense, 
partidas em outras cidades ou estados, ou ainda em carreatas 
e festas diversas. Destacamos aqui duas delas.

A primeira é a mais frequentemente vista em jogos na ci-
dade de Fortaleza. Vê-se como ela é predominantemente na 
cor preta. O nome “Cangaceiros Alvinegros” é escrito apenas 
com linhas brancas que marcam o contorno das letras. Do lado 
direito, está o escudo do Ceará S. C.; à esquerda, o primeiro 
emblema da torcida.

O material anterior prioriza as referências ao clube, através 
do escudo do time e das cores alvinegras. A faixa que vemos 
agora, por outro lado, tem como principal objetivo divulgar o 
lema dos Cangaceiros: “Orgulho de ser nordestino”. O amor 
pela região Nordeste é o enfoque principal, sendo essa torcida 
a única do Ceará S. C. que possui uma faixa com esse tipo de 
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tema. Esse material costuma ser exposto durante os jogos no 
estádio Presidente Vargas. O preto do tecido e o branco das le-
tras seguem o padrão do time; o emblema da torcida, colocado 
à esquerda, segue o desenho de sua primeira versão, o que de-
monstra ser esta uma faixa criada logo no início da fundação da 
torcida. Tal fato demonstra como a intenção em manifestar o 
orgulho pelo Nordeste ocupava uma posição central na torcida.

A primeira faixa traz o nome da torcida, demarcando o ter-
ritório dos Cangaceiros nas arquibancadas; a segunda traz o 
lema desses torcedores, destacando seu aspecto regionalista. 
Assim, as faixas são mais um material onde a proposta de fa-
lar sobre o Nordeste está presente, embora elas não estampem 
símbolos específicos de identidade regional. Algo diferente 
acontece com as bandeiras, que trazem sim esse tipo de ele-
mentos. Abordaremos duas delas:

O bandeirão13 da torcida tem as cores alvinegras como predo-
minantes, mas o laranja aparece como complementar. A maior 
parte dele é branca, com duas linhas pretas horizontais, uma 
em sua parte superior, a outra na inferior. Estão destacados o 
Vovô Cangaceiro e o escudo do Ceará S. C. Veem-se, no segundo 
plano, listras pretas e brancas, separadas por linhas laranjas, re-
presentando raios do sol. Na parte superior do bandeirão, em le-
tras pretas com contornos alvinegros, a palavra “Cangaceiros”; 
já na parte de baixo, com estética igual, “Alvinegros”. O cangaço 
e o sol são os elementos de identidade nordestina selecionados.

O centenário de nascimento de Luiz Gonzaga aconteceu em 
2012. Os Cangaceiros celebraram a ocasião com a criação de 
uma bandeira em homenagem ao músico. Não é incomum que 
torcidas organizadas criem bandeiras em homenagem a perso-
nalidades, mesmo que elas não estejam ligadas ao clube, como 
é o caso de Bob Marley e Che Guevara, por exemplo. Os Canga-
ceiros, entretanto, escolheram outra figura pública para pres-
tar sua reverência: um artista que teve na região Nordeste não 
apenas o seu berço, como também a temática de suas músicas.

Esta bandeira também tem o predomínio das cores alvine-
gras, com detalhes na cor laranja. O destaque está na figura de 
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Luiz Gonzaga com sua aparência artística: o chapéu de couro, 
a sanfona e sua característica “enorme alegria estampada 
no rosto”.14 Todos os traços estão em linhas pretas, sendo o 
branco a cor de preenchimento do desenho, que está posicio-
nado dentro de um círculo negro.

O escudo do Ceará S. C. está posicionado em um dos lados 
desse círculo; do outro, uma estrela de David: adorno que o 
sanfoneiro costumava usar como enfeite de seu chapéu. Pa-
rece não haver uma explicação objetiva para a utilização dessa 
estrela por parte do sanfoneiro. Este “mistério” ajuda a com-
preender como a construção da própria imagem artística feita 
por Luiz Gonzaga é marcada não por uma referência direta ao 
sertanejo ou ao cangaceiro, mas uma reinterpretação de sím-
bolos, sentidos e imagens que acaba por inventar uma nova 
figura. Trata-se de um processo criativo que não é rígido, mas 
sim marcado pelo movimento.15

Acima do círculo, a palavra “Cangaceiros” com letras pre-
tas e detalhes laranja. Abaixo dele, a frase “100 anos” em letras 
brancas com contornos pretos e detalhes em laranja. Na parte 
inferior da bandeira, o nome do artista escrito com letras ne-
gras e contornos alvinegros. Gotardo comenta sobre essa ban-
deira: “Eu acho que essa ideia partiu mais do presidente, na 
época de 100 anos do Luiz Gonzaga. Aí ele pegou essa temá-
tica: ‘rapaz, já que a gente é dessa temática, da nossa terra, e o 
Luiz Gonzaga é nordestino puro, então vamos botar […]’. E aí 
a gente lançou a camisa […] A bandeira a gente fez; bandeira 
muito grande, bonita”.

Novamente a informação de que o presidente seria a pessoa 
que mais tem iniciativa para escolher o tema e design dos ma-
teriais. O centenário de nascimento do cantor serviu como mo-
tivação para a homenagem. O entrevistado usa uma expressão 
que retoma a ideia de forte vínculo de Luiz Gonzaga com a sua 
região: “nordestino puro”.
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Os instrumentos da bateria e as canções nos estádios

A bateria é um bem fundamental para a maior parte das tor-
cidas organizadas. Ela é um importante recurso para se criar 
impacto sonoro nas músicas; ajuda na manutenção do ritmo 
certo e contribui na empolgação de torcedores e jogadores 
diante da festa promovida pela torcida organizada. Os instru-
mentos mais comuns são de percussão, como tambores, taróis 
e surdos. Os Cangaceiros também possuem a sua bateria. Os 
instrumentos mais frequentemente usados por ela são os mes-
mos de outras organizadas. Entretanto, em alguns jogos é pos-
sível ver também a presença de triângulo, zabumba e sanfona.

Esses três instrumentos formam o chamado “trio forro-
zeiro”, tradicionalmente usados na execução de forró pé-de-

-serra, xote e baião. Essa tradição foi inventada por Luiz Gon-
zaga, que viu nos três a harmonia ideal para tocar suas músicas. 
Uma harmonia tanto sonora quanto simbólica. Ainda em iní-
cio de carreira, no “Sul”, Gonzaga viu na música pé-de-serra 
uma maneira de se destacar como artista. Percebeu isso no dia 
em que, entre um tango, uma valsa e um bolero, resolveu tocar 
um forró das suas terras, ganhando um retorno extremamente 
positivo da plateia. Mas, em suas palavras, “não podia falar 
do sertão vestindo black-tie”, passando a procurar elementos 

“do sertão” para compor sua imagem artística.16 O chapéu de 
cangaceiro e o gibão foram os itens escolhidos, depois de as 
pesadas e desconfortáveis roupas de couro típicas do sertanejo 
terem sido descartadas.

O cantor decidiu ainda que sua sanfona precisava de um 
acompanhamento. Mas haveria de ser um acompanhamento ser-
tanejo, e chegou, então, ao couro da zabumba. Faltava ainda um 
instrumento agudo para chegar ao equilíbrio. Quando se lem-
brou daquele agudo instrumento usado por vendedores de “ca-
vaco-chinês”, que ouvira em Recife, a criação estava concluída.17

O “trio forrozeiro” é posto em ação especialmente durante os 
intervalos dos jogos, quando os Cangaceiros se reúnem para can-
tar forró. Célio destaca que esses momentos são importantes, in-
clusive, para atrair a curiosidade e simpatia dos demais torcedores.
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Eu acho que, quem chega lá, que realmente gosta do Ceará, 
e gosta dum bom forró, quando chega na torcida dos Canga-
ceiros […] no próximo jogo já quer tá lá próximo da torcida 
[…] Quando chega lá, que vê um forrozim troando às vezes 
num intervalo de jogo, às vezes a gente leva um sanfoneiro lá, 
leva uma zabumba, e faz muito forró. Acho que todo cearense 
gosta. E quem chega lá, na torcida, gosta também.

Foi detectado nas entrevistas e nas observações que o forró 
pé-de-serra não costuma ser muito consumido pelos Canga-
ceiros fora do contexto da torcida. Entretanto, são esses ins-
trumentos e ritmos escolhidos para representar a identidade 
musical nordestina. Novamente vemos essa identidade ligada 
ao sertão, visto que o forró pé-de-serra, o xote e o baião, comu-
mente, falam das “coisas do sertão” em suas letras. Conforme 
destaca Sulamita Vieira, há vários sertões cantados por Luiz 
Gonzaga, dentre eles estão o da seca, fome e pobreza por um 
lado; e o das festas, alegria e fatura, por outro.18

Chapéu de couro e a figura do cangaceiro

Talvez o material mais peculiar dos Cangaceiros, que não 
é visto em outras torcidas como indumentária oficial, são os 
chapéus de couro que parte dos seus integrantes usa. Alguns 
vestem o chapéu de sertanejo, menor e mais simples quando 
comparado ao chapéu de cangaceiro. Este é maior, mais im-
ponente e pode trazer vários enfeites que incrementam a sua 
beleza e distinção.

O chapéu de cangaceiro pode ser usado por outros inte-
grantes, mas é costumeiramente vestido principalmente pelo 
presidente da torcida. Esse uso preferencial não parece ser ao 
acaso. Devido sua estrutura vistosa, ele pode ser compreen-
dido também como um símbolo de distinção dentro da torcida. 
Vieira interpreta o chapéu de couro de Luiz Gonzaga como 
uma espécie de “coroa”, muito pertinente ao “Rei do Baião”. O 
artista, ao lançar mão da vistosa indumentária, acrescentando 
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a ela diversos enfeites como a estreia de David (o rei David) 
e pedras brilhosas e coloridas, imprimiu àquele material um 
novo significado, inventando uma “coroa singular”.19 Célio fala 
sobre o uso dos chapéus de couro por parte desses torcedores:

Porque a gente quer puxar muito a cultura nordestina, né? A 
nossa torcida tem vários com chapéu de couro. O Mário, que é 
o presidente, ele sempre usa o chapéu de cangaceiro, tem ou-
tros com chapéu de couro. E nos formatos das camisas a gente 
sempre quer homenagear uma figura bem nordestina mesmo.

O couro, o cangaceiro e o sertanejo são figuras interpretadas 
por esses torcedores como elementos da “cultura nordestina”. 
Usar aqueles tipos de chapéu é uma forma de acionar, de uma 
só vez, esses três símbolos. Aldo, por sua vez, percebe os cha-
péus não apenas como representação de uma imagem de vida 
sertaneja, mas também como uma reação à discriminação:

E muita gente às vezes já tinha aquela ideia de representar 
o Nordeste, mas muitas vezes não tinha coragem. Por quê? 
Porque achava que poderia sofrer algum preconceito, assim 
como o presidente da torcida sofreu no Rio e até por vergo-
nha mesmo, sei lá, mas o cara gosta, mas tem vergonha, e os 
Cangaceiros vieram pra tirar a vergonha. Porque eu sou can-
gaceiro, tenho é que usar o chapéu mesmo. Os caras vestem 
com o maior orgulho e perderam a vergonha e tão lá na brin-
cadeira e é só alegria, entendeu?

O nome “cangaceiro” e o chapéu de couro eram, na visão 
daqueles torcedores cariocas, motivos de chacota. Podemos 
pensar neles como estigmas: símbolos que representam carac-
terísticas socialmente indesejadas e que podem trazer conse-
quências negativas àquele que as possui, como isolamento ou 
discriminação.20 O cangaceiro, o sertanejo, seriam figuras de 
um ambiente indesejado, pobre, “atrasado”. Fazer parte dele 
deveria ser motivo de vergonha. Os torcedores, entretanto, res-
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pondem a isso tomando de volta todos esses elementos, mas 
atribuindo a eles novo sentido, agora positivo: o do orgulho.

É importante destacar, ainda, o fato de que as componen-
tes femininas da torcida, embora em menor número do que 
os homens, também se fazem presentes. Entretanto, a torcida 
refere-se a elas não como “cangaceiras”, mas sim “as Marias 
Bonitas”, em referência à companheira do líder cangaceiro 
Virgulino Lampião, ela própria também uma soldado ativa do 
movimento do cangaço.

Conscientemente ou não, aqui parece haver o cuidado em 
distanciar as torcedoras da imagem combativa que a figura do 
cangaceiro ainda possa ter, resolvendo-se destacar o aspecto 
da beleza. É uma questão bastante instigante para se pensar 
sob a perspectiva das discussões de gênero nos esportes e nas 
torcidas. Entretanto, isso foge aos objetivos deste trabalho.

Fizemos, nesta parte do artigo, uma descrição e análise 
breve dos principais elementos de “identidade nordestina” se-
lecionados pelos Cangaceiros Alvinegros, bem como o modo 
como os torcedores utilizam tais símbolos. Há uma abundante 
alusão ao serão nordestino. Ele está presente nas figuras de 
solo rachado e vegetação caatinga estampada nas camisas; na 
cor laranja (que representa o solo, o sol e o couro); na alusão à 
cachaça, no “trio forrozeiro” que eventualmente compõe a ba-
teria; nos artistas homenageados, geralmente eles próprios li-
gados à cultura sertaneja; no couro presente nos chapéus e em 
algumas gravuras; e na figura do cangaceiro, aqui tomado não 
pelo seu lado negativo da violência, mas pelo viés positivo da 
bravura e das festas. Há tanto o sertão da tristeza, da seca e da 
fome, quanto também o da alegria, das festividades e bebidas.

Essa representação de Nordeste não se dá ao acaso. Ela vem 
sendo construída e reconstruída há muitas décadas, estando 
sempre presente nos imaginários sociais. É importante conhe-
cermos agora, mesmo que de maneira bastante sucinta, esse 
contexto.
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Discurso regionalista nordestino

Maura Penna propõe conceitos de região e regionalismo.21 
Região é entendida, a princípio, a partir de sua dimensão po-
lítica. É uma demarcação político-administrativa instituída 
pelo Estado, a fim de viabilizar a regulação de suas relações ex-
ternas e internas. Por sua vez, regionalismo é pensado sob sua 
dimensão simbólica. Ele é criado pelos homens não através 
do poder do Estado, mas a partir de suas vivências, da forma 
como se relacionam com o espaço; o modo como o interpre-
tam, o representam, dão sentido a ele.

Assim, um discurso regionalista aborda as vivências cons-
truídas dentro de uma região. As práticas, costumes e culturas 
que formam esse regionalismo podem ser selecionadas com 
fins específicos. Rosa Maria Godoy Silveira detalha o modo 
como a imagem de Nordeste e de “ser nordestino” foi construí-
do.22 Segundo a autora, até meados do século 19 não se falava 
em termos de Nordeste, mas sim sobre “Províncias do Norte”, 
que abrangiam mais ou menos o hoje chamamos de regiões 
Norte e Nordeste.

Entretanto, durante o século 19, as elites do açúcar e do al-
godão, habitantes do “Norte”, viam seu poder político e econô-
mico se deteriorar diante do crescimento do mercado do café, 
presente nas “Províncias do Sul”. O governo central brasileiro 
conferia, àquela elite emergente, cada vez mais atenção, pres-
tígio e investimentos, causando forte descontentamento por 
parte dos produtores de algodão e açúcar.

Estes, então, passam a adotar estratégias para combater 
aquilo que entendiam como “privilégio” às Províncias do Sul. 
Uma delas foi criar uma união entre as elites do açúcar e do 
café, buscando unificar os estados da federação vinculados a 
ela. Desse modo, formariam um bloco homogêneo em oposi-
ção às Províncias do Sul e ao próprio governo central.

Outo procedimento foi criar uma imagem que, de certo 
modo, unificasse esses diferentes estados. Uma homogeneiza-
ção que demonstrasse a necessidade de o governo central con-
tinuar investindo naqueles lugares, ou melhor dizendo, em 
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suas elites. Certamente uma imagem de prosperidade, rique-
zas culturais e alegria não seria adequada àqueles fins.

Albuquerque Júnior demonstra que esse discurso esteve 
fortemente ligado aos problemas do sertão: a seca, a fome, a 
pobreza, o banditismo dos cangaceiros.23 Aqueles estados do 
Norte (que ganhariam o nome distinto de “Nordeste” em mea-
dos do século 20) precisavam da atenção e dos investimentos 
do governo central. Esse tipo de representação, conforme des-
tacam Penna, Almeida e Menezes, ganhou força a partir de veí-
culos de comunicação, movimentos literários de elite e produ-
ções intelectuais, como livros de Gilberto Freyre.24

Há ainda dois elementos presentes no discurso dos canga-
ceiros que merecem ser analisados: o couro e a cachaça. Capis-
trano de Abreu nos informa que as áreas sertanejas da caatinga 
eram, desde o início século 18, amplamente usadas pela criação 
de gado.25 O couro desses animais, por sua vez, era utilizado de 
maneira abundante para construir roupas, malas, leitos, cordas, 
recipientes dentre vários outros objetos. A cachaça, por sua vez, 
é fabricada a partir da cana-de-açúcar, um tipo de planta que 
foi largamente cultivado em terras brasileiras desde os primei-
ros séculos de sua colonização. Isso se deu modo mais intenso 
em locais hoje compreendidos como parte da região nordes-
tina: um trecho que vai de Ceará a Sergipe, além do Recôncavo 
baiano.26 Assim, a escolha do couro e da cachaça por parte dos 
torcedores é mais uma demonstração da imagem do Nordeste 
sertanejo e antigo como símbolo de identidade regional.

É importante, por fim, ponderar que a questão da seca, efe-
tivamente presente no Nordeste (embora não apenas nele) não 
se trata de um problema apenas climático. Conforme destaca 
França Júnior, a escassez de água é um dado natural a princí-
pio, mas o seu combate ou a sua permanência estão no âmbito 
das ações humanas. Isso porque “uma adversidade natural só 
se transforma em flagelo social quando as condições sociais, 
políticas e econômicas o favorecem”.27

Este ponto do artigo visou esclarecer como as representa-
ções de Nordeste são fruto de um discurso construído ao longo 
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do século 19, com finalidades políticas e econômicas especí-
ficas. Esse discurso torna a região homogênea, para além das 
diversidades estaduais. Essa unificação é baseada em uma 
imagem do nordeste sertanejo, com todos os elementos ca-
racterísticos desse lugar. Há o foco na seca, fome, pobreza e 
cangaço como forma de pressionar o governo central a libe-
rar investimentos financeiros à região. Investimentos que, de 
acordo com Oliveira, terminariam por fortalecer as elites lo-
cais e favorecer o crescimento das desigualdades.28

Considerações finais

A Torcida Organizada Cangaceiros Alvinegros, apoiadora 
do Ceará S. C., se reivindica como um movimento cultural que 
leva a “cultura nordestina” às arquibancadas sob o lema “orgu-
lho de ser nordestino”. Nosso objetivo neste artigo foi observar 
quais elementos de identidade regional são selecionados por 
esses torcedores; de que modo essa representação é feita; e 
quais razões históricas e sociais explicam o fato de serem estes, 
e não outros, os símbolos consagrados do Nordeste.

O discurso regionalista dessa torcida é fortemente ligado à 
vida sertaneja no Nordeste. O próprio nome desse grupo, “Can-
gaceiros Alvinegros”, é uma indicação. O uso da cor laranja, ex-
terna ao contexto do Ceará S. C., objetiva representar o sertão 
através do sol, do solo rachado e do couro. O sol e o solo ra-
chado estão presentes também na estampa de camisas e ban-
deiras. O couro, contemplado pela cor laranja e por algumas 
estampas, também está presente nos chapéus de sertanejo 
ou cangaceiro usados na torcida. Embora o sertão da pobreza 
esteja presente, há um bom espaço para se representar o da 
alegria, com as festas (o trio forrozeiro na bateria da torcida, as 
homenagens aos cantores Luiz Gonzaga e Dominguinhos) e a 
bebida (cachaça).

Esse tipo de imagem sobre o Nordeste não é uma invenção 
desses torcedores. Ela está presente há muitas décadas nas 
representações sociais sobre essa região. O “discurso regiona-
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lista nordestino” nasceu ainda em meados do século 19, dentro 
de uma estratégia política e econômica das elites açucareiras 
e algodoeiras da região. O Nordeste homogêneo, da seca, da 
pobreza e do banditismo era a representação adequada para se 
retomar os investimentos do governo central àqueles estados, 
cada vez mais preteridos em relação às províncias do Sul. Essa 
construção regional ganhou repercussão nacional com a ajuda 
de veículos de comunicação, movimentos literários e produ-
ções acadêmicas.

Essas imagens se constituíram de maneira tão eficaz que, 
ainda hoje, estão presentes nos imaginários sociais, não como 
resquícios, mas como representações fortes. Tal construção 
permanece presente no pensamento das pessoas em diversas 
esferas de suas vidas, inclusive nos momentos de torcer por 
seu time de futebol.
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Futebol amador no Amazonas – o maior 
campeonato de peladas do Brasil
Rodrigo Valentim Chiquetto

Foi no ano de 2009 que ouvi falar, pela primeira vez, do Pela-
dão. Eu estava em Manaus, realizando a primeira incursão a 
campo de uma pesquisa sobre a presença de populações in-
dígenas naquela cidade, quando um interlocutor de uma co-
munidade Sateré-Mawé me contou do torneio. Moisés Sateré, 
como era conhecido, era líder da aldeia e técnico do time de 
futebol que representava os Saterés no Peladão Indígena. Moi-
sés me mostrou, orgulhoso, os troféus que sua equipe, Hiwy-

-Wato (Gavião Real), havia recebido no campeonato. Mostrou 
também o trecho de uma dissertação de mestrado realizada 
por um antropólogo sobre aquela comunidade, em que havia 
um capítulo especialmente dedicado a seu time de futebol.

Nessa época estava em curso a escolha daquela que seria 
a sede da Copa do Mundo na região Norte do Brasil. Manaus 
disputava o posto com Belém e havia um intenso debate, na 
mídia e nas ruas, sobre qual deveria ser eleita a cidade do me-
gaevento. Dizia-se que Manaus não tinha nenhuma tradição 
no futebol, pois ao contrário de Belém, que contava com duas 
equipes muito populares – o Remo e o Paysandu –, a capital 
amazonense se via representada por times pouco conhecidos 
no cenário nacional e seu estádio de futebol estava sempre va-
zio nas partidas regionais.

Mais uma vez o Peladão apareceu diante de mim, pois os 
jornais e os órgãos públicos que eram favoráveis à escolha de 
Manaus como sede do torneio apontavam para a tradição da 
cidade no futebol amador. Diziam que, se não apresentava 
grandes equipes profissionais, Manaus contava com o “maior 
campeonato de peladas do mundo, o ‘Peladão’, com a partici-
pação de mais de mil equipes da capital e interior e cujas finais 
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alcançam público superior a 20 mil torcedores por partida”.
Decidi estudar a categoria indígena do Peladão e, durante 

dois anos, observei como os indígenas que viviam em Manaus 
se utilizavam do torneio como forma de se articularem politi-
camente, de determinarem suas identidades e de se colocarem 
na cidade de modo propositivo. Finalmente, quando prestei 
o concurso de mestrado em Antropologia Social na Universi-
dade de São Paulo, optei por continuar na temática do futebol 
amador, observando, agora, o Peladão em todas as suas seis ca-
tegorias: masculino, feminino, máster, infantil, indígena mas-
culino e indígena feminino. O objetivo do estudo era compreen-
der como, por meio da prática futebolística, boleiros e boleiras 
de Manaus se apropriavam ativamente da cidade, agenciando 
o meio em que viviam.

Realizei a pesquisa de campo no ano de 2012, estabelecen-
do-me em Manaus por sete meses e acompanhando todo o de-
senrolar do campeonato. Observei diversas equipes durante 
todo esse tempo, entrando em contato com um conjunto hete-
rogêneo de atores: jogadores(as), torcedores(as), dirigentes, jor-
nalistas, entre tantos outros. Este capítulo apresentará algumas 
das principais reflexões realizadas da dissertação de mestrado, 
retomando a história do campeonato, a circulação de jogadores 
e jogadoras pela Manaus do futebol, e os diversos significados 
postos em jogo pela prática futebolística naquele torneio.

A história do Peladão e suas regras gerais

O Campeonato de Peladas do Amazonas, mais conhecido 
como Peladão, foi fundado em 1973. De acordo com seu criador, 
o jornalista e ex-vereador Messias Sampaio:

O Peladão foi uma sacada comercial, de marketing puro, por-
que o jornal “A Crítica” não saía de domingo. E aí o Calderaro, 
que era um visionário para a época, dono da empresa, resol-
veu publicar os jornais de domingo e, dentre as providências 
que ele adiantou, de maquinário, de material humano e tal, 
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foi, assim, um camarada de São Paulo, um produtor de jornal, 
um diagramador, um cara que entendia tudo, um pensador 
(…), aí tava tudo pronto e ele falou assim “precisamos juntar, 
para o lançamento do jornal, um chamariz popular, pra acos-
tumar o povo a comprar o jornal de domingo”, e aí ficamos 
pensando diferentes fórmulas… E o Peladão surgiu.

O campeonato, portanto, foi criado como um “chamariz 
popular”, um gerador de notícias populares para alimentar o 
jornal A Crítica – hoje, principal empresa de comunicações de 
Manaus. Outro motivo alimentava a necessidade de se criar 
o torneio: segundo Messias, era urgente que se oferecesse al-
guma ocupação para a “horda de amazônidas” que chegava à 
capital amazonense em busca de algum emprego no recém-i-
naugurado distrito industrial. Essa “horda” de trabalhadores 
pobres geraria um verdadeiro “perigo social para a cidade” em 
seus momentos de desocupação, Manaus passava, de fato, por 
profundas transformações.

Com a criação de sua Zona Franca, em 1967, criou-se um 
imenso fluxo migratório que, em 20 anos, quadruplicou o 
número de habitantes na cidade.1 A capital se expandiu para 
todos os lados, tanto por meio de invasões por novos habitan-
tes em terrenos desocupados quanto pela criação de bairros e 
conjuntos habitacionais planejados.2

A primeira edição do Peladão, ocorrida em 1973, teve a par-
ticipação de 178 equipes, que jogaram, aos sábados e domin-
gos, em 80 campos de futebol espalhados pela cidade. Já no 
ano seguinte aconteceu o primeiro desfile de abertura do tor-
neio, que contou com a participação das rainhas das diferentes 
equipes. De acordo com muitos interlocutores dessa pesquisa, 
os eventos de abertura do campeonato tornaram-se verdadei-
ras festas que mobilizavam boleiros, bandas de músicas, polí-
ticos e militares. Não demorou muito para que fosse criado o 

“Torneio paralelo das rainhas”: um concurso de beleza que se 
tornou central nesse grande evento que era o Peladão.

Com o afastamento de Messias Sampaio da direção do cam-
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peonato, ao final dos anos 90, Arnaldo Santos – importante voz 
do jornalismo futebolístico manauara – assumiu o posto. Ar-
naldo enrijeceu as regras do torneio, proibindo a participação 
de jogadores profissionais e exigindo a carteira de identidade 
para a realização da inscrição de qualquer jogador. Até hoje 
sua gestão se notabiliza pela rigidez no cumprimento das nor-
mas, o que traz muitos elogios, mas também muitas críticas. O 
campeonato já foi objeto de grande quantidade de reportagens 
na mídia nacional e internacional, e também já figurou em do-
cumentários produzidos por cineastas e jornalistas do mundo 
inteiro. Tudo isso tem como objetivo, segundo o atual diretor 
geral (que também foi diretor de marketing da Coca-Cola por 
cerca de 20 anos), espalhar a marca do torneio Brasil afora – 
algo realmente importante para a rede de comunicações que 
gere o campeonato.

Nos últimos 20 anos o Peladão, de fato, se expandiu. Pri-
meiro com a criação da categoria infantil, também chamada 
de Peladinho, destinada a crianças de 12 a 14 anos. Segundo, 
com a montagem da categoria Máster, voltada aos boleiros 
mais velhos, com idade superior a 40 anos. Houve também a 
criação do naipe Feminino, destinado aos times formados ape-
nas por mulheres e, finalmente, surgiram, em 2005, o Peladão 
Indígena Masculino e o Peladão Indígena Feminino, frutos de 
uma articulação de Arnaldo Santos com um importante líder 
indígena local, o já falecido Jorge Terena.

O campeonato de beleza que elege, anualmente, a Rainha 
do Peladão também sofreu diversas mudanças com o passar 
dos anos, sendo que as principais foram a obrigatoriedade de 
todas as equipes do torneio masculino apresentarem suas ra-
inhas, ainda nos anos 2000, e a criação de um reality show, em 
2012, chamado Peladão a Bordo, em que as 12 candidatas mais 
bem classificadas do concurso são alocadas num iate que na-
vega pelas águas do Rio Negro sendo observadas diariamente 
pelos espectadores da TV A Crítica.

Além das categorias supracitadas e do concurso de beleza, 
o Peladão também conta com dois campeonatos paralelos: o 
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Torneio Paralelo do Interior, disputado em Manaus por times 
de cidades do interior do Amazonas – sendo cada um desses 
times vencedor de um campeonato em sua própria cidade que 
ocorre com fichas distribuídas pela gestão do Peladão (confi-
gurando o Peladão do Interior3); e o Torneio Paralelo das Ra-
inhas, disputado por equipes eliminadas no campeonato mas-
culino que tiveram suas rainhas bem classificadas no concurso 
de beleza sendo, então, resgatados para este campeonato pa-
ralelo. Os vencedores desses dois torneios paralelos disputam 
com o vencedor do Peladão Indígena Masculino uma vaga nas 
oitavas de final do Peladão Masculino.4 O total de equipes ins-
critas no Peladão 2012, considerando todas as suas categorias, 
torneios paralelos e o campeonato do interior, foi de 1.172.

O circuito do futebol em Manaus
Como afirma Damo, o futebol amador não é o princi-

pal objeto de pesquisa para aqueles que buscam uma maior 
compreensão sobre o futebol.5 São muitas as publicações so-
bre esse jogo no Brasil – biográficas, jornalísticas, literárias e 
acadêmicas –, mas poucas acerca do universo do jogo em sua 
prática amadora. Na verdade, segundo o autor, o que se vê, na 
maioria dos estudos que tratam do futebol em sua dimensão 
profissional, é um tom pessimista, que lamenta o fim gradual 
do futebol de várzea, por conta de processos advindos com a 
modernização, como sua esportivização, profissionalização, 
espetacularização e a urbanização das cidades que causa a re-
dução de espaços para a prática futebolística.

Não é de se estranhar que haja maior quantidade de narra-
tivas sobre o futebol espetáculo, afinal, esta é a modalidade do 
jogo que mais gera notícias e movimenta o mercado. Esse é o fu-
tebol que envolve tantos torcedores que enchem arquibancadas, 
gritam palavras de ordem, consomem informações. Perto dessa 
intensa mobilização de pessoas e de significados, o que seria o 
mundo do futebol amador, do jogo que seria “só uma pelada”?

Pois bem, como será demonstrado a seguir, o mundo do 
futebol amador também é produtor dos mais variados signi-
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ficados e mobiliza de diversas formas aqueles que vivem seu 
circuito.6 No entanto, para se viver esse universo futebolístico, 
é necessário jogar bola. É necessário que se viva ativamente 
a partida de futebol, tocando, chutando, brigando e comemo-
rando para que se possa circular pelos campos de jogo pela 
cidade e se relacionar com pessoas diversas, em meio a cam-
peonatos locais.

Pela prática do futebol pode-se circular, e é circulando pela 
cidade que se conhece novas pessoas, que se institui alianças 
e formulam-se redes de trocas. Assim, somente uma observa-
ção “de perto e de dentro” consegue captar todos os meandros 
de ideias e significados postos em jogo em partidas amadoras 
de futebol pela cidade.7 Os torcedores, especialistas, e outros 
atores do mundo do futebol profissional somente participam 
do universo da várzea em momentos muito específicos, como 
as partidas disputadas pelos times considerados grandes, ou 
as finais dos campeonatos de grande porte – tal qual o Peladão.

Para se compreender de que forma diferentes times de fu-
tebol circulam e se apropriam da cidade, é necessário, antes 
de tudo, apontar para a diferença que está posta, na várzea, 
entre equipes pequenas e equipes grandes. Essa diferenciação 
aponta para duas formas distintas de articulação do agente co-
letivo que é o time de futebol.

As equipes grandes se distinguem por buscar um formato 
de gestão que se aproxime daquele instituído no futebol pro-
fissional: contratam, num mercado informal do futebol ama-
dor, jogadores, preparadores físicos, massagistas e treinado-
res. Para tanto, buscam financiamento com empresas, amigos, 
parentes e até mesmo no mercado ilegal de drogas. Exibem 
em suas camisas, portanto, o nome de seus patrocinadores e 
contam com grupos de torcedores – normalmente pessoas do 
bairro em que o time está estabelecido.

As equipes pequenas são organizadas a partir de relações de 
vizinhança. Aqueles que jogam são, em geral, amigos e paren-
tes que vivem numa mesma rua, numa mesma região, ou que 
trabalham juntos. Nesse caso, os próprios jogadores financiam 
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suas equipes, juntando dinheiro para pagar o uniforme, os 
equipamentos e a cerveja, que é consumida ao final das parti-
das. Eventualmente, são ajudados por pequenos comerciantes 
do bairro, amigos de longa data, que podem também arcar com 
alguns custos da equipe – também sob a condição de terem o 
nome de seu empreendimento exposto na camisa do time.

Há também os times médios, formados a partir de relações 
vicinais, mas que contam com algum dinheiro para contratar 
um ou outro jogador para fortalecer seu plantel. Em Manaus, 
as figuras centrais dos times de futebol – grandes e peque-
nos – são seus donos.8 Estes são os indivíduos que tecem toda 
a rede de contatos para montar e manter a equipe de futebol. 
Os donos dos times arregimentam e inscrevem os jogadores, 
juntam o dinheiro para os gastos da equipe, correm atrás de 
um campo de futebol para sediar as partidas ou para realizar 
os treinamentos. São, portanto, pessoas que investem grande 
parte de seu tempo na tarefa de gerenciar suas equipes.

Esses modelos de organização perpassam todas as catego-
rias do campeonato – com exceção da categoria indígena. As-
sim, é possível encontrar nas modalidades Feminina, Infantil 
e Máster, times grandes e times pequenos, todos com seus 
donos. Muito embora os maiores investimentos sempre sejam 
realizados nas equipes do Peladão Masculino.

Os nós centrais do Circuito do Peladão são os campos de fu-
tebol. É nestes locais que as partidas acontecem e, portanto, é 
ali que as relações presentes entre os diversos agentes do cir-
cuito são dramatizadas. Nos campos de futebol podem ocorrer 
as partidas cotidianas, disputadas entre amigos da mesma rua, 
ou do mesmo bairro, nas quais são formuladas relações de ami-
zade e rivalidade, e podem ocorrer também os jogos ritualiza-
dos, disputados entre equipes rivais nos campeonatos locais da 
cidade. Nestes jogos há maior tensão e ocorre um intenso pro-
cesso de elaboração de significados sobre tudo o que ali ocorre.

No Peladão são distinguidos dois tipos de campo de fute-
bol: os campos especiais e os campos comunitários. Os cam-
pos especiais são mais bem equipados, com gramado, arqui-
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bancadas, vestiários. São localizados, em geral, em clubes e 
estádios, e são alugados pelos times grandes para a realização 
de seus treinamentos e para sediarem suas partidas. Os cam-
pos comunitários são localizados no interior dos bairros, são 
de terra batida e cercados por pequenas muretas e alambrados. 
Estes campos são gerenciados pela comunidade local – nor-
malmente na figura de uma liga desportiva – e tem seus horá-
rios de uso reservados pelos times da região.

Times grandes e pequenos têm lógica de circulação dife-
rente pelos campos de futebol de Manaus. As equipes grandes 
estão sempre circulando pela cidade, agendando jogos-treino 
contra diferentes times. Dessa forma, é possível manter o en-
trosamento entre seus jogadores e, para seus donos, surgem 
as oportunidades para conhecerem novos jogadores, que po-
dem ser contratados. Os times pequenos, por sua vez, têm no 
campo de seu bairro a sua base. Ali disputam torneios locais e 
peladas despretensiosas, frequentadas sempre pelos mesmos 
amigos que jogam na equipe. Nessas partidas, as relações de 
amizade são fortalecidas, por meio das conversas e brincadei-
ras que ocorrem durante o jogo e na beirada do campo.

Após a partida de futebol, sempre ocorre a barca, ou seja, a 
reunião dos jogadores em algum boteco, em algum quintal, al-
guma barraca de feira, algum terreno baldio, para comentar os 
acontecimentos ocorridos no jogo. A barca é sempre regada a 
muita sopa, refrigerante, cerveja, e a muitas conversas e zom-
barias. Ela está presente principalmente nas categorias Mascu-
lina e Máster do Peladão, sendo pouco frequente nos jogos de 
mulheres, crianças e indígenas.

O Circuito do Futebol das equipes masculinas, portanto, é 
determinado por estes dois nós principais: o campo e a barca. 
As equipes grandes, que circulam mais pela cidade, frequen-
tam vários campos e vários bares. Seus jogadores, que nem 
sempre têm muita amizade entre si, pois são contratados e 
frequentemente têm de jogar vários jogos por diferentes equi-
pes num mesmo dia, frequentam menos as barcas. Já os times 
pequenos e médios, que têm raízes fortes em um campo de 
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futebol específico, frequentam sempre o mesmo bar após as 
partidas, fazendo com que haja uma continuidade entre o jogo 
e a barca, tornando-os quase a mesma coisa, o mesmo evento.

Quando as equipes jogam algum torneio, surge um novo 
nó no circuito do futebol. Trata-se da sede do campeonato. No 
caso do Peladão, é lá que ocorrem a inscrição dos times, os sor-
teios das chaves, as sessões da comissão disciplinar, a entrega 
dos documentos que determinam o mando de campo dos ti-
mes. Pelo menos uma vez por semana algum representante 
de cada equipe tem de ir até a sede do Peladão, localizada no 
centro de Manaus, para averiguar a situação do time e entregar 
um ou outro documento.

O torneio também altera os modos de circulação das equi-
pes. A regra do mando de campo é um bom exemplo disso. 
Isso porque quando duas equipes se confrontam, no Peladão, 
as duas apresentam um campo em que a partida possa ser rea-
lizada, e o jogo ocorre naquele melhor qualificado pela sede 
(normalmente o campo com mais infraestrutura). Dessa forma, 
times grandes, que têm dinheiro para alugar bons campos de 
futebol, sempre ganham no mando de campo e sempre jogam 

“em casa”. Times pequenos, por sua vez, que contam com o 
campo de seu bairro – em geral locais com infraestrutura mais 
precária – estão sempre circulando e jogando “fora de casa”. A 
regra, portanto, inverte a lógica comum do circuito do futebol 
(em que times grandes circulam mais e equipes pequenas cir-
culam menos).

Se os agentes que circulam pelo circuito do futebol são os 
times, é pelas próprias equipes que circulam os jogadores, téc-
nicos, donos, empresários, enfim, os atores que fazem parte 
do universo do futebol. Os modos de circulação desses atores 
pelos diferentes times também variam, a depender do status 
dessa equipe no circuito do futebol.

Os jogadores que recebem dinheiro para disputar as parti-
das circulam, normalmente, a partir de relações financeiras 
que tecem com os diferentes donos dos diferentes times. Jo-
gam, em geral, em diversas equipes, cada uma em cada cam-
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peonato, chegando a acumular mais de seis jogos por final de 
semana. Circulam pela cidade, assim, de modo intenso, indo 
para campos de futebol em localidades diversas. Já os joga-
dores que participam de equipes pequenas, em geral, jogam 
em poucos times, e sua relação com sua equipe é firmada por 
laços de amizade e companheirismo. Eles seguem seus times 
por onde estes forem, frequentando campos de bares junto de 
seus colegas.

É justamente pelo ato de circular pela cidade que os tantos 
atores que participam do circuito do futebol se colocam numa 
ação ativa de habitá-la. Para Tim Ingold, habitar é estar em re-
lação com o ambiente em que se vive, a partir das habilidades 
que se aprende durante o curso da vida.9 Ainda para o autor, 
é no ato de caminhar pelo mundo que os seres vivos entram 
em contato com outros agentes, entrelaçando, com eles, suas 
histórias de vida, criando novos significados a partir de uma 
ação de mapeamento do mundo, que é realizada pelo orga-
nismo em sua totalidade. Para Ingold, nessa ação contínua de 
descobrir caminhos pelo mundo, cada pessoa estaria tecendo 
uma linha, e a conjunção das linhas de vida de tantas pessoas 
seriam as malhas, que se adensariam nos pontos que mais se-
riam frequentados, habitados, pelos seres vivos.10

Analisar os diversos circuitos que diferentes atores tecem 
pela cidade seria, na linguagem ingoldiana, observar essas di-
versas malhas tecidas por aqueles que circulam. Ao caminhar 
pela cidade, boleiros e boleiras transformam o estranho em 
familiar, negociam o ambiente que habitam, criam narrati-
vas sobre suas experiências de vida, formulam, internamente, 
qual é a cidade em que vivem, como demonstra o relato a se-
guir, obtido durante trabalho de campo.

Campeonatozinho de bairro, assim, de futebol amador, tu-
dinho o São Bento ganhou… O Peladão não, naquela época 
o São Bento não disputava o Peladão. O Peladão não tinha 
esse respaldo que tem hoje, não! Pra gente, o importante era 
aqui. Aqui funcionava um bar… uma lanchonete, aqui nessa 



261

esquina onde é a drogaria. Funcionava uma lanchonete, e 
a gente ficava aqui. Aqui, quando faltava luz, e a gente es-
tava bebendo, faltava luz e todo mundo saía correndo. Todo 
mundo sabia! No outro dia os caras vinham cobrar a gente, 
sabia que era a gente, mas a gente fazia de putaria, sabe? […] 
Essa rua Codajás, aqui, a gente não vinha pra cá, não. Porque 
o pessoal daqui tinha uma rixa do caralho com a gente. Muito 
galeroso aqui. O resto de Petrópolis a gente mandava, mas 
aqui, em Codajás… Essa parede aqui é que os meninos fica-
ram aí, ó! Onde estão esses guardas aí ó! A gente andava em 
qualquer lugar e todo mundo conhecia a gente, todo mundo 
respeitava a gente, entendeu? A gente não brigava com nin-
guém, nosso negócio era… todo mundo sabia que o nosso ne-
gócio não era brigar com ninguém, a gente não tinha gangue. 
O nosso negócio era sair, se divertir, pegar mulher, transar, 
namorar. Muita gente se aproximava da gente porque sabia 
que onde a gente tava tinha mulher, mano!

Se cada pessoa tem uma linha de vida, de uma cidade em 
que vive, é nos locais que essas linhas se cruzam, que são formu-
lados os nós dos circuitos que podem ser observados pelo pes-
quisador. E ao observar o circuito do futebol está se observando 
uma cidade específica, vivenciada somente por aqueles que jo-
gam bola, cujos principais pontos são os campos de futebol, os 
bares e as sedes dos campeonatos. Esta é a cidade do futebol.

São diversas as habilidades necessárias para se habitar a ci-
dade do futebol. Para os donos e donas dos times, por exemplo, 
é necessário que se saiba mediar conflitos, arregimentar pes-
soas, fortalecer relações de amizade ou de contrato financeiro. 
Para os que jogam dentro do campo de futebol é fundamental 
que se saiba conduzir e tocar a bola, correr pelo campo, xingar 
e responder a xingamentos. Aos organizadores do campeo-
nato é fundamental que se saiba conversar com os boleiros, 
assistir aos jogos, estabelecer as regras. Enfim, cada agente de-
senvolve as habilidades conforme seu papel no circuito.
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Jogando com significados

Quais são, portanto, as narrativas que emergem dessa cons-
tante circulação pela cidade do futebol? O que dizem aqueles 
que se aventuram pelos campos e bares de Manaus, relacio-
nando-se pelo jogar bola? Quais são os signos que dão sentido 
à Manaus do Futebol?

O boleiro e o indígena
Logo nos primeiros contatos com os indígenas que viviam 

em Manaus ficou clara a importância que era dada, por eles, 
ao futebol. Todos os dias os homens jogavam bola com ou-
tras pessoas da vizinhança no campo perto da comunidade 
Y´apyrehyt (nome da aldeia citada no início do capítulo, loca-
lizada num bairro periférico da capital amazonense). O mesmo 
faziam as mulheres, que iam com seus filhos até outro campi-
nho do entorno e os deixavam brincando no parquinho ali loca-
lizado enquanto jogavam com outras moças do bairro. Quando 
visitavam as outras comunidades Sateré-Mawé localizadas no 
entorno da cidade – todas elas ocupadas por familiares da-
queles que viviam em Manaus –, os jogos de futebol eram fre-
quentes, pois era uma das principais formas de interação dos 
indígenas. A importância desse jogo foi ressaltada por uma li-
derança Sateré quando ele contou, durante trabalho de campo, 
que “na aldeia, eles fazem muito exercício, pois acordam cedo 
para caçar, depois almoçam uma comida muito substanciosa, 
depois, à tarde, jogam bola. Na cidade, o único momento que 
tem para se exercitar, segundo ele, é jogando bola”.

Assim, mais do que um divertimento, o futebol era, para os 
indígenas de Manaus, uma forma de se relacionar com seus 
parentes, além de ser a única atividade física que os remetia 
às práticas da aldeia. Era também um meio para que fossem 
tecidas relações com os vizinhos de bairro, que jogavam nos 
campinhos próximos à comunidade.

Como afirma Toledo, é possível diferenciar o momento do 
futebol jogado na esfera da vida cotidiana daquele do futebol 
jogado num contexto ritualístico, sendo este último “um acon-
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tecimento em que identificações, oposições e contrates se ex-
plicitam a partir da noção de drama, evidenciando processos 
identitários arraigados e negociados”.11 De modo que se era no 
futebol jogado no cotidiano que relações de amizade e paren-
tesco eram tecidas e reforçadas, era no próprio campeonato 

– o Peladão Indígena – que tais relações eram dramatizadas e 
negociadas de forma tensa e absorvente.

É nos campos 01 e 02 da Universidade Federal do Amazonas 
(UFAM), que acontecem os jogos do Peladão Indígena – cam-
peonato que agrega as categorias Indígena Masculino e Indí-
gena Feminino. As partidas ocorrem aos domingos dos meses 
de outubro, novembro e dezembro. Os jogadores e jogadoras 
chegam a estes campos por volta das 9h da manhã, organizam-

-se em pequenos grupos, cada qual com seus insumos próprios 
(bebidas e comidas) e ficam no local até a última partida que, 
em geral, termina às 16h. Muitos levam consigo apetrechos tí-
picos indígenas – como colares e cocares. Levam também os 
filhos, que passam o dia se divertindo com outras crianças.

Segundo as regras do Peladão vigentes em 2012, os vence-
dores do Peladão Indígena recebiam um prêmio de mil reais 
e os vices recebiam quinhentos reais. O campeão do Indígena 
Masculino era também qualificado para uma disputa contra 
os campeões dos torneios paralelos do Interior e das Rainhas, 
cuja premiação era a qualificação para as oitavas de final da 
categoria masculina do Peladão.

Os jogos do torneio eram sempre muito competitivos. Os 
indígenas diziam que tinham um modo de jogar típico: com 
muita velocidade e muita raça, e afirmavam que seus times 
eram montados com pessoas de suas etnias, todos parentes. 
Havia, assim, uma equipe da etnia Tukano, outra da etnia Sa-
teré-Mawé, outra ainda era composta por indígenas da etnia 
Tikuna, e assim por diante.

Porém, ainda na minha primeira incursão ao campeonato, 
no ano de 2009, reparei em uma tensão que se dava naquele 
contexto. Estava conversando com uma líder de uma das equi-
pes quando se formou uma pequena roda com líderes de ou-



264

tros times. Todos ali acusaram fortemente a equipe FUnAi F.C., 
então campeã do torneio, dizendo que era um time composto 
por diversos jogadores brancos (não indígenas). Acusavam 
também o time feminino Sateré-Mawé e outras equipes que lá 
não estavam de se utilizarem do mesmo expediente – inscre-
ver jogadores não indígenas.

Logo percebi que estas acusações eram extremamente cor-
riqueiras no campeonato, saindo sempre da boca das mais di-
versas lideranças, que sempre acusavam seus opositores. Per-
cebi que ao jogador branco, não indígena, chamado por todos 
de boleiros, era dado um significado curioso: diziam que estes 
eram mais habilidosos do que os índios e que este era o motivo 
pelo qual eram sempre escalados pelas lideranças indígenas 
para seus times. O boleiro traria potência para a equipe pela 
qual jogava. Mas também traria perigos, pois seriam sempre 
mais violentos, mais agressivos do que os indígenas. O boleiro, 
assim, era uma figura ambígua: tratava-se de um expediente 
ilegal, mas realizado por todos; ao mesmo tempo, traria bene-
fícios e malefícios ao campeonato, tornando-o mais disputado, 
mas, ao mesmo tempo, mais violento.

A direção do campeonato se encontrava, nesse contexto, 
tendo de lidar com uma situação extremamente difícil, pois 
tinha extrema dificuldade em lidar com o fato de que os indí-
genas inscreviam não-indígenas em suas equipes. Os boleiros, 
por outro lado, quanto mais jogavam com seus colegas indíge-
nas, em suas equipes, mais se identificavam como índios, uma 
vez que eram, em geral, amigos e familiares das lideranças que 
os arregimentavam para seus times. Houve mesmo jogadores 
que, ao serem acusados de serem brancos, buscaram suas ori-
gens e descobriram terem direito de adquirirem o Registro de 
Nascimento Indígena.

Se a ação da coordenação do campeonato, com suas re-
gras, parecia se firmar numa típica lógica moderna12, em que 
se busca purificar as coisas para agir sobre elas – no caso, de-
terminar, sem qualquer dúvida, quem seria indígena ou não 

–, os indígenas atuavam de modo a tornar essas fronteiras po-
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rosas, transformando o branco em índio e o índio em branco, 
criando oposições mais fluidas, possibilitando o transito entre 
o eu e o outro. Algo muito parecido com o que ocorreria em ou-
tros contextos, como descreve Vianna, em seu estudo sobre o 
futebol entre os Xavante, entendendo que este seria, também 
ali, “uma maneira de os índios tensionarem e dramatizarem a 
oposição xavante/branco, experimentando-se nas duas posi-
ções, transitando entre uma e outra”.13

Ao jogarem futebol pelas aldeias e cidades, no circuito do 
futebol, os indígenas de Manaus conhecem muitas novas pes-
soas, fazendo novas amizades, novas alianças e até mesmo 
agregando novos indivíduos à sua rede de parentesco. Eles 
então convidam essas pessoas “não indígenas” para jogarem 
em suas equipes no Peladão Indígena, possibilitando que eles 
participem do campeonato e façam parte de toda a rede de tro-
cas que o futebol engendra. Estes jogadores não indígenas, ao 
entrarem no novo espaço do campeonato, são transformados 
em boleiros, trazendo, consigo, características positivas (jo-
gam melhor) e negativas (são mais violentos) do outro; deste 
outro que habita o contexto urbano, local que os indígenas 
se esforçam para habitar da melhor forma possível. O boleiro 
traz consigo os perigos e vantagens do convívio com o outro e 
sua figura, que faz surgir tensões no campeonato, representa 
o processo de tornar o estranho – o outro morador da cidade – 
em familiar – o jogador da minha equipe.

Cornos veados, boleiras e rainhas
J1 - Aqui é o bar dos corno! Então, aqui está os cornos, amigos, 
amigos cornos. O maior corno é o dono do bar!
J2 - Aqui é tetra corno!
J3 - Esse chifre aqui, ó! Esse chifre aí! Esse aí é o terceiro corno 
chefe!
J1 - Presidente dos corno!
J3 - Presidente dos corno!
J1 - Aí é o vice-presidente.
J3 - Aí é o vice, e aquele lá parece que é o secretário! Só que 
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aqui é o seguinte: tudo aqui é corno! Só não eu! Eu não, eu tô 
ligando aqui pra minha mulher, ela diz que… mais tarde!
J4 – Ali é os corno mais velho! É os corno mais velho é ali ó, 
aquela mesa lá, ó!
J5 – Vai lá naquela casinha ali, do Tião! Aquela mulher que tá 
lá não é dele não! Lá dentro, lá, pode ir lá!
J2 – Ei, mestre, filma eu (risos)! Corta pra dezoito!
J1 – Corta pro corno! Esse aí é o tetracorno!
J2 – (Risos)
J1 – Ele pegou chifre de quatro! De uma vez só, ele pegou! 
Esse corno aí.
J2 – Mas eu ainda transo bonito! Eu ainda transo bonito!
J5 – Aê galera! Um brindo dos corno!
Todos brindam, dizendo “um brinde dos corno”!
(Relato de campo, 2013)

Logo em minha primeira ida a uma pelada de fim de se-
mana de um time do Peladão Masculino, percebi o quanto as 
figuras do corno e do veado eram relevantes para a relação que 
se dava entre os jogadores. Entre os debates que ocorriam so-
bre os diferentes lances da partida, sobre a atuação dos jogado-
res e do juiz, apareciam as acusações entre os jogadores, que se 
xingavam de um ou de outro termo. Também recebi um jornal-
zinho que os peladeiros publicavam e que circulava entre eles, 
chamado de “Fura Olho”, em que estavam impressas piadas e 
tirações de sarro sempre com conteúdo sexual, era “O Juiz que 
vai com bofe pro motel”, o “Professor que chora com saudade 
da amada”, a “Hemorroida que tira o jogador de campo”, entre 
tantas outras. Em dado momento, o dono da equipe falou para 
mim que a minha pesquisa não deveria ser sobre futebol, mas 
sobre “chifre”, porque “isso é o que mais tem aqui”.

Com mais tempo de campo, frequentando outros campos 
e bares do circuito do futebol, percebi que, de fato, o assunto 
era sempre o mesmo, nos diversos times de futebol masculino: 
circulavam, sempre, brincadeiras sobre os homens que eram 
sempre “cornos” ou as ações dos jogadores que poderiam ser 
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“coisa de veado”. A questão da sexualidade, assim, era tema 
central das conversas entre os boleiros de Manaus.

Já se sabe, desde que Foucault lançou sua obra A História 
da sexualidade, que os discursos sobre sexo se proliferam e 
dominam as relações sociais, servindo como “ponto de apoio, 
de articulação às mais variadas estratégias”.14 São discursos, 
como afirma Carsten que constroem corpos sexualizados, os 
quais desenvolvem obrigações sociais específicas.15

Durante a partida de futebol, há a elaboração de um corpo 
extremamente sexualizado. Os xingamentos, as disputas físi-
cas, as provocações, as agressões estão sempre colocando em 
xeque a virilidade e masculinidade dos jogadores. Os partici-
pantes da partida devem ser “ativos e fortes” – característica, 
como coloca Laqueur, muito vinculada à masculinidade em 
nossa sociedade.16 E quanto maior a imersão que o jogo pro-
voca, maior deve ser a resposta dos jogadores nesse sentido 

– mais masculinizada deve ser sua postura em campo. Para 
tanto, os corpos dos jogadores devem ser fortes e atléticos – 
devem “aguentar o tranco” da partida. Aqueles jogadores que 

“caem muito” e “correm pouco” são, portanto, os primeiros a 
serem vítimas de zombarias e cobranças.

No bar, tudo mudava. Na barca não era mais necessário que 
se fosse “forte”, pois todos ali estavam tranquilamente senta-
dos, bebendo suas cervejas, trocando provocações sexuais em 
meio aos amigos. O clima de tensão e virilidade da partida se 
invertia e se transformava em um clima de amizade e confra-
ternização, onde o que reinava era uma masculinidade zom-
beteira, cômica. O homem, agora, que antes ditava os aconte-
cimentos, torna-se vítima da mulher, pois a teria abandonado 
para jogar futebol com outros companheiros e agora colheria 
os frutos – sofreria com a traição desta.

Transparece, dessa forma, uma oposição entre a família e 
o futebol: para jogar bola com os amigos, os boleiros teriam 
de deixar a família – a mulher e os filhos. É comum ouvir, de 
jogadores, o quanto é complexa a acomodação do jogo na vida 
familiar, o quanto as esposas reclamam de serem deixadas de 
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lado, junto de todos os outros compromissos familiares, para 
que os homens encontrem seus amigos nas partidas de futebol 
pela cidade. É esta relação tensa que está expressa nas brin-
cadeiras que se referem a figura do corno. Pois, por deixar de 
lado sua família, os jogadores todos correriam o risco de serem 
deixados de lado por suas esposas. É perigoso, de fato, deixar 
a mulher sozinha em casa. Por isso que, como expresso no 
trecho de caderno de campo que inicia este tópico, todos os 
homens que jogam bola assumem que podem ser cornos, pois 
todos eles deixaram de lado suas famílias para se divertirem 
com seus amigos.

Mas enquanto o termo corno é bem aceito, o termo veado 
circula como uma categoria de acusação. Isso porque o corno 
não nega a masculinidade de ninguém. Ninguém deixa de ser 
homem para ser corno. Já o veado é uma negação da masculini-
dade. Xingar o outro de veado é um atentado à sua virilidade. De 
modo que, no futebol, todos se assumem cornos, mas ninguém 
se assume veado. São dois termos que aparecem nas brincadei-
ras pós-jogo, mas que assumem papéis bastante diferentes.

O concurso de rainhas do Peladão existe desde a segunda 
edição do campeonato, em 1974. Tornou-se, desde sua con-
cepção, um evento de grande importância para o torneio, 
agregando moças de vários locais da cidade, que disputam o 
prêmio e a coroa de rainha. A partir de 2012, a parte final do 
concurso passou a ser realizada no formato de um reality show 
que as concorrentes finalistas disputavam dentro de um iate 
que flutuava pelo rio Negro. Cada equipe do Peladão Mascu-
lino é obrigada a apresentar uma rainha e durante os seis me-
ses em que se dá o concurso essas meninas passam por diver-
sos cursos, em que aprendem a agir como modelos, tendo aula 
de desfile, de postura, de vestimenta e de maquiagem. Cada 
uma aprende, assim, a “ser mulher”. E em cada etapa do con-
curso vão sendo eliminadas aquelas que menos se destacaram 
nestes quesitos. Todas elas passam, portanto, por um processo 
de construção de um corpo feminilizado, cumprindo o papel 
destinado às mulheres no campeonato, pois, como mesmo afir-
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mou o diretor da rede A Crítica, em entrevista, o “triângulo” do 
futebol brasileiro é composto por “futebol, bebida e mulher”.

Diferentemente das rainhas, que seguem um caminho es-
perado para se tornarem mulheres exemplares, as boleiras en-
contram dificuldades em sua relação com o próprio corpo. Isso 
porque, como já dito, o futebol se estabelece como um jogo que 
determina e exige um corpo viril, masculino. As mulheres que 
jogam, assim, têm de lidar com esse estigma – com o estigma 
de jogarem um jogo “de homem”, inapropriado para uma mu-
lher. As referências ao fato de as jogadoras que disputam o 
Peladão Feminino serem “sapatas” são frequentes no mundo 
do futebol – e não são, na verdade, totalmente desprovidas de 
verdade, uma vez que grande parte das mulheres que jogam 
são, de fato, homossexuais.

Esse fenômeno se assemelha muito àquele descrito por 
Coelho em relação ao vôlei.17 Nesse esporte, conhecido por não 
exigir um corpo viril, mas por ter sido criado para ser um jogo 
leve, há grandes debates em torno da homossexualidade mas-
culina de seus jogadores – e, de fato, encontra-se um grande 
número de homens gays nessa prática. Percebe-se, dessa 
forma, o quanto a prática esportiva está, de fato, identificada 
com a construção de corpos sexualizados.

No caso do futebol feminino, as jogadoras encontram difi-
culdades em lidar com estigmas vindos da família e de outros 
círculos de convivência, mas por outro lado, como mesmo afir-
mam as boleiras que foram interlocutoras desta pesquisa, esse 
acaba sendo um lugar onde todas encontram pessoas com gos-
tos e vontades semelhantes e é, portanto, nas palavras de uma 
delas, “um lugar onde a gente é livre”.

Jogador falsificado e traficante
O código disciplinar do Peladão é o trecho mais extenso de 

seu livro de regras. Compreende 222 artigos que definem dife-
rentes infrações e as diversas penalidades que podem ser apli-
cadas aos jogadores que agirem de modo contrário às regras 
do torneio. Há regras relativas à conduta de pessoas, à organi-
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zação e à administração das equipes e do torneio, à moral do 
campeonato e relativas às fórmulas da competição. A princi-
pal instituição punitiva do Peladão é sua comissão disciplinar, 
que realiza julgamentos públicos relacionados à conduta de 
jogadores, dirigentes, árbitros, e de todos os outros participan-
tes do torneio que sejam denunciados (por outros participan-
tes ou por juízes das partidas).

Os participantes do Peladão têm de lidar, o tempo inteiro, 
com as regras do torneio, por mais que discordem delas, pois 
sua aplicação é rígida. No entanto, há algumas ações que sem-
pre tencionam a relação de boleiros e donos de times com a 
administração do campeonato – as duas principais estão vin-
culadas à participação de agentes de modo ilegal: são os joga-
dores falsificados e os traficantes.

O jogador falsificado é aquele boleiro que é inscrito com um 
documento de identidade falso, o qual altera, em geral, a idade 
do participante. Ele é figura presente nas categorias Masculina 
e Máster, mas é central, mesmo, na categoria infantil, no Pe-
ladinho. Trata-se do menino falsificado: um rapaz mais velho 
do que a idade permitida no campeonato que é inscrito no tor-
neio para desequilibrar o time em seu favor. De forma muito 
similar a do boleiro, do Peladão Indígena, o jogador falsificado 
aparecia sempre como uma categoria de acusação que justifi-
cava a derrota de uma equipe frente a outra. Ou seja, sempre 
que um time perdia uma partida no Peladinho, seu dono argu-
mentava que a outra equipe só havia ganhado por contar com 
muitos meninos falsificados.

Estes eram sempre inscritos para fortalecerem o plantel de 
suas equipes. Eram meninos que, por serem mais velhos, teriam 
já “corpo de adulto”, já tendo desenvolvido uma maior habili-
dade no trato com a bola, além de contarem com mais força para 
a disputa nas divididas e no jogo de corpo. Por já terem, como 
diziam meus interlocutores, “saído da infância”, esses jogadores 
saberiam lidar melhor com todas as pressões típicas da partida 
de futebol, não se intimidando com xingamentos e provocações, 
e sabendo jogar mais “duro”, além de terem mais “malícia”.
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Se, para os donos das equipes, inscrever um jogador falsifi-
cado seria um expediente que fortaleceria seus times, para os 
jogadores, por sua vez, aceitar essa condição seria uma forma 
de circularem mais por diferentes equipes podendo, eventual-
mente, galgar posição num time “de nome” que poderia o pro-
jetar para o mundo do futebol profissional.

Outra figura que aparecia no contexto do futebol amador 
manauara era o traficante. Se o jogador falsificado estava no 
centro das acusações do Peladinho, esse papel era ocupado, 
na categoria masculina, pelo traficante. Ou seja, no universo 
da principal categoria do Peladão, quando uma equipe perdia, 
a principal acusação que fazia para o outro time era a de que 
este só havia vencido a partida por poder contratar jogadores 
a partir do financiamento ilegal de uma pessoa vinculada ao 
mundo do tráfico de drogas.

As narrativas sobre os traficantes estavam sempre vincula-
das a situações de violência que teriam ocorrido no Peladão e 
em outros campeonatos. Brigas, ameaças e até mesmo assassi-
natos teriam ocorrido por conta da participação deste agente 
no mundo da várzea. Os traficantes financiariam equipes do 
torneio e, eventualmente, atuariam neste de forma extralegal, 
causando tais situações de violência. Ele moveria forças peri-
gosas, atuando numa esfera que estaria além do que as regras 
do campeonato poderiam prever. Se o corno e o veado trariam 
à tona as incompatibilidades entre o futebol e a família dos 
boleiros, o traficante seria uma força desconhecida na cidade, 
que poderia até mesmo agir contra ambos – família e futebol. 
Ele traria perigo à prática futebolística. Atuaria num contexto 
de liminaridade, que teria regras distintas daquelas da vida 
cotidiana de qualquer pessoa.18 Não faria parte da organização 
do campeonato, nem das relações familiares, nem das relações 
entre os próprios boleiros, apresentando-se como um outsider.

Mas assim como as outras figuras retratadas neste capítulo 
(o boleiro e o jogador falsificado), o traficante também seria 
um agente ambíguo. Pois não são poucos os dirigentes e jo-
gadores que, de fato, assumiam contar com um traficante em 
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sua equipe. Por parte daqueles que estão em relação próxima 
com um deles, os traficantes eram frequentemente retratados 
como pessoas “gente boa”, “humildes”, que assumiram uma 
vida no mundo do mercado ilegal de drogas estando sempre 
dispostos a ajudar os “parceiros” do bairro, caso necessário. 
Eles, aliás, teriam o poder de, nos diferentes bairros, controlar 
a violência local, deixando o lugar em paz. E seria somente por 
meio da prática futebolística que seria possível para os mora-
dores do bairro entrarem em relação com os traficantes, apro-
ximando-se e domesticando esse mundo de forças violentas 
que seria por eles controlado.

Para os traficantes, o futebol seria uma possibilidade de se 
firmar relações de troca com moradores da localidade onde 
agiria, agenciando rivalidades e organizando o ir e vir de sua 
mercadoria. O futebol também seria um modo de exercerem 
seus poderes, tornando-se conhecidos na redondeza, e tam-
bém admirados e temidos. Por outro lado, para os moradores 
do bairro, jogadores e donos de equipes, os traficantes pode-
riam representar perigo, por um lado, principalmente quando 
no time rival, e vantagens, por outro lado, quando arregimen-
tado para ajudar no financiamento do próprio time. Ambos, 
jogadores falsificados e traficantes, representariam modos de 
atuar no circuito do futebol para além das regras instituídas 
pelo rígido código disciplinar do Peladão.

Considerações finais

Quando observamos qualquer cidade de longe e de fora, ve-
mos grandes prédios, grandes avenidas, grandes acontecimen-
tos. Observamos como as ações de políticos e administradores 
mobilizam, com a construção e manutenção de equipamentos 
públicos, a vida de todos ali. Reparamos nos grandes números 
que demonstram indicadores de violência, transporte, educa-
ção, saúde e habitação.

No entanto, esse olhar pouco diz sobre as tantas cidades 
que existem dentro da cidade. As cidades que são constituídas 
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pelas diversas formas de circular pelos espaços das grandes 
metrópoles. E cada circuito se realiza a partir de diferentes ha-
bilidades daqueles que circulam, em ações que transformam 
locais estranhos da metrópole em ambientes familiares. São 
distintos modos de se relacionar com o outro, postos em prá-
tica somente por aqueles que vivem naquela cidade específica.

Este capítulo trouxe algumas reflexões sobre a constituição 
da Manaus do futebol. Uma cidade que existe somente para 
os boleiros e boleiras da capital amazonense, habitada a partir 
de habilidades próprias do jogar bola, significada de diferentes 
formas a partir de diversas experiências.

É por campos e bares que circulam os boleiros e boleiras 
de Manaus, relacionando-se intensamente por meio da bola. 
Essas relações são significadas intensamente e, nelas, surgem 
as figuras retratadas acima: o boleiro, o corno, o veado, a ra-
inha, a sapata, o jogador falsificado e o traficante. É na prática 
do futebol que se elabora um corpo típico desses habitantes 
da Manaus do futebol, criado a partir dessa prática. São estes 
corpos, também, que canalizam todos os dramas vividos por 
aquele que jogam bola com os amigos, conhecidos e parentes.

Por meio do futebol se compreende o mundo e se atua so-
bre ele. Numa ação propositiva de circular, tecendo linhas de 
vida que se entremeiam. É pela prática futebolística que é pos-
sível, a esses boleiros e boleiras, trazer significado à própria 
existência e à relação com o outro.
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Notas de fim
1 O total de habitantes da capital amazônica, de acordo com o ibGE, foi 

de 173.703 em 1960, para 633.383 em 1980. Em 2010 a cidade contava 
com 1.861.838 habitantes.

2 OLiVEirA, José Aldemir de; scHOr, Tatiana. Manaus: transformações 
e permanências, do forte a metrópole regional. In: Edna Castro. (Org.). 
Cidades na Floresta. São Paulo: Annablume, 2009.

3 O Peladão do Interior, que ocorre nas cidades do interior e é organizado 
pelas prefeituras locais com fichas de inscrição cedidas pela coordena-
ção do Peladão contou, em 2012, ano de realização desta pesquisa, com 
402 equipes. 

4 O Peladão 2012 teve 530 equipes inscritas na categoria Masculino; 119 
times inscritos na categoria Máster; 34 equipes inscritas no Feminino; 
59 times inscritos no Peladinho; 6 equipes inscritas no Indígena Mascu-
lino; e times no Indígena Feminino. 

5 dAMO, Arlei S. Futebol e identidade social. Porto Alegre: Editora da 
UFrGs, 2002.

6 MAGnAni, José Guilherme Cantor; sOUZA, Bruna. Jovens na Metrópole: 
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Editora Terceiro Nome, 2007.

7 Cf. MAGnAni, José Guilherme Cantor. [2002]. De perto e de dentro: no-
tas para uma etnografia urbana. Revista Brasileira de Ciências Sociais, 
AnpOcs, vol. 17 No 49.

8 Este é um termo muito utilizado em Manaus. Em outros locais, como 
São Paulo, por exemplo, a figura mais importante da equipe é seu 
Presidente. 

9 inGOLd, Tim. The Perception of the Environment. Essays on livelihood, 
dwelling and skill. London & New York: Routledge, 2000.

10 inGOLd, Tim. Lines: A brief history. London & New York: Routledge, 
2007, p. 94.

11 TOLEdO, Luiz Henrique de. Lógicas do futebol. São Paulo: Hucitec / 
Fapesp, 2002, p. 157.

12 LATOUr, Bruno. Jamais fomos modernos. São Paulo: Editora 34, 1994.
13 ViAnnA, Fernando de Luiz Brito. Boleiros do cerrado: índios xavante e o 

futebol. São Paulo: Annablume; Fapesp; isA, 2008, p. 276.
14 FOUcAULT, Michel. História da Sexualidade – A vontade de saber, Vol. 1. 

Rio de Janeiro, Graal, 1977.
15 cArsTEn, Janet. After kinship. Cambridge: Cambridge University Press, 

2004.
16 LAQUEUr, Thomas. Inventando o sexo: corpo e gênero dos gregos a 

Freud. Rio de Janeiro: Relume-Dumará, 2001.
17 cOELHO, Juliana Affonso Gomes. Voleibol: um espaço híbrido de socia-

bilidade esportiva. In: Visão de 



275

jogo: Antropologia das práticas esportivas. São Paulo, Editora Terceiro 
Nome, 2009.

18 cf. TUrnEr, Victor. O Processo Ritual: estrutura e anti-estrutura. Petró-
polis: Vozes, 1974.





277

Permutas futebolísticas nas áreas 
rurais do interior de São Paulo
Enrico Spaggiari

A heterogeneidade de significados e práticas do esporte é am-
plamente reconhecida, porém ainda foi pouco esquadrinhada 
pela bibliografia das ciências sociais. Apesar das pesquisas te-
rem se concentrado na relação entre esportes e meio urbano, 
o futebol fora dos principais centros urbanos teve um papel 
decisivo no processo cotidiano de adoção e consolidação das 
modalidades esportivas e da própria dinâmica da urbanização 
no Brasil. Assim, faz-se necessário problematizar a ideia con-
sagrada de que o futebol é um fenômeno tipicamente urba-
no-industrial, que permeia diversos valores (burgueses, euro-
peus, modernos) e aspectos (políticos, econômicos e culturais) 
ligados ao ideário de progresso. Uma análise sociocultural so-
bre o futebol brasileiro, principalmente em São Paulo, tem que 
levar em conta, por exemplo, a disseminação do futebol pelas 
cidades do interior através das ferrovias, bem como a atuação 
de certos agentes fundamentais dentro desse processo: asso-
ciações recreativas, clubes interioranos e entidades adminis-
trativas, como a Companhia Paulista de Estradas de Ferro.1

Um conjunto amplo de pesquisas tem enfocado práticas fu-
tebolísticas acionadas nos espaços não-urbanos, traçando um 
diálogo com reflexões antropológicas atuais que se propõem 
a retomar criticamente uma produção anterior sobre futebol, 
enfocando-o como “uma atividade dotada de uma notável 
multivocalidade – uma vocação complexa que permite enten-
dê-lo e vivê-lo simultaneamente de muitos pontos de vista”2 e 
como um fenômeno multifacetado que atinge inúmeras di-
mensões socioculturais, não somente no seu lócus espacial e 
temporal de ritualização, a matriz espetacularizada.

Penso as dimensões ritual e cotidiana a partir da análise 
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realizada por Toledo, que propôs, ao estudar o universo do 
futebol profissional, analisar as partidas de futebol profissio-
nal enquanto espaços rituais, e os treinos, cursos, preparati-
vos, bastidores, enquanto espaços cotidianos.3 Toledo não fixa 
a oposição entre as dimensões ritual e cotidiana, polarizan-
do-as, pois estão interligadas. Porém, é possível centralizar o 
enfoque em uma das duas, tendo sempre em mente que são 
planos em constantes entrelaçamentos, onde tanto a prática 
cotidiana alimenta a dimensão ritual, como também o inverso. 
Articulações observadas também entre os planos profissional 
e amador,4 também identificados como “espetacularizado” e 

“comunitário”, utilizados para analisar a prática futebolística 
no Baú do Centro, uma configuração entre tantas outras deri-
vações do football association no Brasil,5 que compõem uma 
diversidade de futebóis praticados nos espaços das grandes, 
médias e pequenas cidades, pouco estudados pela antropolo-
gia e pelas ciências sociais brasileiras.6

Nesse capítulo, analisarei algumas dessas formas dissonan-
tes de se viver e envolver com o futebol no Brasil, a partir de 
uma experiência etnográfica no Baú do Centro, bairro locali-
zado no perímetro rural de São Bento do Sapucaí (São Paulo), 
onde investiguei os possíveis entrelaçamentos entre as formas 
associativas e de sociabilidade do universo comunitário do 
bairro e as práticas futebolísticas da equipe “amadora” E. C. 
Baú (Esporte Clube Baú), cujos jogos ocorrem em campeona-
tos ou em amistosos com times da região.7 O objetivo da pes-
quisa foi observar certas dinâmicas no contexto futebolístico 
local, onde as ações de receber e visitar outras equipes impli-
cam regras e deveres inteligíveis dentro de uma lógica de reci-
procidade particular – ganhar jogo, pagar jogo, ganhar visita. A 
permuta de jogos, que obriga o time local a retribuir a visita, é 
fundamental não apenas para a manutenção do circuito fute-
bolístico interiorano, mas também para a oferta de lazer nessas 
regiões nas quais há poucas possibilidades de entretenimento.

Deste modo, exploro e problematizo o futebol amador de 
um contexto rural, especialmente a dimensão da sociabilidade 
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no futebol em um bairro da zona rural, onde os códigos locais 
orientam a reciprocidade referente ao circuito, fazendo da di-
mensão lúdica dos eventos tão ou mais importante do que o 
aspecto competitivo. Uma “antropologia das práticas esporti-
vas” deve estar atenta a estes dinamismos e não confinar sua 
investigação aos eventos esportivos, do mesmo modo que uma 
antropologia urbana não deve ficar restrita a explicar o fenô-
meno urbano, a própria cidade como variável independente.8

A cidade e o bairro

São Bento do Sapucaí é uma cidade do Estado de São Paulo, 
na Serra da Mantiqueira, numa região montanhosa e relati-
vamente isolada, entre o Vale do Paraíba e o sul de Minas. A 
cidade tem aproximadamente 10,3 mil habitantes, com um 
pouco mais da metade, 5,7 mil, morando nos bairros rurais.

Localizado no Vale do Baú, região rural do município, o Baú 
do Centro situa-se a aproximadamente 22 quilômetros da área 
central de São Bento. A maior parte do trabalho de campo foi de-
senvolvida no Baú do Centro, com algumas excursões a outros 
dois bairros próximos, Baú de Cima e Torto, ampliando assim o 
recorte, o que permitiu averiguar certas relações e práticas que 
reúnem os bairros em torno da Igreja Católica e da Juventude 
Franciscana. O Baú do Centro e, de forma ampla, a cidade de 
São Bento, são fortemente marcados pelo papel organizativo da 
Igreja Católica, que conta com 90% de adesão na cidade.9

A Igreja Católica constitui um significativo fator institucio-
nal de organização comunitária, bem como de comunicação 
entre seus bairros (muitos deles rurais) como, por exemplo, 
nas festas religiosas que ocorrem ao longo do ano, momentos 
privilegiados de celebração, sociabilidade e levantamento de 
fundos para a paróquia local.10 Portanto, as relações do Baú do 
Centro (aproximadamente 300 habitantes) com o Baú de Cima 
(aprox. 250 hab.) e o Torto (aprox. 180 hab.)11 foram também 
importantes para compreender o modo como a organização 
comunitária e religiosa do Baú do Centro amplia relações in-
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ternas ao bairro, bem como entre os demais bairros.
O trabalho de campo, realizado aos finais de semana, con-

templava os três bairros, bem como outras áreas de São Bento 
do Sapucaí. Apesar de não poder acompanhar sistematica-
mente o cotidiano dos bairros, visto que não fiz uma observa-
ção diária das atividades locais ao longo de cada semana, tive 
o privilégio de contemplar, inúmeras vezes, as duas atividades 
semanais de maior interação: a celebração religiosa na igreja 
aos sábados (às 19h30) e os jogos de futebol aos domingos (das 
14h às 18h). Há uma terceira atividade, mas que ocorre mensal-
mente: a missa realizada pelo Padre Ronaldo (pároco da Igreja 
Matriz de São Bento), na manhã de domingo.

A maioria dos entrevistados foi selecionada conforme a in-
dicação de alguns “interlocutores”, principalmente Luiz Ilhéus, 
antigo morador, próximo dos 80 anos, e que tem um forte pa-
pel centralizador na organização comunitária e religiosa do 
bairro, e Paulinho, jogador e coordenador de atividades da Ju-
ventude Franciscana. A partir destes “interlocutores”, estabe-
leci minha rede de contatos no bairro, ampliando-a a cada fim 
de semana, visitando inúmeras casas do Baú do Centro, para 
depois ampliar também o recorte etnográfico, incluindo entre-
vistas com moradores do Baú de Cima e do Torto, mas priori-
zando aqueles relacionados à dinâmica futebolística da região.

O campo de futebol do Baú do Centro fica situado num ter-
reno plano ao lado da estrada que leva ao bairro, fechado no 
lado oposto por uma das colinas da verde paisagem monta-
nhosa da região. O campo de jogo não alcança as dimensões de 
um campo de futebol profissional12, mas a forma retangular é 
parecida (a largura do campo é menor que o comprimento de 
uma trave a outra). O campo é todo de grama, com alguns pon-
tos mais “carecas”, marcado com cal para delimitar as áreas 
dentro do campo13; corta-se a grama semanalmente para não 
crescer e dificultar a prática do futebol, e aos sábados os mo-
radores/jogadores limpam toda a dimensão do mesmo, pois o 
terreno é usado, nos dias da semana, para pastagem de gado.

Nas laterais da arena de jogo, tanto na direção da estrada 
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quanto na direção da colina, há espaços cobertos por matos 
de meio metro de altura, isolando o campo e impedindo que 
a bola se perca ou atinja algo que possa quebrar. Atrás de uma 
das traves também há um terreno coberto por mato e na outra 
extremidade há um espaço gramado onde muitos espectado-
res assistem ao jogo. As partidas não dispõem de gandulas, as-
sim, as pessoas – jogadores, espectadores e crianças pequenas 
(a depender de quem está mais próximo da esfera) – ajudam a 
buscar as bolas quando essas se afastam muito do campo.

Não há arquibancadas, mas isso não impede que haja um 
padrão na distribuição dos torcedores. Numa das laterais, 
existem alguns troncos de madeira utilizados para assento, 
que são ocupados pelos treinadores, jogadores e reservas. Um 
tronco comprido é especialmente ocupado pelas mulheres do 
Baú (jovens, senhoras de meia-idade, da terceira idade) e tam-
bém por crianças de idade pré-escolar. Os homens assistem ao 
jogo atrás de uma das traves do campo. O padrão de distribui-
ção de espectadores só é contrariado pelos casais de namora-
dos, que assistem ao jogo tanto junto com as mulheres quanto 
no espaço ocupado pelo público masculino.

A equipe do Baú tem duas formações: o time A e o time B. 
A equipe A é formada pelos melhores jogadores do bairro en-
quanto a equipe B é formada essencialmente pelos jogadores 
mais experientes e também pelos mais novos, ainda na fase 
da adolescência. O time B joga normalmente aos domingos, às 
14h, e o time A às 16h do mesmo dia. Quando um bairro ad-
versário não tem jogadores suficientes para formar um time B, 
convida-se a equipe de outro bairro para a partida preliminar 
no domingo.

O horário pode variar, caso seja acertado entre as duas equi-
pes adversárias anteriormente. Porém, não há jogos de noite, 
pois não há iluminação no campo do Baú. Em duas oportuni-
dades, fui informado, em cima hora, que não haveria jogo. Na 
semana da Páscoa, mais precisamente no Domingo de Ramos, 
um jogo foi desmarcado, pois aconteceria no mesmo horário 
das missas que seriam celebradas no Torto e no Baú de Cima. 
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Em outra oportunidade, um jogo agendado para as 14h foi des-
marcado, devido à realização da partida Brasil versus Austrália, 
às 13h, dia 18 de junho de 2006, válida pela Copa do Mundo de 
Futebol Masculino.

Os jogadores do E. C. Baú são, em grande parte, moradores 
do bairro, o que não impede que o time seja composto tam-
bém por jogadores de outras localidades. No momento da pes-
quisa, sete jogadores eram de fora do Baú do Centro: dois do 
Torto, quatro do Baú de Cima e um do perímetro urbano de 
São Bento do Sapucaí.

O treinador é quem seleciona os jogadores que participam 
dos dois jogos. Para participar, o morador precisa entrar em 
contato com o técnico. Não há, portanto, uma variedade de 
jogadores, mas na verdade uma pequena variação da escala-
ção dos times A e B a cada domingo de jogo. Roberto Batata, 
por exemplo, joga sempre no time B, pois o jogo não exige um 
ritmo forte como o do time A, que Roberto, por volta dos 40 
anos, não conseguiria acompanhar. Já Ricardo, principal joga-
dor do bairro, sempre participa das partidas do time A.

Porém, é comum um “sobe e desce” em relação aos demais 
jogadores, principalmente pelo fato de ambos os times joga-
rem muitas vezes desfalcados ou sem atletas reservas. Em vá-
rias ocasiões, um mesmo jogador participou das duas partidas, 
um pouco em cada. Quando o time A precisa de jogadores, al-
guns do time B sobem e quando este precisa, alguns jogadores 
descem. Nessas trocas, o mais comum é um jovem jogador se 
destacar no time B e após um período de amadurecimento, in-
tegrar a equipe A. O caminho inverso ocorre quando um joga-
dor da equipe A não consegue, devido à idade, acompanhar o 
ritmo mais forte das partidas principais, e assim é integrado 
à equipe B. Não é fácil delimitar uma faixa etária, pois é bem 
ampla, mas posso afirmar que varia de dezesseis a quarenta e 
cinco anos. Porém, a maioria dos jogadores está na faixa dos 
vinte a trinta anos.

A distribuição tática do time do Baú varia muito pouco nas 
partidas e na maioria das vezes joga-se no 4-4-2,14 há, porém, 
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um predomínio das decisões individuais sobre a configuração 
tática, muito pelo fato de o time não treinar durante a semana 
e apenas jogar aos domingos. A posição dentro do campo obe-
dece a uma lógica particular, um processo próprio do jogo, da 
organização e distribuição tática dos jogadores, como foi lem-
brado pelo treinador e alguns jogadores entrevistados. Os mais 
velhos, devido à idade mais avançada e ao fato de serem mais 
experientes, jogam na defesa e no meio-campo, posições que 
não demandam frequentes arrancadas de velocidade, comuns 
na posição de atacante e lateral. A experiência é um atributo 
importante em todas as posições, mas zagueiros e goleiros 
carregam a responsabilidade de atuar próximo à meta (as três 
traves que formam o gol) do próprio time, onde cada erro pode 
resultar em gol para o adversário, enquanto que o atacante, ao 
perder a posse de bola no ataque, não comprometerá imedia-
tamente a sua meta, pois a equipe adversária terá que percor-
rer mais da metade do campo, superando vários jogadores do 
outro time, para enfim alcançar e marcar um gol a seu favor. 
Por isso, é corriqueiro alocar os mais talentosos e os mais jo-
vens na posição de atacante, aproveitando a velocidade e agili-
dade destes jogadores.

As regras dos jogos no Baú do Centro são parecidas com as 
do futebol profissional. Não são permitidas entradas desleais, 
agarrar pela camisa, empurrar o adversário e o uso das mãos 
por parte dos jogadores quando a bola está em jogo (com exce-
ção dos goleiros). O jogo é interrompido quando a bola ultra-
passa as linhas laterais e do fundo do campo. São onze jogado-
res de cada lado num campo menor que o oficial, o que deixa 
o jogo mais disputado, pois há uma concentração de jogadores 
num espaço mais reduzido. Os jogos têm árbitros, porém não 
têm assistentes nas laterais do campo, conhecidos popular-
mente como “bandeirinhas”. Mesmo assim, existe a regra do 

“impedimento”,15 que está sob a responsabilidade do árbitro.
O jogo é sério e competitivo, o que não implica dizer que 

há um antagonismo com o plano lúdico, tampouco que o lú-
dico esteja ausente no futebol espetacularizado.16 Os jogadores 
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têm liberdade para cobrar, como colega de equipe, um passe, 
uma corrida mais dedicada, ou mesmo mais seriedade no jogo. 
Mas não há o excesso de gritos e reclamações que há no fute-
bol profissional. Trata-se de um espaço para a camaradagem, 
o que não implica dizer que todos são amigos. Existe uma ri-
validade com o jogador adversário, porém é raro que floresça 
algo maior que uma discussão ou bate-boca. Apesar do clima 
de competição dentro da partida, os jogos são, em sua maio-
ria, leais. Como salientava Roberto Batata, conversando com 
os companheiros antes das partidas: “todos têm que trabalhar 
na segunda-feira”.

Altos e baixos no futebol rural

O primeiro jogo de futebol envolvendo o bairro do Baú foi 
no dia 6 de janeiro de 1919 e desta data até hoje, a equipe de 
futebol teve vários nomes, superando períodos de desmanche 
dos times e de desorganização do esporte no bairro, mas que 
não foram suficientes, segundo os entrevistados, para que o 
futebol ali acabasse. A partir de agosto de 2005, após um breve 
período em que o futebol não foi praticado no bairro, a equipe 
de futebol do Baú do Centro passou a ter o nome de Esporte 
Clube Baú. A nova formação é comandada pelo treinador Zé 
Candinho, ex-jogador da região e considerado um dos “pais do 
futebol” na comunidade. O nome anterior da equipe era Baú 
Futebol Clube, porém o time foi desmontado por causa dos 
desentendimentos entre Zé Candinho e Alcides Corrêa, outra 
importante figura do bairro ligada ao esporte.

Segundo entrevistados, o futebol sempre teve seus altos e 
baixos, com inúmeras equipes ao longo dos 86 anos de histó-
ria da prática futebolística, porém não havia atravessado um 
período tão longo de inatividade quanto após o conflito en-
tre Alcides e Candinho.17 O caso mais grave, que resultou em 
perdas significativas para o futebol do bairro e também para 
toda a comunidade, ocorreu em um jogo no campo do Baú, 
quando Alcides, irritado com o desenrolar da partida, sacou 
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a arma que carregava junto ao corpo e deu um tiro para o alto, 
assustando jogadores e torcedores. Após este incidente, equi-
pes de outros bairros de São Bento ou de cidades próximas não 
marcaram partidas contra a equipe do Baú, receosos do que 
pudesse acontecer. Havia temor também do lado do Baú, com 
medo de vingança por parte dos outros times.

Roberto Batata e outros jogadores apontam que o descom-
passo no futebol do bairro provocou resultados negativos na 
prática futebolística feminina. Treinado por Roberto, o time 
feminino havia se consolidado no bairro, disputando inúme-
ras partidas contra equipes de Campos do Jordão e atraindo a 
atenção dos moradores. As partidas eram disputadas em ho-
rários e dias diferentes dos jogos masculinos. Porém, Roberto 
afirma que quando houve o desentendimento entre os orga-
nizadores do futebol, Alcides passou a agendar os jogos dos 
homens no mesmo horário das partidas de futebol feminino. 
Alcides, por outro lado, afirmou, quando entrevistado, que o 
futebol feminino deixou de ser praticado devido ao reduzido 
número de jogadoras que, com o passar do tempo, mudaram 
de cidade após o casamento; em sua defesa, cita o exemplo de 
suas três filhas – Adriana, Angélica e Auricélia – que jogavam 
no time feminino e que, após o casamento, abandonaram as 
atividades futebolísticas.

Os altos e baixos, comuns na trajetória da equipe de futebol 
do Baú do Centro, podem influenciar a construção e alimenta-
ção das redes de sociabilidade na cidade de São Bento do Sapu-
caí.18 Essas trocas são feitas a cada domingo, principalmente nas 
partidas amistosas entre bairros, oferecendo oportunidades de 
criar ou reforçar laços de amizade e aliança. A ação de receber a 
equipe de outro bairro ou mesmo de visitar o campo do adver-
sário implica regras e deveres inteligíveis dentro de uma lógica 
de reciprocidade que pode ser compreendida na relação do ga-
nhar jogo, pagar jogo e ganhar visita (sentenças empregadas pe-
los “nativos” e que empregarei como categorias analíticas).
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Ganhar jogo, pagar jogo e ganhar visita

Quando o E. C. Baú joga no seu próprio campo contra a 
equipe de outro bairro, o time do Baú ganha visita e a equipe 
adversária, que se desloca do seu bairro, ganha jogo. É impor-
tante frisar que ganhar jogo não envolve necessariamente ven-
cer a partida, tampouco um ganho financeiro pela vitória, mas 
sim ganhar a chance de jogar futebol contra um adversário, 
pois o duelo garante, para além da partida, a oportunidade de 
fazer trocas com um bairro vizinho, fortalecendo os laços de 
amizade: “O resultado do jogo como fato objetivo é insignifi-
cante e em si mesmo ‘indiferente’”.19

O ganhar jogo implica na realização de uma nova partida, 
mas agora no outro bairro. A equipe que ganhou visita na pri-
meira oportunidade, agora terá a chance de pagar jogo. Nesse 
caso, o pagar é uma medida simbólica, que garante a continui-
dade das relações de troca, dentro de uma lógica de reciproci-
dade local. Porém, o pagar pode ao mesmo tempo ter um sen-
tido material. Caso a equipe anfitriã da primeira partida não 
honre o compromisso marcado com a realização do primeiro 
jogo, pagará certa quantia à equipe adversária. Trata-se de um 
modo de abonar parte das despesas que um dos bairros teve 
ao se deslocar até o campo do adversário para ganhar o jogo. 
Essa garantia, estabelecida antes mesmo da primeira partida, 
pode variar de acordo com os bairros envolvidos.

A garantia não é aplicada a todas as situações. Caso um dos 
bairros não disponha de um campo próprio, a disputa envolve 
apenas um domingo. Nesse exemplo, o ganhar jogo tem um 
caráter ainda mais forte para o bairro sem campo de futebol, 
pois mesmo com as despesas, sair do bairro é necessário para 
ter a chance de praticar o esporte. Em outro caso, pode ocor-
rer de uma equipe utilizar o campo de terceiros para ganhar 
visita ou pagar jogo. As possíveis despesas para locação serão 
arcadas pelo bairro anfitrião.

Existe também a possibilidade de a garantia ser dispen-
sada em troca do uso da palavra. Porém, dependerá da rela-
ção entre os bairros na disputa, da distância espacial entre os 
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bairros – quanto maior a distância, maior será a despesa da 
equipe que se deslocou até o outro bairro – além da presença 
e reconhecimento, por ambos os bairros, das pessoas de va-
lor que avalizarão o cumprimento da palavra. A pessoa de va-
lor é normalmente alguém ligado ao futebol do bairro e que 
tem prestígio dentro do universo comunitário local ou mesmo 
num recorte mais amplo, pois esse indivíduo terá de ser tam-
bém aceito pelo outro bairro.

Acompanhei ou registrei, a partir de relatos, alguns desdo-
bramentos das relações e lógicas que tentei expor nos pará-
grafos anteriores. No primeiro semestre de 2006, a equipe do 
bairro do Cantagalo (bairro rural de São Bento) disputou uma 
partida no campo do Baú para pagar jogo travado ainda em 
2005. A equipe do Cantagalo desmarcou duas vezes o encontro, 
o que fez com que Zé Candinho pedisse a Adenilson, um dos jo-
gadores do Baú, filho do Alcides e que mantinha relações pró-
ximas com os adversários, para ir ao Cantagalo exigir o paga-
mento da garantia. Caso não fosse agendado um novo jogo, a 
equipe do Cantagalo desembolsaria R$ 100 por não pagar jogo.

Em outro jogo, promoveu-se uma lúdica confraterniza-
ção da equipe do Pica-Pau (bairro de Campos do Jordão) com 
alguns moradores do Baú, no bar da Nadir. Porém, poucos jo-
gadores do Baú compareceram, preferindo voltar para casa e 
descansar para a semana de trabalho. Alguns moradores atri-
buíram à influência da Juventude Franciscana dentro da orga-
nização comunitária local a ausência dos jogadores do Baú na 
confraternização com os visitantes no bar.

Em outra oportunidade, Alcides agendou, em acordo com 
Zé Candinho, uma partida contra a equipe de um bairro de 
Taubaté, onde mora um de seus irmãos. Para ganhar visita, 
Alcides ajudou financeiramente no deslocamento da equipe 
de Taubaté até o Baú e recepcionou os jogadores adversários 
para um almoço em sua casa, reunindo a maioria dos jogado-
res das duas equipes para um momento de confraternização 
antes do duelo. Nesse caso, o jogo no campo do Baú não impli-
cou um segundo jogo, pois a equipe do bairro de Taubaté não 
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tinha um campo próprio e não dispunha de dinheiro, naquele 
momento, para agenciar uma partida, alugar um campo ou fi-
nanciar uma recepção.

Deste modo, há sempre alguma coisa em jogo e joga-se 
não somente “por” alguma coisa, mas também “em” e “com” 
alguma coisa. Porém, o que está em jogo não é somente o re-
sultado do jogo em si mesmo, pois é possível ganhar “alguma 
coisa mais do que apenas o jogo enquanto tal”.20 A vitória pode 
vir “acompanhada de diversas maneiras de aproveitá-la […] 
podem ser a honra, a estima, o prestígio […] alguma coisa mais 
do que a honra […] pode ter um valor simbólico e material, ou 
então puramente abstrato”. Ganha-se estima e honra, que 

“concorrem para o benefício do grupo ao qual o vencedor per-
tence”21, num processo constante de dar, receber e retribuir22, 
de modo particular em cada caso.

Segundo Mauss, a reciprocidade na troca é um dos fun-
damentos básicos de sistemas de prestações totais, como 
o kula ou o potlatch, nos quais a dádiva é uma maneira de es-
tabelecer vínculos sociais entre doador e donatário; ela produz 
alianças matrimoniais, políticas, religiosas, econômicas, jurí-
dicas e diplomáticas.23 Numa definição mais ampla, a dádiva 
inclui não só presentes como também visitas, festas, comu-
nhões, esmolas, heranças e outras prestações. Novos vínculos 
são gerados com a circulação da dádiva, pois ela não é de graça, 
exigindo sempre retribuição.

Para o autor, há um elemento especial nas dádivas para que 
elas sejam dadas e também retribuídas. Dar, receber e retri-
buir implica não só uma troca material; o presente tem uma 
dimensão espiritual, pois dar um presente é ceder um pedaço 
de si e aceitar alguma coisa de alguém é acolher sua essência 
espiritual. Essa essência pode ser perigosa e venenosa, o que 
faz da troca de dádivas um ato simultaneamente espontâneo 
e obrigatório.

A não retribuição – o pagar jogo – acarreta perda da auto-
ridade, o que está relacionado a um segundo fundamento 
básico do potlatch: a noção de honra e prestígio que a dádiva 
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proporciona. O sistema de trocas recíprocas amarra os clãs em 
obrigações; por isso a retribuição precisa ser sempre superior 
ao presente que foi dado, criando uma competição pública por 
status, na qual o clã que der uma festa onde se consome uma 
grande quantidade de bens terá mais prestígio. Há no potlatch, 
também, destruição e ostentação dos próprios bens ou os dos 
outros com quem se troca.

Huizinga absorve as análises do antropólogo francês e cons-
trói um interessante diálogo com as reflexões maussianas ao 
propor uma interpretação lúdica da lógica de reciprocidade.24 
Para o autor, o instinto agonístico – a necessidade humana de 
lutar pela honra e glória – é o princípio básico presente em to-
dos os costumes relacionados aos sistemas de prestações to-
tais como o kula ou potlatch: “A virtude, a honra, a nobreza e a 
glória encontram-se desde o início dentro do quadro da com-
petição, isto é, do jogo”.25

Deste modo, as relações e formas de reciprocidade desen-
volvidas a partir do ganhar jogo, pagar jogo e ganhar visita, evi-
denciam as partidas de futebol como uma prática significativa 
na configuração das redes de relações em São Bento do Sapucaí, 
pois “[os jogos] cumprem os desígnios que fundamentam a vida 
em sociedade […] colocam os homens em ação e relações re-
cíprocas, de competição, cooperação, contraste e hierarquia”.26

Considerações finais

As descrições sobre a prática futebolística no Baú do Centro 
poderiam ser formuladas a partir da observação de inúmeras 
outras práticas cotidianamente ativadas por todo o Brasil, tal 
como outros esforços etnográficos recentes que abordam di-
versas práticas futebolísticas – os futebóis propostos por Damo 

– e a relação destas com aspectos significativos da sociedade 
brasileira, privilegiando práticas cotidianas que, agregadas, 
ajudam a compor o universo esportivo e a vida social.27

No contexto urbano, por exemplo, existem dinâmicas espe-
cíficas no futebol de várzea praticado por toda a cidade de São 
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Paulo, mas principalmente nas periferias paulistanas, espaços 
onde se constrói um universo diversificado de significações e 
que mobilizam indivíduos e grupos a interagir, inserindo-os, 
assim, na vida social do bairro, da cidade e do país, através do 
esporte que praticam nesse contexto.28

A prática futebolística no Baú do Centro produz uma dinâ-
mica semelhante ao recriar semanalmente processos rituali-
zados nas partidas de futebol profissional, que alcançam ou-
tras inúmeras dimensões socioculturais. Se por um lado, não 
há uma preocupação dos praticantes do Baú do Centro em 
registrar os resultados dos jogos disputados, visto que pouco 
consegui apreender sobre jogos anteriores, mesmo os trava-
dos no ano anterior; por outro, o esforço e a dedicação física 
na atividade evidenciam uma preocupação com a produtivi-
dade e a performance na partida. Tanto que nem todos podem 
participar da equipe do Baú, o que mostra, ainda, a existência 
de uma prática assinalada por uma determinada seletividade, 
talvez menos exigente que a no futebol profissional, mas que 
não deixa de fazer referência à produtividade dos jogadores.

Se o resultado é parte essencial do universo espetaculari-
zado também é relevante nas práticas ditas amadoras, embora 
se considere que nelas seja priorizado o prazer do jogo pelo 
jogo. Assim, a competitividade e os conflitos podem ocorrer, 
pois os indivíduos, dentro de um universo esportivo, associam 
à prática do esporte diferentes significados. Por isso, a relação 
cotidiana entre os praticantes é constantemente negociada, 
atingindo momentos de interação e de conflito.

Asseverar que os resultados das partidas disputadas pelo 
Baú do Centro têm um valor secundário entre os participan-
tes não implica defender a ausência dos aspectos agonístico, 
seriedade e desejo de vitória, mas sim realçar que o resultado 
adverso do E. C. Baú numa partida dificilmente influenciará 
negativamente a prática futebolística no bairro, a ponto de 
provocar sua extinção (mesmo que momentânea).

O futebol surge, portanto, como um fenômeno esportivo es-
tratégico na construção de articulações e reforço de vínculos 
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entre os diversos bairros, pois “para alguém ganhar é preciso 
que haja um parceiro ou adversário; no jogo solitário não se 
pode realmente ganhar”.29 É importante questionar, portanto, 
o que se ganha no esporte dito amador e, especificamente, na 
prática futebolística no Baú do Centro? “O que é ‘ganhar’, e o 
que é realmente ‘ganho?’”.30

A prática futebolística no Baú do Centro está associada ao 
divertimento e atrelada à produção de interação entre os mo-
radores; onde é possível, de forma concomitante à competiti-
vidade e ao desejo de ganhar, encontrar prazer na prática do 
esporte mesmo nas derrotas, pois se ganha algo para além do 
jogo e dos resultados.
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Notas de fim
1 As vias férreas interligaram pequenas e grandes cidades, articulando 

novos espaços e redefinindo relações, permitindo que o futebol se espa-
lhasse pela malha ferroviária paulista, inicialmente nos principais po-
los econômicos, como Santos e Campinas, fomentado pelos lucros da 
lavoura cafeeira, que foram essenciais para a construção das ferrovias e 
dos espaços urbanos de trabalho, lazer e sociabilidade, como os clubes 
esportivos, ambientes de encontro e convívio nas cidades interioranas. 
Não foi só o futebol a se desenvolver com o avanço das linhas férreas. 
A disseminação e consolidação do futebol foram acompanhadas pela 
difusão de novos valores culturais, formas de sociabilidade, conheci-
mentos, experiências corporais e informações pelo interior paulista. 
Portanto, as linhas férreas intensificaram a circulação e a integração 
social entre pessoas, grupos, linguagens, conhecimentos e práticas. 
Embora não sejam os únicos fatores explicativos para o interesse pelo 
futebol e os motivos do fortalecimento da prática em relação a outras 
modalidades. cf. AnTUnEs, Fátima Martins Rodrigues Ferreira. Fute-
bol de fábrica em São Paulo. Dissertação (Mestrado em Sociologia). São 
Paulo: Universidade de São Paulo, São Paulo, 1992; sEVcEnKO, Nicolau. 
Orfeu extático na metrópole: São Paulo, sociedade e cultura nos fremen-
tes anos 20. São Paulo: Companhia das Letras, 2009. É fundamental 
analisar a relação entre ferrovias e urbanização para a popularização da 
prática futebolística. Sobre este tema, ver ALMEidA, Marco Bettine de. 
Os caminhos da bola pelas estradas de São Paulo. São Paulo: Escola de 
Artes, Ciências e Humanidades, 2017.

2 dAMATTA, Roberto. Antropologia do óbvio. Revista USP, São Paulo, n. 22, 
1994, p. 12.

3 TOLEdO, Luís Henrique de. Lógicas no futebol. São Paulo: Hucitec: 
Fapesp, 2002. Vale ressaltar, ainda, a notável pluralidade, analisada por 
Toledo (p. 15-18), de contextos e atores envolvidos com o campo futebo-
lístico profissional, recortando-o em três categorias de agentes – pro-
fissionais, especialistas e torcedores – e tomando, como significativos, 
espaços rituais e cotidianos de construção de representações, a prin-
cípio despretensiosos: cursos para treinadores, botecos e programas 
esportivos de televisão. 

4 Penso que o emprego da categoria “futebol amador” para diferenciar a 
prática esportiva no Baú do Centro da categoria “futebol profissional”, 
organizado pela Fifa (Fédération Internationale de Football Associa-
tion) e regrado pela International Board (órgão da Fifa), como lembra 
Damo (dAMO, Arlei S. O uso dos termos amadorismo e profissionalismo 
como categorias sociológicas na literatura acadêmica sobre o esporte. 
In: Encontro Anual da Associação Nacional de Pós-Graduação e Pes-
quisa Em Ciências Sociais, 26, Caxambu, 2002. v. 1, p. 76), precisa ser 
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reavaliado, visto que são categorias a serem problematizadas e redi-
mensionadas, frente à variedade de tipos diferentes de práticas fute-
bolísticas, devido à utilização exaustiva dos termos “amadorismo” e 

“profissionalismo” – dicotomia adotada no campo intelectual sem as 
cuidadosas mediações necessárias.

5 Prática que desembarcou no Brasil de forma mais institucionalizada e 
orientada pelas regras usadas no futebol oficial praticado na Inglaterra 
do século XiX. Conferir o Capítulo 1 de MAscArEnHAs, Gilmar. A bola 
nas redes e o enredo do lugar: por uma geografia do futebol e de seu ad-
vento no Rio Grande do Sul. Tese (Doutorado em Geografia). São Paulo: 
Universidade de São Paulo, 2001. 

6 dAMO, Arlei S. Do dom à profissão: a formação de futebolistas no Bra-
sil e na França. São Paulo: Hucitec, 2007. Na interessante classificação 
formulada por Arlei Damo (p. 40) – que divide as práticas futebolísticas 
em quatro matrizes: espetacularizada, bricolada, comunitária e escolar 

– a comunitária é uma matriz intermediária, mais padronizada que a 
pelada (bricolada), porém sem um corpo administrativo do alcance do 
sistema regido pela FiFA (espetacularizada), apesar de ser uma prática 
dotada de um sistema organizado e complexo. Outro exemplo de mo-
dalidade comunitária é o futebol de várzea. Por fim, a matriz escolar 
abrange, principalmente, atividades desenvolvidas nas escolas, nas au-
las de Educação Física.

7 Este capítulo apresenta os resultados de uma pesquisa de Bolsa de 
Iniciação Científica (pibic/ Usp/ cnpq), orientada pelo Prof. Dr. Hei-
tor Frúgoli Jr. (dA/ FFLcH/ Usp) e desenvolvida no 1º semestre de 2006, 
desdobramento do projeto A Arena em Torno do Futuro Plano Diretor 
de São Bento do Sapucaí: Novos Significados da Relação entre Cidade 
e Campo, de autoria do Prof. Dr. Heitor Frúgoli Jr, com Bolsa Produti-
vidade em Pesquisa – pQ (cnpq), nível 2, no período entre março/2005 
e fevereiro/2008, que, dentre seus principais objetivos, tinha o de in-
vestigar os entrelaçamentos e sobreposições entre as dimensões rural e 
urbana. Durante os cinco meses de duração da iniciação científica pude 
desenvolver a pesquisa proposta, além de colaborar para a pesquisa 
mais ampla. Ver FrUGOLi jr., Heitor; spAGGiAri, Enrico. A política de 
santo no bairro rural do Baú do Centro. Revista de Antropologia, v. 52, p. 
533-569, 2009. 

8 TOLEdO, Luís Henrique de. Futebol e teoria social: aspectos da produ-
ção acadêmica brasileira (1982-2002). BIB: Revista Brasileira de Infor-
mação Bibliográfica em Ciências Sociais, São Paulo, v. 52, p. 133-165, 2001 
(p. 137).

9 Dados extraídos da Prefeitura Municipal da Estância Climática de São 
Bento do Sapucaí (2003). 

10 FrÚGOLi jr., Heitor. Entrelaçamentos e sobreposições entre cidade e 
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campo: etnografias de distintos contextos de São Bento do Sapucaí, sp. 
In: Encontro Anual da Associação Nacional de Pós-Graduação e Pes-
quisa em Ciências Sociais, 30, 2006. 1 cd-rOM; FrÚGOLi jr., Heitor. A 
arena em torno do futuro Plano Diretor de São Bento do Sapucaí (sp): 
novos significados da relação entre cidade e campo. In: FrÚGOLi jr., H.; 
AndrAdE, L. T.; pEiXOTO, F. A. (Org.). As cidades e seus agentes: práticas 
e representações. Belo Horizonte: pUc Minas / Edusp, 2006. p. 277-304.

11 Dados extraídos de prEFEiTUrA MUnicipAL dA EsTÂnciA cLiMÁTicA 
dE sÃO bEnTO dO sApUcAÍ. Plano municipal de educação – 2003-2013. 
São Bento do Sapucaí, 2003. 

12 Os estádios brasileiros adotam, em sua maioria, as dimensões obriga-
tórias para partidas internacionais: comprimento mínimo de 100 e má-
ximo de 110 metros, e largura mínima de 64 e máxima de 75 metros.

13 O círculo central, a linha que divide o campo em duas metades, as duas 
grandes áreas, as duas pequenas áreas, as marcas de pênalti e as de 
escanteio. 

14 As variações táticas difundidas entre os profissionais do futebol – joga-
dores, técnicos, especialistas, jornalistas – ignoram, na sua explicitação 
numérica (por exemplo: 3-5-2, 4-4-2, 4-3-3), a posição do goleiro (com o 
qual seria: 1-3-5-2, 1-4-4-2, 1-4-3-3); por isso que a soma das posições nos 
modelos táticos sempre será 10, apesar dos times iniciarem a partida 
com 11 jogadores em campo. 

15 Um jogador estará em “impedimento” ao receber um passe de um com-
panheiro, e entre ele e a linha de fundo não houver dois ou mais joga-
dores adversários. O impedimento só se configura quando o jogador, a 
quem for direcionada a bola, parte do campo de defesa do adversário, 
ou seja, do campo de ataque da sua equipe.

16 Toledo, op. cit.
17 Não consigo expor detalhadamente os motivos da briga entre os dois, 

pois o caso foi, de certa forma, velado pelos moradores. Há indícios, en-
tretanto, que o problema envolveu a escalação dos filhos de Alcides na 
equipe do Baú. Alcides tem oito filhos jogadores e três filhas que parti-
cipavam da equipe feminina; os nomes de todos os seus filhos, homens 
ou mulheres, começam com a letra A. 

18 Não parto de uma noção fechada de sociabilidade, preferindo flexibi-
lizá-la a partir dos diversos usos do conceito que, em sua maioria, par-
tem da noção original proposta por Simmel [siMMEL, George. Sociabi-
lidade: um exemplo de sociologia pura ou formal. In: MOrAEs, Evaristo 
de. (Org.). Sociologia: Simmel. São Paulo: Ática, 1983. p. 168], que pensa 
a sociabilidade como pura forma de convivência com o outro, liberada 

“de todos os laços com os conteúdos”, e que “existem por si mesmas e 
pelo fascínio que difundem pela própria liberação destes laços”; noção 
posteriormente trabalhada por autores da Escola de Chicago, que rea-
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lizaram uma leitura especializada do conceito de sociabilidade simme-
liano, pensando muito mais no “conteúdo social concreto das relações 
de convivência, de interação, de socialização” do que propriamente na 
forma (EUFrÁsiO, Mário Antonio. A temática da sociabilidade na Es-
cola Sociológica de Chicago. Sociabilidades, São Paulo, n. 1, p. 37-44, 
1996 – p. 37). A partir dessas primeiras abordagens, ampliou-se e diver-
sificou-se o uso do conceito nas pesquisas antropológicas contemporâ-
neas (FrÚGOLi jr., Heitor. Sociabilidade urbana. Rio de Janeiro: Jorge 
Zahar, 2007).

19 HUiZinGA, Johan. Homo ludens: o jogo como elemento da cultura. São 
Paulo: Perspectiva, 2005, p. 57. O autor traz exemplos curiosos a com-
plementar sua afirmação, como a história envolvendo o Xá da Pérsia, 
que, em visita à Inglaterra e convidado a assistir uma corrida de cavalos, 
recusou-se a observar a disputa, “alegando saber muito bem que alguns 
cavalos correm mais depressa do que os outros”. 

20 Huizinga, op. cit., p. 57-58.
21 Huizinga, op. cit., p. 58.
22 MAUss, Marcel. Ensaio sobre a dádiva: forma e razão da troca nas so-

ciedades arcaicas. In: MAUss, M. Sociologia e antropologia. São Paulo: 
Cosac Naify, 2003. p. 185-314.

23 Mauss, op. cit.
24 Allan Caillé já indicara as semelhanças nas perspectivas dos dois au-

tores, embora valha realçar que as paridades entre dádiva e jogo não 
excluam a existência de variantes ou cizânias entre Huizinga e Mauss. 
Caillé lembrará que “Mauss quase não aborda o jogo explicitamente, 
ainda que perceba, episodicamente, a proximidade do potlatch, do 
jogo e da guerra. Não há dúvida que, para ele, todos esses desempenhos 
agonísticos mostram uma parte considerável de jogo. Mas é no Homo 
Ludens de Huizinga, escrito em referência explícita ao Ensaio sobre o 
dom, e que constitui mesmo uma espécie de Ensaio sobre o dom com-
posto no registro do jogo, que se verá melhor destacar-se o tema central 
para o nosso intuito, o da equivalência do dom – pelo menos do dom 
agonístico – do jogo e da atividade simbólica”. cAiLLÉ, Alain. Antropo-
logia do dom: o terceiro paradigma. Petrópolis: Vozes, 2002, p. 248.

25 Huizinga, op. cit., p. 73.
26 TOLEdO, Luís Henrique de. A cidade vista de dentro (e de fora) de uma 

bola de gude: esportes, jogos e passatempos na metrópole. In: MAG-
nAni, José Guilherme Cantor; et. al. (Org.). São Paulo 450 anos: uma 
viagem por dentro da metrópole. São Paulo: Secretaria Municipal da 
Cultura, 2005. p. 145. 

27 Damo, op. cit.
28 Estudos recentes demonstraram que o futebol varzeano não é desti-

tuído de regras ou de organização. cf. HirATA, Daniel Veloso. O futebol 
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varzeano: práticas sociais e disputas pelo espaço em São Paulo. Disser-
tação (Mestrado em Sociologia). São Paulo: Universidade de São Paulo, 
2005; MAGnAni, José Guilherme Cantor; MOrGAdO, Naira. Futebol de 
várzea também é patrimônio. Revista do Patrimônio Histórico e Artís-
tico Nacional, São Paulo, n. 24, p. 175-184, 1996; spAGGiAri, Enrico. Tem 
que ter categoria: construção do saber futebolístico. Dissertação (Mes-
trado em Antropologia Social). São Paulo: Universidade de São Paulo, 
2009; spAGGiAri, Enrico. Família joga bola: jovens futebolistas na vár-
zea paulistana. São Paulo: Intermeios/Fapesp. 2016; nOri, Celio. Bo-
leiros de areia: o esporte como expressão de cultura e cidadania. São 
Paulo: Sesc, 2002.

29 Huizinga, op. cit., p. 57.
30 Huizinga, op. cit., p. 57.
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