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RESUMOS 

 

 

 

A ginástica como prática pedagógica na Bahia (1850-1920) 

 

Aline Gomes Machado 

Doutoranda e mestre em Educação (UFBA) 

 liumaxado@hotmail.com   

 

Este estudo é referente a pesquisa em nível de mestrado parte do Programa de 

Pós-Graduação em Educação (PPGE), da Faculdade de Educação, da Universidade 

Federal da Bahia (UFBA), na linha temática Educação, Cultura Corporal e Lazer. Nosso 

objeto de investigação é a ginástica como prática educativa na Bahia, numa perspectiva 

histórica. No século XIX houve um movimento de valorização da prática da ginástica 

com parte de uma sociedade modernizada, civilizada e higiênica, na qual se pretendia 

transformar o Brasil. Nessa conjuntura, configura-se como pergunta de estudo: quais as 

concepções pensadas para ginástica como prática educativa e a materialização de suas 

experiências nos espaços escolares de Salvador entre os anos de 1850 e 1920? Assim, 

temos como objetivo geral: compreender quais eram as concepções pensadas para a 

ginástica e a materialização da prática nos espaços escolares de Salvador no referido 

tempo histórico. Como objetivos específicos: analisar de que formas os ideais 

higienistas influenciaram as concepções pensadas para inserção da ginástica nos espaços 

escolares de Salvador; analisar as variáveis socioculturais que possibilitaram a 

construção das representações em torno da ginástica e a instauração da sua prática nos 

espaços escolares de Salvador; analisar as aproximações e distanciamento entre as 

concepções pensadas para a ginástica e sua materialização nos espaços escolares de 

Salvador. Para o desenvolvimento dessa pesquisa optamos pela perspectiva da Nova 

História Cultural. Nosso recorte temporal compreende o período de 1850 a 1920, haja 

vista ter sido, também, uma fase de construções legais e teóricas do modelo educativo e 

de um projeto de sociedade moderna e higiênica. Como fontes, utilizamos as teses da 

Faculdade de Medicina da Bahia; relatórios e documentos do governo; materiais de 

revistas e jornais publicados na Bahia com circulação em Salvador no período histórico 

demarcado na pesquisa. Como conclusão, apontamos uma reconhecida importância da 

ginástica como prática pedagógica, por parte da elite intelectual baiana, sobretudo dos 

médicos. Contudo, existiu grande distanciamento entre os ideais pretendidos e a 

materialização da ginástica como prática pedagógica.  
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Polêmicas em torno do apoio popular à Copa do Mundo de futebol na Argentina 

 

Alvaro Vicente Graça Truppel Pereira do Cabo  

Doutor em História Comparada (UFRJ) 

Professor da Universidade Cândido Mendes 

Pesquisador do Sport: Laboratório de História do Esporte e do Lazer (UFRJ) 

alvarodocabo@yahoo.com.br  

 

No presente trabalho serão abordados alguns elementos de ressonância popular 

durante o campeonato mundial de futebol de 1978 a partir dos veículos da imprensa 

brasileiros e argentinos (Placar, Jornal do Brasil, Clarín e El Gráfico) identificados 

como relevantes no segundo capítulo da minha tese sobre o torneio que abordou 

manifestações populares no evento. 

Desde um interessante debate entre renomados literatos argentinos, Jorge Luís 

Borges e Ernesto Sábato sobre a efetiva importância da realização do mundial e do 

futebol para o país, passando pela influência da televisão durante o torneio e 

culminando com importantes focos de resistência civil como os montoneros e as madres 

de mayo, foi possível identificar vozes dissonantes e integradoras, mesmo que 

representadas em apenas um dos veículos analisados. 

A oposição do escritor Jorge Luís Borges ao futebol foi mencionada no Jornal do 

Brasil (Caderno B, 02 de junho de 1978, p. 3) em reportagem intitulada “O esporte 

segundo Borges” e abordada na bibliografia, por exemplo, na obra de Novaro e Palermo 

(2013, p. 163) que relata provocações irônicas feitas pelo literato. 

Entretanto o discurso que predominava nos periódicos argentinos estudados 

alinhava-se com as afirmações de um filósofo eslovaco radicado na Argentina, Estebán 

Polakovic. Autor de um longo ensaio “En el campeonato mundial, la presencia de lo 

nacional” publicado no caderno de cultura do Clarín, o texto trazia uma crítica direta a 

Jorge Luís Borges e defendia outro ícone da literatura argentina, Ernesto Sábato, que era 

a favor da realização do torneio. O filósofo utilizou uma linha argumentativa que 

ajudava a justificar o apoio popular à realização do mundial sem comprometer 

diretamente os indivíduos com o “Processo”, ao defender um suposto nacionalismo 

cívico em torcer pela seleção argentina.  

Pode-se dizer que a televisão também exerceu um papel importante na 

construção de uma ideia de integração nacional em ambos os países. E os veículos 

analisados revelam indícios da mobilização popular por meio desse importante 

instrumento midiático que, segundo Bourdieu (1997), exerce uma fórmula perniciosa de 

violência simbólica.  

Neste sentido, o sociólogo Horowicz (2012) interpreta que os índices de 

audiência durante o torneio emergem como um símbolo de adesão da população ao 

mundial e do “esquecimento” da própria repressão contra as guerrilhas, exercida de 

forma cruel pela junta militar no país. 

O regular protesto das madres de mayo e a mobilização dos Montoneros não são 

mencionados nos veículos argentinos estudados, mas aparecem em reportagens do 

Jornal do Brasil. 
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História da Educação Física na Bahia: formação dos professores de ginástica em 

academia e sua prática entre 1975 e 1995. 

 

Amanda Azevedo Flores 

Doutoranda e mestre em Educação (UFBA) 

Professora da Universidade Salvador 
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A presente pesquisa tem como intuito principal analisar a trajetória da formação 

profissional em ginástica de academia dos professores de Educação Física na Bahia 

entre os anos de 1975 a 1995. O motivo que nos levou a desenvoltura do estudo está na 

necessidade de pensarmos na inexistência de arquivos acessíveis e organizados, 

documentos, registros e pesquisas que retratem de alguma forma e preserve a história 

dessa área do saber na Bahia, buscando recuperar uma das histórias desta área de 

conhecimento no estado. Desta forma, o presente estudo objetiva como eixo central 

compreender a constituição e a prática da ginástica em academia, na Educação Física 

baiana, a partir da formação profissional e início de atuação de especialistas já 

graduados em cursos na cidade, na tentativa de melhor entender as formas de ação e 

noção da própria área. A delimitação do interesse de estudo pelos cursos da UCSAL e 

da UFBA, se deu pelo fato de serem os primeiros do estado a formar professores de 

Educação Física. O pensamento de época dos professores e as experiências na 

construção da prática da ginástica em academia, a partir de suas atuações fazem parte 

das excitações presentes nesse trabalho. Como fim de analise será pautado em fontes 

documentais, além de realizar entrevistas com profissionais atuantes desta temática, 

visando promover elementos que de alguma forma preencham as lacunas existentes na 

história da Educação Física baiana. Nesse contexto, a opção metodológica pela história 

oral, no que se refere à veracidade dos fatos é a forma como as pessoas dão sentido ao 

que vivenciaram como uniram a experiência pessoal com o contexto social, com o 

passado, com o presente e como essa relação se entrelaça entre o tempo, servindo para 

interpretar as suas vidas e o mundo ao seu redor. Essa pesquisa ainda não foi concluída, 

porém ao longo desse caminho encontramos evidencias de diferentes contextos e 

iniciativas da prática da Ginástica em Academia, além disso, foram levantadas 

problemáticas do passado, ainda recorrentes na atualidade como na sua formação, 

modalidades e atuação nos espaços para a prática. Sabemos da necessidade de novos 

estudos e a continuação deste, que venham a apresentar novos olhares, personagens e 

contextualizações, que servirão para alargar a visão da formação e das formas de 

trabalho da Educação Física na Bahia e no Brasil.  
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As Crônicas Esportivas e o Jornal dos Sports:  

uma proposta de classificação narrativa 
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Professor do Centro Federal de Educação Tecnológica Celso Suckow da Fonseca  

Pesquisador do SPORT/UFRJ, NEPESS/UFF e NEFS/UFPR 

guimaraescouto@yahoo.com.br  

 

O presente trabalho visa apresentar uma proposta de análise e classificação de 

fontes históricas para o estudo do esporte e da imprensa esportiva. Para tanto, utilizamos 

a pesquisa desenvolvida no Doutorado em História sobre as crônicas esportivas 

publicadas no Jornal dos Sports na década de 1950. 

Na ocasião da elaboração do trabalho, utilizamos a metodologia da análise do 

discurso para compreender as narrativas de um conjunto diverso de autores/cronistas 

que atuavam naquele periódico. 

Desta forma, além de podemos entender melhor as origens e posições sociais e 

culturais de cada cronista e, desta forma, situar as produções textuais dentro de um 

contexto mais amplo, também propomos uma classificação mesmo que provisória para 

os textos publicados no Jornal dos Sports na década de 1950. 

Portanto, como um dos resultados da pesquisa, a taxonomia proposta pela 

pesquisa é que podemos ter pelo menos quatro grupos de autores/cronistas a saber: o 

primeiro grupo trata de narradores da área cultural, oriundos de uma formação erudita e 

de uma produção literária para além do interesse esportivo. Cabe lembrar que 

integrantes deste grupo também compunham um time de dirigentes esportivos e, por 

vezes, da área política formal. 

O segundo grupo era composto por jornalistas experientes que atuavam no 

Jornal dos Sports em décadas anteriores aos anos 1950 e que ocupavam espaços 

significativos nas páginas do jornal, devido a sua longevidade na ocupação jornalística 

mas também pela necessidade de ocupar espaços privilegiados no cronismo esportivo. 

O terceiro grupo poderia transitar entre os dois grupos anteriores mas a formação 

de uma classificação a parte se justifica pelo estilo narrativo, utilizando a polêmica e a 

ironia em excesso como característica principal, principalmente entre os interdiscursos e 

diálogos com os demais cronistas do jornal. 

Finalmente, e não menos importante, principalmente por se tratar de um 

universo cultural e profissional de grande presença masculina, temos um grupo 

(formado por duas cronistas) de mulheres que discutiam o esporte nas páginas do jornal 

em formato de crônica. 

Enfim, o trabalho procura apresentar uma classificação possível dentro de 

possibilidades de análise dos modelos de estilos narrativos e discursivos das crônicas 

esportivas na década de 1950 no Rio de Janeiro. 
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A “religião leiga da classe operária” e os sentidos da cidade: 

urbanização, trabalho e futebol na cidade de Santos (1892-1920) 

 

André Luiz Rodrigues Carreira 

Doutorando em História Social (USP) 
andrecarreira80@hotmail.com  

 

O presente estudo, desenvolvido como parte de tese de doutorado no Programa 

de Pós-Graduação em História Social da Universidade de São Paulo, tem por objetivo 

central analisar o processo de transformação urbana ocorrido na cidade de Santos entre 

o final do século XIX e o início do século XX pelo mundo do trabalho e por um dos 

elementos culturais fundamentais da classe trabalhadora, o futebol. Pretendo ainda 

analisar os conflitos inerentes à formação de tais iniciativas voltadas 

predominantemente para o recreio, em parte resultantes do choque entre as propostas 

culturais formuladas para os trabalhadores por anarquistas e militantes sindicais e outras 

formas de lazer de classe rapidamente popularizadas. Por fim, a pesquisa procura 

compreender o espaço ocupado pelas agremiações dedicadas ao futebol nas tensões e 

contradições entre capital e trabalho e entre as diferentes nacionalidades (mitigando ou 

reforçando oposições e rivalidades) representadas na população de Santos do período 

citado. Para tanto, a pesquisa se baseia em fontes que podem ser divididas em quatro 

grupos principais: fontes primárias de agremiações ou clubes recreativos dedicados à 

prática do futebol fundados entre 1903 e 1922; registros escritos de associações de 

classe e auxílio mútuo; registros de órgãos da imprensa local, de caráter comercial ou de 

origem operária; materiais relacionados às propostas e ações de intervenção urbana em 

Santos no período estudado, como atas e ofícios da Câmara Municipal de Santos e 

relatórios do governo municipal e governo estadual. A opção pelos materiais descritos 

anteriormente tem por objetivo discutir o futebol como prática social, não 

necessariamente como prática esportiva. Não pretendo nesse trabalho analisar o futebol 

em si, restrito ao campo de jogo, ao que acontece dentro das quatro linhas durante os 

noventa minutos de uma partida. Meu assunto central são as relações sociais e práticas 

culturais que envolvem o futebol. Procuro, ao cotejar registros de agremiações 

esportivas, de associações de classe e de auxílio mútuo, publicações de imprensa e as 

propostas de intervenção urbana, compreender como, em uma cidade socialmente 

segregada, foi possível a apropriação tão rápida pela classe trabalhadora de uma prática 

inicialmente elitizada. Procuro também entender a simbologia dessa apropriação, e de 

que forma o tecido social santista em intenso processo de transformação influenciou e 

foi influenciado pela disseminação do esporte que, rapidamente, se tornaria uma paixão 

nacional. 
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Uma breve história do Veneza Football Club: 

tradição e estratégia de marketing no futebol italiano... Italiano? 

 

André Mendes Capraro 

Doutor em História (UFPR) 

Professor da Universidade Federal do Paraná  

andrecapraro@onda.com.br  

 

Marcelo Moraes e Silva 

Doutor em Educação (UNICAMP) 

Professor da Universidade Federal do Paraná 

moraes_marc@yahoo.com.br  

 

Tão pequeno e bucólico quanto a cidade que representa, o Venezia Football 

Club, hoje, é uma associação de futebol com apenas alguns milhares de torcedores. A 

tifoseria, em sua maioria, é composta pelos escassos moradores remanescentes na parte 

lagunar da comune. Prova é que o seu estádio, o pouco convencional Pierluigi Penzo, 

situado na extremidade oriental da cidade, no sestiere de Castello, é um dos mais 

antigos da Itália (construído em 1913) e ainda mantém basicamente as características 

originais, com capacidade para pouco mais de sete mil espectadores. Modesta e 

decadente nas últimas décadas do século XX, a agremiação várias vezes se tornou 

insolvente, consequentemente, a um passo de decretar falência e encerrar as atividades 

esportivas. Mas, mesmo com pouca popularidade – já que a própria cidade, ao longo do 

século XX, transformava-se em uma cidade-museu – o Venezia F. C. pode ser 

considerado um dos clubes mais tradicionais da Itália: fundado em 1907, chegou a ser 

campeão da Copa da Itália na edição de 1940/1941, sob a gestão fascista de Benito 

Mussolini, tendo como destaque Mazzola (Valentino – o original). Devido ao súbito 

recrudescimento financeiro e técnico (foi rebaixado à série D, uma liga 

semiprofissional, em duas oportunidades nos últimos dez anos), à diminuição crescente 

da população local com a especulação imobiliária e à pura falta de interesse dos novos 

residentes, tudo indicava que o clube seria extinto. Porém, a partir de 2016, o Venezia 

F. C., repentinamente, passou por um processo de remodelação, o qual nos três últimos 

anos se mostrou deveras eficiente. O objetivo aqui proposto é o de descrever a história 

do Venezia F. C., para, na sequência, analisar as nuances e perspectivas do projeto 

vigente. A conclusão foi a de que – embora ainda não atingida a meta final – o ousado 

projeto esportivo/comercial estabelecido pelo presidente/empresário Joe Tacopina é, 

inegavelmente, promissor. Tal projeto se apoia na tradição do referido clube (inclusive, 

o seu viés separatista), porém, intenta tirar proveito da atual condição turística da cidade 

de Veneza. 
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Esse trabalho foca na repercussão dos Jogos Olímpicos de Munique (1972) nas 

mídias brasileiras. Alemanha iria sediar novamente os Jogos Olímpicos, dessa vez, seria 

em um contexto diferente, com o intuito de promover uma imagem que apagasse as 

marcas deixadas pela edição de Berlim, atmosfera registrada como os “jogos da 

alegria”. O presente estudo irá considerar apenas a mídia jornalística. Estimou-se, que 

4000 jornalistas acompanharam o evento. Durante os anos 70, os problemas entre 

israelenses e palestinos persistiam. Dessa forma os palestinos enxergaram nos Jogos 

Olímpicos de Munique uma oportunidade de resgatar presos que estavam confinados 

em Israel. Apesar de não ser possível responsabilizar a cidade sede pelo ocorrido, 

Munique será sempre lembrada pelo ataque terrorista. Após o pesadelo houveram 

homenagens aos atletas envolvidos no massacre de Munique e, sem a alegria inicial do 

evento e com algumas delegações a menos, os jogos seguiram. A cada edição os Jogos 

foram se distanciando cada vez mais dos ideais olímpicos. Esse ponto ficou evidente na 

edição de 1972, considerando que os jogos, foram e ainda são lembrados como o 

“massacre de Munique” referindo-se a tragédia que marcou a edição dos jogos. Foram 

feitas pesquisas nos seguintes jornais: Jornal dos Sports e Jornal do Brasil. Os 

resultados foram organizados quantitativamente, posteriormente, foram dispostos em 

categorias de acordo com os assuntos abordados nas reportagens. Foi possível 

identificar diversas questões que vão além dos resultados esportivos. 
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O presente estudo é a narrativa da história da Ginástica Rítmica “Desportiva”1 

(GRD), em Belém, nos anos 70 e 80. É um recorte histórico da chegada desse esporte 

em solo paraense. O objetivo deste estudo foi reconstruir o início da história da GRD 

em Belém. Para a reconclusão dessa história foi necessário um registro escrito e 

sistematizado das falas de suas praticantes nesse período. Centramos este estudo nas 

seguintes proposições que serviram de partida: o entendimento que essas experiências 

não deveriam se perder no tempo, uma vez que elas estavam latentes na memória de 

“arquivos vivos” e, portanto, passíveis de uma sistematização escrita para preservação 

dessa memória; para servir de base para futuras pesquisas acadêmicas; a evidente 

carência de referências bibliográficas tematizando manifestações corporais na 

perspectiva dessa ginástica no âmbito belenense. A metodologia utilizada foi a história 

oral, gradativamente construída a partir dos depoimentos das entrevistas de cinco ex-

atletas de GRD, professoras de Educação Física em diferentes níveis de formação que 

atualmente desenvolvem trabalhos relacionados a ginástica, bem como, leituras 

pertinentes ao tema. Para recuperar essa história e essa memória, utilizamos, em grande 

parte, narrativas orais enquanto dados que organizamos e interpretamos, objetivando 

compor imagens do passado, esquecidas, mas recuperadas pelas falas das informantes e 

dos documentos, medalhas, troféus, materiais interpretados como fontes históricas do 

passado e relíquias no presente. Este trabalho teve como resultado o registro escrito e 

sistematizado da GRD em Belém e contribuindo, dessa maneira, para a divulgação 

dessa história.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
1 Nomenclatura da Ginástica Rítmica no período pesquisado. 
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No contexto do desenvolvimento esportivo brasileiro, as competições ligadas a 

práticas onde a água é o palco privilegiado, estão associadas a uma nova postura acerca 

da saúde e do corpo, onde estão envolvidas as condições de saneamento e a valorização 

da higiene enquanto promotora da salubridade. Este enredo de ressignificações 

valorizou a própria orla e todo o seu entorno, onde os banhos passaram a ter legitimação 

médica a medida em que foram encarados como atividades saudáveis e recomendadas. 

Especialmente a partir da segunda metade do século XIX estas premissas ratificaram o 

amplo desenvolvimento de práticas que conjugavam fatores tidos como salubres. Estas 

variáveis se convergiam nos esportes náuticos e as grandes urbes do Brasil se tornaram 

centros de desenvolvimento destas atividades que eram sinônimos de evolução e 

civilização. Com efeito, a cidade de Porto Alegre, capital estadual mais austral do 

Brasil, tem na sua história uma íntima relação com as águas. Banhada pelo rio Guaíba, a 

principal povoação do Rio Grande do Sul cresceu e se desenvolveu às margens deste 

curso que a liga por rota fluvial a Lagoa dos Patos e ao Oceano Atlântico. Neste cenário, 

o desenvolvimento do campo esportivo porto-alegrense também tem nesta vinculação 

uma forte característica, associada a outras peculiaridades regionais. Objetivamos, nesta 

apresentação, apontar aspectos iniciais da formação dos esportes aquáticos em Porto 

Alegre e a sua consequente institucionalização em clubes, além da sua relação com uma 

indústria do entretenimento em formação e expansão. Buscamos problematizar as 

particularidades locais que tiveram destacada relevância no cenário de Porto Alegre no 

período oitocentista. Além destas questões, propomos a análise de um intenso debate 

ocorrido no ano de 1895 que esteve em destaque na imprensa da época, cujo principal 

motivador foram aspectos de caráter étnico pertinentes a configuração dos clubes da 

capital do Rio Grande do Sul. O recorte temporal se dá no ínterim que compreende a 

primeira notícia vinculada na capital sulista a realização de uma pioneira competição de 

remo denominada “Simulacro de Regatas” (1877) e o mencionado imbróglio 

envolvendo os clubes de regatas porto-alegrenses em 1895. Para esta análise utilizamos 

como fonte os periódicos publicados na cidade no período em tela. 
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O desenvolvimento histórico de uma economia capitalista, tanto quanto alguns 

dos seus subprodutos, tais como novas divisões sociais do tempo ou o lazer moderno, 

são usualmente associados com a urbanização e a industrialização. Todavia, esses 

fatores não parecem ter sido condições necessárias para as transformações 

modernizadoras desse tipo, isto é, regiões rurais, com baixos índices de urbanização e 

quase inteiramente desprovidas de indústrias, poderiam também estar inseridas em 

pequenos circuitos de comercialização do lazer. Nesses casos, o desenvolvimento 

econômico do setor agrário parece ter atuado como uma das principais condições de 

possibilidade para o surgimento de um mercado urbano de entretenimento. Tomando 

como objeto de pesquisa a cidade de Oliveira, no Oeste de Minas Gerais, esse trabalho, 

concentrado no período de transição entre os séculos 19 e 20, apresenta uma análise 

sobre o desenvolvimento histórico do mercado de entretenimento em uma região rural 

do Brasil.  

A principal fonte desta pesquisa foi o jornal Gazeta de Minas, publicado em 

Oliveira e disponível no acervo digital do próprio editorial (http://acervo.izap.com.br/). 

Esta folha foi fundada inicialmente com o nome Gazeta de Oliveira, em setembro de 

1887, pelo português Antônio Fernal, que ali se instalou no ano anterior, vindo de 

Formiga, também no interior de Minas Gerais, onde dirigiu antes o jornal O 

Democrata.2 Em 1899, aproximadamente cinco anos depois de ter adquirido uma 

máquina tipográfica americana movida a vapor e com capacidade de imprimir três mil 

exemplares por hora, a antiga Gazeta de Oliveira, “órgão literário, comercial, agrícola e 

noticioso”, já com periodicidade semanal e circulando sempre aos domingos, mudou 

seu nome para Gazeta de Minas. Tanto pelas suas características quanto pela sua 

abundância, essas fontes, com mais de 1.500 edições disponíveis para o período que 

analisamos aqui, constituem ricos registros de diversos aspectos do cotidiano de 

Oliveira naquele período, incluindo iniciativas para a oferta comercial de diversões. 

Além disso, buscando contornar algumas lacunas e ampliar o escopo documental da 

pesquisa, consultamos também documentos oficiais, tais como sensos demográficos ou 

recenseamentos agrícolas federais e estaduais, disponíveis no catálogo digital da 

Biblioteca do Ministério da Fazenda (http://memoria.org.br/).  

 

 

 

 

 

 

 

                                                
2 Major A. Fernal. Gazeta de Minas, Oliveira, 24 set. 1899, p. 1. 
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O objetivo do presente trabalho foi investigar as representações da ginástica e do 

esporte, no início do século XX, no Rio de Janeiro, enquanto espetáculo de massa, em 

duas instituições distintas, o Colégio Salesiano Santa Rosa (CSSR) e a Associação 

Brasileira de Educação (ABE). Buscamos responder a seguinte questão, como os 

valores imbricados à ginástica e ao esporte estariam dialogando com os interesses 

católicos e laicos das respectivas instituições? Partimos da hipótese de que essas 

instituições, ainda que tencionando seus interesses com as prerrogativas da ginástica e 

do esporte, tomaram essas práticas para si com o intuito de se fazerem modernas. O 

CSSR, integrante da Congregação de São Francisco de Sales fundada por Dom Bosco, 

foi inaugurado em Niterói em 1883, tinha como objetivos educar, baseado na religião e 

instruir profissionalmente a população infanto-juvenil. A ABE, fundada e organizada 

por vários intelectuais em 1924, no Rio de Janeiro, tinha como objetivo promover a 

difusão e o aperfeiçoamento da educação. Diversas ações com o intuito de ganhar apoio 

popular e credibilidade, tanto no CSSR quanto na ABE, serviram de instrumentos para a 

legitimação social. Uma dessas diversas ações eram as apresentações em praças 

públicas e estádios. Os eventos públicos eram espaços onde as instituições podiam 

mostrar à sociedade que os seus projetos educacionais eram modernos. Nas 

apresentações duas práticas corporais ganharam destaque: a ginástica e o esporte. Para a 

interpretação e a constituição da presente narrativa, o acesso ao acervo histórico das 

instituições foi de suma importância. No CSSR o diálogo foi realizado por meio de 

anuários escolares, materiais iconográficos e documentos escolares que recontaram o 

trajeto histórico dos estabelecimentos. Na ABE o diálogo foi realizado através de 

relatórios da própria instituição e reportagens presentes nos jornais que circulavam no 

contexto fluminense no período selecionado. A presença da ginástica e do esporte 

demonstra que a educação dos corpos tem lugar privilegiado em um projeto educacional 

marcado pela higiene, civismo e a religiosidade.  A ginástica e o esporte, juntamente 

com os seus valores, foram utilizados para legitimar duas instituições distintas, que 

buscavam um objetivo comum educar a população. Os missionários salesianos e os 

intelectuais da ABE criaram diversas estratégias para conseguir alcançar a credibilidade 

social. As apresentações em eventos públicos e a abertura da instituição para o povo 

foram pontos-chave dessa conquista popular. Dentro dessas ações, a ginástica e o 

esporte apresentaram-se como principais protagonistas nos espetáculos de massa 

proporcionados pelas instituições. 
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Este trabalho possui como objetivo a análise dos Jogos Bolivarianos de 1938, 

organizados como sendo a principal forma de festejo no cenário de comemorações do 4º 

centenário da cidade de Bogotá, capital da Colômbia. Desde 1938 até o presente 

momento, foram realizadas dezoito edições dos jogos, tendo sido mantidos os seis 

países participantes desde seus primórdios, que são Bolívia, Colômbia, Equador, 

Panamá, Peru e Venezuela. Essas nações, inclusive, fazem parte da Organização 

Desportiva Bolivariana (ODEBO), que é filiada à Organização Desportiva Pan-

Americana (ODEPA) e que foi criada na cidade de Bogotá em 16 de agosto de 1938, ou 

seja, no âmbito dos primeiros Jogos Bolivarianos da história. Mais do que a análise dos 

jogos em si, serão debatidos alguns dos efeitos que esses promoveram no que se diz 

respeito à formação de uma nova ideia de nação pensada para a Colômbia. Em 1938, o 

país era governado pelo então presidente Alfonso López Pumarejo, líder liberal que 

buscou construir padrões para consolidar uma nova proposta de nação na Colômbia, 

sendo esse período definido pela historiografia como “la Revolución en Marcha”. 

Pumarejo buscou valorizar símbolos que se diferenciassem daqueles propostos pelas 

experiências governamentais do Partido Conservador, dominante no país até 1930. 

Nesse espaço, o esporte apareceu como sendo um caminho interessante para se idealizar 

o novo tipo ideal colombiano, já que a valorização das atividades físicas e das práticas 

corporais, de maneira geral, ocorria em diferentes locais latino-americanos e/ou 

europeus daquele cenário. Neste trabalho, serão analisados tanto esses padrões 

nacionalistas idealizados pelo Partido Liberal, quanto as relações internacionais 

promovidas a partir desse evento, já que contou com a participação de outros países que 

também construíram suas identidades nacionais possuindo Simón Bolívar como herói 

de suas libertações. A partir de documentos e jornais do período, busca-se melhor 

compreender como a identidade bolivariana, promovida no cenário internacional em 

que esses países se inseriam, refletiu na construção de uma nova Colômbia “moderna”, 

tal como propôs os políticos liberais do país no momento da organização dos jogos. 
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Na História das Olimpíadas da Era Moderna, os XI. Jogos Olímpicos, realizados 

em Berlim no ano de 1936, são apontados como um dos maiores exemplos de 

instrumentalização do esporte por parte de um regime totalitário, para fins políticos e 

ideológicos. Nunca o ideal olímpico, resgatado e atualizado no final do século XIX pelo 

pedagogo francês Pierre de Coubertin (1863-1937), foi tão deturpado e abusado até as 

últimas consequências como naquelas duas semanas de agosto de 1936. 

Portanto, a Olimpíada serviria de “vitrine”, através da qual o nazismo 

empreenderia todos os meios para mostrar ao mundo – e, portanto, fabricar – uma bela 

imagem da “nova” Alemanha, bem diferente daquela vivenciada no dia-a-dia de um 

Estado totalitário, erigido sobre a base de uma ideologia carismática e imperialista 

defendida por um líder, um único partido populista, aparelhos de repressão violenta e 

um monopólio de armas, informações e propaganda.  Tal “vitrine” foi minuciosamente 

preparada por um aparato estatal nos mais diversos âmbitos. Guardadas as devidas 

proporções, podemos considerar aqueles Jogos como sendo o primeiro megaevento 

esportivo na Era Moderna. 

Retomando a ideia de que, em 1936, uma “vitrine” havia sido preparada 

minuciosamente para expor a “nova” Alemanha sob o jugo nazista, devidamente 

“maquiado”, surgiu-nos uma questão fundamental: em que medida tal “vitrine” foi 

eficaz em seus propósitos? De antemão, parece ser difícil mensurar tal dimensão. 

Todavia, é esse o desafio que assumimos ao desenvolver uma pesquisa em nível de Pós-

Doutorado sobre esse tema, no Programa de Pós-Graduação em História Comparada do 

IFCS-UFRJ, no período de 01 de março de 2017 a 28 de fevereiro de 2018, pois 

intentamos realizar um estudo sobre a recepção da imagem dos Jogos Olímpicos de 

Berlim pela imprensa brasileira, especificamente através de matérias publicadas no 

Jornal dos Sports, no Correio da Manhã e no Jornal do Brasil. 

O que se propôs com a referida pesquisa foi proporcionar um olhar para a 

Olimpíada de Berlim que diga mais a respeito de certo parentesco ideológico entre a 

Alemanha nazista e a Era Vargas, revelado por certos “valores” partilhados. O enfoque 

direcionou-se para a possível representação dos Jogos, recepcionada e veiculada através 

de três jornais brasileiros. Em nossa comunicação, apresentaremos os principais 

resultados obtidos com a finalização da pesquisa em fevereiro de 2018. A partir de uma 

abordagem transdisciplinar, lançamos mão de conhecimentos dos campos da História, 

da Comunicação e dos Estudos da Linguagem. 
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Nos últimos meses a Catalunha tem sido objeto de grande repercussão midiática 

nos principais veículos de comunicação de todo mundo em função da tentativa de 

grande parte do seu povo de torná-la uma nação independente da coroa espanhola. Esse 

processo, aquecido nos últimos meses pelo referendo de 1 de outubro de 2017, quando 

mais dos 97% dos eleitores da comunidade autônoma decidiram pela independência de 

sua nação, possui profundos desdobramentos nos campos social e cultural, nos quais o 

futebol se constitui como uma esfera de intensas disputas simbólicas. Nessa direção, o 

FC Barcelona reconhecido historicamente por sua estreita vinculação com o 

catalanismo, se configura como um importante aglutinador das questões identitárias que 

permeiam as disputas nacionalistas entre a Catalunha e a Espanha, se constituindo, 

portanto, como um valioso objeto de estudo sociohistórico, que ora nos possibilitará 

abrir fendas para a compreensão da recente história política da Catalunha. No âmbito da 

cobertura esportiva, a cisão simbólica entre Espanha e Catalunha, tem sido diariamente 

revisitada pelos conteúdos veiculados nas reportagens, crônicas e fotografias. Via de 

regra, o clímax dessa disputa é vivenciado na cobertura midiática do “El Clásico”, 

momento em que as atenções se voltam para o confronto entre as duas maiores equipes 

do futebol espanhol. No entanto, nos últimos dois anos as inúmeras manifestações do 

catalanismo e do independentismo entre os desportistas catalães têm fornecido rico 

material para a multiplicação de as querelas que se constroem em torno do 

nacionalismo, sendo praticamente impossível enumerá-las neste espaço textual. Atentos 

a esses desdobramentos políticos no campo esportivo, é que formulamos a presente 

proposta de pesquisa. O foco principal do estudo se direciona à análise da cobertura 

midiática catalã e espanhola nos últimos dois anos no intuito de compreender as 

estratégias discursivas com as quais a imprensa das duas nações constroem narrativas 

sobre o nacionalismo catalão. Em linhas gerais, objetiva-se realizar um estudo 

comparativo entre os discursos desses veículos, buscando compreender as marcas 

interpretativas de cada periódico e de seus cronistas, trazendo à tona seus 

posicionamentos ideológicos sobre a questão nacional. 
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As primeiras notícias da prática de esportes em São Paulo, datam de quando a 

capital não era urbanizada e tão pouco industrial. Essas primeiras práticas não 

constituíam, ainda, o chamado campo esportivo, mas foram fundamentais para o 

desenvolvimento deste, anos depois. Elas, por outro lado, compunham explicitamente, 

desde os seus primórdios, o conceito de divertimento. O fim dos esportes era promover 

alegria e prazer. 

Os imigrantes europeus, presentes na cidade desde a sua fundação, tiveram papel 

central nesse processo de desenvolvimento dos esportes. Eles foram os responsáveis 

pelas presenças iniciais dos dois primeiros esportes que apareceram em São Paulo, a 

esgrima e o críquete. Os pioneiros mestres de esgrima, responsáveis pelas primeiras 

presenças desse esporte nos jornais paulistanos, que se deram em 1854, eram europeus. 

O mesmo pode ser dito dos primeiros praticantes e organizadores do críquete na cidade, 

cujas primeiras aparições nos jornais se deram em língua inglesa em 1872.     

Os europeus, principalmente os ingleses e os franceses, foram decisivos para a 

chegada e o desenvolvimento dos esportes em São Paulo. Não apenas uma referência ou 

um modelo a ser seguido, eles foram os fomentadores, aqueles que desenvolveram as 

pioneiras iniciativas esportivas na capital paulista e que seguiram implementando e 

fazendo avançar o esporte na cidade.  

A tese de que o Rio de Janeiro foi o ponto de onde o esporte se irradiou para o 

Brasil, se confirma aqui, no caso de São Paulo, apenas parcialmente. As relações 

comerciais, políticas e culturais entre estas duas cidades vinham de muito tempo, 

favorecidas pela proximidade geográfica entre elas.  

Era noticiado nos periódicos paulistanos o desenvolvimento esportivo carioca, 

indicando que o mesmo se desse em São Paulo. O Rio foi uma referência e ser seguida e 

também a ser combatida. Combatida não no sentido de ser negada, mas de ser superada. 

A referência mesmo era a Europa. Com a intenção de se aproximar ao máximo desse 

continente, é que a corte devia ser superada. O gosto pelos esportes devia ser maior em 

São Paulo do que na corte, a performance dos paulistanos também devia ser melhor do 

que a dos cariocas. 

Mas os paulistanos e cariocas foram importantes uns para os outros no que tange 

ao desenvolvimento esportivo. Os primeiros adversários dos paulistanos foram os 

cariocas. As equipes viajavam de uma província para a outra para se enfrentar, o que 

contribuiu para o desenvolvimento esportivo em ambas as cidades. 
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A pesquisa tem por objetivo compreender as motivações das classes populares 

paulistanas ao se apropriarem do futebol, esporte que, em um primeiro momento, era 

bastante restritivo quanto aos tipos sociais que poderiam praticá-lo nas grandes praças 

esportivas, como o Velódromo Paulista. Acreditamos que o futebol foi apropriado e 

ressignificado conscientemente pelas classes populares no início do século XX, e não 

imposto de cima para baixo, uma vez que as pessoas possuem experiência, refletindo 

sobre o que acontece a elas e ao seu mundo. A compreensão sobre o modo como os 

membros das classes populares se apropriaram do jogo, da forma como o praticavam e 

de suas motivações para isso nos ajudam a compreender o modo aquelas pessoas viviam 

e como se enxergavam, ampliando nossa compreensão sobre aquela sociedade. Assim, 

uma das questões centrais para o trabalho é a tentativa de compreensão do modo como 

os jogadores membros das classes populares, que não eram bem aceitos nas grandes 

praças esportivas, entendiam a restrição de sua presença nos campos do futebol de 

espetáculo. Em outras palavras, pretendemos entender se os membros das classes 

populares desejavam jogar futebol nesses espaços, enxergando sua ausência ali como 

um fracasso pessoal.  

A fim de responder às questões será utilizado o método micro-histórico, por 

acreditarmos que a mudança de escala de observação pode ajudar a compreender o 

problema de uma nova forma. Olharemos para a vida de alguns sujeitos históricos 

previamente mapeados a partir das fontes, e, apoiados nisso, tentaremos compreender o 

modo como os membros das classes populares se apropriaram do futebol, o 

ressignificaram e o inseriram em suas vidas. As fontes utilizadas para a realização da 

pesquisa serão: os periódicos A Gazeta Esportiva e O Estado de S. Paulo; jornais da 

imprensa não oficial (anarquistas, comunistas, de bairro e de clubes – caso tenhamos 

acesso a eles); estatutos e atas de assembleia dos clubes, encontradas no Diário Oficial 

do estado de São Paulo; ocorrências policiais e processos cíveis e criminais. O recorte 

escolhido, entre 1928 e 1943 se explica pela criação da Liga Esportiva do Comércio e 

Indústria, que era a seção da Associação Paulista de Esportes Atléticos que congregava 

times de trabalhadores, em 1928, e pela criação do Serviço de Recreação Operária, 

órgão do governo federal que tinha por objetivo coordenar os meios de recreação 

operária. 
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Gazeta x Liga: 

O fim de uma competição de futebol nos subúrbios do Rio de Janeiro 

 

Glauco José Costa Souza 

     Mestre em História (UFF) 

Pesquisador do Sport: Laboratório de História do Esporte e do Lazer (UFRJ) 

glauco.josecosta@hotmail.com  
 

A história do futebol no Rio de Janeiro não pode ser analisada sem levar em 

consideração a sociedade em que esta prática esportiva estava inserida. Tomando como 

ponto de partida do nosso recorte temporal o início do século XX, mais precisamente a 

segunda década daquele século, podemos refletir acerca das condições que explicam o 

seu desenvolvimento. Entendendo a então Capital Federal como um espaço geográfico 

de grande complexidade, escolhemos por nos debruçar sobre a região suburbana para 

tecer nossas considerações, pois os subúrbios do Rio de Janeiro eram uma região fértil 

em termos esportivos. O futebol era um elemento presente neste contexto e a Liga 

Suburbana de Futebol, competição criada em 1907 e que teve sua última edição em 

1919, torna-se uma peça-chave para o entendimento deste processo. Não obstante, o 

futebol encontrava um grande campo de desenvolvimento na região suburbana que não 

estava restrito à existência de uma competição ou de um clube. Disseminada, a prática 

futebolística se mantinha cada vez mais enraizada nos primeiros anos do século XX, de 

modo que a própria Liga Suburbana é, pois, mais um símbolo desse processo do que sua 

causa. Ao longo deste período, ela não se fez presente em todos os anos e, após surgir 

em 1907, teve seu retorno arquitetado em 1916. Um dos incentivadores foi o jornal 

Gateza Suburbana ao permitir que sua sede servisse de base para as reuniões iniciais, 

todavia, o apoio deste periódico não se limitava a isso. Circulando desde 1910 até pelo 

menos 1920, ele se definia como um semanário crítico, literário e dedicado aos 

interesses da zona suburbana. Ao estar sediado nos subúrbios, este jornal não só se 

mostrava preocupado com o que acontecia nestas regiões, como também se tornava 

parte do cotidiano local, como podemos concluir a partir da cessão de espaço para 

reuniões envolvendo a Liga Suburbana de Futebol. A Gazeta Suburbana considerava ser 

uma de suas principais missões trabalhar pelos subúrbios, assim sendo, o 

desenvolvimento esportivo se configurava como um dos caminhos para lograr seus 

objetivos.  
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Brasil e Chile em perspectiva comparada (1974-1989) 
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O trabalho tem por objetivo o estudo comparado entre as representações dos 

discursos dos jogadores de futebol ao longo do processo de redemocratização no Brasil 

e no Chile.  Debateremos como a atuação, nos campos social, esportivo e político, de 

jogadores como os brasileiros Afonsinho e Sócrates, e os chilenos Carlos Caszely e 

Leonardo Véliz, foram importantes para a construção da imagem de “rebeldia” à ordem 

política vigente. 

Para isso, analisaremos como os discursos dos jogadores fomentaram a 

construção da memória acerca do processo de redemocratização vivenciado no Brasil e 

no Chile. A partir da análise de obras biográfica e documentária, analisaremos o quanto 

estes discursos passaram a representar os anseios dos movimentos sociais da época e até 

que ponto representavam as perspectivas de democracia que permeavam e que, de certa 

forma, ainda permeiam a sociedade nos dias atuais. 
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Entre o sonho e a experiência: ascensão, reconhecimento social e projetos de 

formação de jogadores de futebol no Rio de Janeiro 
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Os estudos sobre futebol, assim como o próprio esporte, são marcados por uma 

cultura masculina, o que traz algumas dificuldades para as pesquisadoras e invisibiliza 

as mulheres, em geral. É possível receber duas abordagens hegemônicas: ou os estudos 

em futebol são a respeito da questão de gênero e se atêm ao feminino, sempre em 

referência ao masculino – ou os estudos tratam apenas dos homens, sem uma 

problematização a respeito das figuras femininas ou acerca de sua ausência. 

Nesse sentido, fiquei instigada a estudar o papel das mulheres no projeto de 

formação de jogadores, porque percebi certo protagonismo nas arquibancadas da base. 

Percebi a existência de um padrão familiar entre os jogadores de futebol, já abordado 

pelas Ciências Sociais, Antropologia e História. Alguns autores já se debruçaram a 

respeito da participação e do protagonismo familiar das mulheres, entre os trabalhadores 

pobres urbanos, o que estava diretamente relacionado ao fato de que o investimento na 

formação de futebolistas é uma “opção” desse grupo econômico. Simultaneamente, 

aproximei-me de outro recorte, que era a respeito da família negra, que estava 

diretamente relacionado à figura da mulher negra em nossa sociedade. A partir das 

leituras e da vivência no campo, elaborei a questão da formação de jogadores como um 

projeto de famílias negras, partindo da premissa de que esses agrupamentos familiares 

são “gerenciados”, em sua maioria, por mulheres.  

Levando em consideração a importância do papel que desempenham no 

desenvolvimento da formação dos jogadores, o presente trabalho tem como objetivo 

analisar o papel das mães e outras figuras femininas dos jogadores de futebol de base, 

na cidade do Rio de Janeiro, 
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revisitando um tema clássico 

 

Jhonatan Uewerton Souza 

Mestre em História (UFPR) 

Professor do Instituto Federal do Paraná – Campus Goioerê  

Pesquisador do Núcleo de Estudos Futebol e Sociedade (NEFS-UFPR) 

jhonatanusouza@gmail.com  

 

Os estudos clássicos direcionados ao entendimento do processo de formação da 

política esportiva na Era Vargas (1930-1945) tendem a compreender essa dinâmica de 

modo a superestimar a capacidade controladora do Estado e subestimar as resistências, 

negociações e ressignificações que esses projetos sofreram por parte dos mais variados 

agentes do campo esportivo. Essa abordagem pressupõe a existência de um bloco de 

poder varguista coeso e perene, com um projeto unificado e bem definido de política 

esportiva, e com capacidade de impor seus anseios aos esportistas. Por outro lado, 

encara o campo esportivo como homogêneo, de frágil articulação política e vítima 

passiva da intervenção de um Estado autoritário nos assuntos, até então privados, da 

gestão dos esportes no Brasil. Análises dessa natureza reverberam a tese, hoje bastante 

questionada pela historiografia política, segundo a qual os Estados autoritários e 

corporativistas se constroem contra e apesar dos interesses das sociedades que, em 

última instância, o gestaram. De forma crítica a essa abordagem, nosso estudo pretende 

demonstrar que a política esportiva e as estruturas de gestão dos esportes edificadas na 

Era Vargas foram construídas em constante interação com agentes do campo esportivo, 

que em alguns momentos apoiaram os projetos de intervenção estatal nos esportes, e em 

outros momentos repeliram essas iniciativas. Para tanto, analisaremos a demanda 

surgida na imprensa esportiva, ainda na década de 1920, por intervenção do Estado nas 

ligas e federações; investigaremos os diversos e contrastantes projetos de intervenção 

redigidos na década de 1930 e sua recepção pelo campo esportivo; e, finalmente, 

adentraremos à rotina burocrática do Conselho Regional de Desportos do Paraná para 

compreendermos a relação que esse órgão estatal estabeleceu com os clubes e ligas 

paranaenses. Como perceberemos, diversos agentes do campo esportivo apoiaram as 

medidas de intervenção estatal no campo esportivo e participaram ativamente das 

elaborações e reelaborações de projetos de intervenção. Além disso, alguns órgãos 

criados originalmente para fiscalizar os agentes do campo esportivo, como os CRD’s, 

por vezes tiveram suas funções legais subvertidas por dirigentes esportivos que se 

aproximavam da entidade para obter prestígio pessoal e vantagens políticas e 

econômicas para os clubes que representavam. Ao fim e ao cabo, pretendemos 

apresentar um panorama mais complexo e contraditório do processo de intervenção do 

Estado nos esportes. Um panorama que não minimiza o caráter autoritário do governo 

varguista, mas que observa dialeticamente e processualmente a construção social desse 

autoritarismo e dos seus instrumentos administrativos de poder e coerção.    
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Após a proibição do tráfico negreiro, novas possibilidades de negócios foram 

procuradas pelas elites brasileiras. Um dos investimentos que trouxeram retorno aos 

latifundiários gaúchos foi a criação de cavalos para participação em corridas que davam 

prêmios aos vencedores das provas e alimentavam um mercado de apostas e de 

cobrança de ingressos. No Rio Grande do Sul, as chamadas carreiras em cancha reta 

configuraram-se como local de atração de criadores de cavalo e de apostadores desde os 

primeiros anos da segunda metade do século XIX, anos antes da formação dos 

primeiros clubes de corrida. As provas em cancha reta passaram a concorrer por este 

mercado com os clubes de corrida, que muitas vezes funcionavam como sociedades 

anônimas e contavam com o apoio do Estado. 

O presente trabalho tem por objetivo investigar como as carreiras em cancha reta 

disputaram espaço com os clubes de corridas no Rio Grande do Sul na segunda metade 

do século XIX e nos primeiros anos do século XX. Para tal investigação foram 

utilizados inventários post-mortem de latifundiários de cidades do interior gaúcho, além 

de relatórios dos presidentes da província ao governo imperial, o Almanak Litterário e 

Estatístico do Rio Grande do Sul, escritos de memorialistas e periódicos de Porto 

Alegre (Gazeta de Porto Alegre e o Lábaro) e de cidades do interior como a Gazeta 

Mercantil (Rio Grande), o Correio Mercantil (Pelotas) e o Diário do Interior (Santa 

Maria), entre outros. 

Os resultados preliminares da análise revelam a importância das práticas de 

cancha de carreira para a cultura local, as disputas entre os organizadores das carreiras 

em cancha reta e das corridas de turfe pela presença dos melhores cavalos em suas 

provas e a importante penetração social destas atividades nos diferentes grupos sociais. 

O alto valor dos prêmios e o número cada vez maior de provas no período analisado - 

sejam nos prados, sejam nas canchas retas - são pistas importantes sobre o crescente 

investimento dos proprietários rurais da região nestas atividades. Além disso, a 

persistência das carreiras em cancha reta frente à disseminação dos clubes de corrida 

mostra a força desta atividade na sociedade gaúcha e as negociações da entrada do 

modelo de esportivização importado da Europa nesta região do país. 
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Espetáculos e desafios pugilísticos:  

as primeiras experiências do boxe no Brasil a partir da imprensa periódica (Rio de 

Janeiro, São Paulo e Porto Alegre, século XX) 
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A história do boxe moderno se iniciou na Inglaterra e nos Estados Unidos, entre 

os séculos XVII e XIX. Em nossa tese de doutorado, defendida no fim do ano passado, 

abordamos o percurso do pugilismo na Europa e nos Estados Unidos, atentando também 

para a recepção e reelaboração de práticas de lutas na América Latina (Cuba, Chile, 

Uruguai, Argentina e Brasil). Para este I Encontro Nacional de Historiadores do 

Esporte, iremos tratar da gênese do boxe moderno em terras brasileiras, mais 

especificamente nas seguintes capitais: Rio de Janeiro, São Paulo e Porto Alegre. Cada 

cidade estabeleceu um processo de constituição próprio, abrangendo aspectos do 

amadorismo, do profissionalismo e também de uma cultura de lutas local. O boxe teve 

grande dificuldade de se inserir no Brasil, principalmente pela atenção dada ao 

profissionalismo, em detrimento do amadorismo, e a demora em se instituir comissões e 

federações que pudessem regular o esporte. Como fontes primárias, utilizamos os 

jornais Correio da Manhã (RJ), A Época (RJ), O Imparcial (RJ), Correio Paulistano 

(SP), A Gazeta (SP), A Federação (RS) e o Correio do Povo (RS).  
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a prática do esporte nas Forças Armadas estadunidenses e brasileiras em 

perspectiva comparada (1914-1922) 
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O presente estudo buscou analisar em perspectiva comparada os processos de 

incorporação da prática esportiva no cotidiano militar das Forças Armadas de Brasil e 

Estados Unidos da América e seus principais argumentos oficiais de legitimação em um 

recorte temporal que se estendeu de 1914 até 1922. Para tal, adotou a abordagem 

“Contraste de Contextos” da História Comparada (SKOCPOL; SOMERS 1980). 

Colocando em diálogo os campos da História do Esporte e da História Militar, buscou-

se compreender como as experiências bélicas dos dois países impactaram as concepções 

com relação aos usos do esporte em diferentes contextos de mobilização militar. O 

corpus documental selecionado para esta pesquisa compreendeu fontes das categorias 

documentais e impressas, pois foram as que se mostraram mais profícuas para as 

discussões propostas (PINSKY, 2006). Após as análises, foi possível considerar que no 

Brasil a prática do esporte entre os militares foi primariamente compreendida como 

aspecto de preparação do físico e elemento de treinamento de habilidades funcionais 

necessárias ao exercício militar. Não havia a concepção da utilização do esporte em 

momentos de conflito, como ocorrido no caso estadunidense. Em decorrência do não-

envolvimento direto das Forças Armadas brasileiras em grandes conflitos armados ao 

longo dos anos finais do século XIX e iniciais do século XX, as atenções das 

instituições estavam voltadas ao processo de reestruturação, modernização das formas 

de treinamento e reaparelhamento militar. O foco estava em se mostrarem preparadas e 

potentes para o caso da ocorrência de conflito. Por não vivenciarem a experiência bélica 

efetivamente, não se estabeleceram preocupações com as atividades de tempo livre dos 

militares em períodos de mobilização e confronto. Já o envolvimento das Forças 

Armadas estadunidenses em conflitos internacionais e ocupações militares no período 

em análise, fomentou a criação de argumentos pautados na defesa da organização de 

atividades esportivas entre os militares em combate como forma de controle do tempo 

livre e estímulo de características competitivas vistas como úteis nas batalhas. A 

pesquisa demonstrou que o esporte foi amplamente defendido como elemento 

importante para o desenvolvimento do pessoal militar, tanto no aspecto físico como 

moral, nos dois países. No entanto, na análise comparativa entre Brasil e EUA, foi 

possível identificar ênfases argumentativas diferenciadas baseadas em suas experiências 

bélicas.  
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O trabalho que trazemos para este primeiro Encontro Nacional de Historiadores 

do esporte é uma adaptação de parte constitutiva de tese defendida em 2013. Na 

ocasião, como agora, pretendíamos estudar como filmes que abarcam o futebol trataram 

de temas esportivos, estéticos e políticos durante períodos ditatoriais. A obra que 

visitaremos nesta ocasião é a produção espano/italiana, intitulada Voltar a viver (Volver 

a vivir, ESP/ITA, 1968). A referida película é assinada por Mario Camus, um 

reconhecido cineasta espanhol. Nessa fita temos a história do personagem Luís Rubio, 

um ex-jogador de sucesso que não vive os seus melhores momentos como treinador na 

América do Sul. A despeito disso, uma nova oportunidade lhe é oferecida, a de retornar 

ao seu primeiro clube, na Espanha, agora como técnico. Toda uma série de 

desdobramentos irão se suceder a partir daí, incluindo um enlace amoroso proibido, 

óbices variados e histórias de superação. Em quase todos os casos, o estádio, o jogo 

(futebol) e seus respectivos entornos, funcionam como cenário e palco para os dramatis 

personae. De nossa parte, procuramos explorar os seguintes aspectos: uma análise da 

narrativa geral (com especial atenção à construção cinematográfica; da linguagem 

cinematográfica); como o futebol aparece e/ou é utilizado na trama; o contexto de 

produção e as possibilidades de extrapolação do tema do soerguimento para além do 

plano/enquadramento fílmico.  
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Sabe-se que desde a metade da década de 1920 se iniciou um fluxo migratório 

de futebolistas brasileiros para o exterior, sobretudo para a Europa. Apesar de alguns 

retrocessos momentâneos, em virtude principalmente de dificuldades na integração 

social e de restrições legais e profissionais, nossos jogadores sempre foram altamente 

valorizados nesse mercado de trabalho internacional, não somente por conta dos títulos 

conquistados pela seleção brasileira de futebol em Copas do Mundo, mas também por 

um estilo brasileiro de jogar chamado de “futebol-arte”. Diante disso, esse movimento 

migratório avançou a tal ponto que, no início do século XXI, o número de saídas 

oficiais de atletas profissionais atingiu a casa do milhar a cada ano. 

A entrada de inúmeros jogadores no futebol europeu está inserida evidentemente 

em um processo muito maior de deslocamentos populacionais em massa. Se setores 

sociais nos mais diversos países do continente adotaram um discurso nacionalista e, por 

vezes, reagiram violentamente à presença dos estrangeiros, não poderia ter sido 

diferente dentro do universo do futebol. Não é sem razão que as torcidas ultras 

cresceram no mesmo compasso em que se abriram os mercados de trabalho para 

futebolistas na Europa, o que vem ocorrendo desde a década de 1970, porém se 

intensificou a partir dos anos 1980. Sendo assim, estádios de futebol têm sido usados 

por muitos torcedores ultra como um espaço privilegiado para esse tipo de 

demonstração. É comum ouvir os urros simiescos das torcidas, fazendo particularmente 

dos atletas da África e da América do Sul suas vítimas favoritas, sejam eles jogadores 

adversários ou do próprio clube. 

Diante dessa problemática intrínseca ao futebol globalizado, que relaciona 

e/imigração, identidade nacional e pluralidade cultural na Europa, a proposta desta 

apresentação será a de escutar as vozes de alguns futebolistas brasileiros negros que 

atuaram nesse continente a partir da segunda metade do século XX. Utilizarei como 

fonte entrevistas inéditas realizadas com essas pessoas entre 2011 e 2015. Para tanto, 

adotei os procedimentos metodológicos da história oral. Ao selecionar alguns trechos 

significativos que tratam especificamente da xenofobia e do racismo por eles 

enfrentados, procurarei, mais do que expor suas memórias e experiências em diferentes 

espaços e tempos, convergências e discrepâncias nos discursos. Haveria um jeito 

brasileiro de lidar com tais fenômenos? Esta é a pergunta que tentarei responder ao 

final. 
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O relacionamento apaixonado que uma parte considerável dos brasileiros 

estabelece com os clubes de futebol não pode ser compreendido apenas a partir do que 

acontece dentro das quatro linhas. Escolher um clube para chamar de seu é partilhar 

códigos, valores e atitudes amplos, que muitas vezes extrapolam o jogo, envolvendo 

diversas outras dimensões da sociedade. De modo que não é raro vermos os clubes e as 

comunidades de pertenças articuladas em torno deles serem associados a categorias 

sociais consagradas, como, por exemplo, raça, etnia, classe social, gênero, 

territorialidade urbana e orientação política.  

Na maior parte das vezes, essas representações simbólicas são atualizadas 

pública e cotidianamente, seja nos intermináveis debates travados entre os torcedores e 

entre os jornalistas esportivos, seja por meio de publicações diversas, como filmes, 

livros, revistas e jornais, momento em que também são (re)criadas e (re)contadas as 

anedotas, alegorias, memórias, mitologias e tradições clubísticas. Não por coincidência, 

de acordo com levantamentos feitos pelo Centro de Referência do Futebol Brasileiro 

(CRFB), os livros dedicados aos clubes brasileiros, com destaque para os históricos, 

correspondem à maior parte das publicações não-acadêmicas sobre futebol no país.  

Refletindo a correlação de forças existentes no próprio futebol, esse nicho 

editorial é, em grande medida, dominado pelo que convencionou-se chamar de “grandes 

clubes” brasileiros ou, se preferirem, de “elite” do futebol nacional. No caso do futebol 

belo-horizontino, por exemplo, dentre as dezenas de títulos dessa natureza que circulam 

no mercado editorial, a imensa maioria é dedicada ao Atlético e Cruzeiro, restando ao 

América uma ou outra publicação, como o álbum-revista América – o “Deca-campeão” 

(1971?) e a Enciclopédia do América MG (PAIVA, 2012).  

Na presente comunicação penso algumas hipóteses, a partir dos contextos 

humano e material de produção dessas obras, que explicariam como elas tornaram-se 

viáveis para o mercado editorial. Em seguida, ensaio algumas interpretações sobre os 

“lugares de memória”, ou as referências comuns estabelecidos por elas responsáveis por 

reforçar sentimentos de pertencimento que organizam a comunidade afetiva articulada 

em torno do América; o que explicaria, por sua vez, o fato dessas publicações serem 

consideradas duas das principais obras escritas sobre a história (não-acadêmica) do 

clube e do próprio futebol belo-horizontino.   
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Entre os anos 1920 e 70, o futebol inglês não era visto como uma atividade 

capitalista de acúmulo financeiro, mas mais como um tipo de lazer público, voltado 

majoritariamente às classes mais baixas (KING, 2002; GOLDBLATT, 2015). Os 

próprios 

jogadores recebiam o equivalente a um operário, havendo um teto salarial que 

mantinha os atletas dos diferentes clubes, com salários dentro de uma mesma faixa.  

O fim da limitação de salários, em 19 de janeiro de 1961, representaria um 

pontapé inicial no longo período de consolidação da Premier League, que aconteceria 

apenas em outubro de 1991, em substituição à Football League, iniciando a separação 

dos clubes com base na condição econômica de cada um. 

Essa mudança, materializada na relação trabalhista em 1961, auxiliaria os cinco 

maiores clubes ingleses na criação da Premier League, a qual, por consequência, 

permitiria as transformações nos estádios, já na década de 1990. “The Big Five” foi o 

termo cunhado pelo jornal The Times em 1983, que se referia aos cinco maiores clubes 

ingleses: Arsenal, Everton, Liverpool, Manchester United e Tottenham Hotspur (KING, 

2002, p.55). Essa distinção não se pautava apenas no futebol em si ou na questão 

financeira por ela mesma, mas no alcance nas mídias televisiva e impressa. Ou seja, tais 

clubes exerciam um grande potencial de poder em relação aos demais times, sobretudo 

na defesa de um mercado aberto, com contratos televisivos que favoreceriam as equipes 

com maior torcida – ou seja, The Big Five advogavam em favor próprio. 

Com base nos apontamentos de King (2002), cuja obra originalmente foi 

publicada em 1998, as ideias-base que apontavam para uma nova relação entre clube e 

patrocinadores, posteriormente lideradas pelo Big Five, foram aceleradas pelas tragédias 

da década de 1980. Embora o hooliganismo e os maus comportamentos de 

torcedores ingleses fossem conhecidos desde a década de 1960, a década de 80 

evidenciou a crise nas arquibancadas inglesas, representada pelo grande número de 

mortos decorrente do que era para ser uma disputa esportiva. 

Nesse sentido, a presente proposta busca apresentar, a partir do uso de jornais, o 

contexto de mudanças do futebol inglês de 1985 ao início da década de 1990. 
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A história das mulheres é um tema de pesquisa que vêm, pelo menos desde a 

década de 1970, ocupando o espaço e a escrivaninha de diversos historiadores e 

historiadoras ao redor do mundo. A partir desse caminho que se abriu, o estudo do 

gênero, e das relações entre homens e mulheres em diversos campos da vida começaram 

a ser investigados e a entrar em foco nas análises de muitas historiadoras, sobretudo, 

feministas. É nesse terreno que se insere o futebol, e mais especificamente, as torcidas. 

Hoje, a pesquisa sobre esportes, já é um campo, grosso modo, consolidado, 

embora ainda considerado um campo predominantemente masculino. As publicações 

sobre as torcedoras organizadas ainda é um campo que tem muito a ser desbravado pela 

historiografia carioca. Fato é que hoje as mulheres sofrem preconceitos até ao exercer o 

ato de torcer. É relegado a elas um papel secundário, usando de alegação muitas vezes o 

argumento de que, por não jogar futebol, as mesmas não entendem sobre os aspectos 

técnicos e táticos do jogo, ou ainda que não podem ser tão apaixonadas quanto os 

homens, que vão para o estádio simplesmente acompanhar namorados, maridos, pais, 

irmãos ou alguém do sexo masculino que vai ao estádio realmente torcer pelo seu time. 

Mais uma prova dessa preponderância masculina se encontra na formação da 

ASTORJ (Associação das Torcidas Organizadas do Rio de Janeiro), no ano de 1981, 

que contava com integrantes de diversos lideres dos núcleos organizados das torcidas do 

Rio de Janeiro, mas, embora já se tenha conhecimento da participação feminina nessas 

torcidas, nenhum nome de mulher consta nos escritos sobre sua fundação. 

A despeito da exclusão feminina, as mulheres continuam a participar e existir 

dentro das torcidas organizadas cariocas, assumindo cada vez mais papeis de liderança e 

fundando torcidas próprias, com o intuito de mostrar, cada vez mais, que futebol é coisa 

de mulher.  

O presente trabalho visa demonstrar historicamente essa inserção feminina nas 

arquibancadas, através de uma perspectiva de relação de gênero que perpassa as formas 

de torcer.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:nathaliafernanades93@gmail.com


 

39 

 

A formação do campo esportivo no sertão carioca (1900-1920) 

 

Nei Jorge dos Santos Junior 

Doutor em Estudos do Lazer (UFMG) 

Pesquisador do Sport: Laboratório de História do Esporte e do Lazer (UFRJ) 

edfnei@hotmail.com 

 

Pensar e discutir a constituição do campo esportivo nas principais cidades 

brasileiras, não configura, em princípio, uma tarefa original. Ainda que a maior parte 

das pesquisas se refiram à cidades e municípios com maior visibilidade e importância 

no cenário político-econômico nacional, notadamente as capitais, pode-se dizer que há 

um bom panorama sobre a temática, mostrando a importância que o objeto alcança 

como possibilidade de estudo no âmbito das ciências humanas e sociais. Todavia, 

grande parte dessa produção trilha por uma noção particular de lugar, desconsiderando o 

contraste e a complexidade na demarcação dos espaços existentes em áreas periféricas. 

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 compreendido a partir 

da totalidade, como também a ser interligado em sua pluralidade e complexidade. Ao 

fazê-lo, o fenômeno esportivo se afasta do processo de miopia, em que subjuga espaços 

periféricos, entre eles os subúrbios, a um status de coadjuvante, ignorando a 

multiplicidade de práticas existentes nessa região. Nesse sentido, a constituição do 

campo esportivo na cidade do Rio de Janeiro, partindo da ótica central ou suburbana, é 

uma unidade, porém, uma “unidade sociológica relativa” que só pode ser analisada 

tendo em vista a cidade como totalidade, não sendo a base, isto é, a condição da vida 

urbana. Por isso, o campo esportivo não pode ser pensado desarticulado das ações 

sociais dos subúrbios, tampouco podemos entende-lo ignorando a história da mesma, 

pois a sua condição histórico-concreta sujeita-se da conjectura de diversas faces da 

sociabilidade de um local ao longo de um determinado período. À vista disso, o estudo 

tem por objetivo investigar a formação do campo esportivo nos subúrbios da Zona 

Oeste do Rio de Janeiro (Bangu, Campo Grande e Santa Cruz) entre 1900 e 1920, 

período em que houve um crescimento significativo na fundação de clubes esportivos 

na zona denominada pela imprensa da época como Sertão Carioca. Foram utilizados três 

tipos de fontes: periódicos publicados no Rio de Janeiro, pedidos de licenciamento e 

estatutos. Acreditamos que este trabalho tem o potencial de ampliar nosso olhar sobre o 

fenômeno esportivo, não só por discutir uma região ainda pouco investigada, mas, 

sobretudo, por abordar estratégias de sociabilidade de um importante grupo social.  
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O propósito do presente trabalho é discutir a participação do Londrina Esporte 

Clube (LEC) durante as edições do Campeonato Brasileiro de Futebol entre os anos de 

1974 a 1982. Efetivamente, o clube em questão somente ingressou no certame em 1976. 

Porém, iniciamos nossa análise recuando dois anos. Pois é justamente neste momento 

que se inicia uma campanha para a inclusão do clube no campeonato, lograda por 

dirigentes do LEC, apoiados pela imprensa local, juntamente aos torcedores 

londrinenses. Criado em 1971, o Campeonato Brasileiro esteve intimamente relacionado 

aos interesses dos militares durante as décadas de 1970 e 1980. Predecessora à atual 

Confederação Brasileira de Futebol (CBF), a Confederação Brasileira de Desportos 

(CBD), organizadora do Campeonato Brasileiro, tinha à sua frente o Almirante Heleno 

Nunes, homem forte da ditadura militar. Não raro, ouvia-se – entre aficionados do 

futebol a jornalistas – a famosa frase: “onde a ARENA vai mal, um time no nacional”. 

Reflexo de um projeto que vai tencionando apoio político para a sustentação da ditadura 

militar por meio da inclusão de uma gama de clubes de portes médios e pequenos, das 

mais variadas regiões do país, no campeonato. Parte-se da hipótese que o LEC, clube da 

cidade homônima do Norte do Paraná, representou mais um destes casos. À época, a 

cidade era dirigida por um político do partido de oposição aos militares, José Richa 

(1973-1977), representante do Movimento Democrático Brasileiro (MDB). Não 

obstante, presidente do LEC na gestão 1974-1975, Fernando Agudo Romão, tinha 

ligações com a ARENA e participou ativamente das negociações com a CBD, contando 

com apoio do próprio Richa, para a inclusão do LEC no Brasileiro, já em 1976. Este 

aspecto é fundamental para contextualizar o momento histórico no qual estão inseridos 

os personagens da trama. Mas outros pormenores demandam atenção 

concomitantemente. Como a construção do Estádio do Café, empreendimento 

grandioso, dada a representação construída por imprensa e torcedores. Do acanhando 

Estádio Vitorino Gonçalves Dias (VGD), no qual o LEC mandava seus jogos, ao então 

novíssimo Estádio do Café, é bem provável que a relação torcedor-clube tenha se 

alterado. Em 1982, ano da última participação no Brasileiro pelo LEC, o jornal Folha de 

Londrina traz uma menção interessante acerca dos seus torcedores, uma suposta 

“geração Estádio do Café, fria como o próprio”. Assim, os grupos de torcedores 

também estão entre os focos deste trabalho. Em suma, entre as questões levantadas, 

pretendemos dar luz a pesquisa que ora apresentamos.  
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Este trabalho apresenta um projeto em andamento a respeito de esporte e 

política. O objetivo é discutir as visões sobre o esporte e o envolvimento com o mesmo 

por parte de militantes que participaram da contestação à ditadura brasileira (1964-

1988). Realizamos seis entrevistas, sendo cinco no Rio de Janeiro (RJ) e uma em Belo 

Horizonte (MG); cinco homens e uma mulher. Indagamos sobre suas visões a respeito 

do esporte, incluindo a noção – muito presente nos anos 1980, inclusive no ambiente 

universitário – de que se tratava de uma forma de alienação. Abordamos também o 

envolvimento pessoal dos entrevistados com o campo esportivo, fosse como 

assistentes/torcedores, fosse como praticamentes. Sobressaiu o futebol: todos se 

declararam torcedores de um clube específico e mencionaram também a relação com a 

seleção brasileira em Copas do Mundo de futebol masculino, em especial a de 1970. O 

envolvimento do ponto de vista da prática mostrou-se variado: atletismo, judô, 

pebolim/totó e vôlei foram citados. Apareceram ainda temas como a dificuldade de 

coordenação do envolvimento com o esporte e com a militância (disponibilidade de 

tempo e regularidade de participação em atividades). Embora não consideremos a 

amostragem representativa, quanto a este ponto foram recorrentes as declarações de que 

a militância em tempo integral inviabilizou a participação no esporte – e mesmo a 

assistência, nos casos em que se entrou na clandestinidade. Também percebemos que 

todos continuaram de alguma forma envolvidos com o esporte após a anistia, fosse 

retomando atividades como praticantes, fosse como espectadores pela televisão (hábito 

mantido por todos até o presente). Nosso intuito não é estabelecer verdades definitivas 

sobre o assunto, mas lançar luz sobre um aspecto em geral subestimado ou ignorado nas 

pesquisas históricas sobre esporte (e também na literatura sobre militância no período da 

ditadura, sejam trabalhos acadêmicos, jornalísticos, biográficos ou ficcionais) e política: 

a vivência cotidiana dos sujeitos. Fosse pela família, escola, universidade, bairro, clube 

ou outras formas, tal como muitas outras crianças, adolescentes e jovens de seu tempo, 

estabeleceram contato com o esporte, que tornou-se algo relevante em suas vidas.  
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Em maio de 1968, o Conselho Regional de Desportos de Minas Gerais 

empreendeu campanha de regularização dos registros das associações esportivas do 

estado, o que colocou em polvorosa o meio atlético local. Depois de uma longa fase de 

liberalidade, o órgão normativo, respaldado pela legislação estadonovista que criara a 

entidade no ano de 1941 e que fora revigorada pela atuação recente do Regime Militar, 

lançou ofensiva que atingia ampla gama de agremiações atléticas de diversas naturezas, 

quase mil e oitocentas segundo dados da imprensa da época. Com a cobrança dos 

passivos acumulados havia anos e a ameaça de suspensão dos registros, a atitude 

colocou em risco a realização do campeonato amador de futebol de Belo Horizonte 

daquele ano, dado o grande número de associações inviabilizadas pela medida. Esse 

evento é revelador das dificuldades enfrentadas por clubes de matriz popular para a 

manutenção de suas atividades em um circuito varzeano organizado a partir da 

Federação Mineira de Futebol. Por meio do caso do Alvorada Futebol Clube, tradicional 

entidade da Vila Oeste, criado no ano de 1934, pretende-se examinar em que medida a 

regularidade cartorial mostrou-se um ativo importante na trajetória de equipes de várzea 

da capital mineira, o qual poderia ser mobilizado em momentos de dificuldade, 

garantindo respaldo para a criação de alternativas. Sua trajetória evidencia as estratégias 

utilizadas para a promoção de um bom trânsito com os dirigentes esportivos e as 

autoridades públicas. Para o desenvolvimento da presente apresentação foram 

mobilizadas fontes da imprensa local, destacadamente o jornal Diário da Tarde, 

documentações trocadas entre o clube e a Federação Mineira de Futebol, bem como 

relatos orais de antigos integrantes da agremiação. Essa reflexão faz parte de esforço de 

pesquisa mais amplo que vem sendo desenvolvido em nível de doutorado e que 

investiga as relações entre o futebol de várzea e o processo de metropolização de Belo 

Horizonte entre finais da década de 1940 e os anos 1980. 
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O objetivo central deste trabalho é colaborar para um melhor entendimento dos 

aspectos políticos, sociais e culturais que permeiam os megaeventos esportivos, 

realizados recentemente no Brasil, à luz do conceito de "sociedade do espetáculo", de 

Guy Debord. Para tanto, o nosso recorte geográfico-temporal é a disputa da Copa das 

Confederações (2013) e da Copa do Mundo (2014), ambas organizadas pela FIFA, 

tendo como enfoque Belo Horizonte, uma das cidades-sede dos eventos. Nesta edição 

do Mundial, a de número vinte, notamos um enorme impulso da imprensa brasileira e 

dos políticos para conseguirmos alcançar um objetivo: a Seleção Brasileira, 

pentacampeã mundial de futebol e única presente em todas as Copas, ainda não havia 

vencido em casa, e teria a oportunidade no ano do seu centenário. Utilizaremos como 

fonte e objeto de pesquisa o "grande jornal dos mineiros", slogan publicitário do Estado 

de Minas, com o intuito de captar as representações políticas construídas pelo periódico. 

Desde as tramas e acordos costurados há anos, passando pelas profundas intervenções 

no espaço urbano para viabilizar os eventos e chegando à sua realização propriamente 

dita, estimularam-se emoções individuais e coletivas das entidades, dirigentes 

esportivos, governos, meios de comunicação, empresas patrocinadoras, torcedores, 

dentre outros. Nesse sentido, ressaltaremos a questão da identidade nacional, sendo 

necessário verificar a validade do futebol como o principal símbolo da nação brasileira, 

matizando o discurso da "pátria de chuteiras". Para tal, analisaremos as mudanças de 

comportamento do torcedor com a Seleção ao longo do tempo, bem como o atual 

processo de elitização do futebol. Ademais, será preciso entender a pluralidade de 

pautas, símbolos e sentidos de representação política mobilizados pela juventude em 

2013, versus o esvaziamento em 2014. No bojo desses acontecimentos, discutiremos o 

papel representado pelo escrete canarinho (politização, ou não, dos jogadores) e a 

entidade que comanda o futebol nacional (CBF). Vale destacar, então, que nossa escala 

de observação é a de uma história transnacional que interfere diretamente nas soberanias 

nacionais, visto que a FIFA caracteriza-se por ser uma entidade sem fronteiras. Mais do 

que isso, o argumento central de nossa análise reside no fato de que os dirigentes-FIFA 

e os governos sede são os protagonistas durante o período dos megaeventos esportivos e 

merecem, pois, estudos mais aprofundados. 
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Já relativamente popular em alguns países, tais como França, Inglaterra e 

Estados Unidos (VIEIRA, FREITAS, 2007), a prática da luta romana chegou ao Brasil 

ainda no final do século XIX. Mas, foi ao longo da segunda década do século XX que a 

modalidade, de certa forma, ganhou visibilidade, em especial na cidade do Rio de 

Janeiro. 

Neste período, a modalidade era tida por alguns periódicos nacionais como um 

esporte civilizado, no qual o uso da força tendia a não comprometer a integridade física 

dos praticantes. A regulamentação da luta romana, com a proibição dos elementos de 

percussão, tendia a diminuir a incidência de golpes traumáticos. Embora amparada por 

um discurso médico e considerada por alguns periódicos como uma modalidade 

civilizada – cuja prática estava em consonância com a pretensão de modernidade da 

sociedade carioca –, a luta romana sofreu severas críticas quanto às transgressões 

ocorridas em algumas disputas. 

Portanto, a pretensão deste artigo é a de historicizar a trajetória da luta romana 

no Brasil, entre a última década do século XIX e segunda década do século XX, 

especialmente, na cidade do Rio de Janeiro a partir de notícias de jornais. Dessa forma, 

buscou-se apoio na metodologia de análise de fontes jornalísticas (LUCA, 2008) 

levando-se em conta que a função do jornal – no caso específico do estabelecimento e 

popularização da luta romana – além de servir de divulgador, era posicionar-se 

criticamente a respeito desta dinâmica social. 

Além da divulgação nos jornais, outro fator que contribuiu para a popularização 

da luta romana na cidade do Rio de Janeiro foi a participação do imigrante italiano 

Paschoal Segreto. Conhecido como “o ministro das diversões do Rio de Janeiro”, era 

um empresário do ramo do entretenimento, proprietário, entre vários outros 

estabelecimentos, do teatro Carlos Gomes na cidade do Rio de Janeiro e o teatro 

Variedades na cidade de São Paulo. Segretto estabeleceu um novo conceito de 

entretenimento, o qual era dedicado às classes populares e também ao público infanto-

juvenil, pois apresentava tanto uma programação variada quanto preços módicos.  

Outro elemento que impulsionou a visibilidade desta modalidade foi a 

participação de José Floriano Peixoto, filho do Marechal Floriano Peixoto, ex-

presidente do Brasil (1891-1894). Zeca Floriano, como era comumente denominado 

pelos periódicos, disputou vários combates de luta romana contra lutadores estrangeiros 

e na maioria delas sagrou-se vencedor. 
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É consenso entre os historiadores da capoeira a importância do período que se 

convencionou chamar de "era vargas" para a constituição e desenvolvimento da 

capoeira contemporânea, particularmente no que se refere as suas vertentes mais 

conhecidas: a “angola” e a “regional”(Pires, 2001, Reis, 2000). Tal confluência se deve 

em parte a que este período foi marcado, dentre outras coisas, pelo registro oficial da 

primeira academia de capoeira, pelo baiano Manoel dos Reis Machado, o mestre Bimba, 

assim como pela descriminalização da prática, não incluída no novo código penal de 

1940.  

A despeito da inegável mudança de posicionamento do Estado em relação à 

capoeira, particularmente à capoeira com características desportivas que emergia – haja 

vista que a de rua continuava sob repressão policial – não podemos deduzir que houve 

por parte do governo Vargas uma política de “investimento oficial na capoeira”(Reis, 

2000), e menos ainda afirmar que a sua “desmarginalização” “se deu num mesmo 

movimento em que o estado brasileiro resolveu nacionalizá-la”(Dossiê, 2007, p. 50), 

como aponta o Dossiê elaborado pelo IPHAN com o objetivo de reconhecer a prática 

como Patrimônio do Brasil. 

Este trabalho tem como objetivo questionar esta perspectiva que aponta a "era 

Vargas" como um período em que a capoeira recebeu “apoio oficial” do Estado no 

sentido de ser nacionalizada ou tornada “símbolo de identidade nacional”.Como 

metodologia utilizamos a comparação histórica entre a política estatal do governo 

Vargas direcionada ao samba e à capoeira no mesmo período. A utilização do samba 

como parâmetro de comparação se deve, mutatis mutandis, às diversas semelhanças 

históricas entre as duas manifestações, além de que, no período discutido, o samba e a 

capoeira passam por grandes transformações. 

Como resultado, constatamos que na "era Vargas", em meio a um cenário 

marcadamente nacionalista, em que o Estado buscava “inventar” (Hobsbawn e Ranger, 

1984) símbolos de identidade nacional, o samba, de fato, obteve claro apoio político e 

financeiro do Estado, desde o início dos anos 1930, sendo alçado a "símbolo de 

identidade nacional".(Vianna, 1995) Enquanto isso, a capoeira permaneceu na 

ilegalidade até a entrada em vigor do novo código penal (1942), sem receber qualquer 

atenção especial do estado varguista no sentido de incentivar sua prática em escolas ou 

outras instituições civis ou militares, por exemplo, como prática desportiva ou mesmo 

“luta nacional”. Sua perpetuação enquanto prática e “nacionalização”, por sua vez, 

ocorreram efetivamente devido a um longo e complexo processo que teve como 

protagonistas os próprios capoeiras. 
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O presente artigo busca contribuir com o estudo referente ao futebol na cidade 

de Londrina, no período de 1934 a 1956. Tal período refere-se à fase do futebol amador, 

seu surgimento e seu desenvolvimento, fazendo um paralelo com a pequena cidade que 

surgia e se desenvolvia. A “pequena Londres” crescia3 em meio à floresta no norte do 

Estado do Paraná, possuindo um planejamento de expansão territorial controlado pela 

então Companhia de Terras Norte do Paraná, e o futebol fazia parte deste plano de 

cidade modelo, progressista e civilizada.  

Ele dialoga com a produção acadêmica e literária sobre a história local de atores 

como Sônia Adum, José Miguel Arias Neto e Nelson Tomazi, que contextualizam os 

meandros do surgimento da cidade que em pouco tempo ganhou as alcunhas de “Capital 

do Norte do Paraná” e “Capital Mundial do Café”. A pesquisa baseia-se no conceito de 

representação de Roger Chartier e de História Social de Peter Burke, na tentava de 

explicar o desenvolvimento do futebol entre os moradores de Londrina e região. 

A história do futebol londrinense carece de pesquisas sobre o assunto, havendo 

escassez de trabalhos sobre esse esporte, principalmente do período estudado e de sua 

versão amadora. Deste modo, o trabalho não tem pretensão em determinar verdades, 

mas sim, contribuir com a história do futebol local, apresentando o desenvolvimento 

dessa atividade esportiva ligado ao crescimento da cidade. 

Para este estudo foram usados como fontes principais de pesquisa os jornais 

Paraná-Norte (1934-1950), primeiro periódico da cidade; e a Folha de Londrina (1952-

1956). Para as lacunas encontradas durante a pesquisa foram consultados alguns jornais 

menores, de curta circulação, e algumas revistas locais. Salientamos a importância do 

uso de periódicos como fonte na construção do discurso Histórico, apesar de suas 

limitações e particularidades.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
3 Londrina possuía 77.382 habitantes em 1950 e 134.821 em 1960, o que nos permite estimar a população 

em 1956 no patamar de 100.000 habitantes. Fonte: Prefeitura de Londrina – Dados populacionais.  
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Nas práticas das corridas do turfe as noções de “tempo” podem ser observadas 

sob diversos aspectos e entendidas como uma categoria multifacetada. O tempo de jogo 

distingue-se do tempo da vida comum e sua duração possui uma periodicidade 

específica que se prolongará “tanto quanto for necessário” (HUIZINGA, [1938] 2010), 

dotado tanto de um caminho como um destino a ser percorrido. Neste sentido, busco 

realizar, a partir de uma perspectiva etnográfica em casas de jogo de apostas do turfe, 

uma aproximação entre estrutura e evento (SAHLINS, 1987) apresentando o jogo como 

uma atividade temporária tendo em vista uma finalidade em si mesma, jogado até a sua 

conclusão, inserido em um ordenamento estrutural e temporal próprio.  

Para tal, discuto o estabelecimento da “semana turfística” como um calendário 

em paralelo ao calendário convencional de modo a delimitar períodos específicos de 

jogo. No turfe, as noções de “tempo” podem ser observadas sob diversos aspectos: O 

tempo de duração de uma corrida, o tempo de criação e treinamento de um cavalo, o 

tempo disponível para apostar, dentre muitos outros “tempos” possíveis. Entretanto, 

aqui seleciono três “tipos de tempo” que se tornaram significativos para a compreensão 

do turfe. Em primeiro lugar, busco ressaltar o (1) tempo como vida, relacionado a um 

conjunto de experiências acumuladas e que estruturam as relações criando as tradições 

dos jogadores. Quanto a isto, as idades elevadas dos jogadores expõem o turfe como 

uma atividade de pessoas em determinado estagio da vida, e sua renovação é 

constantemente questionada. Em segundo lugar, busco explorar a noção de (2) tempo 

como produto e produtor de uma memória cristalizada e coletiva a partir de certos 

acontecimentos significativos. Uma grande corrida, uma disputa intensa ou momentos 

determinantes que remetem a um gradiente de sentimentos e emoções que consolidaram 

as trajetórias dos jogadores no turfe. E por fim, o (3) tempo como uma linha temporal 

de progressão positiva e contínua. O tempo apresentado sob a face da rotina diacrônica 

e de frequência nas casas de jogo. Estar no jogo diariamente é “gastar” o tempo à 

medida que ele se desdobra de corrida em corrida, de jogo em jogo.   
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A proposta desta apresentação é analisar historicamente como a Federação 

Internacional de Futebol Association (FIFA) apresentou em seus documentos oficiais 

(atas dos Congressos e das reuniões do Comitê de Urgência, Boletins oficiais, 

correspondências) as disputas que travou com o Comitê Olímpico Internacional (COI) 

pelo controle das regras do amadorismo na década de 1920. Esta disputa girava em 

torno da definição de amadorismo que deveria ser estabelecida. A FIFA defendia a 

compensação por perda de salário aos atletas e isto permitia a participação nos eventos 

esportivos de pessoas que tinham uma outra profissão. O COI era contra esta medida e 

defendia que o atleta deveria participar do esporte por amor. Ao final dos Jogos 

Olímpicos de Paris em 1924 teve início um debate entre o COI e a FIFA que foi 

fundamental para os rumos do futebol dentro dos Jogos Olímpicos. O debate sobre a 

definição de amadorismo que seria definida colocava em disputa as ideias dos 

presidentes das entidades. De um lado estava o presidente do COI, Baillet-Latour 

(presidente a partir de 1925), e de outro o presidente da Fifa, Jules Rimet. Este debate 

foi levado para o Congresso de Praga de 1925 organizado pelo COI e se prolongou até 

os Jogos Olímpicos de 1928, em Amsterdã. O COI e a FIFA, após muitas reuniões e 

debates, não chegaram a um acordo e ficou decidido pela exclusão do futebol da 

próxima edição dos Jogos que aconteceria em 1932 em Los Angeles. Como resposta a 

esta medida a FIFA decidiu organizar a sua própria competição, a Copa do Mundo de 

futebol que seria disputada tanto por amadores quanto por profissionais. A escolha da 

sede da Copa de 1930 foi definida no Congresso da FIFA realizado em 1929 em 

Barcelona. Portanto, neste trabalho quero apresentar e debater a visão da FIFA sobre 

este processo, pois em trabalhos anteriores investiguei a visão do COI em relação a este 

evento. 
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A configuração do Estado Espanhol é uma colcha de retalhos mal costurada, 

com diversas regiões, que reivindicam uma bandeira, uma língua, uma história, em 

suma, um nacionalismo próprio, que nega o nacionalismo espanhol. Assim como a 

região da Catalunha, o País Basco sofreu com perseguições, censuras e repressão às 

demonstrações de nacionalismo, principalmente, durante os anos da ditadura de 

Francisco Franco. 

Nos últimos anos da ditadura franquista, o nacionalismo basco passou por um 

por um processo de desenvolvimento. Na segunda metade da década de 1970, em pleno 

processo de transição democrática, o Partido Nacionalista Vasco (PNV) atuou 

avidamente pela democracia, concomitantemente, o grupo radical de extrema-esquerda, 

Euskadi Ta Askatasuna (ETA), entrou em seu período de maior atuação, com 

assassinatos e atentados à políticos espanhóis. Foram as duas vias que grupos 

encontraram para reivindicar o nacionalismo basco. 

Com a Constituição de 1978, o governo espanhol reconheceu legalmente as 

Comunidades Autônomas da Catalunha, do País Basco e da Galícia, isso garantiu certa 

autonomia política e cultural dessas regiões. As línguas históricas deixaram de ser 

proibidas, assim como as manifestações nacionalistas. 

No campo futebolístico, o Athletic Club de Bilbao construiu sua história se 

aproximando do nacionalismo basco. Uma das medidas que o clube adotou, ainda na 

década de 1910, foi uma política de contratação que permitia apenas jogadores nascidos 

na região do País Basco (território compreendido pelo norte da Espanha e uma parcela 

do sudoeste da França). Já na ditadura franquista, nos anos mais duros de perseguição 

ao nacionalismo basco, o Athletic Club consolidou seu papel de representante do País 

Basco, principalmente com as conquistas da Copa del Generalísimo (reconhecimento, 

ainda que simbólico da região, pois a taça era entregue pelo próprio Franco ao clube 

campeão). 

Mesmo com o processo de globalização do futebol, que começava a ganhar 

contornos na década de 1980, o futebol basco passou por um grande período de 

conquistas, o Athletic Club foi bicampeonato da Liga (1982-1983 e 1983-194) e da 

Copa del Rey (1984). Entretanto, na década seguinte, a globalização do futebol passou 

por um processo acelerado escancarando contradições, e colocando em choque as 

identidades regionais que os clubes espanhóis haviam construídos historicamente. 

Diante da grande circulação de jogadores, o Athletic Club optou por manter a sua 

restrição aos jogadores estrangeiros, e ainda sim conseguiu se articular minimante 

dentro da lógica mercantil do futebol global. Deste modo, a presente comunicação tem 

como objeto explorar as especificidades do Athletic Club dentro da globalização do 

futebol, levando em consideração a história do clube, mas também considerando o 

nacionalismo basco e a história da própria Espanha. 
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Apesar dos avanços na historiografia do esporte no Brasil, pouco tem se 

discutido sobre a importância do esporte universitário no desenvolvimento dos esportes 

no país. O objetivo desta comunicação, portanto, é apresentar resultados de uma 

Dissertação de Mestrado que trata sobre o tema no período entre 1930 e 1941 

(PESSOA, mimeo). 

O esporte universitário se consolidou no Brasil a partir da década de 1930, 

pouco depois da criação das primeiras universidades brasileiras (DURHAM, 2003). A 

primeira federação de esporte universitário do país foi a Federação Atlética de 

Estudantes, fundada no Rio de Janeiro em 1933. No ano seguinte, seria a vez da 

Federação Universitária Paulista de Esportes, fundada em São Paulo, em 1934. 

O associativismo cumpriu um papel fundamental no desenvolvimento do esporte 

universitário no Brasil. Com efeito, foi a partir da organização estudantil que o 

fenômeno surgiu nas universidades e se consolidou em um circuito nacional de disputas 

acadêmicas, levando a criação da Olimpíada Universitária Brasileira em 1935, realizada 

em São Paulo, pela Federação Universitária Paulista de Esportes. Os acadêmicos não 

recebiam nenhum tipo de auxílio financeiro regular do Estado para manter suas 

entidades esportivas, dependendo diretamente da realização de eventos organizados por 

eles mesmos para arrecadar fundos. Apenas eventualmente agentes do Estado ofereciam 

apoio desse tipo. Com o golpe de 1937, o Estado se apropriou do esporte como parte de 

seu esforço de estabelecer uma hegemonia cultural (DRUMMOND, 2011). Dessa 

forma, a Confederação Universitária Brasileira de Esportes, criada em 1939, sofreu o 

que chamados de “aparelhamento estatal”. A partir desse momento, o controle sobre os 

rumos do esporte universitário brasileiro estaria cada vez mais nas mãos dos 

correligionários de Vargas. Assim, a história do esporte universitário no Brasil se 

estabelece na dinâmica entre o associativismo estudantil e o aparelhamento do Estado, 

se configurando como um exemplo importante para compreendermos o 

desenvolvimento do esporte durante do Estado Novo.    
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O resumo em tela provoca uma reflexão acerca de movimentos em que a dança 

esteve presente em Salvador, considerando a escassez, os limites e as exigências de uma 

pesquisa bibliográfica de caráter histórico. Para o desenvolvimento dessa pesquisa 

optamos pela perspectiva da Nova História, centralmente a História Cultural, pois as 

mesmas se encaixam na visão ontológica que possuímos do fazer científico (MELO 

JÚNIOR, 2015). Como objetivo buscou-se destacar o lugar da dança nas manifestações 

festivas de Salvador, considerando o início de mais um processo de modernização da 

cidade e suas ambiguidades, com um olhar voltado para os espaços em que a dança 

esteve presente, destacando o recorte temporal de 1910 a 1940. Como categorias 

teóricas discutiram-se no texto a Dança – manifestação carnavalesca e seus aspectos 

socioculturais, as manifestações da dança na cidade de Salvador e a modernização do 

centro urbano da capital baiana. Neste sentido, os resultados encontrados apontam que 

as primeiras décadas do século XX foram marcadas por resquícios de uma cultura 

europeia baseada no carnaval português trazido para Salvador pela elite local na época. 

Nele, o entrudo, brincadeira carnavalesca marcada por batalhas de rua com uso de 

bombas de água e farinha (ICKES, 2013), foi proibida pela polícia baiana, por ser 

considerada uma brincadeira que motivava comportamentos desordeiros, e naquele 

momento a imprensa local associou o movimento à cultura afro-festiva, colaborando 

para que parte da elite baiana criasse os cortejos organizados que marcaram os 

primeiros movimentos do carnaval de rua de Salvador, considerado uma festa familiar 

que disseminava a “ordem”. Com a criação dos cortejos tivemos a presença dos 

primeiros carros alegóricos e do samba, ritmo que marcou os primeiros movimentos 

dançantes nas ruas na cidade (VIEIRA FILHO, 1995). Logo, a realização do estudo 

permitiu compreender que com a busca pela modernização, mais especificamente a 

reestruturação do centro comercial urbano, consolidou-se o carnaval como uma festa de 

rua e nele, a presença de algumas das manifestações de dança, como o samba, o afoxé e 

os batuques, que marcaram a formação cultural do povo baiano nas primeiras décadas 

do século XX. 
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O presente trabalho se propõe a analisar as narrativas e as disputas sobre 

representações acerca das Olimpíadas e Paralimpíadas Rio 2016 a partir das percepções 

acerca da ideia de legado presentes nas narrativas de políticos e gestores públicos 

envolvidos na realização dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos Rio 2016. Serão ainda 

cotejados depoimentos e demais falas de gestores e representantes do Comitê Rio 2016 

e de movimentos sociais. Nossas fontes privilegiadas serão as entrevistas de história 

oral produzidas no âmbito da pesquisa “Preservação da Memória das Olimpíadas”, 

parceria entre a FCRB e o CPDOC/FGV. Conhecida como a década dos megaeventos, 

esse período foi iniciado com a realização dos Jogos Pan e Parapan-americanos Rio 

2007 e encerrada com as Olimpíadas e Paralímpiadas Rio 2016 e impactou de diversas 

formas o Rio de Janeiro. Na discussão sobre legados (tangíveis ou não), os Jogos Rio 

2016 encontram grande centralidade, sendo este evento apresentando, pelos Comitês 

Olímpicos e os diferentes governos, como os ‘Jogos da Transformação’. A percepção 

de ‘transformação da cidade’ via projeto olímpico permeou todo o processo seguinte à 

vitória do Rio como cidade-sede, desde os preparativos, organização, realização, 

seguindo como uma pauta até o momento – mesmo que agora se apresente, via de regra, 

pela via da frustração. Apesar da palavra legado estar presente em falas de atores sociais 

distintos, o entendimento sobre essa categoria – assim como aspectos positivos e 

negativos associados a ela – é muito diverso. Se por um lado, em geral, políticos e 

gestores percebiam à época de realização da Rio 2016 essas mudanças de forma 

celebratória e positiva, membros de movimentos sociais as liam negativamente. Um 

exemplo nesse sentido é a expressão “Jogos da Exclusão” cunhada pelo Comitê Popular 

da Copa e das Olimpíadas e em claro contraponto aos “Jogos da Transformação”. Para 

perseguir os objetivos apresentados neste artigo, serão analisados documentos 

institucionais, assim como Dossiês produzidos por movimentos sociais, além dos 

depoimentos orais supracitados.  
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Este trabalho é desdobramento da dissertação de mestrado intitulada A 

UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA E A HISTÓRIA DO LAZER NA CIDADE 

DA BAHIA: rotas, rotinas e rupturas no século XX – 1945-1955 do Programa de Pós- 

Graduação em Educação (PPGE), Faculdade de Educação, UFBA, linha temática 

Educação, Cultura Corporal e Lazer, situando seu objeto em investigações relativas ao 

Lazer, Cidade, História, Modernidade e Educação, a partir do estudo destas práticas no 

estado da Bahia, mais diretamente em Salvador. O questionamento que estabelece a 

pesquisa é: Quais as relações entre a construção da UFBA e o desenvolvimento e a 

fruição das vivências e ações no lazer soteropolitanos, no período entre 1945 e 1955? E 

objetivou investigar o processo histórico de constituição do lazer, em Salvador, entre os 

anos de 45 e 55 do século XX, especificamente a partir da formação da UFBA. 

Metodologicamente adotamos uma abordagem pautada na História Cultural buscando 

apresentar “retratos” fidedignos que incluíssem as impressões e acontecimentos e 

dessem conta da realidade vivida. Foram fontes os jornais e revistas de época, 

notadamente o jornal A Tarde, pois este representava a conjuntura soteropolitana. 

Catalogamos dois tipos de notícias: as ações culturais da época de forma genérica e 

ações onde a UFBA se fizera presente. Num trato qualitativo e recorte temporal 

compreendendo o período imediatamente anterior e também posterior a criação da 

UFBA. Nos momentos analisados, estabeleceu-se no estado uma proposta de projeto de 

modernização e, a UFBA, teve papel importante. Suas construções no âmbito das 

práticas culturais tiveram peso na sociedade soteropolitana, ajudando a construir outras 

vivências e sentidos diversificados. Entretanto observamos que estas construções não se 

traduziram, somente a partir dela e de suas ações, pois a música, teatro, cinema, 

folguedos, festas populares, passeios às praças e praias, eram uma constante vivência 

dos baianos. Portanto fica nítido que embora o desejo de alguns grupos (sobretudo uma 

elite baiana) caminhe no sentido de imposição de um modo de fazer e ser, são 

transformados da mesma forma que transformam a cidade, pois o saber e cultura 

popular acrescenta ao saber e cultura erudita e, lhe empresta peculiaridades que dão a 

produção da cidade um tom único, local e carregado de identidade, e por fim, 

observamos também o papel significativo dos estudantes universitários nesta 

transformação, cabendo desdobramentos diversos a partir do estudo. 
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