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Nos últimos anos, a temática do futebol tem ganhado destaque nas discussões que
envolvem a cultura urbana. No entanto, dentre os recentes estudos que privilegiaram as análises
socioculturais da cidade de Belo Horizonte no início do século XX, são escassas as abordagens
que tomaram o futebol como um fenômeno cultural relevante para a compreensão da dinâmica
social daquele período.
Esta dissertação propõe-se a discutir a dinâmica sociocultural da cidade de Belo
Horizonte no período entre 1897 a 1927. As análises tomam como eixo principal um estudo
multidisciplinar da representação do futebol como um emergente fenômeno social que
contribuiu para a construção de identidades coletivas e para a integração social na cidade.
Foram utilizados, como fonte de pesquisa, jornais e revistas que circulavam na cidade no
período enfocado pelo estudo. Mas devido à escassez desses materiais, recorreu-se também à
utilização do recurso da história oral como metodologia complementar que subsidiou a pesquisa.
O trabalho busca contribuir para o aprofundamento das análises sobre futebol, situando-o
como importante fenômeno para a compreensão da vida social belo-horizontina no início do
século XX.
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In the last years, soccer has gained emphasis on discussions involving the urban culture.
However, among the recent studies that focused on the sociocultural analysis of the city of Belo
Horizonte in the beginning of the 20th century, there are scarce approaches that undestood soccer
as a cultural phenomenon relevant to the understanding of the social dynamics of that period.
This dissertation aims at discussing the sociocultural dynamics of the city of Belo
Horizonte from 1897 to 1927. The analyses focus on a multi-disciplinary study of the
representation of soccer as an emergent social phenomenon that contributed to the construction
of collective identities and to the social integration in the city.
Newspapers and magazines published at that time were used as sources for the research.
Due to the scarcity of these materials, however, oral history was also used as a resource of
complementary methodology to give support to the research.
This study, therefore, seeks to contribute to the development of the analysis about
soccer, placing it as an important phenomenon for the understanding of social life in Belo
Horizonte in the beginning of the 20th century.
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A análise das relações sociais que se construíram a partir da prática e do envolvimento
com futebol, na cidade de Belo Horizonte, durante as três primeiras décadas do século XX,
constitui o tema central desta dissertação. A proposta é discutir, através de um estudo
multidisciplinar, a representação do futebol como componente sociocultural da cidade,
procurando identificar as formas de sociabilidade e de identidades coletivas construídas em
torno das suas atividades período de sua introdução na capital mineira.
Nos últimos anos, foram difundidos inúmeros estudos acerca da dinâmica sociopolítica e
cultural da cidade de Belo Horizonte durante as suas primeiras décadas de vida. Analisaram-se
diversas temáticas que encamparam uma enorme gama de abordagens. Essas pesquisas têm
possibilitado a ampliação do campo de entendimento e, paralelamente, o (re) descobrimento de
novas perspectivas e possibilidades analíticas acerca dos PRGRVGHYLGD da cidade. Inúmeros são

os exemplos que podem ser mencionados, mas, por se aproximarem do eixo temático desta
dissertação, torna-se relevante destacar as contribuições de JULIÃO (1992), de ANDRADE
(1996) e de SILVEIRA (1996). Essas autoras discutem as questões socioculturais da recémcriada Capital, situando-as em um discurso modernizador, apoiadas pelas utopias cosmopolitas1
que inspiravam as elites locais e que ganharam sustentação política no governo republicano.
O ponto convergente entre essas pesquisas aponta para uma compreensão global que leva
a concluir que a construção dos cenários físico e cultural de Belo Horizonte obedeceram à lógica
mundial de aspiração modernizadora. Segundo BELLUZZO (1999:171), a modernização
assume diversas faces, não se restringindo ao plano estrutural ou social, mas também

modificando os aspectos culturais, interferindo diretamente no PRGXV YLYHQGLV de uma
população. Todavia, apesar do afloramento de uma diversidade de estudos que centraram nas
discussões em torno cultura urbana belo-horizontina, são ainda escassos os trabalhos que
incorporam a discussão do futebol, na cidade, como símbolo de um modo de vida moderno
(ELIAS,1994:200) requerido pelas elites locais.
O esporte como elemento fundamental na formação do escopo social moderno
(HOBSBAWM, 2002) ganhou destaque em estudos que enfocam o futebol nas cidades do Rio
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de Janeiro e de São Paulo, situando-os no contexto de transformações que se desenvolveram no

período denominado de EHOOHpSRTXH brasileira (SEVCENKO, 1998). Tem-se, como exemplo, a

tese de doutorado de Leonardo PEREIRA, publicada em 2000 ()RRWEDOOPDQLD XPD KLVWyULD
VRFLDO GRIXWHERO QR 5LRGH MDQHLUR±), a qual retrata minuciosamente a construção

social do futebol carioca nas suas primeiras décadas de vida. PEREIRA constrói uma análise
meticulosa acerca da formação dos clubes de elite e de subúrbio no Rio de Janeiro, mostrando
uma grande diversidade de relações sociais construídas a partir da sua prática. O autor aborda
ainda o processo de consolidação do futebol como símbolo nacional, buscando suas raízes
históricas e sociais.
Já o futebol paulista ganha destaque no estudo de SANTOS NETO, intitulado “9LVmRGR

MRJRSULPyUGLRV GR IXWHERO QR %UDVLO”. O objetivo central da obra é estabelecer uma
contraposição em relação à historiografia tradicional que aponta Charles Miller como o
precursor do futebol na cidade de São Paulo. De forma inovadora, o autor situa suas discussões
em torno do futebol praticado nas escolas da capital e do interior do Estado, mostrando
alternativas para a compreensão do processo do seu desenvolvimento nas cidades paulistas entre
a última década do século XIX e as duas primeiras do século XX.
Em comum, os estudos mencionados mostram que o período embrionário do futebol,
nos principais centros do país, obedece uma lógica elitizada, na medida em que sua
disseminação se deu primordialmente pelos segmentos mais abastados da população. O esporte,
difundido tanto pelos clubes quanto pelos colégios particulares, consistia em uma prática
elegante e cosmopolita restrita a uma pequena parcela da população.
Partindo dessa perspectiva, esta dissertação discute a gênese do futebol belo-horizontino,
inserindo-a no rol das transformações no modo de vida da cidade, ocorrida nas três primeiras
décadas do século XX. Os ares modernos que trouxeram consigo o “impulso esportivo”
encontraram, na nova Capital, um solo fértil para sua disseminação. Dessa forma, o feixe de
relações sociais e das representações culturais circunscritas naquele período só se tornam
inteligíveis, se forem relacionadas às análises das utilizações que ganharam os espaços públicos
belo-horizontinos, após a inauguração da capital. A utopia da cidade moderna passou a adquirir
traços concretos, na medida em que os espaços absorveram suas destinações e ainda

De acordo com as análises de CEDRO (2002:145), inserido no discurso modernizador, ³R SUHVHQWH VH WRUQD
VHPSUHDOJRYLQFXODGRDRLQWHUQDFLRQDO´
1
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incorporaram novas funções pleiteadas pelos seus usuários. Sendo assim, o HVSDoR tornou-se um
elemento fundamental para a compreensão das relações sociais naquele período.
A concepção urbanística moderna adotada na construção da cidade destinou parte da
área central para a construção do Parque Municipal. Com sua localização privilegiada, o Parque
prestava importante serviço às elites locais. Inspirado pela tríade urbanística “ salubridade,
comodidade e embelezamento” , o parque espelhava as preocupações da comissão construtora
em relação aos espaços verdes e das áreas de lazer para os habitantes (SALGUEIRO, 1997:160).
Um ano ao após sua inauguração, o Parque já acumulava outros usos além daqueles destinados
pelos construtores. As corridas de bicicleta, em 1898, demonstravam que aquele espaço serviria
de abrigo para outras práticas esportivas. Em 1904, rapazes da alta sociedade local fundaram o

6SRUW &OXE, o primeiro time de futebol da cidade. A partir de então, o Parque entrou
definitivamente para a história da cidade como um local destinado às práticas esportivas.

Nessa lógica, torna-se necessário para esta pesquisa tomar como ponto de partida o
estudo das relações de sociabilidade construídas a partir das práticas futebolísticas que se
desenvolveram no Parque Municipal. Paralelo a outras práticas esportivas, o futebol ganhou
destaque entre os freqüentadores do Parque, os quais logo levaram a sua prática para outros
locais situados no centro da cidade. A partir desse contexto, é que se busca desenvolver a
análise do futebol como parte integrante das transformações no modo de vida da cidade nos três
primeiros decênios do século XX. Encarado pelas elites como um hábito elegante e saudável, o
futebol incorporou-se ao rol das atividades mais apreciadas naquela conjuntura. Se, para seus

praticantes, o futebol carregava a simbologia do QRYRKRPHP, saudável, viril e cavalheiro, para
os espectadores, a participação nos eventos esportivos traduzia-se como uma prática elegante e
que marcava a sua distinção. ELIAS & DUNNING (1996) mostram que o futebol, como outros

esportes, se enquadram nas práticas FLYLOL]DGRUDV. Para eles, a individualização, a busca da
emoção, a tensão e o conflito, fatores intrínsecos às sociedades modernas, podem ser
encontrados nas relações desenvolvidas pelo futebol:
“ Por tanto, la búsqueda del placer es, en resumen, egócentrica, dirigida a uno mismo,
mientras que la búsqueda de recompensa y de emocion para los espectadores va dirigida
a los otros. (ELIAS & DUNNING, 1996:251)

A partir dessas considerações é que afloram os questionamentos relativos ao
desenvolvimento do futebol em Belo Horizonte e da construção das identidades coletivas
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inerentes à sua dinâmica. A primeira questão trata da compreensão do processo de disseminação
do futebol no país, no período que se estendeu das últimas décadas do século XIX e na primeira
década do século XX. Discutem-se quais fatores teriam colaborado para disseminação do
futebol e não de outros esportes modernos no país. Um outro questionamento que se levanta é
em torno dos elementos físicos e culturais presentes àquele contexto, os quais possibilitaram o
rápido desenvolvimento e difusão do futebol na elite belo-horizontina. Uma última questão
proposta refere-se às múltiplas identificações que o futebol representou para alguns grupos
existentes na cidade. Ou seja, o porquê, paralelamente o futebol, se configurou como uma
prática requintada que incorporava traços de distinção para alguns, uma possibilidade de autoafirmação social para as mulheres e ainda um importante fator para a integração étnica dos
imigrantes italianos.
Para tanto, o corte cronológico estabelecido nesta dissertação engloba o período que se
estendeu entre os anos de 1897 e 1927. Apesar das pesquisas realizadas em torno da origem do
futebol belo-horizontino apontarem o ano de 1904 como o marco inicial desse esporte na cidade,
encontram-se indícios que levam a relacionar o surgimento do futebol naquele ano a outras
práticas esportivas que faziam parte do cotidiano do Parque Municipal desde sua inauguração,
no ano de 1897. O período subsequente ao ano de 1904 foi marcado pela disseminação do
futebol em outros espaços da região central da cidade. Ao ganhar notoriedade nas camadas mais
abastadas da população, o esporte passou a ser incentivado pelo Estado, que cedeu importantes
áreas no centro da cidade como também no Prado Mineiro2, para a construção de estádios. Essa
fase, que se desenvolveu aproximadamente até o ano de 1927, marcou a disseminação do
futebol e das atividades sociais que se agregaram em torno da dinâmica dos principais clubes da
cidade. No final da década de 1920, o futebol belo-horizontino, acompanhando uma tendência
que percorria as principais capitais do país, inseriu-se em uma nova fase que se denominou de
“ amadorismo marrom” . Nessa etapa, com a crescente popularização do esporte e aumento na
qualidade técnica dos atletas, os clubes passaram a conceder “ incentivos” financeiros aos seus
jogadores, dando início ao processo que culminou, em 1933, com a profissionalização do
futebol na maioria das capitais brasileiras. Cabe ressaltar que a análise do esporte, nesse
período, não foi contemplada nessa dissertação. Uma vez absorvido pelas camadas menos
2

Desde 1906, esse local, situado na região suburbana da cidade, abrigava as corridas de cavalos. Por volta do ano
de 1913, foi construído um pequeno estádio onde passou a se realizar jogos de futebol.
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favorecidas da população, o futebol ganhou novas representações socioculturais que se
mostraram distintas daquelas encontradas nas duas primeiras décadas do século XX.
Dessa forma, o eixo central desta pesquisa não se propôs a desenvolver uma análise do
futebol, a qual enfoque apenas suas dimensões esportivas ou lúdicas (HUIZINGA, 1980). Pelo
contrário, postula-se a hipótese de que o desenvolvimento do futebol e das relações sociais que
passaram a circundá-lo estavam diretamente relacionadas a uma atmosfera sociocultural
emergente construída historicamente. Assim, a análise da sociogênese do futebol belohorizontino não possui um fim em si mesma, mas uma compreensão das relações socioculturais
que envolveram a construção de identidades coletivas naquele período.
Para a realização desta pesquisa, foram selecionados, a partir da bibliografia citada,
alguns autores que com sua obra serviram como referenciais teóricos para a abordagem
histórica, sociológica e antropológica da relação cidade-futebol.
As proposições de GALEANO (1994), AQUINO (2000) e GIULIANOTTI (2002) são
fundamentais para compreensão do desenvolvimento histórico do jogo de futebol e das suas
representações para as sociedades que o praticaram. Os autores mostram que, em cada momento
histórico, os jogos conhecidos como “ pré-futebolísticos” 3 possuíam significações distintas para
cada povo que o praticava.
Em relação às discussões inerentes à história do futebol brasileiro, toma-se como
referência o clássico trabalho de MAZZONI (1950), que discute a introdução do futebol no país
a partir de uma versão considerada “ elitista” pela atual historiografia. A construção formulada
por ele sugere a mitificação de personagens como Charles Miller e Oscar Cox, considerados, em
sua obra, os precursores do futebol nas cidades de São Paulo e Rio de Janeiro respectivamente.
Por sua vez, o estudo de SANTOS NETO (2002) busca romper com uma visão histórica do

futebol brasileiro, a qual se estabeleceu na ótica DQJOREUDVLOHLUD Para o autor, encontram-se na

história variadas fontes que levam à conclusão de que o futebol se desenvolveu em outros
pontos do país, obedecendo a diferentes dinâmicas sociais em sua construção.
Em relação à história do futebol belo-horizontino, são escassos os estudos que se
comprometeram a realizar uma análise sistemática do período embrionário do esporte na cidade.
Tem-se, no entanto, os estudos de ZILLER (1997) e BARRETO (2000), que ao realizarem as
3

Esses jogos, em sua maioria, possuíam como finalidade básica o ato de golpear uma bola com os pés.
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pesquisas históricas referentes, respectivamente, às origens do Clube Atlético Mineiro e
Cruzeiro Esporte Clube, contribuíram com dados importantes para a reconstrução histórica do
futebol naquele período.
Ao inserir o futebol no contexto das transformações ocorridas na vida urbana no início
do século XX, buscou-se relacionar sua análise ao cenário modernizador que envolveu a cidade
nas suas dimensões políticas, urbanísticas e socioculturais. Assim, ao retomar sinteticamente as
dimensões da modernidade, foram fundamentais para essa reconstrução os subsídios
encontrados nos trabalhos de GIDDENS (1991), HABERMAS(1998) e BERMAN (2001). Já os
estudos de JULIÃO (1992), ANDRADE (1996) e SILVEIRA (1996) contribuíram
decisivamente para a compreensão da inserção da vida urbana belo-horizontina no rol de
transformações descritas pela modernidade. As representações do conflito estabelecido entre os
valores modernos que emergiam e os valores tradicionais que permeavam a vida dos moradores
da jovem capital podem ser exemplificadas através do estudo de ALMEIDA (1996). Sua
pesquisa que enfoca as transformações ocorridas na Matriz da Boa Viagem, no início do século
XX, traduz o embate político-social que se estabeleceu durante o período da gênese
sociocultural belo-horizontina.
O estudo das características urbanísticas de Belo Horizonte tornou-se fundamental para a
compreensão da dinâmica sociogenética do futebol na cidade. Compreendidos nas análises de
ELIAS (1994), ELIAS & DUNNING (1996) e HOBSBAWM (2002), como elementos
fundamentais para a construção da civilização moderna, o futebol e outros esportes praticados
naquele período ganharam espaços em locais privilegiados da cidade, uma vez que seus
praticantes compunham as elites locais. Nesse sentido, os trabalhos de LEMOS (1988) e
VERIANO (2001) constituem importantes contribuições para essa temática, na medida em que
desenvolvem importantes discussões acerca das concepções adotadas no planejamento urbano
da cidade bem como nas destinações previstas para sua utilização.
Seguindo esse raciocínio, pode-se perceber que a difusão dos esportes nesse período não
obedeceu apenas a uma dinâmica local, ou seja, à própria concepção urbanística da cidade. As
novas utilizações dos espaços públicos como também as práticas esportivas emergentes
obedeciam a uma inspiração internacional. Os trabalhos de PEREIRA (2000), SOARES
(2001,2002), GIULIANOTTI (2002) e HOBSBAWM (2002) inserem as atividades físicas e os
esportes no conjunto de ideologias higienistas incorporadas pelo Estado e logo após propagadas
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em nome do “ bem-estar” da população. A partir dessas análises, torna-se perceptível a forma
elitista como ocorreu a difusão do futebol em todo país.
A questão das identidades coletivas construídas a partir das relações que envolveram o
futebol belo-horizontino no período analisado é apresentada nessa dissertação a partir das

análises de BOURDIEU (1983), ELIAS & DUNNING (1996), BARTH DSXGPOUTIGNAT &
STREIFF (1998), CASTELLS (2000), NEVES (2000), e LUCENA (2001).
Os autores, aqui apresentados a partir de uma síntese de suas idéias similares, mostram
que a identidade está diretamente relacionada ao processo de socialização. É construída
socialmente em atos de escolhas pessoais. Se sua construção precede de uma escolha, significa
que o indivíduo, ao construir determinado traço identitário, na pior das hipóteses, optou por duas
alternativas. Desse modo, a construção da identidade é marcada pela diferença, ou seja, a
definição do “ ser” é uma oposição ao “ não-ser” . Simultaneamente à demarcação da diferença, a
identidade é também a busca da semelhança, de traços, gostos, aptidões, credos, paixões e
afinidades que aproximam os indivíduos dos seus “ iguais” . As construções das diferenças e
similitudes implicam a exclusão e inclusão de significados culturais e simbólicos que demarcam
a fronteira das identidades pessoais, como também das identidades coletivas. A identidades não
possuem rigidez temporal. São construções cambiantes, fluidas, mas que possuem um
referencial circunscrito na memória. Nesse sentido, a memória é, pois, “ substrato da
identidade” .
Sobre a questão da memória, NORA (1993) e NEVES (2000) constituíram importantes
referências para sua análise e compreensão. Em comum, os autores mostram a importância da
memória para a recuperação dos vestígios históricos que se perderam no passado. Além disso, o
exercício de rememoração constitui-se não apenas como a reconstrução da história, mas como a
busca da própria identidade que se desmanchou com o tempo. Esse aspecto ficou evidenciado
nas entrevistas realizadas nesta dissertação. Em vários depoimentos colhidos, as pessoas se
ligaram ao futebol no início do século XX, deixaram transparecer a emoção que aflorou, quando
rememoraram experiências relacionadas à construção de identidades em um tempo passado.
Dada a escassez dos registros escritos em torno do período inicial do futebol belohorizontino, o depoimento das pessoas que, de alguma forma, se envolveram com o futebol
naquele contexto ou de pesquisadores que contribuíram para a reconstrução histórica daquele
período tornou-se importante fonte para a construção de documentos históricos. A utilização da
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história oral foi um exercício instigante. O contato com uma metodologia emergente forçou a
adoção de alguns “ cuidados” procedimentais, os quais segundo NORA (1993:16), são
fundamentais para que a carga emocional do entrevistador e dos entrevistados não
comprometam o conteúdo histórico depreendido nos relatos. As entrevistas buscaram analisar,
através de testemunhos, o contexto histórico-social, o cotidiano dos moradores, bem como as
formas tácitas de desenvolvimento de sociabilidades e de construção de identidades no período
analisado.
O recurso da história oral foi, portanto, utilizado como metodologia complementar nesta
dissertação e fundamentou-se, principalmente, nas análises de EVANS (1992), THOMPSON
(1992), NORA (1993), CAMARGO (1994) e NEVES (2000).
As análises dos autores demonstram que a história oral se constitui como um importante
recurso para as pesquisas históricas, como também para a construção de fontes para outras áreas

do conhecimento humano. De acordo com EVANS DSXGTHOMPSON (1992:104-105):

“ a história oral é uma técnica que, presumivelmente, pode ser utilizada em qualquer
ramo da disciplina. Sua denominação também sugere – na verdade requer – uma área de
trabalho diferenciada, quando de fato, para quem quer que tenha coletado evidência oral
em campo, durante qualquer espaço de tempo, é evidente que compilar fonte orais é uma
atividade que aponta para a conexão existente entre todos os aspectos da história e não
para as divisões entre eles.”

CAMARGO (1994:27) mostra que “ o uso da metodologia da história oral possibilita melhor
compreensão de sistemas e realidades complexas muitas vezes impenetráveis pela
documentação tradicional.” No caso das relações desenvolvidas no futebol, os aspectos
relacionados aos sentimentos pessoais que envolviam os jogos tornam-se muitos mais
perceptíveis quando captados nos depoimentos. Na análise de THOMPSON (1992), pode-se
notar que, através do processo que envolve a rememoração dos entrevistados, é possível
reconstruir não somente a narrativa pessoal dos entrevistados, mas também a história coletiva
daquele período. Assim como NORA (1993), o estudo de NEVES (2000) alerta para a
importância fundamental que se deve destinar aos critérios para a realização das entrevistas:
“ Uma das maiores potencialidades da história oral refere-se ao seu caráter heterogêneo e
essencialmente dinâmico de captação do que passou, segundo a visão de diferentes
depoentes. Trata-se de uma operação bastante complexa de produção de conhecimento
que envolve, simultaneamente, intersubjetividade e busca de construção de evidências
históricas. O esforço do historiador deve voltar-se tanto para o estímulo ao afloramento
aberto e dialético do ato de rememorar do depoente, quanto para a realização de uma
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operação intelectual que demanda crítica e análise, especialmente na fase de preparação
dos roteiros das entrevistas e na análise e interpretação do documento produzido.”
(2002:112).

Foram realizadas sete entrevistas com pessoas que se envolveram com o futebol em Belo
Horizonte no início do século XX. Jogadores, torcedores e moradores da cidade que, de alguma
forma contribuíram para a reconstrução histórica e sociocultural da cidade e do futebol naquele
período. Dadas as dificuldades em se encontrar pessoas que moraram em Belo Horizonte e se
relacionaram com o futebol nas três primeiras décadas do século XX, foram incorporadas à
pesquisa mais quatro entrevistas realizadas com pesquisadores do futebol belo-horizontino.
Essas entrevistas tornaram-se importantes fontes de informação, na medida em que contribuíram
para a complementação daquelas realizadas com os antigos torcedores e jogadores.
Em relação aos depoimentos dos jogadores, torcedores e moradores da antiga Belo
Horizonte, optou-se desde o primeiro momento pelas entrevistas temáticas, uma vez que as
narrativas de vida, na maioria dos casos4, desviam a atenção do entrevistado para outros
assuntos que não se inserem ao universo da pesquisa.
As questões propostas nas entrevistas buscaram, de forma geral, direcionar a
rememoração dos entrevistados para o objeto pesquisado. Isso, no entanto, não os privou de
relembrarem situações particulares ou coletivas significativas em suas trajetórias e, portanto,
importantes para a questão da construção identitária.
Sendo assim, a história oral tornou-se uma das mais significativas fontes desta
dissertação, uma vez que a expressão dos sentimentos captados na oralidade distingue-se
incontestavelmente da expressa em textos escritos.
Os jornais e revistas que circulavam em Belo Horizonte no início do século

constituíram-se também como importantes fontes para essa pesquisa. Destacam-se os MRUQDLV

'LiULRGH0LQDV, 2'LiULR, 0LQDV6SRUW, 0LQDV(VSRUWH, 2IRRWEDOO e as revistas 9LGDGH0LQDV

e 9LWD. Esses periódicos, pesquisados na &ROHomR/LQKDUHV disponível na Biblioteca Central da

UFMG e em acervos particulares, apesar de não se encontrarem disponíveis em sua seqüência,
foram peças determinantes para a compreensão da inserção do futebol no cotidiano dos
moradores da cidade.
4

Essa situação ficou evidenciada quando realizamos, no ano de 1999, a pesquisa oral para a monografia de
bacharelado em História na Puc-Minas, intitulada “ A importância do Clube Atlético Mineiro na cidade de Belo
Horizonte” .
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Quanto à estrutura, esta dissertação apresenta-se dividida em três capítulos.
O primeiro capítulo estabelece uma breve reconstrução histórica do futebol. Buscou-se
na Antiguidade, a origem do futebol que, se encontrava em jogos que em diferentes pontos do
planeta, incorporaram a prática de se golpear a bola com o pé. Esses jogos possuíam finalidades
e significações diferentes para as civilizações que os adotaram. Na Idade Média, dadas as

semelhanças nas práticas SUpIXWHEROtVWLFDV ocorridas no continente europeu, os estudiosos

passaram a denominar o esporte como IRONIRRWEDOO. A partir dessa conceituação, é que estudos

mais precisos analisam o desenvolvimento do futebol na Inglaterra, onde se estabeleceu a
unificação das regras desse esporte no final do século XIX. A discussão da introdução do
futebol moderno na América do Sul e no Brasil também ganha destaque nesse capítulo. Discutese tanto as visões tradicionais como as novas pesquisas que abordam o processo de introdução e
difusão do futebol no país. Ainda no primeiro capítulo, percorre-se a história da introdução do
futebol na cidade de Belo Horizonte como também os processos histórico-sociais que
envolveram a de fundação dos três principais clubes da cidade.
O segundo capítulo refere-se ao fenômeno futebolístico desenvolvido em Belo Horizonte

como parte integrante das transformações no PRGR GH YLGD preconizadas pelas elites locais.
Nessa lógica a dinâmica do futebol gira em torno das aspirações modernizantes difundidas pelo
Estado republicano. As novas concepções urbanísticas como também as novas destinações
atribuídas aos espaços públicos, ao se entrelaçarem com os hábitos cosmopolitas que emergiam
dos segmentos mais abastados da sociedade, propiciaram as condições favoráveis para o
desenvolvimento do futebol na região central da cidade.

Finalmente, no terceiro capítulo, busca-se discutir o processo de construção de
identidades e de redes de sociabilidades que se ligaram ao futebol belo-horizontino no início do
século XX. A relação futebol/cidade foi construída e ampliada na medida em que os eventos
sociais ligados a esse esporte promoveram, para diferentes grupos que a ele se associaram, a
possibilidade de ampliação da sua convivência social como também de suas identidades
coletivas.
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“ ...devo dizer que, se não há diferenças entre os fatos da história e da ficção, então não
faz sentido ser historiador.”
Eric Hobsbawm
(HELAL,2001:13)

Atualmente, os estudos que contemplam a cultura urbana elegem a cidade como o ORFXV
das transformações. É o lugar onde acontecem as divergências entre as representações modernas

e os valores tradicionais. É onde se procede o conflito entre as antigas e as novas instituições. A

cidade torna-se, então, palco da convivência conflituosa entre os tradicionais PRGRVGHYLGD e os
novos que, são construídos ou reconstruídos em seu espaço.

A jovem Belo Horizonte, que nasceu portadora de um HWKRV de inspiração cosmopolita,

moderno, saudável, esteticamente correto, possuía, paradoxalmente, representações culturais
interioranas descritas em seu conjunto de hábitos anacrônicos em relação ao seu projeto
urbanístico moderno. No entanto, os ares do “ breve século XX” não tardaram em chegar à nova
Capital. Para HOBSBAWM (1995), em nenhuma outra época da história as transformações
ocorreram de forma tão avassaladora na sociedade. Belo Horizonte não fugiu à regra. Com a

tarefa de se tornar a sonhada Fapital moderna, a cidade em suas três primeiras décadas de vida,

conviveu com um profundo antagonismo entre seu espaço moderno e sua população habituada a
conviver com hábitos considerados ultrapassados (ANDRADE,1996:5). O convívio social
restrito aos eventos tradicionais ganhou outras dimensões com os novos usos que adquiriram os
espaços públicos. A elite, ainda pouco numerosa, experimentou a sensação do cosmopolitismo.
Passou a freqüentar teatros, cinemas e cafés como se estivesse em Paris. Assistiu, jogou e
estabeleceu vínculos sociais em torno do futebol como se morasse em Londres ou Manchester.
É certo que, a chegada do futebol a capital mineira, só se fez possível através de um
longo processo de transformações inscritas na história. Nessa perspectiva, a proposta inicial
deste estudo é reconstruir, de forma sintética, a trajetória histórica dos jogos de bola que
antecederam o futebol moderno, observando suas diversas representações culturais adquiridas
pelos povos que os praticaram.
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2IXWHERO
Apesar dos esforços em busca das origens do futebol, há ainda, na historiografia, algumas
controvérsias sobre a época e o local do seu surgimento. A complexidade dessa discussão tornase mais evidente à medida que procura na história, os vestígios da existência de jogos ou
brincadeiras corporais que possam ter alguma ligação com o esporte hoje denominado futebol.
Sendo assim, torna-se, no mínimo impreciso afirmar que jogos5 ou brincadeiras que
pressupunham como movimento principal o ato de golpear o pé contra uma bola ou outro
objeto, possam ser considerados como precursores do futebol.
Entretanto, boa parte dos estudiosos6 que se dedicaram ao futebol, assume essa linha
analítica como a única forma de desvendar a origem do esporte mais popular da atualidade. Para

eles, é na milenar civilização chinesa que se pode encontrar as origens do MRJRGDEROD.

Com o apoio de pesquisas realizadas em torno da trajetória histórica do futebol, esse
capítulo traça uma breve reconstrução histórica desse esporte, buscando demonstrar sua
evolução ao longo do tempo em diversos lugares do mundo. Após sua chegada do Brasil no
final do século XIX, analisa-se as teorias que enfocam sua implantação como também os estilos
aqui desenvolvidos no início do século XX. Finalmente, o recorte se fixará em Belo Horizonte
no ano de 1904, com o objetivo principal do capítulo que se propõe a analisar a história da
formação dos três principais clubes de futebol da cidade.
Segundo GIULIANOTTI (2002:15), no período neolítico, os habitantes da província de
Shan Xi, já fabricavam, de forma primitiva, bolas de pedra para serem chutadas em um jogo. De
acordo com GALEANO (1995:25), há cinco mil anos, malabaristas chineses equilibravam uma
bola utilizando os pés. Segundo AQUINO (2002:11), há cerca de dois mil e trezentos anos, os

chineses jogavam o WVXWFKX que significa em chinês “ golpe na bola com pé” . O WVXFKX,

idealizado pelo imperador <DQJWVH, servia para treinamento militar e era bastante simples. Num
campo de 14 metros de lado, oito jogadores, sem poderem deixar a bola tocar no solo, tentavam

passá-la além dos limites demarcados, por duas estacas fincadas no chão e ligadas por um fio de

Sobre o MRJR como atividade cultural, ver HUIZINGA (1971:31)
Podemos citar AQUINO (2002), GIULIANOTTI (2002), GALEANO (1995), WALVIN (1994), CARRANO
(2000).
5

6
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seda. Acredita-se que o jogo agradou a população e, logo, perdeu as características de
treinamento militar, passando a ser diversão para os habitantes.
)LJXUD±*UDYXUDFKLQHVDGDGLQDVWLD0LQJVpF;9

Fonte: GALEANO (1995:23)

Segundo PORTO & MÁXIMO (1969:11), por volta do ano 4500 a.C, existia no Japão um

jogo semelhante ao futebol moderno. Tratava-se do .HPDUL, disputado por nobres da corte
imperial em volta de uma cerejeira. O esporte consistia em jogar a bola com as mãos e os pés.
Escravos, situados do lado de fora de uma cerca que delimitava o campo de jogo, eram os
encarregados de repor a bola para que os nobres continuassem com sua diversão.
Na América pré-colombiana, também se encontram relatos da existência de esportes que se
caracterizavam pelo uso da bola.Segundo GALEANO (1995:27), há cerca de mil e quinhentos
a.C, uma bola de borracha era utilizada para representar o sol, em cerimônias no México e na
América Central. Não se sabe ao certo, quando os índios começaram a utilizá-la em jogos, mas,
segundo o autor, a bola era golpeada com os pés, antebraço e com o quadril. De acordo com
AQUINO(2002:13), os jogos se diferenciavam entre as várias tribos americanas. No lugar em

que se situa o atual território chileno, viviam os DUDXFDQRV que jogavam o SLULPDWXPNa região

da Patagônia, onde habitavam os WHKXHOFKHV, o esporte praticado era o WFKRHFNDK Já em Cópan,

importante cidade maia da América Central, jogava-se o SRNWDLSRNTal esporte era praticado

com bolas de borracha maciça em um campo de 490 pés de comprimento por 100 pés de
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largura. Entre os astecas, o jogo da bola era conhecido como XOODPDOLW]L os mexicanos o

chamam de WODFKWOLSegundo AQUINO (2002:13),

“ havia argolinhas de pedra colocadas nas extremidades da cancha simbolizando o lugar
onde o sol nasce e se põe. A disputa consistia em jogar a bola de um lado a outro e
quando um jogador conseguia arremessar a pelota através das argolinhas de pedra,
contava-se um ponto. Era proibido o uso das mãos e dos pés. Jogava-se a pelota
unicamente com o joelho, o cotovelo, o ombro e muitas vezes com os quadris.”

Os jogos entre os astecas e maias estavam ligados a rituais religiosos. No jogo XOODPDOLW]L dos
astecas, os perdedores eram sacrificados aos deuses e seus corpos pintados de vermelho; seu era
sangue oferecido para que o solo se tornasse fértil e as chuvas fossem abundantes.
Remetendo-se à Grécia antiga, a historiografia tem se referido com insistência a um

esporte chamado HS\VNLURV No primeiro século antes do nascimento de Cristo, na Cidade-

Estado de Esparta, praticava-se o HS\VNLURV, com equipes de quinze jogadores cada, cuja os
quais chutavam uma bexiga de boi, recheada com areia e ar. O jogo era praticado nas casernas

durante os treinamentos militares. Escritores da época se referiam às expressões usadas por

jogadores durante a partida: “ ERODORQJDSDVVHFXUWRERODSDUDIUHQWH´ AQUINO (2002:12),

relata que o HS\VNLURV, apesar de não se incluir nas Olimpíadas gregas que se realizavam de

quatro em quatro anos, era um esporte bastante popular e juntamente com o DSRUD[LV a IrQLGDe

o HSLFHQR, era classificado na categoria de VSKDLURPDFKLD, ou seja, um grupo de esportes em
que a bola era jogada com as mãos ou com os pés.

Ao iniciar a Era Cristã, o Império Romano dominava boa parte do mundo então conhecido.
Nas terras romanas o futebol já possuía algumas características do esporte que conhecemos

atualmente. Chamava-se KDVSDUWXP e assemelhava-se ao HS\VNLURV grego. Sua originalidade
para a época reside no fato de possuir regras rígidas, tanto para a disputa, quanto para o
posicionamento dos jogadores em campo: dois times adversários com suas linhas de defesa e de
atacantes, esquemas táticos e pontos para os que atravessavam as linhas inimigas. O jogo era
disputado com uma bola de bexiga de boi coberta por uma capa de couro. O campo, retangular,
tinha uma linha divisória e duas linhas de meta. A bola passava de jogador para jogador, sendo

tocada com os pés. Os jogadores mais lentos jogavam na linha de meta chamada de ORFXV

VWDQGLXP Os mais fortes e ágeis jogavam no ataque. Os meio-campistas, PHGLFXUUHQV, eram

encarregados de passar a bola da defesa para o ataque. O exercício se prolongava por horas e

23

horas seguidas. Sua função básica, além de cuidar do físico dos soldados, era proporcionar a
comandantes e comandados, maior visão do campo de batalha. Segundo GALEANO (1995:25),
existem relatos de que o imperador Júlio César foi muito habilidoso no jogo da bola e que Nero
já não possuía a mesma habilidade. Tais registros demonstram possibilidades da existência do
“ jogo da bola” entre os romanos.
GIULIANOTTI (2002:16) atribui uma grande responsabilidade aos romanos pela
disseminação do “ futebol” . Segundo o autor, os romanos disseminaram a prática do futebol
pelos povos que dominavam, entretanto, em certas regiões da Europa, como no norte, já
existiam cerimônias religiosas indígenas nas quais o “ jogo da bola” era utilizado8. Nas Ilhas

Britânicas, acredita-se que o IRON IRRWEDOO tornou-se muito popular entre os povoados. O jogo


ganhou várias denominações e estilos. Na Irlanda, era conhecido como FDG, e sua origem

remonta-se ao tempo dos povos celtas. No País de Gales seu nome era .QDSSDQ e seus

jogadores poderiam praticá-lo sobre montaria (ELIAS & DUNNING DSXG GIULIANOTTI,

2002:16). GIULIANOTTI (2002:17), considera o IRON IRRWEDOO, violento e “ não civilizado” , se
comparado ao jogo atual. Segundo ele, o jogo não possuía regras organizadas, número certo de
jogadores e muito menos esquemas táticos definidos. Era comum, nas disputas entre os
jogadores, a utilização de punhais, socos, pontapés, o que deixava, no final das pelejas, um saldo
considerável de feridos e, até mesmo, mortos.
Para AQUINO (2002:15), a popularidade do jogo de bola cresceu de tal forma que, em
1297, o rei inglês Eduardo I decidiu proibir a sua prática em uma tentativa de coibir a violência.
Ainda assim, o futebol primitivo continuou a ser disputado nas cidades medievais. Os jogos, que
contavam com a presença de centenas de praticantes, ocorriam nas cidades britânicas sempre na

6KURYH7XHVGD\ (Terça-feira Gorda). Os portões norte e sul serviam como metas, o que nos leva
a constatar as dimensões gigantescas do “ campo” e também o enorme número de jogadores. Em
1314, foi a vez do rei Eduardo II proibir a realização dos jogos de bola. A realeza temia que,
desviando suas atenções para aquele esporte, os jovens se descuidassem do arco e flecha, da
7
8

REVISTA PLACAR, Abril, 1998.Vol.1.p.5.

Segundo BAKER (1988:43), os gauleses do norte da França praticavam o “ jogo da bola” como um ritual em
honra ao sol.
9
Para GIULIANOTTI (2002:17), RSFLW o IRON IRRWEDOO, ou seja, o futebol primitivo, denomina os jogos de bola
ocorridos desde os tempos medievais e que, apesar de apresentarem características regionais distintas, podem ser
considerados precursores do futebol atual. 
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equitação e da esgrima, esportes muito mais úteis à uma nação permanentemente em guerra.
AQUINO (2002:15) mostra também que até o imortal Shakespare, no século XVI, renegou, em

uma das suas obras, o 5HL/HDU, o violento jogo de origem bárbara: ³7XGHVSUH]tYHOMRJDGRUGH

IXWHERO´ GALEANO (1995:26) também relata proibições e éditos contra os jogos de futebol
pelos reis Eduardo III, em 1349, Henrique IV, em 1410 e Henrique VI, em 1547.

Em 1529, surgiu na cidade italiana de Florença, a manifestação futebolística mais

semelhante com a que se atualmente tem. O FDOFLR IORUHQWLQR foi fruto direto de uma guerra
contra Florença, importante centro econômico. Durante o sítio sofrido pela cidade por parte das
forças do príncipe de Orange, duas forças políticas florentinas resolveram acabar com uma velha
rixa, através de um jogo de bola. De um lado, os partidários de Séglio Antinori; de outro, os de
Dante Cantiglione. De acordo com GALEANO (1995:26), o jogo possuía 27 jogadores por
equipe: uma jogava de verde, e a outra, inteiramente de branco. A partida durou algumas horas
e, a partir daí, passou a ser realizada anualmente, no dia 24 de junho, o dia de São João, o

padroeiro da cidade. O JLRFR GHO FDOFLR em 1580, recebeu suas primeiras regras normativas.
Continuou com 27 jogadores para cada lado: quinze atacantes, cinco como defensores
avançados, quatro numa terceira linha e mais três defensores de meta.
Na Inglaterra, somente no século XVII, após o longo período de proibição oficial, os reis
permitiram o retorno da prática do futebol em seu país. Os partidários do rei Carlos II,
refugiados na Itália por causa da República instaurada por Oliver Cromwel, foram contaminados

pelo FDOFLR Depois da restauração da monarquia, eles levaram para sua pátria um jogo mais
regulamentado do que duzentos anos antes. Começava a nascer, assim, na Inglaterra o futebol
dos tempos modernos.

Após a consolidação do Parlamentarismo e a Revolução Industrial, no século XVIII,
uma nova classe ascendia ao poder na Inglaterra. A burguesia, com hábitos tipicamente urbanos
necessitava de esportes condizentes ao seu estilo de vida. O arco e flecha, a equitação e a caça,
os esportes mais praticados na época, traduziam o modo de vida das velhas aristocracias ligadas
ao campo. Era necessário, então, uma reformulação educacional e esportiva para que a
juventude inglesa pudesse incorporar novos valores, que a tornasse adequada à emergente
sociedade industrial10. Assim, os colégios ingleses foram incorporando esportes como o rúgbi e
10

BARRACLOUGH (1973) analisa as transformações na sociedade inglesa decorrentes do processo conhecido
como Revolução Industrial.
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o futebol em seus currículos. O espírito de equipe, a disciplina, a divisão de funções traduzia nos
campos o que era essencial no interior das indústrias. O futebol, dentre outros esportes, prestou
dessa maneira, um significativo trabalho para a educação inglesa, principalmente àquela
difundida nos colégios destinados à burguesia.
No século XIX, praticado apenas nos colégios e em alguns clubes, o futebol teve um
discreto começo de vida. Suas regras variavam em função do local onde era praticado. De 1810
a 1840, surgiram inúmeras regras com os nomes dos colégios onde se disputavam os jogos. A
questão se resolveu em 1848, numa conferência em Cambridge, onde se estabeleceu um código
único. No entanto, o esporte foi oficializado somente em dezembro de 1863, com a recém criada
“ The Football Association” , que confirmou as nove regras de Cambridge, acrescentando-lhe
novas outras. AQUINO descreve a criação da primeira entidade oficial que iria se dedicar
exclusivamente ao futebol da seguinte forma:
“No dia 26 de outubro de 1863, representantes de 11 clubes e escolas reuniram-se e
fundaram a Football Association. Esse ato ocorreu em uma taberna, em Londres: a Old
Freemanson Tavern, situada na Great Queen Street.” (AQUINO, 2002:18)

A partir de então, as regras foram distribuídas em forma de livros e cartilhas por clubes, escolas
e livrarias, os quais procuraram difundir os ensinamentos aos interessados em praticar o esporte.
Entretanto, foi em maio de 1866, quando se enfrentaram as equipes da Football Association de
Londres e a Sheffield Association que se consolidou a unificação das regras na Inglaterra. Neste

jogo, relata AQUINO (2002:18), o campo foi demarcado em ³SRUMDUGDVDERODQ~PHUR
HRMRJRGXUDULDKRUDHPLQXWRV´Naquele tempo, não havia nenhuma posição definida

aos jogadores e muito menos, qualquer espécie tática de jogo. GALEANO (1995:29) descreve
que na Escócia, a partir de 1870, as equipes se organizaram com funções de defesa, meio de
campo e ataque.
Também, naquela época, ainda não havia sido criada a função de “ árbitro de futebol” . As
decisões, durante as partidas, eram tomadas pelos próprios jogadores, o que gerava grandes
discussões entre eles. Somente em 1868, é que se instituiu, na Inglaterra, o juiz de futebol, que
geralmente era ligado a um dos clubes e atuava aos gritos fora das quatro linhas. Em 1875 o
árbitro passou a utilizar o apito e, em 1881, passou a atuar dentro do campo. A primeira partida
internacional foi disputada em 1872, na qual Inglaterra e Escócia empataram em 0X0. Não
havia, então, mais do que uma centena de equipes organizadas em toda a Grã-Bretanha, número
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sem dúvida inexpressivo, considerando-se que o esporte estava prestes a completar sua primeira
década de existência. Em 1886, as associações de futebol da Inglaterra, Escócia, País de Gales e

Irlanda se uniram em torno da criação da ,QWHUQDWLRQDO)RRWEDOO$VVRFLDWLRQ%RDUG, que, até os
dias de hoje, é responsável pelas alterações mudanças nas regras.

Nas últimas décadas do século XIX, o futebol se difundiu rapidamente por boa parte da
Europa:
“ (...) rapidamente tornou-se uma paixão nacional, fosse na França, onde chegou em
1872; na Suiça, em 1879; na Bélgica, em 1880; na Holanda, na Dinamarca e na
Alemanha em 1889; na Itália, em 1893 (...)” (AQUINO, 2002:20)

Segundo WITTER (1996:10), em 1904 as federações européias de futebol criaram a )HGHUDWLRQ

,QWHUQDWLRQDORI)RRWEDOO$VVRFLDWLRQ ),)$ , que passou, então, a centralizar a organização do

futebol em todo mundo. A FIFA adotou o critério de reconhecer apenas uma entidade
organizadora de futebol por país, dando a ela prerrogativas para a realização de torneios oficiais
como também a escolha e formação do seu selecionado. Sob o controle da FIFA, o futebol foi
integrado aos jogos olímpicos de 1908, do qual participaram os selecionados da França, que
levou dois quadros11, da Inglaterra, da Dinamarca, da Suécia e da Holanda.
±2IXWHEROPRGHUQRDWUDYHVVDR$WOkQWLFR


Trazido por marinheiros e imigrantes ingleses que aportaram em Buenos Aires na década
de 1860, o futebol latino-americano começou como uma reunião informal entre amigos. As
equipes eram então formadas por cidadãos ingleses, diplomatas e funcionários das companhias
de gás da capital argentina. Pouco a pouco, porém, o jogo foi espalhando-se e logo chegou ao

Uruguai. Em 1867, foi fundado o %XHQRV $LUHV )RRWEDOO &OXE, dissidente de um clube de
críquete, considerado o primeiro time sul-americano, hoje extinto. Segundo GALEANO
(1995:33), tanto na Argentina como no Uruguai, nas primeiras décadas futebolísticas, as

tradições inglesas deveriam ser mantidas: nas reuniões da $UJHQWLQH )RRWEDOO $VVRFLDWLRQ, a
língua espanhola era proibida e todas as decisões deveriam ser tomadas na língua inglesa; já a
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8UXJXD\ $VVRFLDWLRQ )RRWEDOO /HDJXH proibia a realização dos jogos aos domingos, uma vez
que a tradição inglesa ditava que os sábados eram o dia da semana mais apropriado para as
disputas das partidas de futebol. Entretanto o futebol foi ultrapassando os terrenos das elites de
Buenos Aires e de Montevidéu e ganhando os espaços suburbanos, como descreve GALEANO
(1995:33):
“ Era um esporte que não exigia dinheiro e que podia ser jogado sem nada além da pura
vontade. Nos baldios, nos becos e nas praias, os rapazes nativos e os jovens imigrantes
improvisaram partidas com bolas feitas de meias velhas, recheadas de trapos ou de papel,
e um par de pedras para simular o arco” .


Por ser um esporte que não exigia maiores investimentos financeiros para a sua pática e pelo

prazer que despertava em seus praticantes e torcedores, o futebol foi ganhando muitos adeptos e
simpatizantes na região platina. Para GALEANO (1995:34), o futebol argentino e o futebol
uruguaio foram aos poucos se desvinculando do futebol inglês e ganhando um estilo próprio.

Para o autor, “ a bola era WRFDGD como se fosse violão” .

2IXWHEROQR%UDVLOEUHYHUHYLVmRKLVWRULRJUiILFD


Segundo MAZZONI (1950), os primeiros chutes do IRRWEDOO DVVRFLDWLRQ, no Brasil,
aconteceram em São Paulo, no ano de 1894, com o retorno de um garoto brasileiro, filho de pais

ingleses, o qual aprendera o IRRWEDOO na cidade inglesa de Southamptom. Charles Miller, nasceu

em 24 de novembro de 1874, no bairro do Brás em São Paulo. Estudou na %DQLVWHU&RXUW6FKROO

e, em junho de 1894, regressou ao Brasil. Quando aportou em Santos, tratou logo de levar para
São Paulo as duas bolas de futebol que havia trazido consigo. O “ pai do futebol brasileiro” ,
segundo MAZZONNI, não mediu esforços para improvisar os primeiros jogos e fundar o

primeiro time brasileiro em 1895, a $VVRFLDomR $WOpWLFD 0DFNHQ]LH &ROOHJH de São Paulo.
Naturalmente, seus alunos já possuíam conhecimento do jogo que os ingleses estavam
praticando na cidade, e, possivelmente, alguns deles, como convidados ou curiosos, tinham visto

ou participado de treinos ou jogos improvisados na Chácara Dulley12 , daí o seu gosto e a sua
11

Nos primeiros tempos do futebol, era comum as equipes se apresentarem com dois ou três quadros, assim, os
jogadores reservas, como são denominados atualmente, poderiam participar das partidas, o que mostra o espírito do
IDLUSOD\ daquela época.
12
Segundo MAZZONI, esse foi o lugar no qual aconteceram os primeiros ensaios futebolísticos na cidade de São
Paulo.
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iniciativa de praticar o futebol no recreio do colégio. Em seu depoimento à Gazeta Esportiva, o
próprio Charles Miller, descreveu os primeiros ensaios do futebol em São Paulo:
“ Em meados de 1894, fixei-me em minha terra natal – São Paulo. Realizamos o primeiro
ensaio em terras brasileiras, no ano de 1895, e precisamente na Várzea do Carmo, nas
proximidades da rua do Gasômetro e da Santa Rosa. Para isso, reuni um grupo de
ingleses da Companhia do Gás, London Bank e S. P. R. E’, interessante lembrar, que
essa primeira tentativa foi efetuada com a bola que serviu para o jogo disputado em
1894, em Southampton, e que fora me presenteada por um companheiro de selecionado,
que mais tarde ocupou a presidência da Liga de Futebol da Inglaterra. (...) Na Chácara
Dulley, foram realizados diversos outros prélios, todos assistidos com grande interesse.
Nessa época, o São Paulo Athletic começou a se dedicar ao futebol, do qual fui
presidente durante três anos.” (GAZETA ESPORTIVA s.d DSXG MAZZONI, 1950:18)

A historiografia mostra também indícios da existência do futebol em outras partes do
Brasil, em períodos anteriores à sua chegada “ oficial” , com Charles Miller em 1894. As novas
vertentes da história mostram que o futebol teria sido difundido a partir de algumas empresas,
principalmente inglesas, as quais o utilizavam para a recreação dos seus empregados. Alguns
relatos13 afirmam que volta de 1890, em Belém do Pará, o futebol chegou a ser praticado por

funcionários da $PD]RQ 6WHDP 1DYHJDWLRQ &RPSDQ\, empresa que monopolizou a navegação
fluvial nas águas amazônicas desde a segunda metade do século XIX. Entretanto, no ano de em

2002 foi publicado por SANTOS NETO, um relato mais sistemático que busca comprovar a
concreta existência do futebol no Brasil, anterior à origem atribuída com a chegada de Charles
Miller ao país. Em sua pesquisa, o historiador rompe com a chamada tradição anglo-brasileira
no futebol, a qual, segundo ele, mitificou personagens como Charles Miller. Para esse autor,
Tomás Mazzoni, entre outros estudiosos14, foi influenciado pelas elites, que requeriam para si o
direito à “ paternidade” do futebol brasileiro. Para SANTOS NETO (2002:19), havia por aqui
não apenas bolas, mas a própria prática do futebol, antes do retorno triunfal de Charles Miller ao
país em 1894. Desde o início da década de 1880, vários colégios brasileiros, a maioria dirigida
pelos jesuítas, já adotavam, em seu currículo de atividades físicas, o IRRWEDOO, esporte que
haviam conhecido nas escolas européias, sobretudo na França, na Inglaterra e na Alemanha. Em
sua pesquisa, SANTOS NETO mostra detalhadamente como o futebol foi introduzido na década

de 1880 em Itu, cidade do interior paulista, no &ROpJLR6mR/XLV. Segundo ele, os jesuítas que
dirigiam o colégio, estiveram na Europa entre 1879 e 1881, onde visitaram diversas escolas com
13

Ver em THEODORO (1998:15)
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o intuito de conhecer novas práticas educacionais. No colégio francês de 9DQQHV, tiveram

contato com o futebol através do padre Du Lac15. Para o religioso, era o esporte que ³UHXQLD

YLULOLGDGH H PRUDO QD PHGLGD FHUWD IRUPDQGR MRYHQV VDXGiYHLV H ERQV FLGDGmRV´ (SANTOS

NETO, 2002:18). Na Inglaterra, presenciaram a prática do futebol na +DUURZ 6FKROO Na
Alemanha, observaram o futebol sendo executado paralelamente à ginástica.
Ao regressarem ao Brasil, na década de 1880, os padres jesuítas promoveram, então,
uma grande reformulação no currículo das escolas, na qual ganhou destaque a implementação de
novas práticas esportivas. Juntamente com exercícios militares, malha, salto em altura e
distância, corrida com obstáculos, dentre outras práticas esportivas, o futebol ganhava seu
espaço. Segundo SANTOS NETO (2002:15), a sua introdução ocorreu de forma gradual:
primeiro, jogava-se o “ bate-bolão” , no qual os padres e alunos jogavam juntos. Os jogadores
que ainda não eram separados em dois times chutavam a bola contra a parede. Em seguida, no
ano de 1887 foram estabelecidas as regras básicas e divididos dois times, um com camisetas
verdes e outro com camisetas vermelhas.
Na década de 1890 e nos primeiros anos do século XX, enquanto Charles Miller
divulgava o futebol no seio da juventude paulistana de elite, fosse nos clubes requintados ou nos
altos escalões de empresas inglesas, o esporte se difundiu paralelamente não só nas escolas, mas
também ao longo das ferrovias. Promovido por seus funcionários e entre as colônias italiana e
espanhola dos bairros operários paulistanos, um futebol mais popular conquistava também o seu
espaço. Ou seja, para SANTOS NETO, o futebol em São Paulo já nasceu múltiplo, com várias
caras, sotaques e extrações sociais.
Em relação à chegada do futebol na cidade do Rio de Janeiro, existe quase uma
unanimidade entre os estudiosos16 em torno do nome de Oscar Cox como principal precursor do
futebol de elite na antiga capital do país. Com uma trajetória muito semelhante a de Charles

Miller, Cox também estudara na Europa onde conheceu o IRRWEDOO DVVRFLDWLRQ Na Suiça, no

&ROOqJHGH/D9LOOH na cidade de Lausanne, Cox aprendeu as regras e se dedicou ao esporte que
se espalhava rapidamente pelo continente europeu. Ao desembarcar no Brasil, no ano de 1897,
tratou logo de ensinar o novo esporte aos seus amigos de abastadas famílias cariocas. Entretanto,
14
15

Pode-se citar WITTER (1996) e AQUINO (2002).
De acordo com SANTOS NETO (2002), o padre era um ferrenho defensor do futebol inglês nas escolas.
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PEREIRA (2000:21) mostra que o futebol já era conhecido no Rio de Janeiro. A sua prática era
realizada nos clubes ingleses, em colégios elegantes e entre marinheiros estrangeiros na região
portuária da cidade. Os jogos restringiam-se a grupos fechados que não se mostravam
interessados em disseminar o esporte para as demais camadas. Para o autor, Oscar Cox deu um
passo decisivo na propagação do futebol na cidade no Rio de Janeiro na medida em que
mobilizou a juventude carioca17 em torno do futebol, através da promoção dos jogos.
Apesar dos esforços de Cox para conseguir a adesão dos rapazes cariocas para as
partidas de futebol, os resultados demoraram para surtir efeito. Somente em 1901, teria sido
disputada a primeira partida de futebol no Rio de Janeiro com uma das equipes formada por
brasileiros. PEREIRA (2000:24) descreve o momento da seguinte forma:
“ Organizou-se assim, uma disputa entre jovens brasileiros e os sócios do 5LR&ULFNHW18. A
partida, realizada na manhã do dia 22 de setembro, um domingo, marcaria para muitos o
início do futebol na cidade. O cronista esportivo do &RUUHLR GD 0DQKm anunciava que
seria disputada ‘pela primeira vez, no Rio de janeiro, uma partida de IRRWEDOO’.
Afirmando o grande entusiasmo dos participantes, não escondia sua preferência pelos
brasileiros – entre os quais estavam os nomes como Victor Etchegaray, Walter Schuback
e Max Naegeli.”

A primeira partida não atraiu a atenção dos cariocas, o autor mostra que o número de
jogadores foi maior do que o de espectadores. A partida terminou empatada, o que causou certo

estranhamento entre os cronistas da época, pois em seus noticiários esportivos, como o nos WXUI
e do remo, estavam habituados a apontar sempre um vencedor. Foi marcada, para o domingo
seguinte, uma partida de desempate. A frustração foi total: o jogo terminou “ indeciso” como o
primeiro. Finalmente, marcou-se uma terceira disputa, no entanto, não se tem notícia se houve
vencedor ou mesmo se ela chegou a acontecer.
Naquela época, Oscar Cox tomou conhecimento das disputas futebolísticas em São
Paulo e logo tratou de organizar uma excursão para a capital paulista, aonde levaria o seu time.
De acordo com AQUINO (2002:27), em outubro de 1901, foram realizadas duas partidas entre o

time de Cox e o 6mR3DXOR6FUDWFK7HDP, as quais também terminaram empatadas19. Em 14 de
julho de 1902, os cariocas voltaram a São Paulo. Desta feita, enfrentaram o Clube Atlético
16

MAZZONI (1950), MATTOS (1997), PEREIRA (2000) e AQUINO (2002).
Vale ressaltar que o termo aqui empregado restringe-se a denominação dos jovens de famílias abastadas que,
pouco tempo depois participariam da fundação do Fluminense F. C.
18
Clube da colônia inglesa carioca, fundado em 1896, o qual se dedicava primordialmente à prática do críquete.
19
Para muitos estudiosos, este momento constituiu-se como o marco inicial da rivalidade entre paulistas e cariocas
no futebol.
17

31

Paulistano e foram batidos. Como as derrotas no futebol sempre causam desavenças, nessa

oportunidade, 0U0DNLQWRVFK, capitão do time carioca, que havia sido deixado de fora do time

por determinação de Oscar Cox, fundou, ao chegar na “ Cidade Maravilhosa” , o 5LR)RRWEDOO

&OXE com o apoio dos ingleses do 5LR&ULFNHW. Três dias após, em 21 de julho de 1902, Oscar
Cox presidiu uma reunião composta por vinte rapazes na residência de Horácio da Costa Santos,

um dos seus jogadores. Ficou então determinada a fundação do )OXPLQHQVH)RRWEDOO. Segundo

AQUINO (2002:27), “ decidiu-se que os sócios pagariam um jóia de 10$000 e 5$000 de
mensalidade – o que representava muito dinheiro na época” . Começava assim, a história dos
grandes clubes cariocas.
O que pode se depreender da história da introdução do futebol nas duas principais
cidades brasileiras é que, tanto no Rio como em São Paulo, não foi fácil a organização de clubes
nesses primeiros anos. Ainda não havia o espírito de organização e competição necessário ao
desenvolvimento de instituições esportivas. Mesmo com a fundação de dois clubes na cidade de

São Paulo, o futebol começou a ser praticado ainda de forma muito avulsa e restrita. O 6mR

3DXOR $WKOHWLF era limitado aos rapazes ingleses, e o 0DFNHQ]LHUHVWULQJLDVH aos alunos do
colégio que possuía o mesmo nome.
Assim, pode-se afirmar que o traço mais característico do período embrionário, tanto do

futebol paulista como o do carioca, foi o seu caráter elitista. O enredo comum das histórias de
Charles Miller e Oscar Cox - brasileiros com descendência inglesa, que estudaram na Europa
onde tiveram oportunidade de conhecer o futebol – traduzem o perfil futebolístico elitista da
época. Na cidade do Rio de Janeiro a difusão do futebol, realizada entre os finos rapazes das
famílias abastadas ou em alguns poucos colégios de educação européia, não possibilitava a sua
incursão nas outras camadas da população. Mesmo na região portuária, na qual as “ peladas”
organizadas pelos marinheiros estrangeiros contavam com a participação de alguns brasileiros,
elas possuíam um caráter restritivo. Somente aqueles indivíduos que de uma forma ou de outra

estivessem ligados ao HVSDoR



do porto é que poderiam eventualmente participar das pelejas.

Não havia assim, uma interação das atividades recreativas dos portuários com o restante da
população. Nessa mesma perspectiva analítica, pode-se buscar uma compreensão dos
primórdios do futebol paulista. Ao se tomar como ponto de partida a explicação da chamada
O HVSDoR é aqui utilizado na perspectiva proposta LEFEBVRE (1991), ou seja, além de sua representação física,
são consideradas as representações culturais nele inscritas.
20
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tradição DQJOREUDVLOHLUD, que aponta Charles Miller e seus companheiros ligados aos clubes e
colégios ingleses como precursores do futebol no Brasil, observa-se que os clubes fundados

nessa época eram extremamente seletivos como o 6mR 3DXOR $WKOHWLF &OXE, equipe de Charles

Miller, o 6SRUW&OXE*HUPDQLD, equipe da colônia alemã de São Paulo e a $VVRFLDomR$WOpWLFD

0DNHQ]LH, fundada dentro de um nobre colégio inglês Por um outro viés, a teoria levantada por
SANTOS NETO (2002), que atribui a introdução do futebol no país aos jesuítas ligados a alguns
colégios paulistas, também o classifica como uma prática restrita às elites, como fica explícito
pelo próprio autor:
“ Não cabe, aqui, pensar em maiores distinções sociais entre os praticantes do futebol nos
colégios e aqueles que o jogavam nos clubes. Se nos colégios estudavam filhos da elite
brasileira, nos clubes jogavam os membros das colônias de imigrantes mais ‘nobres’ e
aqueles mesmos filhos da elite brasileira." (SANTOS NETO, 2002:30)

A idéia da introdução do futebol no Brasil YLD elites, ganhará destaque no decorrer deste
capítulo, constituindo-se como um dos pontos centrais desta dissertação, uma vez que nesta
mesma perspectiva analítica desenvolvem-se as discussões em torno do futebol em Belo
Horizonte no início do século XX.
$VYLDVGHSRSXODUL]DomRGRIXWHEROQR%UDVLO
Trazer à tona as discussões acerca do processo de disseminação e de popularização do
futebol no Rio de Janeiro, tem o intuito de enriquecer as análises em torno do período
introdutório do futebol brasileiro. Uma vez apresentadas, não podem ser tomadas como
referência para o estudo do processo de popularização do futebol belo-horizontino. Na capital
mineira esse processo obedeceu a uma lógica distinta21 daquela apresentada na cidade do Rio de
Janeiro. Assim, pretende-se realizar uma breve análise do processo de difusão e popularização
do futebol carioca, levando-se em consideração as visões das vias de popularização através da
“ fábrica” e da “ várzea” . Esses dois temas foram destacados em vários trabalhos como os de
GUEDES (1977), ANTUNES (1994), LOPES (1994), LINHALES (1996) e PEREIRA (2000).
As vias da “ fábrica” e da “ várzea” , mostraram-se como caminhos alternativos que se
21

Dada a enorme complexidade que se estabelece nas discussões em torno do processo de popularização do futebol
belo-horizontino, essa dissertação não abordará esta temática. Essa proposta, no entanto, deverá ser desenvolvida
em outros estudos.
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desenvolveram paralelamente ao futebol de elite, o qual se estabeleceu nos clubes cariocas –
essencialmente no Fluminense e Botafogo22 - nas duas primeiras décadas do século XX. Além
disso, buscaremos em outros estudos, como os RAGO (1985), SOARES (2001,2002),
SEVCENKO (1992,1998), elementos que possam auxiliar na compreensão do papel do Estado e
da burguesia como agentes difusores e popularizadores, mesmo que de forma indireta, do
futebol brasileiro por meio da aplicação doutrinas higienistas no início do século XX.
$YLDSRSXODUL]DGRUDGD³IiEULFD´
Para se obter um panorama mais abrangente da popularização e profissionalização do
futebol através da via da “ fábrica” , será necessário a montagem de um breve histórico do
futebol na cidade do Rio de Janeiro, uma vez que os cariocas mostraram ter, em sua história
esportiva, os componentes necessários para a popularização do futebol, tornando-se assim um
modelo de referência para análises posteriores em outras cidades.
Segundo MAZZONI (1950), o futebol na cidade do Rio de Janeiro teve seus primeiros
ensaios entre os anos de 1891 e 1893 em terrenos próximos ao Palácio da Guanabara, junto à rua
Paissandu, onde mais tarde seria fundado o 3DLVVDQGX &ULFNHW &OXE. Porém, devido à

impropriedade do terreno para o IRRWEDOO, um descendente inglês, chamado Oscar Cox23, que
havia mandado buscar uma bola redonda em Londres, resolveu aproveitá-la para a prática de
outro esporte, o rugbi.
Esse esporte, então, substituiria o futebol nos terrenos cariocas até 1897, quando jovens

anglo-brasileiros restabeleceram a prática do futebol na cidade, aproveitando-se atletas do 5LR

&ULFNHW 6XG e do &OXEH %UDVLOHLUR GH &ULFNHW, com as primeiras partidas disputadas na Praia
Grande, onde se situa atualmente a cidade de Niterói.
Mas, tanto no Rio como em São Paulo, a organização de clubes de futebol encontrou
muitas dificuldades. Os clubes recém criados no início do século XX não possuíam o espírito de
organização e competição. Já dentro das fábricas inglesas, existiam a disciplina e organização,
22

As histórias da formação elitizada do Fluminense F. C. e do Botafogo F. R. são descritas por MATTOS (1997).
Não citamos os processos de introdução do futebol no C.R. Flamengo e no C.R. Vasco da Gama por se tratarem de
casos distintos, uma vez que nestes dois clubes houve uma incorporação do futebol à estrutura existente criada pelo
remo.
23
A “ biografia futebolística” de Cox já foi discutida nesse capítulo, na parte denominada “ O futebol no Brasil:
breve revisão historiográfica” .
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componentes indispensáveis para a formação de clubes esportivos. Como exemplo, da formação
dos “ times de fábrica” , a análise do processo de fundação do %DQJX$WOKHWLF&OXE, tornou-se um
modelo clássico na historiografia futebolística brasileira.
Os técnicos e os mestres ingleses da Cia. Progresso Industrial, conhecida como Fábrica

Bangu do Rio de Janeiro, fundaram em 1904, o 7KH%DQJX$WKOHWLF&OXE, com o objetivo de se
divertirem nos horários de folga. Todo material esportivo e o campo de jogo eram cedidos pela
empresa, entretanto faltavam jogadores. A solução encontrada foi simples: completar os times
com os operários da tecelagem. Segundo PEREIRA (2000:259), o campo do Bangu confundiase com o espaço físico da fábrica, mostrava-se como uma continuidade do espaço de trabalho. A
vila operária, na qual o Bangu estava inserido, possuía aproximadamente sete mil habitantes,
que em sua maioria, assimilaram de forma bastante rápida o futebol como uma de suas
principais formas de lazer. Dessa maneira, o futebol que, até então, era uma exclusividade dos
ingleses, passou a fazer parte do lazer dos operários cariocas. Logo, o Bangu projetou-se para a
divisão principal do futebol carioca, disputando torneios com o Botafogo, Fluminense e outros
clubes. Na mesma época do Bangu, vários outros clubes de origem operária foram fundados no

Rio e em São Paulo. É o caso, por exemplo, do 9RWRUDQWLP$WKOHWLF&OXE, criado em 1902 por

engenheiros e técnicos ingleses da Fábrica de Tecidos Votorantim, em Sorocaba/SP, e do 5HJROL

do bairro da Mooca, em São Paulo. O modelo de “ clube de fábrica” criado pelo Bangu seria
seguido por muitos outros clubes, como descreve PEREIRA (2000:260):
“A experiência dos trabalhadores de Bangu parece logo ter espalhado por outras fábricas
da cidade. Três anos depois de sua fundação, surgia entre os operários da Companhia de
Fiação e Tecelagem Carioca, no Jardim Botânico, um outro grêmio esportivo. Chamado
inicialmente pelos seus fundadores de Club Sportivo Vitorioso, ele logo assumiria o
nome de Carioca F. C. – passando com isso, como o Bangu, a contar com a interessada
proteção dos diretores da fábrica.”

Nessa perspectiva, iniciava-se, então, no Rio de Janeiro e também em São Paulo, a tradição do
futebol amador praticado nas fábricas. Se, por um lado, os operários viam no futebol uma
atrativa forma de lazer e esporte, os donos da fábrica, por outro lado, acreditavam que o futebol
seria um ótimo veículo de propaganda e também um fator de integração na empresa24. Essa
abordagem pode ser confirmada por ANTUNES (1994:106):

24

Estes dois aspectos são abordados por ROSENFELD DSXG ANTUNES (1994).
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“ Por intermédio do clube de fábrica, homens simples tiveram acesso a um bem cultural
desconhecido, o qual, uma vez apropriado e reelaborado, abriu-lhes outras
oportunidades, além da mera diversão.” 

ROSENFELD (1974) mostra também que, com a transformação do futebol em atividade
paralela ao emprego na fábrica, os operários que integravam o time conquistaram benefícios em
sua atividade profissional regular, como dispensas para os treinamentos, trabalho mais leve,
possibilidade de promoção mais rápida. Assim, gerações de jovens cariocas e paulistanos foram
admitidos nas fábricas não só pela sua utilidade ao trabalho industrial, mas por possuírem
habilidades no campo de futebol. Para os industriais , como o clube ostentava o nome da fábrica,
abria-se um novo caminho para a divulgação e a venda de seus produtos. Para uma parcela das
camadas menos favorecidas, o futebol não representava apenas uma função esportiva e de lazer,
mas abria a possibilidade de ingresso na carreira de operário-jogador25.
Nas décadas de 1930 e 40, após a popularização e a profissionalização do futebol,
as fábricas implantaram um tipo de profissionalismo particular dentro de suas instalações.
Devido à grande competição entre as equipes, os industriais passaram, então, a valorizar o
“ capital esportivo” dos operários no mercado de trabalho, ou seja, era melhor contratar um bom

jogador a contratar um bom operário. Os RSHUiULRVMRJDGRUHV passaram a receber uma

remuneração especial, gratificações, ELFKRV26 e, em alguns casos, até mesmo um segundo

salário. Em troca, dedicavam horas de treinamento após o expediente além de participarem de
jogos nos finais de semana. Criava-se, então, o que GUEDES (1977) denominou de

“ carreiristas” , ³RSHUiULRV MRJDGRUHV TXH MXOJDYDP D SRVLomR QR WLPH GD IiEULFD FRPR HWDSD

LQLFLDO GH XPD YHUGDGHLUD FDUUHLUD FRPR MRJDGRUHV SURILVVLRQDLV´ (GUEDES, DSXG
ANTUNES, 1994:108).

A herança inglesa, nas duas primeiras décadas do século XX, criou tanto nos clubes de
elite, como o Fluminense e o Botafogo, como nos clubes da fábrica um estilo “ importado” de
jogar futebol. A linguagem do futebol era carregada de termos ingleses: todas as posições dos

jogadores eram ditas em inglês, e até os gritos dos capitães dos times em campo – “ FRPHEDFN

25

Denominação dada ao jogador de futebol dos clubes de fábrica nas primeiras décadas do século XX, que apesar
de possuir vínculo empregatício, tinha como função primordial a prática do futebol.
26
Este termo se refere às premiações, que até a atualidade, são oferecidas após cada vitória ou ao final de uma
competição de futebol.
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IRZDUGV´³PDQRQ\RX´³WDNH\RXUPDQ” 27. No caso dos clubes de fábrica, a disciplina inglesa

seria outro fator a ser incorporado ao futebol. O estilo disciplinado taticamente, EXURFUiWLFR
elegante, de poucos dribles era um traço inconfundível dos jogadores FDUUHLULVWDV Ao se referir

a Domingos da Guia, um H[HPSODUFOiVVLFR do “ jogador-operário” , FREYRE teceu o seguinte
comentário:
“ a capoeiragem e o samba estão presentes de tal forma no estilo brasileiro de jogar
futebol que de um jogador um tanto álgido como Domingos, admirável em seu modo de
jogar mas quase sem floreios barrocos tão do gosto do brasileiro – um crítico da argúcia
de Mário Filho pode dizer que ele está para o nosso futebol como Machado de Assis para
nossa literatura, isto é, na situação de uma espécie de inglês desgarrado entre tropicais.”
(FREYRE, DSXG MÁRIO FILHO, 1964:2)

Parafraseando o raciocínio de FREYRE, é possível afirmar que uma identidade
futebolística ligada ao estilo inglês consolidou-se no Brasil nas três primeiras décadas do século
XX, convivendo com o futebol de várzea, dono de um outro estilo que emergia nos campos de
várzea brasileiros.
$YLDGD³YiU]HD´2SDSHOGR(VWDGRHGDEXUJXHVLDQDGLIXVmRGRIXWHERO
Como demonstrado nas discussões já apresentadas, a fase da introdução do futebol no
Brasil foi marcada pela “ importação” de uma prática inglesa materializada seja por intermédio
das empresas instaladas no país (com seus engenheiros, seus técnicos que trouxeram não
somente sua tecnologia, mas também seu estilo de vida, suas atividades de lazer, assim como a
moral esportiva), seja pela mediação indireta dos ingleses exercida através das viagens da alta
burguesia brasileira à Europa, dos estudos de seus filhos em colégios europeus nos quais se
jogava futebol. Os grandes clubes que surgiram no início do século XX, no Rio de Janeiro e em
São Paulo, também se enquadrariam nessas tendências. Dessa maneira, surgem alguns
inevitáveis questionamentos acerca da origem e da propagação do “ nosso” futebol, ou seja, do
dito futebol malandro, jogado nos campinhos de várzea, os quais permanecem até os dias atuais
nas periferias das grandes cidades. Como o futebol teria chegado às camadas populares, como
surgiram os campos de várzea?

27

O primeiro capítulo do livro de MÁRIO FILHO (1964) sobre a história do futebol, lembra a importância dos
rituais da época ligados ao estilo de vida britânico. Os jogos terminavam em festas em bares, bebia-se whisky,
cantavam-se músicas inglesas.
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Os primeiros ensaios do futebol no Brasil se deparavam com os primeiros anos de
República.E, justamente nesse período, proliferavam as chamadas teorias higienistas, inseridas
no contexto positivista28 de “ ordem e progresso” . As idéias de Augusto Comte, incorporadas
pelo discurso republicano pregavam que a ordem social só poderia se estabelecer através do
progresso físico e intelectual da nação.Nesse cenário, embrionaram-se as primeiras tentativas de
intervenções governamentais na esfera esportiva. Através da apropriação de princípios
higienistas, o governo brasileiro via no esporte a possibilidade de controlar a população,
adequando-a aos padrões de saúde e beleza. De acordo com SEVCENKO (1998:571),
“ O desenvolvimento dos esportes na passagem do século se destinava justamente a
adaptar os corpos e as mentes à demanda acelerada de novas tecnologias. Como as
metrópoles eram palco por excelência para o desempenho dos novos potenciais técnicos,
nada mais natural que a reforma urbana incluísse também a reforma dos corpos e da
mente. Esse amplo processo de transformação comportaria uma alteração crucial no
quadro de valores. Nessa nova sociedade da cultura desportiva o valor máximo é
necessariamente a idéia de saúde, cuja condição básica é a limpeza cuja patente é a
beleza.”

No Rio de Janeiro, a modernização dos costumes inseriu-se no conjunto de reformas urbanas
propostas pela gestão do prefeito Pereira Passos, entre os anos de 1903 e 1906. A remodelação
do espaço urbano previa, dentre outras ações, a retirada de casebres na região central da cidade
com o objetivo de se construir largas avenidas dentro das concepções urbanísticas francesas, em
voga naquela época. As desapropriações levaram a capital federal a um desenfreado processo de
favelização e a intensificação da suburbanização. Somados às áreas suburbanas, os morros
situados principalmente nas regiões central e sul da cidade, passaram a abrigar os moradores
dos antigos casebres. Assim, o espaço público remodelado para receber as inovações da
modernidade, convivia com as mazelas estruturais intrínsecas a um processo modernizador que
se sucedeu verticalmente na sociedade brasileira (CEDRO,2002).
Segundo MARINS (1998:142), um dos principais objetivos das reformas urbanas no Rio
de Janeiro, era tornar a cidade moderna e asséptica, colocando-a em evidência para atrair os

capitais estrangeiros. É importante ressaltar que, nesse período, a Europa vivia a fase da %HOOH

eSRTXH, na qual se intensificaram as transações e os investimentos internacionais. Apesar das

enormes contradições que permeavam a esfera social, o período que seguiu à reforma urbana
carioca, abarcou um movimento industrializador. DEAN (1997:252-275) atribui o crescimento
28

Sobre as doutrinas positivistas no Brasil republicano, ver em MORAES, 1994:62.
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industrial nesse período, à abolição da escravatura, à imigração e ao afluxo de capitais
estrangeiros. O país, segundo o autor, consolidou na Europa, uma imagem de estabilidade
política após os terríveis anos de transição militar.
Aliando-se ao Estado, a burguesia internacional procurou implantar nas primeiras
décadas do século XX, um rígido sistema de controle dos trabalhadores. As formas
desenvolvidas de controle social transpassavam os muros das fábricas para influir diretamente
no cotidiano dos operários. Seguindo os padrões higienistas29, foram construídas, nas primeiras
décadas do século XX, várias vilas operárias tanto no Rio como em São Paulo. As vilas
representavam não só um local de moradia determinado pela burguesia, mas também a
imposição de um estilo de vida. Segundo RAGO (1985:177-178),
“ Através da imposição das vilas operárias, vilas punitivas e disciplinares, estabelece-se
todo um código de condutas que persegue o trabalhador em todos os espaços de
sociabilidade, do trabalho ao lazer. (...) Estratégia patronal de fixação da força de
trabalho ao redor da unidade produtiva neste momento histórico de constituição do
mercado de trabalho livre no país, a construção das vilas operárias permite controlar a
economia interna do trabalhador e seu próprio tempo fora da esfera do trabalho,
delimitando o espaço em que ele pode circular.”

Seguindo o raciocínio de RAGO, é possível observar que neste contexto, as vilas
operárias deveriam comportar todas as atividades necessárias à sociabilidade dos trabalhadores,
inclusive o lazer. Como o futebol caíra no gosto dos higienistas, a criação de campos30 para este
esporte foi elemento de fundamental importância para o desenvolvimento do lazer dos
trabalhadores, como mostra a fala do industrial Jorge Street, satisfeito com a instalação da vila

0DULD=pOLDsituada ao redor da sua fábrica de tecidos no Rio de Janeiro em 1916:

“ Em redor da fábrica mandei construir casas para a moradia dos trabalhadores, com toda
a comodidade e conforto da vida social atual [...] depois um grande parque com coreto
para concertos, salão para representações e baile; escola de canto coral e música, um
campo de football; uma grande igreja com batistério; um grande armazém com tudo o
que o operário possa ter necessidade para a sua vida.” (RAGO, 1985:178, grifo nosso)

Dessa maneira, pode-se vislumbrar a seguinte situação: o futebol aprendido com os ingleses na
fábrica poderia então ser desenvolvido nas vilas operárias?
A construção das YLODV RSHUiULDV estava inserida em um discurso racionalizador que procurava justificar a
interferência dos industriais em todos os momentos da vida do trabalhador.
30
O custo financeiro para a construção de campos de futebol era de certa forma barata, necessitava-se de uma área
plana e duas balizas de ferro.
29
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Os trabalhadores, em sua maioria, não conseguiam seu engajamento na carreira de

operário-jogador, fosse por deficiência técnica ou mesmo por falta de oportunidade, nas YLODV,

poderiam jogar o futebol como forma de lazer ao redor de suas casas. Nessa perspectiva,
ANTUNES (1994:105-106), tece o seguinte comentário acerca do futebol de fábrica:
“ Com vistas ao sucesso do time, e por extensão da fábrica, passou-se a fazer uma seleção
rigorosa entre os jogadores. Apenas os melhores integrariam a equipe. Poucos,
realmente, teriam condições de disputar uma posição no time de fábrica. Quanto aos
demais, aqueles que gostavam de jogar por simples diversão, tinham que se conformar
com a condição de espectadores."

O futebol, então, se tornava o esporte da moda e sua popularização era cada dia mais
implementada, fosse pela via da fábrica ou da várzea. Incentivado pelo Estado, o futebol foi
utilizado para substituir outros esportes considerados “ violentos e criminosos” como a capoeira.
De acordo com SANTOS (1981:26), muitas “ maltas” de capoeira reprimidas pela polícia, no
início do século, transformaram-se em times de futebol. Essa campanha denominou-se “ Futebol
contra capoeira” . Percebe-se, portanto, a investida do governo

brasileiro, no sentido da

utilização de um esporte, objetivando a propagação da sua ideologia.
PEREIRA (2000:56-57), mostra que o futebol espalhou-se com uma incrível velocidade
pelo Rio de Janeiro, no ano de 1906, com a formação de inúmeros clubes em diversos bairros da
cidade:
“ Na região central ou nos arrabaldes, era intenso o ritmo de surgimento de novas
associações. No ‘pitoresco bairro de Pedregulho’, já havia sido fundado o Pedregulhense
F. C. – que, tendo já cinqüenta sócios, logo seria incorporado pelo Riachuelo; na estação
de Mangueira, aparecia em agosto o Sport Club Mangueira, que iniciava suas atividades
com um jogo de foot-ball, em outubro eram fundadas associações como o Cascadura
F.C. e o São Cristóvão F.C., e na Lapa aparecia em novembro o Alumínio F.C.”

Dessa maneira, a formação dos vários clubes na periferia carioca contribuiu para a
popularização do esporte na cidade. O Estado, por sua vez, a partir do combate de práticas como
a capoeira, elegeu o futebol como o condutor das práticas esportivas no país. Portanto, a
iniciativa popular aliada à intervenção estatal e aos esforços da burguesia para construir um
operariado mais saudável contribuiu decisivamente para a transformação do esporte inglês em
um fenômeno social, capaz de atingir a sociedade verticalmente. Diferentes faixas etárias,
classes sociais, raças e crenças foram gradativamente assimilando a prática do futebol em um
processo que, obedecendo às dinâmicas locais, percorreria todo o país.
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2IXWHEROHP%HOR+RUL]RQWH
Como havia ocorrido nas cidades de São Paulo e do Rio de Janeiro, o futebol belohorizontino também chegou através dos pés de um jovem estudante. Victor Serpa, com uma
trajetória bastante semelhante à dos precursores do futebol paulistano e carioca - Charles Miller
e Oscar Cox, respectivamente - era filho de uma abastada família do Rio de Janeiro e, também,
havia estudado na Europa. Segundo ZILLER (1974:177), Victor Serpa havia transferido-se para
Belo Horizonte, no ano de 1903, com o intuito de se graduar em Direito, na Faculdade Livre de
Direito de Belo Horizonte, e logo já se encontrava estabelecido no seio da elite da cidade, como
mostra o autor:
“ Culto e viajado, o moço acadêmico aprendera a jogar futebol na Suiça, tendo-o também
praticado no Rio. Victor Serpa conquistou logo as melhores relações do escol social da
Capital mineira, que muito lhe admirava a inteligência ativa e brilhante.” (ZILLER,
1974:177)



Segundo BARRETO (2000:11) o jogo apresentado por Victor Serpa logo contagiou a
sua roda de amigos. Filhos de acadêmicos, de grandes comerciantes e de altos funcionários do
Estado se empolgaram rapidamente pelo esporte inglês. Em 10 de julho de 1904, Victor Serpa e

seus amigos fundaram então o 6SRUW&OXE)RRWEDOOo primeiro time de futebol a surgir em Belo
Horizonte, como mostra ZILLER (1974:177):
“ Foram os seus companheiros, nessa nova tentativa, os Srs. Fritz De Jaeger, professor de
alemão no ginásio Mineiro, Major Augusto Serpa, Chefe das oficinas da Imprensa
Oficial; Dr. Oscar Americano, cirurgião dentista; Major Arthur Haas, José Gonçalves,
Avelino Reis (...)”


Em um campo improvisado, situado entre a Rua Sapucaí e a antiga estação Central, aconteceram
os primeiros ensaios com a bola em Belo Horizonte. Participavam dos treinos os amigos de
Victor Serpa e alguns poucos ligados a eles. Aproximadamente três meses depois da sua

fundação, foi que o 6SRUW realizou a sua primeira partida oficial31, como mostra o jornal 0LQDV
*HUDHV:

“ Sport Clube – Anteontem foi disputado mais um match de futebol no Campo dessa
novel sociedade, perante tão numerosa quão fina roda de distintos sportmen e gentis
sportwomen.
31

Ao se observar a reportagem supracitada é possível perceber que outras partidas já haviam sido realizadas no
campo da rua Sapucaí, entretanto esta parece ser a primeira que despertou o interesse da imprensa da época, uma
vez que não se tem relatos documentais de outros jogos. Assim, a data de 03 de outubro de 1904, transformou-se
no marco inicial do futebol em Belo Horizonte.
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Prestou-se graciosamente de “ referee” o Sr. Capitão Arthur Hass, que se
conservou durante toda a partida perfeitamente imparcial e atento, o que grandemente
contribuiu para o bom resultado dela. Venceu ainda desta vez o “ team” do Sr. Victor
Serpa, por 2 gols a 1, apesar do denodo e do brilho com que se bateu o do Dr. Oscar
Americano. Os pontos foram marcados, para os vencedores, pelo Sr. José Mariano Sales
e Victor Serpa, e, para os vencidos, pelo Sr. Joaquim Brasil. A luta esteve sempre
animadíssima o que demonstra que o popular esporte está finalmente para sempre
implantado em nosso áureo Estado.” (MINAS GERAES, 6 de outubro de 1904, DSXG
ZILLER, 1974:178)

A partida do dia 3 de outubro chamou a atenção dos “ sportmen” da cidade e logo três

dias depois, organizou-se um outro PDWFK com a participação, desta vez, de pessoas que nunca
haviam se empenhado em um jogo de “ football” . Segundo ZILLER, esse jogo ficou conhecido
como “ Avelino’s X Tomé’s” , denominação dada devido ao nome dos respectivos capitães das
equipes, Avelino Reis e Tomé Pereira.

Em pouco tempo, foram fundados em Belo Horizonte, mais dois clubes: o 3OtQLR)&.,

composto em sua maioria por estudantes de direito e o &OXE$WKOHWLFR0LQHLUR (não sendo este o
que deu origem ao atual Clube Atlético Mineiro), formado por alunos do Ginásio Mineiro.

Ainda em 1904, com um grande número de jogadores, O 6SRUW&OXE se dividiu em dois times, o
9HVS~FLR e o &RORPER. O $WKOHWLFR seguiu o mesmo caminho, formando uma equipe com o
primeiro nome, e uma segunda denominada “ Mineiro” . Foi, então, que se fundou a primeira liga
de futebol em Belo Horizonte, composta por 3 clubes e cinco WHDPV . Foi organizado também o


primeiro campeonato, como mostra a tabela:
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Fonte: Minas Geraes – 06/11/1904 DSXG ZILLER, 1974:180.
32

Naquela época era comum um clube possuir vários quadros. Geralmente, o primeiro quadro ou “ team” , era
composto pelos atletas mais tecnicamente qualificados, enquanto que, no segundo e no terceiro quadro, jogavam os
atualmente denominados “ reservas” .
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Entretanto, devido às fortes chuvas que atingiram a capital mineira no final de 1904 e o
período de férias escolares que fizeram com que vários jogadores deixassem a cidade, o
primeiro campeonato de Belo Horizonte não chegou ao seu fim. Mas é importante mencionar,
que futebol apesar de precariamente organizado, já se mostravacomo um atrativo esporte para a
requintada juventude e uma forma de lazer para as demais pessoas, incluindo-se as gentis
“ sportwomen” .(Minas Geraes, 6 de outubro de 1904).
Em 1905, faleceu de forma prematura no Rio de Janeiro, Victor Serpa, mas a semente
que ele plantou havia geminado em Belo Horizonte. Foram fundados mais dois clubes na

cidade, o (VWUDGD)& e o %UDVLO)&Todavia, faltava, naquela época, o espírito de organização

e competição fundamentais para o desenvolvimento da vida esportiva. As partidas entre 1905 e
1908 ocorreram esporadicamente, a população que, no final de 1904, havia se entusiasmado
com o novo esporte, parecia não se importar mais com as partidas disputadas. Assim, vários
clubes, como o Plínio, o Athletico que passou a se chamar “ Mineiro” tiveram uma vida muito
curta.ZILLER (1974:181), apontou os anos de 1906 e 1907, como o período de decadência do
futebol belo-horizontino.
2QDVFLPHQWRGR$WOpWLFR
Em 1908, quando Belo Horizonte possuía um pouco mais de 25.000 habitantes33,
tornava-se cada vez mais freqüente a reunião de grupos de rapazes e de garotos para
participarem de “ peladas” de bola de meia nas proximidades do Parque Municipal. O campo
poeirento com o chão duro situava-se entre a rua da Bahia e a avenida Álvares Cabral e se
confundia com a avenida Afonso Pena. Desde então, as partidas de futebol, gradativamente, iam
alcançando a mesma popularidade das corridas de bicicleta, realizadas nos finais de semana.
Após a prática do esporte, era comum o encontro dos jovens, filhos das mais distintas famílias
da cidade. O coreto do Parque era o local preferido para as longas conversas que giravam em
tornos dos os mais variados assuntos, dentre eles o futebol. Segundo ZILLER (1997:33), foi
num domingo, 22 de março de 1908, em uma dessas conversas, que surgiu a idéia de fundar-se

um time. O assunto não se prolongaria muito naquele dia, pois, no domingo, além do IRRWLQJ
que ocorria na avenida Afonso Pena, era costume entre os jovens paquerar as mocinhas que iam
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assistir às corridas de bicicleta34no Parque. Uma nova reunião foi então marcada para quartafeira, 25 de março, quando 22 rapazes, alguns “ matando aula” , fundariam naquela tarde o

$WKOHWLFR0LQHLUR)RRWEDOO&OXE. 

Os jovens fundadores do Atlético eram, em sua maioria, pertencentes a tradicionais
famílias mineiras. Filhos de médicos, de advogados ou altos funcionários públicos ganharam
logo o incentivo dos pais na nova e sedutora35 atividade esportiva.Todavia, as dificuldades
“ técnicas” da época obrigavam os garotos a encontrar soluções alternativas que pudessem
viabilizar os “ treinos” de futebol. Um dos primeiros desafios do Atlético foi conseguir a
primeira bola oficial de futebol, como mostra o ex-presidente do clube, José Ramos Filho:



“ A primeira bola foi trocada por bichinhos empalhados, besourinhos, vagalumes e
lagartos, que o fundador Ninico Antunes mandava pelo correio para um maluco francês.
Dizem as más línguas, que a tal bola nem era de futebol association, como se dizia na
época, mas de outro esporte parecido” . (JORNAL DO ATLÉTICO, 1988:11)

Logo após a sua fundação, o Atlético continuou a realizar seus treinos no campo do
Parque Municipal. Somente em 1909 foi que a equipe ganhou seu primeiro campo, como
Adelchi Ziller descreve em seu relato:
“ Este campo situava-se na rua Guajajaras entre São Paulo e Rio de Janeiro, tinha 30
metros de largura por 70 metros de comprimento. A bola estava “ fora” , quando rolava
pela beirada do campo na ribanceira. As traves eram feitas de madeira e após os jogos
eram retiradas e levadas, porque as primeiras foram roubadas para fazer lenha de fogão.”

Na comemoração do seu primeiro aniversário, o Atlético também realizou a sua primeira

partida oficial, vencendo o 6SRUW &OXE por 3 a 0, sendo o primeiro gol marcado por Aníbal

Machado, no dia 21 de março de 1909. O adversário pediu a revanche, que aconteceu no
domingo seguinte, com nova vitória atleticana por 2 a 0. Inconformados ainda, por não
conseguir vencer os alvinegros, o 6SRUW&OXE exigiu outra partida que foi marcada para o dia 21

de abril. Resultado: 4 a 0 para o Atlético Seria o fim da trajetória de cinco anos do primeiro
33

Conforme Annuario Demographico de Minas Geraes, 1930:172.
De acordo com ZILLER (1997:33), nas primeiras décadas do século XX, as corridas de bicicletas aconteciam
tradicionalmente no Parque Municipal aos sábados e domingos. Elas possuíam além do caráter esportivo a função
de promover encontros entre rapazes e moças das tradicionais famílias belo-horizontinas. Essa idéia ganhará fôlego
no decorrer desta dissertação, uma vez que na parte dedicada à análise do futebol enquanto espaço de
sociabilidades, desenvolve-se essa temática.
35
Segundo PEREIRA (2000:35), o futebol através de processo de crescimento simultâneo em várias cidades
brasileiras, se consolidava por volta de 1905, como um PRGLVPR HOHJDQWH na medida em que envolvia a
participação das elites urbanas.
34

44

clube de futebol belo-horizontino. Entretanto, o amadorismo daquela época permitiu que vários

jogadores do então extinto 6SRUW&OXE, ingressassem nos quadros do Atlético.

Em 25 de Março de 1913, dia em que se comemorava o quinto aniversário do clube,

uma assembléia geral foi convocada e o time ganhou um novo nome: &OXE$WKOHWLFR0LQHLUR

Nesse ano também surgia também o apelido de YLQJDGRU. Em 1913, o Atlético havia realizado

seis partidas das quais venceu cinco e perdeu apenas uma para o Morro Velho, equipe da cidade

de Nova Lima. Até que atravessou à sua frente o *UDQEHU\, uma temida equipe de Juiz de Fora.
Foram duas derrotas consecutivas por 5 a 1 e 3 a 0. Um novo convite foi feito para que o

*UDPEHU\ voltasse a Belo Horizonte. Desta feita, a “ vingança” foi arrasadora, o Atlético goleou
a equipe da Zona da Mata por 7 a 0. Assim, além da mudança de nome naquele ano, surgiu o
apelido de “ vingador” . No ano seguinte, a equipe ganharia o primeiro torneio interclubes,

organizado pela então fundada /LJDGH)XWHEROGH%HOR+RUL]RQWH, derrotando o <DOH por 2 a 0,

o América por 3 a 0, novamente o América por 1 a 0 e, finalmente, o combinado $PpULFD<DOH

por 2 a 0. A “ Bueno Brandão” (nome que homenageava o presidente do Estado), conquistada
pelo Atlético, foi, portanto, a taça que representou a primeira competição oficial de futebol
organizada em Belo Horizonte.



)LJXUD&OXEH$WOpWLFR0LQHLURHP

Fonte: ZILLER (1974:22)
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Em 1915, o futebol mineiro passou a ser dirigido por uma nova entidade, a /LJD0LQHLUD

GH(VSRUWHV$WOpWLFRV, que se responsabilizou pela organização do primeiro campeonato oficial

da cidade de Belo Horizonte. A competição contou com a participação de cinco equipes: o

Atlético, América, <DOH, Higiênicos e Cristóvão Colombo. O Atlético tornou-se o primeiro
campeão mineiro disputando sete partidas, das quais venceu cinco, empatou uma e perdeu outra.
No ano seguinte o Atlético ganhou o título de campeão da cidade, no entanto, o título do
campeonato mineiro ficaria com o América que o manteria até 1925. No ano 1927 o Atlético

sagrou-se bicampeão mineiro. A partir de então, o futebol mineiro passou por uma fase de
transição entre o amadorismo e o profissionalismo. O Atlético, nesse período, incentivou a
entrada no clube de atletas das mais diferentes camadas sociais. Oferecendo-lhes “ bolsas de
estudo” e posteriormente salários, o clube foi um dos primeiros no Estado a entrar na “ era do
profissionalismo” .


1DVFHR$PpULFD
A rivalidade entre os dois grandes clubes belo-horizontinos das primeiras décadas do
século XX parece estar inscrita até mesmo nas histórias das suas fundações. As similitudes
encontradas em ambas trajetórias podem deflagrar as origens das emocionantes disputas
travadas entre essas duas agremiações no início do século passado. Enquanto o Atlético,
fundado em 1908, como já se descreveu, nasceu da amizade de alguns estudantes que jogavam
“ peladas” no Parque Municipal, o América também surgiu em 1912, da união de alguns garotos
que disputavam seus “ rachas” na rua da Bahia, como mostra o cronista do jornal Minas Sport:



“ Nada possuiam, senão uma ponta de calçada como sede, e um pedaço de rua
como campo; cotivam-se aos duzentos reis, quem fosse mais rico que entrasse mais para
a ‘vacca’ cujo o fim unico era a compra da bola. O cargo de maior importancia era o de
zelador, isto é, aquelle que guardava a bola, e assim sob o patrocinio de Affonso
Brandão, Augusto Penna, Lincoln Brandão, Oscar Gonçalves e Aureliano Magalhães,
Waldemar Jacob e outros, os seus fundadores, foi crescendo o glorioso alviverde.”
(MINAS SPORT, 08/11/1925) 

Todavia, enquanto os precursores do Atlético possuíam idade acima de 18 anos, todos os
garotos do América não passavam de 13 anos. Segundo MOURÃO (1973), a primeira reunião
na qual se concretizou a idéia de fundar um time de futebol aconteceu em 30 de abril de 1911, à
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sombra de uma árvore que ficava na esquina das ruas da Bahia e Timbiras. Devido ao
compromisso com os estudos e à falta de material para a prática do futebol, o time só duraria
seis meses. Somente um ano após a sua “ primeira fundação” , foi que o América “ nasceria” de
forma definitiva. Uma reunião entre os mesmos garotos, ocorrida na casa do Dr. José
Gonçalves, então Secretário da Agricultura de Minas Gerais e pai de um dos fundadores,
marcaria o início da trajetória daquela que foi a agremiação mais organizada36 das três primeiras
décadas do futebol belo-horizontino.
$pesar de ter sido fundado pelos filhos da mais “ distinta” elite da cidade, assim como
o Atlético, o América enfrentou enormes obstáculos em seus primeiros anos de vida. A falta de
um campo adequado para treinamento, a dificuldade em comprar as bolas e baixa média de
idade dos seus jogadores contribuíram para um insucesso nos campos durante os seus primeiros
três anos de existência. Segundo MOURÃO (1973), não se tem registros oficiais dos primeiros
jogos do América, todavia, sabe-se que essas primeiras disputas teriam sido realizadas contra
equipes da mesma categoria, ou seja, formadas por “ meninos” . É possível afirmar, então, que os
primeiros jogos do América foram contra o Vera Cruz, o Santa Cruz e os times do Atlético

pertencentes do segundo ao quinto quadro. O jornal 0LQDV 6SRUW retrata da seguinte forma o
penoso começo dos americanos:

“ Com teams de responsabilidade nunca logrou victorias, e então inscreveu-se para a
Taça Bueno Brandão, em 1914, com um team bem regular, onde já contava com
elementos de valor, mas sofreu derrotas sem conquistar um goal siquer. Alargando suas
vistas chegou até o team de inglezes do Morro Velho, sendo derrotado por 5X0. [...] Em
1915, [...] com vontade de vencer e bom treino, teve o seu primeiro encontro no dia 4 de
julho, com o C. Sports Hygienicos sahindo vencedor pelo score de 2X1, cabendo a
Monte iniciar a grande serie de goals com que hoje conta o grande club.” (MINAS
SPORT, 08/11/1925, p.1)
 

O ano de 1913, precisamente o mês de setembro foi decisivo para a história do América. Com

dificuldades financeiras para se manter, o time do 0LQDV*HUDHV, fundado em 1911, que tinha
como presidente de honra o então prefeito Olinto Meireles, propôs uma fusão aos garotos do

América. Em troca de jogar pelo alviverde, os atletas do 0LQDV*HUDHV concederam o seu campo

Em reportagem da revista 9LWD, de 15/02/1914, um quadro mostra que, enquanto o Atlético possuía apenas dois
quadros times em 1914, o América possuía quatro quadros e, conseqüentemente realizou mais jogos durante a
temporada daquele ano. Além disso, o América conquistou por dez vezes consecutivas o título de Campeão
Mineiro entre os anos de 1916 e 1925.
36
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situado na avenida Paraopeba (atual av. Augusto de Lima), duas traves de gol, uma bola de
futebol além de alguns objetos da secretaria. Em princípio, a proposta não foi muito bem aceita
pelos garotos. Eles temiam perder seu lugar no time principal para os recém-chegados, uma vez
que estes eram bem mais velhos. Entretanto, a vontade de possuir um campo que lhes desse boa
condição para os treinos e também para os jogos fez com que, aos poucos, a idéia lhes tornasse
simpática. Também, em setembro de 1913, após uma dissidência no Atlético, vários jogadores
do clube transferiram-se37 para o América. Nomes importantes, como Júlio Cunha, João Brito de
Castro38 , alguns dos fundadores atleticanos, como Aleixanor Alves, inclusive o presidente Jair
Pinto dos Reis, “ trocaram as camisas.” A partir daí o alviverde passou a se tornar um time de
“ responsabilidade” , começando a disputar as “ pelejas”
equipes39.

em pé de igualdade contra outras

)LJXUD$PpULFD)XWHERO&OXEHHP

Fonte: MOURÃO (1973:s.p.)

37

O termo aqui empregado denota uma situação totalmente diferente das atuais “ transferências” no futebol, uma
vez que o amadorismo da época permitia a livre troca de clube para os jogadores sem nenhum, ônus para ambas
partes.
38
Brito, como era chamado, foi considerado o melhor atacante daquela época.
39
Segundo Carlos Paiva, mesmo composta por garotos com a média de idade inferior às outras equipes, o América,
nos três primeiros anos de sua existência, teria disputado vários jogos contra equipes adultas.
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Em novembro de 1915, o América começaria uma trajetória de grandes conquistas. O

primeiro grande desafio foi vencer o temido time de ingleses do 0RUUR 9HOKR ) & O time,

imbatível há vários anos, possuía craques como Schaw, H. Gill, F. Owen, Armstrong entre
outros. A partida, ocorrida no Prado Mineiro, foi vencida pelos americano, com o placar de 3x1
pelos americanos. O fato, despertou o interesse de muitos torcedores da cidade, os quais, que a
partir daquele momento, começaram a perceber a habilidade de jogadores como Otávio e Mário
Pena, Didico e João Brito. Esse momento é considerado por muitos o início da projeção
americana na cidade. Ou seja, os torcedores da cidade queriam conhecer a equipe que

conseguira bater o invencível “ time de ingleses” . O jornal 0LQDV6SRUW retrata da seguinte forma
a ascensão do América no futebol belo-horizontino:
“ Em 1916, contando com novos elementos, levantou o campeonato da cidade, e
vencendo varios clubes do interior, como o Guarany de Lafayette, Americano de Ouro
Preto, Queluziano e Tirandentes. Dahi para cá não perdeu mais o campeonato da cidade,
levantando-o pois dez annos consecutivos.” (MINAS SPORT, 08/11/1925, p.1)



No período que se estendeu de 1916 a 1925, o América conquistou por dez vezes

consecutivas o título de Campeão Mineiro, sendo o Atlético o seu principal rival. Os jogos entre
os “ dois grandes” clubes daquele tempo despertavam um grande interesse na população da
cidade que já tinha o futebol40 como seu principal esporte. Os confrontos entre América e

Atlético demoravam meses para acontecer. Segundo Salim Salum ” RUHVSHLWRHQWUH$WOpWLFRH

$PpULFDHUDPXLWRJUDQGHHOHVID]LDPTXHVWmRGHVHSUHSDUDUPXLWRHjVYH]HVDWpUHIRUoDYDP

RVWLPHV´ A vontade de ver o principal jogo da cidade causava uma enorme expectativa entre os
torcedores:



“ Um jogo entre o America e o Athletico” Não é necessario dizer que ‘torcemos’
immensamente para a realização desse encontro. Aliás, para este fim, a saudade de um
bom jogo - que ha tanto tempo não se realiza – faz com que todos ‘torçam’ em commum.
Apenas lá no Prado, no dia da partida, é que os torcedores athleticanos e americanos se
dividirão, amigavelmente.” (DIÁRIO DE MINAS, 24/01/1920, p.2, grifo nosso)

Em 1926, o América perdeu sua seqüência de títulos para o Atlético. Começava, então,
no futebol mineiro, a fase conhecida como “ amadorismo marrom” 41. Como o Atlético e o

Conforme tratado na revista 9LWD, ns. 7 e 8, 31/12/1913 e 15/01/1914.
O período compreendido, entre 1926 e 1933 foi considerado a transição entre o amadorismo e o profissionalismo
no futebol mineiro. Clubes como o Atlético e o Palestra Itália, apesar de não declararem o pagamento de salários
aos jogadores, ofereciam-lhes atrativos, como o pagamento de estudos, alojamento e outras formas de benefícios,
40

41
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Palestra Itália saíram em busca de novos reforços para o elenco, e os americanos recusaram-se a
adotar essa mesma política, a equipe trilharia um longo processo de defasagem técnica. O preço
pago pela “ teimosia” foi muito alto. O América amargou um jejum de 23 anos sem títulos,
reconquistando, somente em 1948 o campeonato mineiro, já nos tempos do “ profissionalismo” .


&UX]HLURRFDoXODGRVJUDQGHV
Dos três maiores clubes da capital mineira, o Cruzeiro foi o último a nascer. Enquanto
Atlético e América já travavam disputas emocionantes pelos campos da cidade, o Cruzeiro ainda
fazia parte dos sonhos dos imigrantes italianos que aqui chegaram para trabalhar na construção
da cidade. De acordo com RODRIGUES (1981:34), no período de construção da nova capital, o
governo de Minas Gerais, interessado em aumentar a disponibilidade de mão-de-obra sobretudo
para os setores da construção civil e do abastecimento, organizou um programa com o intuito de
viabilizar a vinda de imigrantes europeus. Em 1892, o governo mineiro passou a conceder
passagens àqueles que se comprometessem a aqui ficarem. O Estado, então, passou a organizar
a criação de núcleos coloniais e venda de loteamentos agrícolas com preços especiais para
imigrantes:
“ Através do Decreto 777, de 1° de setembro de 1894, a política governamental procurou
criar os núcleos coloniais, urbanos e rurais e pela Lei n° 202, de 18 de setembro de 1896,
ficaram relevados de suas dívidas para com o Estado, com direito à título definitivo das
terras que ocupavam desde que mantivessem a cultura e fixassem residência durante 7
anos, a partir daquela data.” (RODRIGUES, 1981:35)

Além de todas essas “ facilidades” concedidas aos imigrantes, o governo mineiro ainda

despertava o interesse dos italianos através de propagandas veiculadas em jornais como o ,/

6HFRORde Milão, &DIIDUR e ,/ 6HFROR;,; de Gênova; ,/3DHVH, /D'LVFXVVLRQH e 0DWWLQRGH

1DSROH de Nápoles (BARRETO, 2000:17). Sendo assim, mais de 200 famílias de italianos,

além de portugueses e espanhóis, vieram para a região de Belo Horizonte entre os anos 1892 e
192042. Os primeiros a chegar, originaram-se das regiões da Sicília e Calábria. Mas, segundo
BIASUTTI (2003:159), posteriomente famílias de diversas regiões da Península Itálica fixaramse na nova capital. Os italianos recém-chegados, além de se dedicarem às atividades agrícolas
empregos em cargos públicos e estabelecimentos comerciais. Em muitos casos, também havia aqueles que
recebiam pagamento.
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nas colônias ao redor da capital, ao se fixarem no núcleo urbano, tornaram-se os principais
construtores da cidade. Eram muitos pedreiros, ajudantes de construção, alguns engenheiros e
arquitetos. Outros fixaram-se no setor de panificação, nas oficinas de calçados, nas marcenarias
e outros no comércio. Ainda temos o caso de grandes empreendedores italianos que se
dedicaram a indústrias de bebidas, mecânicas e siderúrgicas (BIASUTTI, 2003:160). O que
pode-se afirmar é que os italianos constituíram boa parte da mão-de-obra e do
empreendedorismo, essenciais para a construção e o desenvolvimento de Belo Horizonte, no
início do século XX.
Em meados da década de 1910, muitos deles já jogavam futebol em vários clubes da

cidade, como no <DOH, no 6HWH GH 6HWHPEUR, no &ULVWRYmR &RORPER e no próprio Atlético.
Segundo Salim Salum, os jogadores da colônia italiana, esporadicamente, licenciavam-se dos

seus clubes para disputarem partidas pelo selecionado que se denominava 6FUDWFK ,WDOLDQR. O
time, que disputava partidas contra clubes e combinados, traduzia a vontade dos imigrantes de
possuírem um clube. Inspiração para isso não lhes faltava. Em Belo Horizonte, na década de

1920, já existiam os clubes de colônias, como era o caso do /X]LWDQR, representante da colônia
portuguesa e do Sírio, agremiação ligada à colônia árabe. Esses clubes, que, apesar dos seus
currículos de conquistas não demonstrarem nenhuma expressividade, representavam em suas
camisas uma identidade muito bem demarcada. Mas foi em São Paulo que os italianos de Belo
Horizonte encontrariam o modelo no qual buscaram toda a sua inspiração.

Fundada em São Paulo, no ano de 1914, a 6RFLHWi 6SRUWLYD 3DOHVWUD ,WiOLD, atual

6RFLHGDGH(VSRUWLYD3DOPHLUDV, tornou-se a principal entidade esportiva paulista que despertou
as aspirações do enorme contingente de imigrantes italianos da cidade. O Palestra de São Paulo
possuía um estatuto com objetivos bem definidos: congregação, confraternização, socialização
dos italianos e descendentes através do futebol. Segundo Carlos Ribeiro, o caráter restritivo do
clube se cristalizava em uma das cláusulas do estatuto, no qual estava previsto que “ o elenco do
time de futebol só poderia ser composto por italianos ou descendentes” . É possível afirmar,
portanto, que, o ideal de se criar um clube exclusivamente para italianos e descendentes, foi o
que delineou o espírito da fundação do Palestra, em Belo Horizonte, como mostra o
pesquisador:
42

Segundo RODRIGUES (1981:34), bem antes disso, vários italianos já haviam se fixado no Estado,
concentrando-se, sobretudo, em Passagem de Mariana e Ouro Preto.
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“ Na época da criação do Palestra, os fundadores do clube mandaram um pedido a São
Paulo, para que os italianos enviassem uma cópia do estatuto do clube. Eles então
enviaram-a e os fundadores do clube mineiro fizeram uma cópia fidelíssima, pois
copiaram até o nome.”

Há, no entanto, muitas informações desencontradas em torno da fundação do Palestra Itália.
Alguns historiadores como RODRIGUES (1981) e LIMA (1996), trabalham com hipótese de

que o Palestra teria se originado do <DOH, um clube fundado por ingleses, por volta de 1906. Essa
idéia chegou até ser oficializada e disseminada pela própria diretoria do Cruzeiro, nas décadas
de 1960 e 1970. Entretanto, um estudo minucioso da trajetória do clube realizada por
BARRETO (2000) mostra evidências da existência de uma outra história. Segundo Carlos
Ribeiro, um dos colaboradores desse trabalho, na verdade havia cinco jogadores do Yale (os
irmãos Júlio e João Lazarotti, os irmãos Henriqueto e Anduini Pirani e Hamleto Magnavacca),
todos da colônia italiana. Após uma briga que chegou a desencadear agressões físicas entre os
jogadores do Yale, os italianos resolveram abandonar o clube. Procuraram, então, “ italianos” de

outros clubes, como do 6HWH GH 6HWHPEUR, do &ULVWRYmR &RORPER e por ironia do destino, até

atletas do Atlético, o qual, no futuro, se tornaria o maior rival dos italianos. O objetivo era
mobilizar os jogadores da colônia italiana em torno da idéia da fundação de um clube de futebol,
mas não apenas para se divertirem. A meta era criar um clube que pudesse disputar as partidas
em condições de igualdade com o Atlético e América, mas, principalmente, que fizesse frente ao

<DOH que se tornaria, então, o primeiro rival do Palestra Itália.

O sonho de se ter um time da colônia italiana já era antigo e naquele momento era

grande a força dos dissidentes do <DOH e dos imigrantes italianos de outros clubes.No entanto,
faltava o apoio financeiro para concretizá-lo. A saída encontrada foi a de buscar recursos com os
“ italianos” mais abastados da cidade, como conta Carlos Ribeiro:
“ Naquela época do amadorismo era tudo muito difícil. Era complicado comprar bolas,
uniformes e conseguir um lugar para treinar. Um fator fundamental dificultava ainda
mais a vida dos fundadores do Palestra. Eles eram em sua maioria pobres; operários,
carpinteiros, pedreiros e trabalhadores do comércio. A solução encontrada foi pedir apoio
financeiro a alguns comerciantes “ italianos” da rua Caetés. Eles eram paulistas e muito
ligados à questão da identidade italiana.”

Inspirados no Palestra Itália de São Paulo, fundado a alguns anos atrás, e com o desejo dos
atletas belo-horizontinos de pertencerem a um clube essencialmente italiano, alguns
comerciantes, como Antônio Falci, João Ranieri e Aurélio Noce, abraçaram o movimento.
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Buscaram em São Paulo o estatuto do Palestra paulista e,então, no dia 2 de janeiro de 1921, em

uma reunião na fábrica de artigos esportivos Agostinho Ranieiri43, fundaram a 6RFLHWi6SRUWLYD

3DOHVWUD,WiOLD

Dois objetivos principais foram estabelecidos pelos palestrinos logo após a fundação do
clube. O primeiro consistia na integração da equipe junto aos principais clubes para viabilizar a
participação no campeonato da cidade, em 1921. A tarefa não foi fácil. Após se inscreverem na

/LJD 0LQHLUD GH 'HVSRUWRV 7HUUHVWUHV, havia um impasse44 para a realização do Campeonato.

Depois de várias reuniões, chegou-se à conclusão de que se deveria realizar um torneio entre

/XVLWDQR, *XDUDQ\, &ULVWRYmR &RORPER, +\JLrQLFRV, ,SDQHPD, 6HWH GH 6HWHPEUR e Palestra,
sendo que os quatro melhores colocados no torneio conquistariam o direito de se juntar ao

Atlético, América e <DOH para disputarem o campeonato da 1ª divisão , enquanto os últimos

formariam a 2ª divisão. O Palestra, então, conquistou, em campo, o direito de adentrar ao rol do
seleto quadro da 1ª divisão do futebol belo-horizontino, como mostra BARRETO (2000:30):
“ A primeira rodada aconteceu no dia 29 de abril de 1921, no estádio do Prado Mineiro. O
Palestra venceu o Ipanema por 3 a 2 e se classificou para jogar contra o Palmeiras. O
Guarany venceu o Hygiênicos por 2 a 1 e ficou na Primeira Divisão. Dois dias depois,
outra rodada. O Lusitano eliminou o Cristovam Colombo por 6 a 0. O Sete de Setembro
passou pelo Progresso, 1 a 0, e o Palestra despachou o Palmeiras, 4 a 1. A questão estava
resolvida. Palestra, Lusitano, Guarany e Sete de Setembro se juntaram ao Yale, Atlético
e América. O Palestra já nascia forte. Primeiro ano de existência e com presença
marcante no Campeonato da Primeira Divisão, de onde nunca saiu.”

O segundo objetivo dos imigrantes italianos era a construção de um estádio que pudesse sediar
os treinos e jogos da equipe. E novamente os comerciantes da rua Caetés tomaram frente da
empreitada. De acordo com BARRETO (2000:33), em 1922 o clube comprou por 50 mil réis –
um preço alto para a época – um quarteirão da prefeitura no Barro Preto, onde está situado
atualmente o Parque Esportivo do Cruzeiro. O Estádio, construído pelos próprios operários
“ italianos” , possuía arquibancadas de madeira com capacidade para cerca de cinco mil pessoas.
Em sua inauguração, dia 23 de setembro de 192345, realizou-se um jogo contra o Flamengo,
bicampeão carioca de 1920/21. A partida, muito equilibrada, terminou empatada em 3 gols.
Naquele momento, o Palestra já mostrava um futebol competitivo, figurando-se como uma das
43

Ver em BARRETO (2000:22)
A /LJD0LQHLUD havia exigido que todos os clubes de Belo Horizonte se inscrevessem como “ pessoa jurídica” até
31 de dezembro de 1920. Como somente Atlético, América e Yale haviam cumprido a determinação, foi criado
então o impasse em torno de quais clubes deveriam participar da 1ª divisão do futebol da cidade.
45
A data visava homenagear o “ 20 de setembro” em que se comemora a unificação da Itália.
44
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forças do futebol da cidade. Já em 1921, ano da sua fundação, o Palestra havia vencido dois
amistosos importantes, o primeiro contra um combinado de dois times de Nova Lima por 2 a 0
e outro contra o Atlético, por 3 a 0. No campeonato da cidade, o Palestra não conseguiu vencer
o América, o grande time do momento, mas travou com este batalhas disputadíssimas. Naquela
época, todavia, disputavam-se dois torneios simultâneos, o do “ 1° Quadro” e o do “ 2°
Quadro” 46. No campeonato de 1921, após dois empates em duas partidas decisivas, as equipes
do 2° quadro, América e Palestra, chegaram a um acordo e foram agraciadas com o título de
Campeão. O ano de 1921 também ficaria marcado na história do Palestra pela questão da

rivalidade com o <DOH. Segundo Carlos Ribeiro,

“ As rixas entre os jogadores do Palestra e Yale fizeram com que as partidas entre os
clubes no campeonato de 1921 terminassem antes do tempo regulamentar devido às
brigas. Em 1922, temendo-se novos “ confrontos” entre os jogadores e a própria torcida,
as diretorias dos dois clubes estabeleceram um acordo: no primeiro turno do campeonato
da cidade, o Palestra entregaria os pontos da partida ao Yale, e no segundo turno, o Yale
se encarregaria de entregar os pontos ao Palestra.47”

A trajetória do <DOH na 1ª divisão de Belo Horizonte se encerrou, no entanto, em 1923. Após a
crise do futebol da cidade, em 1924 e 1925, não há mais informações da participação do clube

em competições oficiais. Segundo Carlos Ribeiro, entre os anos de 1926 e 1929, o <DOH teria
disputado campeonatos pela várzea da cidade.
Diante desse quadro construído a partir das pesquisas de BARRETO (2000) e conforme
depoimentos colhidos neste trabalho, pode-se questionar a veracidade de duas hipóteses que se
cristalizaram no imaginário futebolístico da cidade, durante um longo período. À luz dessas
pesquisas, abriu-se um novo leque de perspectivas pelo qual permite vislumbrar a maneira como

um mito pode ser criado na história. Tanto na primeira hipótese de que o Palestra e o <DOH

tratavam-se do mesmo clube; como na segunda, ainda mais mitificada, de que o <DOH havia se
transformado em Palestra, demonstra-se como a memória coletiva é capaz de reinventar,
remodelar ou mesmo adequar fatos históricos com o objetivo da busca de explicações que
possam ser mais facilmente incorporadas pelo senso comum. No caso da formação do Palestra
Itália, considerando o fato de que a História é a construção e reconstrução segundo as condições

46

O “ 2° Quadro” era composto por jogadores atualmente chamados de aspirantes, ou seja, jogadores que estão no
último ano da categoria de juniores. Entretanto, naquela época, era comum os jogadores reservas do 1° quadro
comporem o 2° e os do 2° quadro participarem das partidas do 1°.
47
Vale ressaltar que “ acordos” deste tipo eram comuns na época do futebol amador.
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do presente48, não se sabe ao certo quem a reinventou, mas podemos presumir que a intenção era
torná-la simples, isenta de conflitos, buscando sua narração através de fatos justapostos de
forma linear.

)LJXUD3DOHVWUD,WiOLDHP

Fonte:BARRETO (2000:34)

Retornando à trajetória do Palestra, entre os anos de 1922 e 1925 (período da hegemonia
do América em Belo Horizonte), o clube sagrou-se vice-campeão, superando o Atlético. Em
1926 e 1927, a equipe não manteve o bom futebol dos anos anteriores, chegando a perder uma
partida por 9 a 2 para o Atlético. Finalmente, em 1928, já no período conhecido como
“ amadorismo marrom” 49, o Palestra conquistaria o seu primeiro campeonato da cidade. A
equipe, então reforçada por quatro jogadores do Palestra de São Paulo e pelo experiente técnico
Matturi Fabbi50, chegaria ao tricampeonato em 1930.
$³QDFLRQDOL]DomR´GR3DOHVWUD
Em 1925, alguns dirigentes, jogadores e torcedores queriam que o Palestra deixasse de
ser um clube essencialmente da colônia italiana e abrisse suas portas aos demais habitantes da
Esta tese, conhecida por SUHVHQWLVPR, foi defendida por Benedetto Croce no início do século XX. Para maiores
informações, ver em SHAFF (1977:100).
49
O período conhecido como “ amadorismo marrom” ganhará destaque no segundo capítulo desta dissertação.
48
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cidade, principalmente aos bons jogadores “ brasileiros” . Foi retirada do estatuto do clube a
cláusula que proibia a participação, de outras descendências, no quadro de atletas. A decisão foi
importante na medida em que possibilitou a ampliação também do número de torcedores e
sócios do clube. Acompanhando essa decisão, houve uma outra modificação que estabeleceu a
mudança no nome do clube. De acordo com a vontade da “ maioria” , o clube deveria ter seu
nome aportuguesado e passou a se chamar Sociedade Esportiva Palestra Itália.
O desejo de desvincular o Palestra da colônia italiana, abrindo o clube definitivamente
para a participação das outras camadas da população, ganharia mais força na segunda metade da
década de 1930. O regime totalitário imposto por Adolf Hitler, na Alemanha, e Benito
Mussolinni, na Itália, dividia as opiniões dos brasileiros naquela época. Os varguistas,
simpatizantes do nazi-fascismo, apoiavam um alinhamento do Brasil junto ao Eixo, enquanto os
opositores defendiam a participação do país na II Guerra no bloco, dos Aliados (PILETTI,
1997:259). O clima de incerteza promovido pela Guerra fez com que alemães e italianos
passassem a ser vistos como elementos perigosos no país. Vários indivíduos descendentes das
colônias alemã, austríaca, suíça e italiana chegaram a ser investigados pela polícia. Por volta de
1941, uma “ onda de terror” anti-nazi-fascismo tomou conta de algumas cidades brasileiras. Em
Belo Horizonte, segundo BARRETO (2000:72), estabelecimentos comerciais italianos foram
depredados e saqueados, o estádio do Palestra chegou a sofrer ameaças de ser incendiado. No
início de 1942, o Governo Federal publicou um Decreto-lei que proibia qualquer alusão às

nações inimigas. O clube passou, então, a se chamar 3DOHVWUD 0LQHLUR. Em setembro, após o
governo declarar oficialmente guerra contra o Eixo, a diretoria foi obrigada a dar mais um passo
para “ abrasileirar” o clube. Carlos Ribeiro relata que, sem consultar o conselho deliberativo do
clube, o então presidente Enne Cyro Poni divulgou à imprensa que o novo nome do Palestra

seria <SLUDQJD(VSRUWH &OXEH, em homenagem ao famoso rio situado no estado de São Paulo.

Entretanto, em cinco dias, numa reunião do Conselho, o novo nome foi barrado por
unanimidade, quando surgiu, por sugestão do próprio presidente do Conselho, Oswaldo Pinto
Coelho, o nome “ Cruzeiro” , em homenagem à constelação do Cruzeiro do Sul, símbolo que
fazia parte do brasão da República, da bandeira nacional e do exército brasileiro. Segundo
Carlos Ribeiro,
50

Esse técnico já havia passado pela seleção paulista e brasileira.
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“ A idéia de se “ abrasileirar” o Palestra surgiu ainda nos anos de 1920 com os irmãos
Fantoni, o objetivo era reerguer o clube após a crise do futebol na cidade em 1924/25.
Entretanto uma ala “ conservadora” da diretoria negava-se redundantemente a isto. Nos
anos de 1930, os Fantoni chegaram a publicar manifestos em jornais comparando a
diretoria palestrina a “ um grupinho de alemães que querem comandar um país inteiro” ,
uma insinuação direta à situação da Tchecoslováquia. As perseguições sofridas no
período da Guerra fizeram com que a transformação do Palestra em um clube
“ brasileiro” ganhasse muito mais força. Em uma festa, surgiu a idéia de se mudar o
nome: se falou em Ypiranga, Riachuelo, mas foi o ponta esquerda Armando Mazzoli,
quem sugeriu o nome Cruzeiro.”

O objetivo era tornar o Palestra o mais brasileiro dos clubes. Enquanto os times da época
possuíam nomes que os caracterizavam como provincianos, como o caso do São Paulo Futebol
Clube, o do S. C. Corinthians Paulista, do Grêmio de Foot- Ball Porto Alegrense e do próprio

Clube Atlético Mineiro, o nome &UX]HLUR buscava simbolizar um clube brasileiro, e não apenas

um clube mineiro, de Belo Horizonte ou de alguma colônia. Assim, a partir de 7 de outubro de

1942, o Palestra Itália passaria a se chamar &UX]HLUR (VSRUWH &OXEH, nome que ganharia
projeção mundial e que permanece até os dias de hoje.
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&$3Ë78/2
%(/2+25,=217(02'(51,'$'(()87(%2/
“ Quem conhece, porém, a essência imponderável que fecundou a criação de
Belo Horizonte não se surpreenderá de aqui encontrar ambiente e cenário sincronizados
com as pulsações novas da cultura contemporânea. Belo Horizonte é fruto de um grande
e profundo movimento modernista.”
Juscelino Kubitschek
(SOUZA,1999:129)

O objetivo primordial deste segundo capítulo é estudar o nascimento do fenômeno
futebolístico em Belo Horizonte, inserindo-o nas discussões que abrangem as transformações no
modo de vida nas três primeiras décadas do século XX.
Partindo da proposta sustentada por MATTOS(1997), PEREIRA(2000), SANTOS
NETO(2002), os quais defendem a idéia de que o futebol configurou-se, no início do século
XX, como um esporte moderno, elitista e essencialmente urbano, torna-se necessário, mesmo
que de forma sucinta, que se ocupe primeiramente em elucidar as dimensões espaço-temporais e
político-econômicas que permearam a construção e o desenvolvimento da nova capital mineira.
Trata-se, portanto, de identificar, em uma relação dialética, como a construção do espaço
urbano belo-horizontino possibilitou o surgimento de interações sociais que culminaram no
desenvolvimento do futebol, dentre outros fenômenos sociais construídos na cidade. Assim, a
compreensão do processo de formação e do desenvolvimento do futebol na cidade só se faz
possível a partir do entrelaçamento dos ideais políticos e socioeconômicos presentes naquela
conjuntura. Esses aspectos só tornam-se inteligíveis se analisados como um reflexo de uma
aspiração modernizadora ditada por padrões europeus. Apesar desse processo de
“ modernização” não ter abalado as estruturas sociais51 , levanta-se a hipótese de que o modo de
vida da população, principalmente o dos segmentos mais abastados, sofreu grandes
modificações. Cabe ainda ressaltar que o caso de Belo Horizonte apresenta-se como uma

amostra VXL JHQHULV dos processos tradicionais52 de urbanização que obedeciam o dinamismo
comercial ou industrial de determinada região. Tomando-se como referência teórica os trabalhos
de LEMOS (1988), JULIÃO (1996) entre outros, defende-se aqui que o processo de construção
da nova capital inseriu-se em um complexo quadro político estabelecido nos últimos decênios
51
52

Esta idéia é defendida nos trabalhos de JULIÃO (1996), CEDRO (2002) entre outros.
Sobre os processos de urbanização, ver CASTELLS, (1975:83-86).
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do século XIX, no qual o desejo de modernização, paralelo ao de rompimento com o passado
colonial, fez as oligarquias mineiras estabelecessem um consenso em torno da idéia da
construção de um novo centro aglutinador do poder político fora dos tradicionais eixos, como a
Zona da Mata, o Sul do Estado ou mesmo Ouro Preto. Nesse sentido, a adoção de um projeto
urbanístico moderno, racional, funcional e asséptico previa para a cidade o desenvolvimento de
um estilo de vida preconizado também por esses elementos. Portanto, a compreensão do futebol
como um estilo de vida adotado pela burguesia belo-horizontina passa tanto por explicações
macro-estruturais como por abordagens que retratem o dinamismo cultural da cidade.
$PRGHUQLGDGHHRFHQiULRPHQWDO
O sonho, a idealização e a materialização de Belo Horizonte como símbolo de uma nova
era obedeceram a uma tendência mundial do final do século XIX e início do século XX no que
tange às transformações na esfera econômica, política, nas concepções urbanísticoarquitetônicas e, também, nos aspectos socioculturais. O impulso inovador, transformador e
empreendedor que moveu as elites mineiras nos primeiros anos da República podem ser
compreendidos dentro de uma macro-esfera modernizadora que, segundo BERMAN (2001:16),
teve início na Europa do século XVI. Para GIDDENS (1991), o caráter inovador da
modernidade pode ser traduzido na consolidação de instituições como o Estado Moderno, nas
relações capitalistas de produção, na emergência de um novo modo de vida da sociedade e até
nas transformações nas esferas mais privadas da vida. Para HABERMAS, as características da
modernidade, também anteriormente apontadas por Max Weber, podem ser compreendidas
através do conceito de modernização:
“ O conceito de modernização refere-se a um feixe de processos cumulativos que se
reforçam mutuamente: à formação do capital e mobilização de recursos; ao
desenvolvimento das forças produtivas e ao aumento da produtividade no trabalho; ao
estabelecimento de poderes políticos centrados e à formação de identidades nacionais; à
expansão de direitos de participação política de formas urbanas de vida e de formação
escolar formal; refere-se à secularização de valores e formas” (HABERMAS, 1998:14)

Segundo BERMAN (2001:15), “ VHU PRGHUQR p HQFRQWUDUVH HP XP DPELHQWH TXH

SURPHWHDYHQWXUDSRGHUDOHJULDFUHVFLPHQWRDXWRWUDQVIRUPDomRHWUDQVIRUPDomRGDVFRLVDV

HP UHGRU´. E é nesse sentido que pesquisas como as de JULIÃO (1996), de ANDRADE
(1996), de SILVEIRA (1996), dentre outras, incorporaram a mesma perspectiva, ou seja,
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demonstram através de temáticas diferentes a inserção da nova Capital mineira em um quadro
de modernização, tanto em seu parâmetro institucional quanto em sua dimensão sociocultural.
Nessa lógica, a construção de um espaço urbano racional e higiênico53 seguido do afloramento
de um novo estilo de vida inspirado na burguesia européia e adaptado pelas elites brasileiras
propiciaram terreno fértil para o desenvolvimento do futebol, esporte aristocrático, praticado

pelos finos VSRUWPHQ ingleses, portanto, um hábito “ digno de ser imitado” . Assim, a
inteligibilidade do processo de desenvolvimento do futebol e de outros fenômenos urbanos
similares, ocorridos no início de século XX, passa por uma lógica mundial que envolveu não
somente as transformações das instituições econômicas e políticas, mas que também influenciou
diretamente o estilo de vida da sociedade nas primeiras décadas de existência da jovem capital
mineira.
 $ FRQVWUXomR GD QRYD &DSLWDO XWRSLDV GD IXQFLRQDOLGDGH H UDFLRQDOLGDGH GR HVSDoR

XUEDQR

Os últimos decênios do século XIX foram marcados em Minas Gerais e também, de
modo geral, no Brasil, pelos ideais de modernização. No âmbito político, concentravam-se os
esforços das elites em torno do republicanismo de inspiração por um lado, liberal e federalista –
influência americana – e, por outro, positivista – influência das doutrinas positivistas de

Augusto Comte. A RUGHP e o SURJUHVVR comtianas ao chegarem ao Brasil, assumiram formas

KtEULGDV adaptadas aos interesses das classes dominantes (DAMATTA,1997). A RUGHP com

características excludentes e hierarquizadoras, peculiares ao domínio oligárquico, poderia ser

representada pelo IHGHUDOLVPR instituído pela Constituição de 1891. O artigo nono dessa Carta
previa uma ampla autonomia para os estados, permitindo que negociassem empréstimos

externos sem a intermediação do Governo Federal. Segundo NEVES (1991:68), ³RIHGHUDOLVPR

DR GHVFHQWUDOL]DU R SRGHU H FRQVDJUDU D DXWRQRPLD GRV HVWDGRV SHUDQWH D 8QLmR FULRX

FRQGLo}HVSDUDRIRUWDOHFLPHQWRGDVROLJDUTXLDVHVWDGXDLV´Assim os estados de São Paulo e
Minas Gerais, indiscutivelmente os mais poderosos, aliaram-se politicamente, passando a
delinear os rumos da política nacional até o final da década de 1920. Nesse período,

53

Sobre o higienismo e a racionalidade empregados na construção de Belo Horizonte, ver em VERIANO
(2001:34).
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desenvolveram-se as típicas formas brasileiras de controle político e social exercidas pelas

oligarquias como o FRURQHOLVPR e o FOLHQWHOLVPR , cujos resquícios são sentidos até os dias


atuais pela sociedade.
Em Minas Gerais, o ideal republicano aliava-se ao desejo de ruptura com o passado
colonial. Segundo CEDRO (2002:145), dentre as características da modernidade tardia,

experimentada pelos países periféricos, pode-se destacar “ R FXOWR DR QRYR D QHJDomR GR
SDVVDGR H D YLQFXODomR GR SUHVHQWH DR LQWHUQDFLRQDO´

Nessa perspectiva,

percebe-se o

SURJUHVVRatravés da projeção da nova capital mineira, como o ORFXV de dominação no qual se
sediariam os órgãos do poder55 (BUERE,1997:67). Segundo

MELLO (1996:34), ³IXQGDU

FLGDGHVHSUHVHUYDURULJHQVVmRDWRVLQDXJXUDLVGHXPDQDomR´. Seguindo este raciocínio, nota-

se, então, que a construção da nova nação proposta pelos republicanos em 1889 deveria
legitimar-se através da sua história, composta pelos ideais de liberdade e de lutas contra as
opressões coloniais. Esta função simbólica-material caberia à cidade de Ouro Preto, por ter se
configurado como palco principal das lutas dos inconfidentes:
“ Tornar Ouro Preto santuário era criar o altar dos heróis republicanos de 1789, fundar
para as elites, escol do povo, suas origens e ideais que demoraram cem anos para atingir
o poder, obra da República” . (MELLO, 1996:34)

Assim, no imaginário das elites, enquanto Ouro Preto representava as verdadeiras
origens mineiras, traduzidas por um passado glorioso marcado pelas lutas travadas contra a
coroa portuguesa, a nova capital representaria a ruptura com esse mesmo passado através da
projeção de um futuro próximo, simbolizado pela “ ordem e o progresso” , ideais da doutrina
positivista adaptada “ às nossas condições sociais”

56

.

Decorrente da idéia de se promover a construção da nova capital, no final do século XIX,
outra questão acenava no rol das disputas entre as oligarquias mineiras. Tratava-se da escolha do
lugar em que seria construída a tão esperada capital. Segundo LEMOS (1988), no Congresso
Constituinte de 1891 havia três principais grupos que defendiam seus interesses em torno da
escolha do lugar que se sediaria a nova capital: o grupo do “ centro” do Estado liderado pelo
54

Sobre o coronelismo e o clientelismo ver em CARVALHO (1997:229-250)
Segundo SINGER (1972:3), uma das funções da cidade é sediar o poder, abrigando o seu aparato administrativo
e militar.
55

56

Sobre o aproveitamento e adaptação da doutrina positivista pelos republicanos brasileiros, ver em HOLLANDA
(1997:302, v.5, tomo II).
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então presidente da província Augusto de Lima, que defendia o local em que está situada
atualmente Belo Horizonte; o segundo grupo liderado por Afonso Penna que pleiteava a região
próxima à cidade de Paraúna, banhada pelo Rio Doce; o terceiro grupo, com tendências
separatistas, era representado pelas oligarquias da Zona da Mata e da região Sul do Estado. Esse
grupo sustentava a idéia de que a construção da capital fosse realizada próxima a Várzea do
Marçal, subúrbio de São João Del Rey.
Somente em 1893, posteriormente à inspeção realizada pela equipe do engenheiro Aarão
Reis nas regiões propostas pelos congressistas e após duros embates realizados na esfera
política, foi que se chegou a uma definição do local em que seria construída a futura capital,
cuja escolha final ficou entre a Várzea do Marçal e a atual Belo Horizonte. De acordo com o
relatório do engenheiro, o primeiro local apresentava melhores condições para tal função, uma

vez que possuía ³XPD PDLRU iUHD GH WHUUHQRV GHYROXWRV H XP UDPDO GH OLJDomR IHUURYLiULD´

(LEMOS, 1988:45). No entanto, uma coalizão das elites definiu que a consolidação de Minas
Gerais passaria pelo fortalecimento da região central, determinando, assim, a região de Belo
Horizonte, subúrbio de Sabará, como ponto ideal para sediar a nova capital. Segundo WIRTH

(1997:77), ³DFKDYHGDLQIOXrQFLDPLQHLUDQRFHQiULRQDFLRQDOQRSHUtRGRGD5HS~EOLFD9HOKD
HVWDYDQDFRHVmRGRPpVWLFD´, estampada por uma adaptação ao coronelismo, ou seja, os grandes

chefes rurais deveriam sempre ocupar o Palácio da Liberdade.
$FRQVWUXomRGH%HOR+RUL]RQWH

A expressão ³D &DSLWDO EURWD FRPR XP FRJXPHOR´, parafraseada por JULIÃO

(1996:60), não poderia melhor descrever o que representou o período do trabalho de construção
da cidade de Belo Horizonte. As obras, iniciadas em 1894, deveriam ser concluídas no período
de quatro anos segundo uma determinação legal. Para muitos especialistas, o prazo tão curto
parecia impossível de ser cumprido dadas as dificuldades iniciais enfrentadas pela Comissão
Construtora
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. No entanto, o “ grande desafio” foi vencido pelo engenheiro Aarão Reis e seu

batalhão de operários. Em dezembro de 1897, em meio a muitas comemorações, a cidade foi
inaugurada com seu aparato básico de infra-estrutura concluído. O planejamento da cidade
obedeceu a uma lógica definida pela racionalidade e pela funcionalidade, na qual os espaços
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públicos estavam ordenados a fim de satisfazer os parâmetros segregacionistas impostos pelo
urbanismo moderno (BENÉVOLO,1981).
Segundo VERIANO (2001:34), o projeto urbanístico de Belo Horizonte concebido pelo
engenheiro Aarão Reis possuía uma inspiração “ racional-científica” e se espelhava nos modelos
das cidades de Paris e de Washington. A racionalidade configurava-se na planta, que estampava
um desenho semelhante a de um tabuleiro de xadrez, como descreve SIQUEIRA (1997:15):
“ O arruamento, criteriosamente mensurado, produzia quarteirões regulares, em
ângulos retos. Grandes avenidas cruzavam em diagonal a malha urbana, irradiando-se a
partir de algumas praças. Uma avenida principal, mais larga, orientaria o crescimento da
cidade a partir do centro, formando um eixo Norte-Sul. Para complementar, uma longa
avenida circular fecharia o traçado da zona urbana, interligando seus diversos bairros e
garantindo, assim, mais que uma via de comunicação.”

)LJXUD3ODQWDGH%HOR+RUL]RQWH

Fonte: ROMANO (1997:31)

$FRQFHSomRKLJLrQLFDGRHVSDoRXUEDQR
A materialização das doutrinas higienistas incorporadas ao discurso modernizador dos
republicanos não pode ser analisada apenas como um caso pontual do planejamento urbanístico
de Belo Horizonte. Entre a segunda metade do século XIX e as três primeiras décadas do século
XX, inspiradas pelo exemplo de Haussmann em Paris, foram implementadas reformas em
importantes cidades de praticamente todo mundo. Seguindo essa lógica, outras cidades sofreram
57

Ver em JULIÃO (1996:61).
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adaptações para se enquadrar aos padrões urbanísticos burgueses preconizados pela
racionalidade, funcionalidade e pela higiene que passaram a vigorar a partir do século XIX.
Mesmo levando em consideração as peculiaridades de cada caso58, é possível perceber que as
doutrinas higienistas e de segregação social do espaço urbano tomaram dimensões macroestruturais na medida em que se cristalizaram na sociedade através das intervenções estatais59
iniciadas na segunda metade do século XIX.
O caso da cidade Rio de Janeiro tornou-se um exemplo notável desse processo.

As

reformas dirigidas pelo prefeito Pereira Passos, entre 1903 e 1906, seguiram a mesma lógica
parisiense. Ou seja, ao retirar das áreas nobres e centrais da cidade as parcelas mais pobres da
população, os reformadores pretendiam “ modernizar a cidade” , através da segregação do

espaço, com a derrubada das antigas moradias e da construção de ERXOHYDUGV e de imponentes

edificações, como a Escola Nacional de Belas Artes (1908), o Teatro Municipal (1909) e a
Biblioteca Nacional (1910). Outros pontos da reforma pretendiam dar funcionalidade à cidade,
como as obras de reformulação do porto e a ampliação da malha ferroviária urbana. Para
SEVCENKO (1993), a reforma promovida por Pereira Passos se instituiu de forma autoritária e
brutal na medida em que expulsou das suas moradias as camadas mais humildes da população,
obrigando-as a se adaptar a um novo espaço físico, o que provocou, segundo o autor, um
processo de desagregação de antigos laços sociais:
“ A ação do governo não se fez somente contra os seus alojamentos: suas
roupas, seus pertences pessoais, sua famílias, suas relações vicinais, seu cotidiano, seus
hábitos, seus animais, suas formas de subsistência e de sobrevivência, sua cultura enfim,
tudo é atingido pela nova disciplina espacial, física, social e cultural imposta pelo gesto
reformador. [...] Gesto brutal, disciplinador e discriminador, que separava claramente o
espaço do privilégio do espaço da opressão.” (SEVCENKO, 1993:59)
Além do ” bota-abaixo” , como ficou conhecido o conjunto de demolições das
antigas moradias, a administração Pereira Passos, dando continuidade à política sanitarista,
adotou uma série de medidas para controlar higienicamente o espaço urbano, tanto na esfera
publica quanto na privada. Nas ruas, ficou proibida a venda de bilhetes de loteria, a circulação
de vacas e cães vadios, a perambulação de mendigos (SEVCENKO, 1999:31), dentre outras
situações que colocassem em risco a higiene e a boa imagem da cidade. Nas residências, ficou
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Sobre as reformas urbanas implementadas na segunda metade do século XIX, ver em BENÉVOLO (1981)
Sobre as medidas higienistas implementadas pelo Estado a partir dos últimos decênios do Século XIX, ver em
LINHALES (1996:79).
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proibida a criação de animais domésticos como, porcos, galinhas e cabras, os quais contribuíam
para a subsistência das famílias. Além disso, as casas eram visitadas periodicamente por
policiais e por fiscais da prefeitura, os quais apreendiam qualquer objeto que viesse a contribuir
para a proliferação de doenças.
No caso belo-horizontino, a racionalidade e a funcionalidade estampadas na planta da
cidade uniram-se a outros componentes encontrados no urbanismo europeu e no norte-

americano daquela época. Tratava-se da “ tríade” : VDOXEULGDGH FRPRGLGDGH H HPEHOH]DPHQWR,
discutidas por VERIANO (2001:65-66). Segundo o autor, o engenheiro Aarão Reis, ao
implementar os princípios higienistas na construção da cidade, tornou o espaço urbano
hierarquizado, delimitando em sua planta uma área urbana e uma suburbana:

“ No plano da cidade, foram delimitadas as áreas urbana, suburbana e rural. Na
zona urbana, onde a geometria associou dois sistemas sobrepostos: Um quadriculado e
outro diagonal, ambos inscritos numa regularidade global. Nesta planta havia uma
simulação da população urbana que se encontraria no chamado anel de contorno, ou
avenida do Contorno.” (ESTADO DE MINAS, Suplemento Especial “ BH 100 anos” ,
maio de 1997 DSXG VERIANO,2001:65)

Seguindo ainda o raciocínio de VERIANO (2001), a planta da nova capital ao
estabelecer um “ anel sanitário” imaginário, descrito fisicamente pela avenida do Contorno,
hierarquizava socialmente o espaço urbano. Previa-se, nesse sentido, a ocupação da cidade por
duas espécies distintas de moradores: o cidadão/morador e o cidadão/ocupante. A primeira
espécie seria composta por aqueles proprietários de imóveis situados na parte interna do
“ contorno” . Estes, como membros da “ boa sociedade” utilizariam todos os benefícios da cidade

moderna: ³RV HTXLSDPHQWRV XUEDQRV EiVLFRV FRPR EDQFRV HGXFDomR UHSDUWLomR S~EOLFD

VD~GH VHUYLoRV HP JHUDO´ (VERIANO, 2001:66) O segundo tipo de cidadão, o das “ classes
perigosas” 60, deveria permanecer fora do anel, nos bairros provisórios ocupando seus barracões
e cafuas.

Ao observar a planta da cidade, é possível perceber ainda, a discriminação em relação à
área suburbana. Enquanto a área interna ao anel era toda planejada de acordo com suas

classificações e usos dos FLGDGmRVRFXSDQWHV a periferia da cidade foi jogada à mercê de sua
própria sorte. Segundo JULIÃO (1996:79), no período de construção da cidade e nos anos
subseqüentes, não havia nenhum tipo de planejamento para a ocupação das áreas suburbanas. Os
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Sobre as “classes perigosas”, ver em ANDRADE (1987:4-6)
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operários, construtores da cidade, somados a diversos outros trabalhadores sem qualificação,

constituíam grande parcela da população e se tornaram os FLGDGmRVRFXSDQWHV da região
periférica. Celina LEMOS (1988:88) afirma que, mesmo após a inauguração da cidade, em
1898,a população do antigo Arraial de Belo Horizonte, composta por operários e por outras

pessoas dos segmentos mais pobres, foi desapropriada das suas residências para dar lugar à
implantação do novo traçado, obrigado-a, assim, a ocupar zonas predeterminadas pelo poder
público:
“ Como habitavam cafuas, a indenização que receberam do Estado foi irrisória,
impedindo-os de adquirir ou construir novas habitações. Para solucionar este impasse, o
poder público se aliou a pequenos empresários da nova cidade para a construção de
algumas vilas suburbanas.” (LEMOS, 1988:88)

Torna-se, assim, importante destacar a tese levantada por JULIÃO (1996) que defende a
idéia de que a concepção do projeto urbanístico belo-horizontino foi inspirada em uma aspiração
conservadora idealizada pelos republicanos. Segundo a autora, a planta da nova capital previa
um espaço urbano segregatório, excludente, disciplinar e asséptico. Tal projeção indicava que
Belo Horizonte deveria se tornar símbolo de uma nova ordem, protagonizando Minas Gerais

como “ ícone de uma nova nação” . Dessa forma, a manutenção do VWDWXV TXR era algo que se
mostrava latente nesse quadro:
“ Uma ordem que tentava formar uma nação, mas negava a participação política aos
setores e contrariava, com seus mecanismos de controle social, os princípios da liberdade
e igualdade proclamados pela Lei. Não seria adequada a essa sociedade, que organizava
a esfera pública, deixando à margem os setores populares, uma cidade capital cujo
urbanismo segregava a pobreza para que a elite se apropriasse, com exclusividade, do
espaço público?” (JULIÃO, 1996:82)

Dessa maneira, o espírito modernizador encarnado pelas elites mineiras no início do
período republicano esbarrava nas idéias de segregação social contraditórias ao ideal de
universalidade preconizados pela modernidade. Se, na Europa, de forma geral, a modernidade se
caracterizou por transformações estruturais na sociedade, estabelecendo-se através de lutas e
conquistas das classes subalternas, em Belo Horizonte, como em todo o restante do Brasil, a
modernidade verticalmente instaurada e de forma tardia61 materializou-se a partir de adaptações
nas ideologias políticas, urbanístico-arquitetônicas e posteriormente no modo de vida da
população.
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Sobre o conceito de PRGHUQLGDGHWDUGLD, ver em BELUZZO (1999).
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2.4- &RUSRUHVDQRLQVSDWLXPVDQR DIyUPXODSDUDRGHVHQYROYLPHQWRGRHVSRUWH
O desenvolvimento do futebol na jovem capital de Minas processou-se a partir de dois
elementos peculiares àquela conjuntura que, ao se entrelaçarem, forneceram as condições
materiais e socioculturais à fomentação do esporte na cidade. Trata-se da funcionalidade
estampada no espaço urbano, a qual serviu como indutora de sociabilidades e das teorias
higienistas preconizadoras do esporte urbano. Elegeram-se esses dois pontos para a análise do
futebol no espaço da cidade, sem contudo, desconsiderarmos outros importantes aspectos das
relações de sociabilidade. O objetivo, pelo contrário, é o de instigar a abertura de um campo
analítico até então preterido pelas pesquisas em torno da cultura urbana belo-horizontina. É
notório que o futebol, como qualquer outro componente cultural de uma cidade, representa e é
representado por uma pluralidade simbólica, podendo ser interpretado através de variantes
macro-estruturais, como mostra o estudo de SEVCENKO (1994) ou em análises
predominantemente culturalistas, como a de DAMATTA (1982). Nesse sentido, entende-se que
o reconhecimento da multiplicidade inerente à questão possibilita a ampliação do horizonte
analítico, como nos moldes propostos por DEMO63.
De forma genérica, a introdução e o desenvolvimento do futebol e de vários esportes no
Brasil, sobretudo no período que se estendeu entre a última década do século XIX e as três
primeiras do século XX, não podem ser analisados como fenômenos isolados ou reduzidos a
explicações que contemplem apenas o dinamismo da cultura local. Os fenômenos inseridos na
cultura urbana daquela conjuntura devem ser analisados, como já frisamos anteriormente, dentro
de uma lógica modernizadora que determinou tanto o desenvolvimento das instituições sociais64
quanto o modo de vida da população. As doutrinas higienistas, nesse caso, serviram como forte
aliada dos interesses capitalistas que mapeavam as ações do Estado e da burguesia. Utilizando
como armas a medicina e a educação física, as ações estatais penetravam nas esferas privadas da
sociedade delimitando a maneira como os “ novos cidadãos” deveriam cuidar de seus corpos.
Nesse contexto, a inspiração dos higienistas brasileiros como também as intervenções estatais
fundamentavam-se nas pesquisas e modelos que desembarcavam do Velho Continente.
62
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Pode-se traduzir como “ corpo saudável no espaço saudável” .
Sobre as múltiplas possibilidades analíticas no campo das ciências sociais, ver em DEMO (1995).
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Segundo ROSEN (1979), o processo de industrialização pelo qual passou a Europa
Ocidental durante o século XIX promoveu uma “ matança de inocentes” . As longas e insalubres
jornadas de trabalho das fábricas e das minas de carvão geraram, naqueles que sobreviveram e
nas gerações subseqüentes, uma degeneração física progressiva. A comprovação desse processo,
para SOARES (2001:24), está no fato de que ao longo do século XIX, os exércitos francês e
alemão diminuíram a altura máxima exigida para seus quadros. A debilidade física, a perda de
peso e de altura do trabalhador eram contradições que não poderiam coexistir com a lógica
capitalista. Segundo a interpretação da autora, pode-se observar que o próprio Karl Marx atribui
ao corpo humano a forma de mercadoria na medida em que ele funciona como meio de
produção no capitalismo:
“ A mercadoria é, antes de mais nada, um objeto externo, uma coisa que, por suas
propriedades, satisfaz necessidades humanas, seja qual for a natureza, a origem delas,
provenham do estômago ou da fantasia. Não importa a maneira como a coisa satisfaz a
necessidade humana, se diretamente, como meio de subsistência, objeto de consumo ou
indiretamente como meio de produção” (MARX,1985:41-42 DSXGSOARES, 2001:20)

O corpo humano visto como uma forma mercadoria deveria estar saudável, forte e
apto para o árduo trabalho nas fábricas. Entretanto, segundo SOARES(2001:25), a burguesia,

para implementar as mudanças necessárias à adequação dos corpos aos preceitos do FDSLWDO,
utilizou-se de um expediente que encobriu as verdadeiras causas da degeneração física e social.
De acordo com a autora,

“ o discurso higienista na Europa do século XIX veiculava a idéia de que as
classes populares viviam mal por possuírem um espírito vicioso, uma vida imoral,
liberada de regras e que, portanto, era premente a necessidade de garantir-lhes não
somente a saúde, mas fundamentalmente a educação higiênica e os hábitos morais” .
(SOARES, 2001:25)

Na Europa e posteriormente no Brasil, o ideário médico-higienista incorporou-se ao
discurso ideológico das camadas urbanas dominantes da sociedade, tornando-se um seus dos
pilares. O higienismo passou a atuar não apenas no controle físico e social

dos espaços

públicos, mas também promovendo um controle efetivo na vida privada dos cidadãos. A
mudança nos hábitos era parte de um conjunto de transformações pelas quais deveriam passar a
sociedade para que pudesse emergir um “ novo homem” .

Para tanto, as mudanças

compreenderam aspectos que iam desde a adoção de medidas de higiene pessoal até a
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incorporação de exercícios físicos e atividades esportivas. Assim, torna-se plausível constatar
que, nesse período, o higienismo configurou-se como um elemento social e político capaz de
penetrar e influenciar a sociedade, como mostra SOARES (2001:70):
“ O pensamento médico-higienista (...) construiu um discurso normativo disciplinador e
moral. A abordagem positivista da ciência e a moral burguesa estiveram na base de
suas propostas de disciplinarização dos corpos, dos hábitos e da vida dos indivíduos.
Tudo em nome da saúde, da paz e da harmonia social... em nome da civilização.”

A família ganhou prioridade na atuação das campanhas higienistas. Segundo
FOUCAULT (1985:199), as instruções sanitaristas pregavam que os corpos sadios deveriam
habitar um espaço doméstico límpido, arejado com todos utensílios ocupando os seus devidos
lugares. As crianças, por sua vez, desde os primeiros anos na escola, deveriam adquirir
conhecimentos sobre a higiene pessoal, hábitos saudáveis e principalmente exercícios físicos:
“ Os corpos que se desviam dos padrões de uma normalidade utilitária não
interessam. Desde a infância, ou melhor, sobretudo nela, deve incidir uma educação que
privilegie a retidão corporal, que mantenha os corpos aprumados [...] A ginástica é
constitutiva desta mentalidade. Destaca-se pelo seu caráter ordenativo, disciplinador e
metódico. É possível afirmar que, ao longo do século XIX, surgem inúmeras tentativas
de estender sua prática ao conjunto da população urbana cada vez mais numerosa e
potencialmente ‘perigosa’ para os objetivos do capital.” (SOARES, 2002:18-19)

A JLQiVWLFD, que segundo SOARES (2001:49) se constituiu de forma autônoma65 na

sociedade, ao ser absorvida pelos higienistas, ganha VWDWXV científico incorporando os padrões

positivistas da época. Na Inglaterra, na Alemanha, na França e na Suécia, desenvolveram-se
métodos sistemáticos para a ginástica, que segundo a autora, apesar de se diferenciarem na
forma, apresentavam “ um conteúdo anatomofisiológico ditado pela ciência” . Foi exatamente
nessa conjuntura que a educação física alcançou grande propagação. Negando as expressões
corporais advindas do circo, do teatro, das danças e brincadeiras populares e adotando princípios
disciplinadores, organicistas, e mecanicistas, a disciplina foi incorporada aos currículos
escolares europeus, tornando-se, aos poucos, obrigatória em todos os estabelecimentos de
ensino. SOARES mostra que a construção de uma nova sociedade passava pela formação de um
novo homem tanto no campo, quanto na cidade, tanto na família quanto na escola:

parte das instituições sociais.
De acordo com os trabalhos de SOARES (2001), (2002), a ginástica moderna, como assim se denomina o
conjunto de exercícios físicos sistematizados, originou-se de jogos e brincadeiras populares existentes na Europa
desde o século XVIII.
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“ A Educação Física será a própria expressão física do capital. Ela encarna e expressa os
gestos automatizados, disciplinados, e se faz protagonista de um corpo '
saudável'
; torna-se receita
e remédio para curar os homens de sua letargia, indolência, preguiça, imoralidade, e, deste modo,
passa a integrar o discurso médico, pedagógico... familiar.” (SOARES, 2001:6)

A Educação Física científica passou a exercer um papel fundamental para o aparato
ideológico burguês, sendo inclusive introduzida nas maiores potências industriais européias.
Reconhecida como prática essencial ao corpo militar do Estado Moderno, por incitar a
disciplina, a obediência às regras, formar o espírito de equipe e ainda modelar os corpos, a
Educação Física passou a ganhar notoriedade e sua difusão na população civil tornou-se
prioridade na agenda do Estado.
Na França, a ginástica ganhou uma “ metodologia” congruente aos preceitos médicoshigienistas a partir dos estudos desenvolvidos por teóricos como George Demeny (1850-1917) e
Fernand La Grange (1845-1909)66. A significativa separação das atividades físicas populares e a
incorporação de métodos sistemáticos de estudos do movimento foram a grande contribuição
desses estudiosos para a ginástica cinetífica. Para Demeny, a energia dispendida em atividades
“ não-produtivas” ou de entretenimento como nos circos, nos teatros ou em jogos populares,
poderia ser economizada para atividades mais úteis à sociedade como no caso do trabalho. Seus
estudos vão contribuir para a otimização dos movimentos no trabalho industrial. Para Denemy, a
Educação Física poderia ser entendida como:
“ o conjunto de meios destinados a ensinar ao homem executar um trabalho
mecânico qualquer, com a maior economia possível no gasto de força muscular.”
(SOARES, 2001:65)
Em consonância com o Estado capitalista, a Educação Física se desenvolveu com poucas
disparidades no restante da Europa, excluindo-se desse quadro os países britânicos. Enquanto
que no restante do Velho Continente, a ginástica e os estudos sistemáticos dos movimentos
ganharam destaque, na Inglaterra, desenvolveram-se com mais vigor os jogos esportivos.
Segundo GIULIANOTTI (2002:18), desde o século XVI, o futebol esteve a serviço dos
segmentos mais abastados da Inglaterra. Apesar da sua origem popular, nessa época, o futebol
foi implementado no Circuito de Oxbridge com finalidades pedagógicas bastante perceptíveis.
Para combater os motins e as brigas comuns entre os jovens da aristocracia, as universidades
utilizaram-se de um artifício anteriormente utilizado pelo exército. Os componentes
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subjetivamente encontrados no futebol e em outros jogos, como a liderança, a lealdade e a
disciplina possibilitaram uma forma de controle social, nos moldes durkheimianos, ou seja,
procuravam adequar os jovens às necessidades da então emergente sociedade capitalista. Com
regras bastante heterogêneas desenvolvidas nas diversas instituições em que era praticado, o
futebol, na primeira metade do século XIX, já despontava como um dos principais esportes em

toda Grã-Bretanha. Mas, somente em 1848, ocorreu a unificação das regras, e o DVVRFLDWLRQ

IRRWEDOO se difundiu de forma mais organizada. A partir de então, uma parte dos praticantes de


futebol que defendia a utilização das mãos e dos chutes nas canelas passaram a disputar esse
esporte separadamente. A cidade inglesa de Rugby, onde se encontrava o maior número desses

praticantes, cedeu seu nome a este esporte que originou o IXWHERO DPHULFDQR. No entanto, o

VRFFHU modalidade menos violenta e que exigia maior habilidade disciplina foi o que mais se
popularizou na Inglaterra.
Difundido primeiramente nas universidades e colégios o futebol logo alcançou as
indústrias. A burguesia, preocupada com o tempo livre dos operários, passou a incentivar o
esporte nas fábricas, e os campeonatos disputados entre seus times se tornavam cada vez mais
emocionantes com o progressivo desenvolvimento técnico dos seus jogadores. Nos dois últimos
decênios do século XIX, diversas ligas de futebol haviam formado-se por toda Grã-Bretanha.
Em algumas regiões, elas eram organizadas pelos industriais, em outras, pelas aristocracia e,

também, pela SHTXHQD H PpGLD EXUJXHVLD. Os jogadores que a princípio jogavam apenas pelo
“ amor ao esporte” passavam a receber incentivos cada vez mais vultuosos para atuarem em

determinadas equipes. Em 1885, a )RRWEDOO $VVRFLDWLRQ entidade centralizadora do futebol

britânico, foi obrigada a reconhecer o profissionalismo no futebol. Segundo GIULIANOTTI
(2002:20), nesse período, o futebol tornou-se o principal esporte e uma das formas de lazer
preferida pelos ingleses:
“ Na Inglaterra, a média de público aumentou de 4600, em 1888, para 7900 em 1895;
essa cifra chegou a 13200 dez anos depois e acabou em 23100 nas vésperas da Primeira
Guerra Mundial”

Segundo os tradutores da obra “ 6RFLRORJLDGR)XWHERO” , GIULIANOTTI (2002), a palavra inglesa VRFFHU que
atualmente significa futebol deriva-se de DV VRF LDWLRQIRRWEDOO mais o sufixo (er).
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Como forma de esporte ou lazer, o futebol no início do século passado instalou-se
definitivamente em todos os extratos da sociedade britânica. Os passatempos populares, como o
adestramento de cães para atacar ursos, as brigas de galo e até o “ futebol primitivo” ,
praticamente deixaram de existir na Inglaterra (GIULIANOTTI, 2002:20). Em seu lugar,
ganharam espaço os novos esportes que no decorrer do seu processo de desenvolvimento
incorporavam novas regras, tornando-se cada vez mais organizados. Por esse ângulo, é possível
observar que a evolução esportiva acompanhava a racionalização do sistema capitalista nos
padrões discutidos por Max Weber68.
Segundo HOBSBAWM (2002:257), entre os anos de 1870 e o início da década de 1900,
o futebol, dentre outros esportes burgueses, inseriu-se de forma avassaladora na sociedade
inglesa, chegando rapidamente ao proletariado industrial. O historiador afirma que, antes do
início da I Grande Guerra, já chegava a um milhão os praticantes do esporte. Entretanto, foi nos
segmentos médios que se verificou a maior influência dos esportes como elemento fomentador
da distinção de classes:
“ Que o esporte apresentava um aspecto patriótico e até militarista é igualmente claro.
Mas serviu também para criar novos padrões de vida e de coesão na classe média. [...]
Paradoxalmente, pelo menos na Inglaterra, um proletariado industrial e uma nova
burguesia, ou classe média, emergiram ao mesmo tempo como grupos autoconscientes,
que se definiram um contra o outro por maneiras e estilos de vida e ação coletiva. O
esporte, criação das classes média transformada em duas alas com óbvia identificação de
classe, constituía um dos modos mais importantes de realizar aquela
definição.” (HOBSBAWM, 2002:257-258)

Deste então, pode-se afirmar que, na Inglaterra, os esportes, como o futebol, o tênis e o

golfe, serviram como base da formação do JHQWOHPDQ e

para a afirmação das mulheres

pertencentes às novas elites sociais.
Também no Brasil, as atividades esportivas foram fundamentais para a composição do
novo estilo de vida incorporado pelas elites das principais cidades. Segundo SEVCENKO
(1985:30), um dos princípios que regia as transformações no modo de vida da elite carioca, no
início do século passado, passava pela idéia de negação dos costumes tradicionais somados a um
agressivo cosmopolitismo. Seguindo esse raciocínio, pode-se compreender a reordenação e o
desejo de ocupação dos espaços públicos, como traços marcantes da metamorfose sociocultural
por que passaram as cidades brasileiras no início do período republicano. Paralelamente, crescia,
68

Sobre a racionalização inerente ao capitalismo ver em WEBER (1992:10).
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entre a população, a prática de atividades físicas as quais, se inseriam na moda dos “ hábitos
saudáveis” .
Nesse cenário, gestaram-se as primeiras tentativas de intervenções governamentais na
esfera esportiva. Através da apropriação de princípios higienistas, o governo brasileiro via no
esporte a possibilidade de controlar a população, condicionando-a aos padrões de saúde e
beleza. Segundo SEVCENKO (1998:571-572):
“ O desenvolvimento dos esportes na passagem do século se destinava justamente a
adaptar os corpos e as mentes à demanda acelerada de novas tecnologias. Como as
metrópoles eram palco por excelência para o desempenho dos novos potenciais
técnicos, nada mais natural que a reforma urbana incluísse também a reforma dos
corpos e da mente. Esse amplo processo de transformação comportaria uma alteração
crucial no quadro de valores. Nessa nova sociedade da cultura desportiva o valor
máximo é necessariamente a idéia de saúde, cuja condição básica é a limpeza e cuja
patente é a beleza. [...] Além de controlar o espaço social, em nome da '
política
sanitária'os '
exércitos fiscalizadores, os '
esquadrões mata-mosquitos'e os '
batalhões de
vacinadores'eram autorizados tanto a invadir a privacidade das casas quanto a
intimidade dos corpos. As pessoas abordadas eram submetidas a questionários sobre
suas origens, suas condições físicas, seus familiares, seus hábitos, sua vida sexual, suas
atividades", suas andanças.”

Orientados pelo paradigma moderno, no qual “ não há nação robusta sem educação
física” , os higienistas traçaram um amplo programa de metas que priorizava o desenvolvimento
físico da nação. A agenda estatal voltava suas atenções para mecanismos que promovessem a
introdução de uma educação completa e saudável, pois ela geraria um indivíduo equilibrado em
suas potencialidades físicas e mentais. Neste caso, o alvo principal seria a juventude e a
infância, cuja educação parecia decisiva para “ seu futuro e o da sociedade.” Naquela época,
além da ginástica, foram institucionalizadas nos colégios e academias militares a prática e a
disputa do tiro ao alvo, da esgrima, da natação e da equitação.
Segundo PEREIRA (2000:48), a opinião a respeito dos esportes dividia a
intelectualidade carioca na primeira década do século XX. Para o autor, havia um primeiro
grupo de letrados que defendia as atividades esportivas, atribuíndo-lhes grande valor no projeto

de modernização dos costumes. Um segundo grupo criticava os VSRUWPHQ, insinuando que suas

práticas promoviam a deformação corporal causada pela hipertrofia muscular. Além disso,
temiam que os esportes deixassem seus praticantes “ bestializados” , na medida em que não

aplicariam sua inteligência em outras finalidades. Assim o remo, o WXUI , o ciclismo e até o
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pedestrianismo69 chegaram a ser condenados por segmentos da intelectualidade, como mostra a

ilustração do cartunista Arnaldo, na revista ³20DOKR´ de 1903.

)LJXUD&UtWLFDDRVHVSRUWHV

Fonte: PEREIRA (2000:48)

No entanto, dentre os vários esportes praticados na época, o futebol se mostraria o mais
adequado tanto para os higienistas como para os intelectuais. O futebol, ao contrário do remo e
do ciclismo, não preconizava o desenvolvimento da força física individual. Para os IRRWEDOOHUV,
como eram chamados os jogadores da época, além de desenvolver o físico, o esporte bretão
contribuía para o desenvolvimento das capacidades psicomotoras e do espírito coletivo em seus

competidores. 

“o atleta precisa estabelecer a coordenação dos músculos e da vontade; a um só tempo
ele precisa, de um golpe de vista, conhecer a situação e planejar seu jogo e, com a
vontade, ordenar os músculos e o sucesso obtido causar-lhe-á um real prazer” . ( A
CANOAGEM DSXG PEREIRA,2000:51)

Reconhecendo o futebol como o esporte mais adequado aos seus objetivos, os higienistas
defendiam o novo jogo com o intuito de incumbi-lo como impulsionador das atividades
esportivas no país. Encarando o esporte bretão como uma forma mais avançada de atletismo e
69

Prática esportiva que consiste em longas caminhadas. Esse hábito desenvolveu-se na cidade do Rio de Janeiro
nas primeiras décadas do século XX.
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retirando-lhe e o caráter de disputa, situavam-lhe como prática esportiva, “ cujo objetivo
principal seria o desenvolvimento higiênico da mocidade.” Outro benefício apontado pelos
defensores do futebol era o aprimoramento do caráter de seus praticantes:
“Em primeiro lugar o espírito de disciplina que se adquire pela obediência absoluta que
a cada jogador é imposta com seu comandante, o espírito de decisão e iniciativa
inteligente que o jogo sugere pelo imprevisto das peripécias, o desprezo dos perigos
que ele exalta, o estoicismo que inspira por algumas de suas conseqüências e,
finalmente, o admirável espírito de solidariedade e de abnegação que exige de todos os
seus adeptos.” (O MALHO DSXG PEREIRA, 2000:52)

Assim o espírito de disciplina, de decisão, de iniciativa e de solidariedade que emanava
do futebol não só formaria corpos saudáveis e robustos, mas também indivíduos com um alto

desenvolvimento moral, atendendo perfeitamente aos padrões higiênicos de PHQV VDQD LQ

FRUSRUHVDQR.

Inseridos no mesmo debate, os esportes, sobretudo o futebol, foram ganhando espaço na
imprensa e na intelectualidade carioca. A frivolidade com que a princípio era tratado cedeu
lugar a ferrenhas discussões entre os cronistas da época. De acordo com PEREIRA (2000:48-

49),em 1905, alguns intelectuais como Carmen Dolores, cronista do jornal 23DL], condenavam

o modismo em torno do esporte e da força física. Esse grupo considerava o desenvolvimento do
físico diretamente proporcional à degeneração da mente. A desvalorização do aprimoramento
intelectual em prol do desenvolvimento corporal pelas atividades físicas tornou-se a principal
preocupação de posicionamento conservador.
Outro grupo de intelectuais, no entanto, baseava-se em estudos científicos nos quais os
próprios médicos se encarregaram de apresentar as provas de que um corpo fisicamente
desenvolvido não comprometia nenhuma função mental. Dentre esses intelectuais, destacou-se
Olavo Bilac, cujas crônicas defendia as inúmeras vantagens dos exercícios físicos. Para o

escritor, a PDQLD GR VSRUW representava uma “ YHUGDGHLUD Ip ± FRPSDUWLOKDGD SRU DTXHOHV TXH

FLHQWHV GD QRYLGDGH HVWDYDP GLVSRVWRV D PROGDU HP VHX SUySULR FRUSR DV PDUFDV GD

WUDQVIRUPDomRGDVRFLHGDGH´ (PEREIRA, 2000:50).

Por esse ângulo, é possível observar duas funções sociais que o futebol promovia na
sociedade carioca. A primeira diz respeito à sua utilidade higiênica. Eleito pelos cronistas da
época o esporte mais completo pela sua contribuição ao desenvolvimento corporal, ao intelecto
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e ao caráter dos seus jogadores, o futebol ganhou adesão quase unânime entre a juventude da
antiga capital federal.
Já a segunda utilidade do futebol não pode ser notada pelos seus efeitos práticos em um
primeiro momento. Trata-se, então, de uma característica social. Em 1897, ao ser introduzido
nos círculos da elite carioca, o futebol foi se tornando aos poucos um símbolo de distinção de
classe, moldado através de um novo estilo de vida copiado nos padrões europeus. Assim como
HOBSBAWM (2002:257-258) observou que os esportes serviram como distinção de classe na
Inglaterra do início do século XX, o fenômeno pôde ser observado também no Rio de Janeiro
neste mesmo período. Ao estudar a história da fundação do Fluminense F. C., em 1902,
PEREIRA (2000:28-29) descreve o seguinte quadro:
“ Formado, segundo um dos presentes, por ‘rapazes da melhor sociedade, quase todos
educados em colégios da Inglaterra’ , o clube começava então o processo de consolidação
do futebol entre a juventude carioca. Embora contasse com a presença de estrangeiros,
ele era composto basicamente de jovens brasileiros que, de olho nas novidades que
conheciam na Europa, tentavam criar no Rio de Janeiro um espaço onde pudessem
manter os novos hábitos adquiridos no exterior.”

Com a fundação, entre os círculos elitistas cariocas, de outros clubes, como o )RRW%DOO

DQG $OHWLF &OXE, em 1903, e o %RWDIRJR )& em 1904, o futebol passou a ganhar uma
configuração social importante. Os pequenos estádios passaram a se transformar em um ponto
de encontro das famílias mais tradicionais da cidade.


 ± 7UDGLomR ; PRGHUQLGDGH WUDQVIRUPDomR FRQIOLWXRVD GR PRGR GH YLGD HP %HOR

+RUL]RQWH

Higiene, cosmopolitismo e distinção de classe foram os traços marcantes que de forma
sintética, pode-se verificar no período inicial do futebol carioca. Mais do que coincidência, essas
mesmas características permearam o período embrionário e de desenvolvimento do futebol em
Belo Horizonte, estimulando a indagação sobre as razões pelas quais o processo de implantação
do esporte na cidade obedeceu à mesma lógica dos maiores centros urbanos do país, sobretudo,
o iniciado na antiga capital federal, entre os últimos anos do século XIX e os primeiros do
século XX. Nesse período, as doutrinas higienistas já traziam preocupação para os setores mais
conservadores da sociedade mineira. Antes mesmo da inauguração de Belo Horizonte, a
possibilidade da chegada de novos hábitos importados da Europa já incomodava parte da
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sociedade da futura Capital. Palavras do Padre Francisco Dias, pároco da antiga Matriz da Boa
Viagem, traduzem essa preocupação:
“ A dança, geralmente falando-se tem a sua utilidade hygiênica, e até, dizem, faz parte da
civilisação actual; tornou-se porem, inconveniente é fonte de corrupção de costumes,
pelas circunstancias que de ordinario acompanham-a-a, como quando é feita entre
pessoas de differente sexo, e que não primam por sua seriedade, educação e bons
costumes. (DIAS,1897:56-57, grifo nosso)

Como demarcado anteriormente, enquanto os centros mais importantes do país como
São Paulo e o Rio de Janeiro, remodelavam-se para uma criar uma atmosfera moderna que
ofuscasse o passado colonial, o espaço físico de Belo Horizonte já nascia com as características
genéticas para esse propósito. A cidade milimetricamente traçada para abrigar os anseios
cosmopolitas da incipiente burguesia, já previa, em sua planta, espaços destinados à convivência
que prestigiasse inclusive o lazer e o esporte70. No entanto, a população que veio ocupar esse
novo espaço urbano mostrou-se, em um primeiro momento, alheia ao aparato urbanístico
moderno, que previa um intenso uso e ocupação das áreas públicas. Através da análise das
crônicas das revistas e jornais das primeiras décadas, é possível notar a ausência da vida social
nas ruas da cidade:
“ Não se vê uma viva alma do smartismo mineiro gozando as delicias dessas largas
avenidas, os encantos das vastas praças, ostentando artisticos coretos, onde somente o
zumbido dos insectos, á falta de uma banda de musica, quebra a monotonia em que
vivem esses logradouros publicos!” (VITA, anno I, num. 6, 15 de dez. de 1913)

As descrições feitas pelos cronistas e escritores acerca do modo de vida na cidade
remontam a um cenário interiorano, marcado pela tranqüilidade e o pacatismo presentes no
cotidiano dos moradores. Ao descrever o bairro dos Funcionários, na década de 1920, NAVA
(1978:333) buscou traduzir o clima que sentia na cidade:
“ Nome quieto, cheio de pachorra burocrática, do perfume dos jardins, das árvores, das
sombras, da humanidade dos muros adobe-pesados, cor de pó de café – em cujas frestas
os escorpiões faziam seus ninhos. Nome das coisas íntimas, de horas lerdas e das voltas
sentimentais de Ceará e Pernambuco – namorados apinhados nos bondes para
surpreenderem um instante só, segundo que fosse, do vulto das amadas estrelas furtivas
entreabertas janelas. Tudo tão Mariana, tão Ribeirão do Carmo, tão Ouro Preto.”

Quanto ao futebol, o autor compara sua integração ao moderno educandário Colégio
Anglo Mineiro, com sua recusa pelos tradicionais estabelecimentos de ensino da cidade:
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“ Os outros municípios continuavam bem-pensantes e até que se escandalizavam um
pouco com aquele colégio sem latim, nenhum catecismo e excesso de esportes. Era
futebol demais. E logo futebol – coisa que puxava pelos peitos, meu Deus! Que era um
verdadeiro despropósito... O Arnaldo e o Claret abriram cheios como sempre e o Anglo
só matriculou noventa e poucos alunos em 1914.” (NAVA, 2000:128)

NAVA também descreve o impacto higienista e modernizador do futebol ao rememorar
o cotidiano do referido colégio. A longa citação do texto do autor traduz com detalhes o espírito
que prevalecia na orientação do educandário de origem inglesa:
“ Uma das razões da popularidade do Anglo entre os meninos de Belo Horizonte foi a
notícia que se espalhou, antes de sua abertura, que o colégio teria no currículo catedra e
professor titular de futebol. Foi uma demência. O Joãozinho Teixeira (depois Teixeirão)
encheu-se de coragem e teve um entendimento com seu pai, o temível Leopoldo Gomes.
Queria ir para os ingleses e interno. O YHOKR, que conhecia o filho como fujão das aulas e
costumaz nas gazetas dos barrancos do córrego Leitão, desconfiou. Por que o Anglo? E
por que interno? Por causa do professor de futebol. Ah! é? Pois então você vai para o
Arnaldo, ou pro Ginásio Mineiro. E suma-se das minhas vistas... E João quase morreu de
inveja quando soube que seu amigo Lilo Canabrava já estava matriculado naquela
maravilha de educandário. Não havia propriamente um professor de futebol, mas uma
equipe inteira de professores, porque todos os mestres eram IRRWEDOOHUV de alta classe. O
Sadler e o Jones, FHQWHUKDOYHV. O Carlyin e o De Capol, perelha de backs. O Rose,
extrema-esquerda. O
Westerling, meia-esquerda. O Cuthbert, um artilheiro só
comparável ao tigre Friedenreich. O Chagas jogava em todas as posições e
invariavelmente mal- apesar de fazer muita fuleragem para impressionar as
arquibancadas. O Goodbourn, míope, portando SLQFHQH] de trancelim, só servia mesmo
para juiz de linha. Logo os clubes da cidade disputaram os campeões. Tenho idéia de que
o De Capol foi para o América. O Rose, idem. O grande Cuthbert, para o Atlético. O
Chagas foi atraído pela malha escarlate de negra gola esvoaçante dos Esportes
Higiênicos. A influência dos ingleses foi grande no futebol mineiro. Fizeram sentir o seu
jeito na técnica, nas regras, no espírito esportivo, na JHQWOHPDQKRRG, no treinamento, na
seleção do material e até nos uniformes dos jogadores. (...) Nós do colégio Anglo,
jogávamos futebol às terças, quartas e sextas-feiras. Éramos divididos em dois times de
menores e dois de maiores, cada um com dez alunos e um dos professores para formar os
onze. (...) Havia disputas sensacionais. Internas, entre selecionados dos maiores e
menores contra os médios, entre aluno e professores.(...) Contra o Colégio Arnaldo,
quando demos verdadeira lavagem naqueles meninos canhestros, treinados mal e
porcamente por LUPmRV de batina arregaçada. Contra o Isabela Hendrix, que, apesar de
instituto de ensino para meninas, tinha uma seção de garotos. Pois eles vieram jogar
contra nós e foi nesse dia memorável que prestei atenção no FHQWHUIRZDUG Chicó – nem
mais nem menos que Chico Pires, o inimitável Francisco de Sá Pires.(...) Guardo várias
recordações do nosso futebol. Dos uniformes: camisa de flanela às riscas pretas e
vermelhas; bonés, como os de jóquei, do mesmo pano ou gorros de malha enterrados por
cima das orelhas, até aos olhos e à nuca, calções brancos, chuteiras de couro cru amarelas
ou esverdeadas, com travas transversais ou cilíndricas. Eram alcochoadas, enfiadas com
longos cadarços que era moda, pôr em espica – dando voltas em 8 em torno aos maléolos
e em torno aos pés. Lembro do Willer Pinto e da sua palamenta de caneleiras,
tornozeleiras, joelheiras e enchimentos prudentes para atenuar o baque dos trancos.”
(Nava, 2000:145-147)
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Podemos citar respectivamente o Parque Municipal inaugurado em 1897 e o Prado Mineiro em 1906, conforme
nos mostra PENNA (1997).
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Como se pode notar, através da descrição de NAVA, em 1914 o futebol, era visto com
certo receio por setores mais tradicionais da Capital. Para ANDRADE (1996:68), a população
belo-horizontina nos seus primeiros anos era composta em sua maioria por pessoas vindas do

interior do estado e por isso “ QmRDVVLPLORXGHLPHGLDWRRVKiELWRVHDFXOWXUDXUEDQD” . Além
disso, apesar do seu rápido crescimento demográfico, a cidade, planejada para abrigar 200 mil

habitantes, só possuía 55.563 habitantes em 192071. Esse quadro configurou o que a autora

denominou de DPELYDOrQFLD. Ou seja, a cidade de concepção urbanística moderna, européia,
com espaços públicos destinados à ocupação dos seus moradores, possuía costumes e hábitos

tradicionais, que previam modos de convivência social ligados às festas católicas e
intensificados nos espaços privados (D’ INCAO, 2002:224). Nesse caso, percebe-se como a
modernidade imposta verticalmente à sociedade encontrou em seu caminho, barreiras naturais.
Tomando como exemplo a nova Capital, a Igreja Católica, politicamente preterida na gestão
republicana, utilizou-se de vários expedientes para não perder sua influência na sociedade. Para
essa instituição, a construção de novos lugares de convivência promovida pela modernização,
poderia levar à corrupção dos hábitos e valores da população. Era necessária, então, a
manutenção dos costumes em torno da Igreja. Entretanto, em Belo Horizonte, esse conflito
assumiu novas facetas, inserido-se nos jogos políticos, característicos da própria dinâmica
cultural do Estado. Faz-se necessário, portanto, uma breve reconstrução desse cenário, para que
se possa buscar a compreensão de alguns fatos que marcaram as transformações sociais no que
diz respeito à remodelação das práticas promovidas pela Igreja Católica.
Desde o período colonial, a Igreja Católica exercia uma grande influência na vida
social nos povoados e nas cidades mineiras. A Igreja e o Estado sustentavam valores
tradicionais,

patriarcais

e

familiares,

fundamentados

no

casamento

cristão

(FIGUEIREDO,2002:168). Os primeiros “ códigos civis” , se assim podemos denominá-los,
foram baseados nas legislações portuguesas que seguiam as determinações do Concílio de
Trento. Com exceção das cerimônias e festas religiosas, os encontros informais entre homens e
mulheres nos espaços públicos eram raros. Considerava-se deselegante para uma moça de boa
família circular pelas ruas acompanhada por um rapaz ou mesmo sozinha. Entretanto, o advento
da República, em 1889, decretou o fim da “ casamento” entre o Estado e a Igreja. O desgaste da
71

Dado extraído do estudo de ANDRADE (1998:68).
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relação entre as duas instituições, agravado pela TXHVWmR UHOLJLRVD , ocorrida na primeira


metade da década de 1870, culminou na sua separação, com a tomada do poder pelos
republicanos. O controle dos registros dos nascimentos, das uniões civis e dos óbitos, até então
atribuições da Igreja Católica, passaram a pertencer ao Estado. Os ventos da modernização
ainda arrancaram dos católicos o monopólio religioso exercido no país desde 1500. Para
FAUSTO (2002:251), a liberalização das crenças religiosas vinha ao encontro da política de
incentivo à imigração promovida pelos republicanos. Os alemães, dentre outros povos, eram em
sua maioria protestantes e necessitavam, portanto, da legalização dos seus cultos, o que tornaria
mais fácil sua integração ao país.
A laicização do Estado, uma das prerrogativas do projeto modernizador
implementado pelos republicanos, contribuiu para a incorporação de novos hábitos, promovendo
a transformação da vida social, sobretudo, nas cidades. No Rio de Janeiro, as tradicionais festas
religiosas, como a de São João, a festa da Glória e a festa do Judas, chegaram a ser proibidas
pela prefeitura na primeira década do século XX. Para Nicolau Sevcenko, as festas populares de
cunho religioso ou profano foram desestimuladas e substituídas por costumes cosmopolitas,
como mostra nessa passagem:
“ O carnaval que se deseja é o da versão européia, com arlequins, pierrôs e colombinas de
emoções comedidas, daí o vitupéio contra os cordões, os batuques, as pastorinhas e as
fantasias populares preferidas: de índio e de cobra viva.” (SEVCENKO, 1985:33)

Nessa mesma conjuntura, as formas populares de jogo, como o MRJR GR ELFKR, eram
perseguidas pelas autoridades, enquanto as elites faziam suas apostas e se divertiam
tranqüilamente nos cassinos e no Jockey Club. Para SEVCENKO, esses traços marcaram a
transformação das “ relações sociais do tipo senhorial para o tipo burguês” na cidade do Rio de
Janeiro.
Em Belo Horizonte, a lógica do aburguesamento dos hábitos impulsionada pelo
Estado pode ser verificada em um fato aparentemente isolado que permeou a construção da
principal igreja da cidade. No período de sua construção, como também nos primeiros anos de
existência, a vida social da nova capital e do antigo Curral Del Rey era centralizada pelas
atividades relacionadas às comemorações oficiais da Igreja Católica. De acordo com as
descrições feitas pelo Padre Francisco Antônio Dias, pároco da freguesia, as festas religiosas
72
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eram o principal evento que trazia as pessoas ao convívio no espaço urbano, como mostra esta
passagem referente à festa da Padroeira da Cidade:
“ Muitas casas, que durante o anno ficam fechadas, tristes e silenciosas por falta
de habitantes, revivem aquelles dias, por sentirem a fumaça em suas chaminés. As ruas,
deixada sua habitual solidão, regorgitam de transeuntes, que vão e vem, cada qual em seu
mister: uns cavando a terra e estendendo duas linhas parallelas de estacadas para formarse o passeio dos dançantes (...)” (DIAS, 1897:53)

As observações feitas pelo Padre Dias como também por Alfredo Camarate, jornalista
que trabalhou na cidade à época de sua construção, mostram que a Igreja adotava uma postura
conservadora em relação à mudança dos costumes e hábitos da população. As festas tradicionais
quase sempre ligadas à religiosidade deveriam continuar servindo como a principal forma de
lazer da população. Apesar de desde o período medieval, as festas religiosas terem incorporado
aos seus rituais costumes considerados pagãos, como o teatro, as danças e o consumo de bebidas
alcoólicas, as novidades do mundo “ moderno” não eram bem vindas à freguesia do Curral Del
Rey como afirmou DIAS (1897:57-58):
“ O theatro hodierno é o mais terrivel sorvedouro, onde se submerge a innocencia da
incauta e inexperiente mocidade, que avida de novidades e distrações, corre aos
espetaculos, nonde sahe quasi sempre, trazendo incendiado no coração o germen de
violentas paixões, que hão de martyrisar e bestificar os dias de sua mocidade, e desgraçar
os da velhice.” (DIAS, 1897:57-58)
Para ALMEIDA (1996), a Matriz da Boa Viagem, o primeiro templo católico da cidade,
adquiriu traços de um “ clube social” . As atividades realizadas em seu entorno, como as
cavalhadas, as danças e peças teatrais, destoavam de sua função religiosa. Além de servir como

templo católico, a antiga 0DWUL] tornou-se o principal centro de referência do Arraial do Curral

Del Rey. As discussões políticas e sobre quaisquer eventos sociais passavam obrigatoriamente
por lá. As festas daquela época, sempre realizadas de acordo com o calendário religioso, tinham

a 0DWUL] e o seu entorno como o principal ponto de referência. As solenidades que compunham

a Festa da Padroeira73, descritas pelo Padre Francisco Dias, reforçam a tese da autora que mostra

a importância da 0DWUL]para a sociabilidade do antigo Curral Del Rey:

“ A’ s 11 horas do dia, missa cantada, com muita concurrencia, com muitos fogos, etc.
Depois da missa, era de estylo offerecerem os festeiros á musica e ao povo farta mesa de
doce, ou opiparo jantar á tarde.“ (DIAS, 1897:54)
73

Segundo o DIAS (1897:50), a Festa da Padroeira, comemorada no dia 15 de agosto, era o acontecimento mais
esperado na cidade. Suas descrições sobre o evento mostram que pessoas de várias localidades eram atraídas pelas
festividades.
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Em 1894, a notícia da decisão do Estado de construir a nova capital no lugar onde se
situava o arraial do Curral Del Rey não anunciou num primeiro momento, as transformações
sociais que estavam por vir. A derrubada das antigas construções, inclusive a Matriz da Boa
Viagem, prevista pela Comissão Construtora, carregava em si não somente o desejo de
promover a transformação física do lugar como também a sua “ modernização” sociocultural. Os
hábitos provincianos, principalmente aqueles ligados às festas religiosas, deveriam ser

modificados paralelamente à edificação física da nova cidade. A velha 0DWUL] setecentista,
símbolo74 físico e cultural da época colonial, destoava do conjunto arquitetônico ali erguido.
Dessa forma, a sua demolição e a sua substituição por um templo que seria construído no Alto
do Cruzeiro representaria não só a derrubada de um templo religioso, mas de todo um conjunto
de tradições e sociabilidades e de um imaginário coletivo construído em torno da velha Matriz.

No entanto, de acordo com a pesquisa de ALMEIDA (1996), a Igreja, contando com a
participação dos fiéis, esboçou uma reação imediata para impedir a demolição da Matriz. Para o
bispado, já fragilizado politicamente com as mudanças republicanas, a perda da velha matriz
representava mais que a destruição de um templo. Toda a sociabilidade ligada ao lugar
simbólico conhecido como o Largo da Igreja se extinguiria com a sua mudança para outro local.
Por outro lado, a inserção da Igreja no painel moderno da cidade passava pela construção de um
templo que se adaptasse aos padrões arquitetônicos vigentes.
Assim, após uma longa discussão nos bastidores políticos, chegou-se ao consenso de
que a nova catedral da cidade deveria ser construída ao lado da velha Matriz. Paralelamente à
sua construção, o velho templo ao lado ia sendo lentamente demolido. Mesmo inacabada, a
Catedral da Boa Viagem, de estilo neogótico, foi inaugurada na “ semana da pátria” , nas
festividades do centenário da independência do país. Sua inauguração, em setembro de 1922,
representava muito mais que um novo templo católico. Para a Igreja, o significado de fazer parte
das comemorações do Centenário da Independência era o de se inserir definitivamente em uma
nova era. Se até então a instituição era reconhecida como ícone do período colonial, responsável
direta pela manutenção das tradições, na era republicana ganha outros significados. Para
ALMEIDA (1996:262), a institucionalização de algumas festas, como o dia de Tiradentes, o dia
74

ALMEIDA (1996:244), aborda a importância simbólica adquirida pela Matriz da Boa Viagem para os moradores
do Curral Del Rey.
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da Independência e o dia da Pátria, serviam ³j OHJLWLPDomR H FRHVmR GD QDomR EUDVLOHLUD

UHDWXDOL]DQGRHUHYLYHQGRXPSDVVDGRKHUyLFRHVLJQLILFDWLYRSDUDRSDtV´ Nessa perspectiva,
observamos que a inauguração da Catedral ao ganhar lugar de destaque nas comemorações
republicanas, mostrava a recuperação do respaldo político perdido pelo bispado nos primeiros
anos da república. Assim, ao se transformar em um “ lugar memória” inserida no projeto
republicano de busca de legitimidade, a Igreja, nesse projeto ganhava, uma nova função:

“ resgatar o passado como constitutivo básico de nacionalidade. A idéia de nação, nos
moldes modernos, pressupunha uma história, um passado. (...) A modernidade exigia
uma tradição. (...)” (ABREU, DSXG ALMEIDA, 1996:264)

A análise dos fatos que permearam o período da transformação da Matriz da Boa
Viagem, em Catedral da Boa Viagem inscreve-se em um dos vários episódios que compuseram
a gênese sociocultural belo-horizontina. A manutenção, no cenário público, de instituições
tradicionais, como a Igreja, mesmo que lhe cortando atribuições e agregando outras,
contribuíram para que o processo de formação da cultura da cidade adquirisse características
heterogêneas. Se, por um lado, a elite sonhava com um modo de vida tipicamente burguês,
galgado em valores cosmopolitas e na utilização dos espaços e equipamentos públicos, por outro
lado, a sociabilidade promovida e construída em torno da Igreja Católica mostrava-se tão
atrativa quanto nas cidades do interior, apesar da renovação das práticas religiosas75. Desta
maneira, ao se observar a remodelação da Igreja, pode-se encontrar no cenário construído para
ser a moderna Capital, raízes tradicionais que foram o sustentáculo para o desenvolvimento
sociocultural da cidade. Nota-se, então, que os ventos modernizadores impulsionados pela força
estatal, quando chegavam às cidades mineiras, eram barrados pelo enorme maciço, construído

pela tradição nos séculos anteriores. 3DULSDVVX, as velhas instituições, com o objetivo de buscar
a sua inserção ao novo contexto social, iam incorporando novos significados às suas práticas e
estabelecendo diferentes posturas.

75

ALMEIDA (1996:260), mostra que a após a sua inauguração, a Catedral da Boa Viagem passou a promover
atividades como “ reuniões para a obra das vocações sacerdotais, a organização dos congressos católicos e formação
das mães cristãs.”
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2VQRYRVOXJDUHVHDFRQVWUXomRGHVRFLDELOLGDGHV
As disputas travadas em torno da permanência do templo religioso no Largo da Boa
Viagem, dão indícios suficientes para que possa se estabelecer uma maior preocupação com a
questão dos lugares76 para a fomentação e perpetuação das relações sociais no recém construído
espaço urbano belo-horizontino.
Segundo MAFFESOLI (1984), o espaço da cidade pode se constituir um poderoso
instrumento de fomentação de sociabilidades:
“ Do mesmo modo que a casa da infância permanece o paradigma de todas as
raízes ou de toda busca de raízes, espaço local é o fundador do ‘estar-junto’ de toda a
comunidade.” (MAFFESOLI, 1984:54)

Tomando-se como referência essa síntese que atribui ao espaço a primazia nas relações
de sociabilidade, depara-se com a seguinte questão: o espaço urbano belo-horizontino concebido
e edificado para abrigar uma sociedade com hábitos modernos estava condizente com a
população e com os recursos materiais disponíveis naquela época? Certamente que esse não é
um problema central desta dissertação. No entanto, cabe-nos indagar a outras pesquisas se o
espaço urbano planejado de forma racional, higiênica e segregatória contribuiu para o
surgimento de relações sociais tipicamente urbanas como o futebol.
As abordagens desenvolvidas nos estudos de LEMOS (1988) e JULIÃO (1996)
fornecem alguns indícios que permitem atribuir ao espaço, um lugar de destaque no processo de
construção de sociabilidades em Belo Horizonte.
Segundo Letícia Julião, a modernidade em Belo Horizonte apresentou-se paradoxal:
“ seu espaço planejado, adequado ao movimento da multidão, que assegurava até
mesmo dispositivos para o controle da massa urbana, destinou-se, ironicamente, à
minoria dos estratos médios e altos da sociedade.” (JULIÃO, 1996:83)

Para a autora, o caráter superficial da modernização destinada ao espaço urbano não
atingia estruturalmente a sociedade. Pelo contrário, distanciava fisicamente as classes,
perpetuando, dessa maneira, as desigualdades sociais. Tomando como referência algumas
crônicas das primeiras décadas do século XX, a autora nos leva a concluir que a cidade, apesar
de possuir um aparato edificado moderno, ainda não convivia, nesse período, com a
efervecência da vida urbana. Para JULIÃO, a chamada vida “ smart” e uma série de outros
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hábitos modernos instalar-se-iam paulatinamente na jovem Capital. Para tanto, a autora atribui
um papel decisivo à imprensa que, segundo ela, estimulava a prática de novos hábitos e
condenava os antigos:
“ O que precisamos é antes de tudo dar vida, elegante e alegre, aos nossos logradouros
publicos, que temos de primeira ordem, de linhas irreprehensíveis, de belleza
encantadora (...) Que mais queremos? Certamente que os passeios públicos nos entrem
pela porta adentro a fim de gozarmos, pacatamente, de chambre ou pegnoir.” (Citado por
JULIÃO, 1996:89)

Já o trabalho de LEMOS (1988) fornece outras possibilidades para a compreensão do
desenvolvimento da vida urbana moderna na recém-inaugurada Capital. Sua pesquisa destaca a
importância do centro da cidade como aglutinador das atividades comerciais, fator que o
elevaria à categoria de espaço fomentador de sociabilidades. Seguindo a abordagem teórica
proposta por LEFEBVRE (1991), a autora mostra que o centro como o lugar do intercâmbio de

mercadorias, assumia também os papéis de OXJDUGROD]HU e OXJDUGRVLPEyOLFR, na medida em

que concentrava estabelecimentos como bares, cafés, hotéis, restaurantes, bancos, teatros,
cinemas, casas de dança e bordéis. LEMOS mostra que, logo na primeira década de vida, já era
possível observar uma hierarquização do espaço na região central da cidade. Seu estudo indica
que a construção de prédios públicos em uma parte da região provocou um aumento nos preços
dos lotes, transformando-a em área nobre. As construções públicas concentravam-se
principalmente no
“ polígono que envolvia a rua da Bahia, a rua Goitacazes, a rua São Paulo, a rua dos
Caetés, avenida Afonso Pena e mais as ruas Tupinambás, Carijós, Espírito Santo,
Tamóios e as avenidas Amazonas e do Comércio.” (LEMOS, 1988:95)


Já, na região compreendida entre a praça da Estação e o Mercado Municipal, habitavam
“ alguns remanescentes” que adquiriram seus lotes antes da inauguração da cidade. Esses grupos
de baixo poder aquisitivo estavam condenados a abandonar o centro, à medida que ampliasse a
especulação imobiliária. Dessa maneira, a demarcação de duas áreas distintas na região central
permitiu, segundo a autora, identificar o uso e a ocupação desses lugares. Enquanto a região
“ nobre” abrigava os prédios públicos, os melhores restaurantes e bares, os cafés, os bancos, os
teatros e os cinemas e as residências das famílias mais abastadas, a região “ pobre” serviu de

76

Aqui o termo “ lugares” assume a significação sociológica que engloba a teia de significados e símbolos que
compõem e assume o espaço físico.
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espaço para o estabelecimento de modestas pensões, bares e pequenos estabelecimentos
comerciais, além de constituir uma área boêmia:
“ Instalou-se na área um JXHWKR boêmio que constituía uma verdadeira FRQFHQWUDomR
LQVWLWXFLRQDO. Conformavam essas instituições atividades comerciais como o ERUGHO, o
hotel ou pensão, pequenos restaurantes e bares com salão para danças, além do WURWWRLU”
(LEMOS, 1988:100)

Portanto, é possível observar que, tão logo inaugurada, a nova Capital já apresentava
contradições em relação ao seu planejamento. A região do bairro Comercial, hoje conhecida
como Centro, criada com a função de abrigar as atividades comerciais destinadas aos segmentos
médios e altos da população, acabou tornando-se um espaço estratificado o que heterogenizou o
seu uso e sua ocupação. A região “ pobre” , considerada o “ porto” da cidade, era utilizada
principalmente por “ vendedores, viajantes e oportunistas” , enquanto a área nobre por
funcionários públicos, profissionais liberais, empresários e prósperos comerciantes. Essa
distinção propiciou as condições favoráveis ao desenvolvimento de sociabilidades específicas a
cada segmento social. Nesse caso, o Parque Municipal, área destinada ao lazer, ao situar-se nas
adjacências da área nobre, tornou-se um importante centro elitizado de convivência. Torna-se
necessário, portanto, compreender como as formas de convivência construídas no parque
mostraram-se congruentes a um novo estilo de vida que emergia no imaginário das elites.
23DUTXH0XQLFLSDOHRHVSRUWHDFRQVWUXomRGRVKiELWRVPRGHUQRV
O Parque Municipal, inaugurado em setembro de 1897, ou seja, antes mesmo da
inauguração oficial da cidade, pode ser considerado um símbolo do planejamento urbano
moderno, que destinava, em seus projetos, lugares reservados ao descanso, ao lazer, e ao
esporte, obedecendo aos preceitos higiênicos em voga na época, os quais preconizavam a idéia
de que o trabalhador deveria usufruir de forma racional77suas horas de folga. Aproveitando a
natureza exuberante do local e agregando-lhe componentes do estilo romântico inglês, o
arquiteto e jardineiro francês Paul Villon, que já havia prestado importantes serviços em seu
país e também nas obras da Boa Vista e do Campo da Aclamação no Rio de janeiro, conseguiu

77

Para DUMAZEDIER (1979:55), nas sociedades modernas capitalistas, o tempo ocioso do trabalhador deveria se
inserir na lógica do consumo. Assim, até as despretenciosas formas de lazer, como o esporte, participariam
diretamente da dinâmica do sistema.
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transformar o espaço destinado ao parque em um lugar inspirador tanto para os poetas

românticos como para os VSRUWPHQ.

O Parque, desde a sua inauguração, serviu como alternativa para o encontro das boas
famílias da cidade. Desde os anos do arraial do Curral Del Rey, essa atividade restringia-se ao
Largo da Matriz da Boa Viagem, a alguns estabelecimentos comerciais ou mesmo às casas de
algumas famílias (CVRD, 1992:32). A cidade, carente de atividades sociais em seus primeiros
anos, não havia desenvolvido uma convivência intensa nos espaços públicos. No entanto, ao
analisarmos a história do Parque Municipal nas duas primeiras décadas de sua existência,
percebemos a sua enorme contribuição para a modernização dos costumes na cidade. Segundo a
pesquisa da CVRD (1992), desde a sua inauguração, o parque ofereceu atrativos para a sua
visitação:
“ (...) as retretas organizadas pela Corporação Musical Carlos Gomes passaram a atrair
um público considerável, que se comprazia em admirar os lagos, as ilhas, os bosques,
ruas e avenidas, por onde passeavam os ciclistas e as famílias em carros de tílburis ou a
pé.” ( CVRD,1992:35)

A bicicleta, introduzida na cidade em 1898, encontrou no Parque Municipal um lugar
ideal para o seu uso. Segundo o autor, possuir uma bicicleta naquela época, significava muito
mais do que usufruir de uma tecnologia moderna. O ciclismo ganhou feições de modismo e de
distinção de classe. Praticado inicialmente pelos rapazes, o esporte chegou logo ao gosto das
moças.
O depoimento de Sílvia Bonfioli permite observar a importância da bicicleta e

conseqüentemente, do esporte, para a construção de um novo PRGR GHYLGD para os jovens da
elite belo-horizontina naquela conjuntura:
“ Ter uma bicicleta naquela época era mais importante do que se possuir um automóvel
atualmente. Eu não falo pela questão do transporte, mas quem tinha uma bicicleta era
considerado uma pessoa importante entre a mocidade. (...) No início eram só os rapazes
que tinham as bicicletas inglesas, depois começaram a trazê-las de outros lugares e
muitas moças ganhavam de seus pais. Era com certeza um dos melhores presentes para
se ganhar”

De acordo com a pesquisa da CVRD (1992), o ciclismo surgiu como o primeiro esporte
organizado em Belo Horizonte. No estudo está descrito que, em janeiro de 1898, fundou-se no,

Parque Municipal, o 9HOR&OXE, presidido por Fernando Esquerdo, segundo ele, o precursor da
bicicleta na cidade. Em 25 de julho do mesmo ano, ocorreu a primeira corrida organizada pelo
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clube. As competições que despertavam grande interesse da população ganhavam, a cada ano,
novas modalidades como a corrida de velocípedes, a corrida a pé e a natação realizada nos
lagos. Como se percebe, o Parque ia acumulando, aos poucos, a função de praça de esportes da
cidade.
Além da sua função higiênica, pode-se notar que as práticas esportivas na jovem

república brasileira prestavam outro importante serviço à FLYLOL]DomRPara ELIAS (1994:201), o
esporte, nesse período, servia para controlar as emoções e a agressividade, as quais segundo ele,
desde as fases mais primitivas da humanidade eram elementos socialmente aceitos em ocasiões
previamente estabelecidas de acordo com a tradição construída em cada lugar78. Porém, durante

o SURFHVVR FLYLOL]DGRU, os prazeres ligados às lutas e a outros eventos violentos deveriam
obrigatoriamente passar por uma etapa de racionalização. Nesse caso, os jogos esportivos, com

seu aparato de regras bem definido, prestava-se à função de canalizador de prazeres e emoções,
componentes inscritos em todas as sociedades.
“ Para dar um exemplo, a beligerância e a agressão encontram expressão socialmente
permitida nos jogos esportivos. E elas se manifestam especialmente em participar como
‘espectador’ (como por exemplo, em lutas de boxe), na identificação imaginária com um
pequeno número de combatentes, a quem uma liberdade moderada e precisamente
regulamentada é concedida para a libertação dessas emoções.” (ELIAS, 1994:200)

É possível concluir que os esportes, ao se inserirem na lógica racional e modernizadora
dos costumes, permitiram a inserção ao seu universo não só àqueles que os praticavam, como
também aos que a ele assistiam. Essa argumentação está presente também no estudo de

DAMATTA (1982:27), que ressalta a importância do espírito do IDLUSOD\79 presente nos
esportes britânicos para o processo de coletivação no Brasil. Segundo o autor, nas sociedades

em que predomina uma ideologia individualista, o futebol e outros esportes são capazes de
promover a integração social.
Percebe-se nesse contexto, que as brisas da “ civilização” começavam a soprar
suavemente no cotidiano da jovem Capital. O diálago entre o homem e a cidade fomentava

novas relações pautadas nos processos descritos por ELIAS (1994:167) como GLIHUHQFLDomR e
individualização. Para LUCENA (2001:77), o esporte, nesse período, enquadra-se no que ele
78

ELIAS (1994:196) cita o exemplo da luta com a utilização de armas na sociedade medieval, a qual se tornou uma
prática comum entre os elementos da nobreza.
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denomina de HVIRUoR FLYLOL]DGRU EUDVLOHLUR Para o autor, o processo de individuação era algo
que ocorria inconscientemente com a população.Dessa forma, os novos hábitos decorrentes do
esporte permitiam ao indivíduo se distinguir dos demais pelas novas formas de afeto, de
linguagem e de convivência social que passavam a nortear sua vida. Assim,
“ o processo de individualização é, assim uma estrutura que vai permitir a construção da
identidade-eu nas sociedade complexas da atualidade. Está, como já frisamos, associado
ao conceito de “ habitus” na medida em que permite perceber que a sociedade não apenas
produz o semelhante e o típico, mas também o individual.” (LUCENA, 2001:77-78)
Assim, observa-se a formação de um HVWLOR GH YLGD que iria nortear a conduta da elite
belo-horizontina nas primeiras décadas do século XX. A aquisição de bens materiais, hábitos e
valores considerados modernos e cosmopolitas promovia a integração do grupo e sua
diferenciação em relação aos demais. BOURDIEU (1983: 83) afirma que:
“ (...)o gosto, a propensão e aptidão à apropriação (material e/ou simbólica) de
uma determinada categoria de objetos ou práticas classificadas e classificadoras é a
fórmula generativa que está no estilo de vida.”

Tomando o Parque Municipal como o lugar de referência para as relações de

sociabilidade entre os jovens das ERDVIDPtOLDV belo-horizontinas, é possível notar que a inserção
àquele grupo, estava condicionada à aquisição de práticas e bens (no caso a bicicleta), que os
distinguiam dos demais. Recorrendo novamente a BOURDIEU (1983:85), nota-se que a questão

da “ estilização de vida” não pode ser considerada meramente subjetiva. Ou seja, a sua
objetividade se inscreve nas possibilidades materiais de realização das escolhas. Assim, a opção
em participar, ou não, do grupo de esportistas do Parque Municipal não dependia meramente do
gosto ou da aptidão, mas das condições materiais disponíveis para tal fim. Dessa forma, ao se
considerar os jovens do Parque Municipal como os precursores das práticas esportivas em Belo
Horizonte, verifica-se que o processo de formação do esporte na jovem capital obedeceu a uma
lógica a princípio elitista e de forte demarcação social.
Mais do que isso, pode se verificar que a exclusão social no esporte vinculava-se à lógica
do processo segregatório estampado na própria planta da cidade. Tomando-se como referência a
pesquisa de LEMOS (1988:94), nota-se que a distribuição geográfica ordenada de acordo com a
ocupação no trabalho, somada à especulação imobiliária na área próxima aos prédios públicos,
Na época da introdução dos esportes no Brasil, predominava entre os atletas e espectadores o IDLUSOD\, ou seja, o
mais importante não é era a vitória e sim o espírito de competição. Dessa forma, eram comuns as atitudes de
79
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principalmente nas ruas Espírito Santo, Guajajaras, Bahia na e Avenida Afonso Pena, tornou
elitizada a área adjacente ao Parque Municipal. Levando-se em consideração a precariedade dos
transportes públicos naquela época (NOVATO, 1997:57), percebe-se que a dificuldade para a
locomoção das pessoas que habitavam as regiões mais afastadas também contribuiu para que o
Parque Municipal tivesse a marca de um lugar quase restrito às elites, mesmo que sua utilização
fosse aberta a qualquer cidadão. Os depoimentos de Sílvia Bonfioli e Adechi Ziller reforçam
esta idéia:
“ Lá no parque só havia gente bonita, moços elegantes e moças impecáveis, era um lugar
de gente bacana” (Sílvia Bonfioli)
“ Os fundadores do Atlético, aqueles que jogavam suas peladas no parque, eram todos
filhos de gente fina. Filhos de médicos, advogados, altos funcionários, acho que não
havia nenhum mais pobrezinho.” (Adelchi Ziller)

Nesse momento da história belo-horizontina o futebol encontrou um terreno fértil para o
seu desenvolvimento. Em 1904, o Parque Municipal contribuiu novamente de forma decisiva
para a fomentação do esporte na cidade. Em um campo improvisado, Victor Serpa e seus

companheiros da GLVWLQWDVRFLHGDGH fundaram o primeiro clube de futebol de Belo Horizonte; no
mesmo ano organizaram um campeonato com a participação de cinco equipes. O esporte inglês,
que simultaneamente, caía no gosto das elites paulistas e cariocas ganhava grande admiração

dos VSRUWPHQ belo-horizontinos. Os jogos, realizados de forma improvisada no Parque
Municipal, chamaram a atenção inclusive das platéias femininas. Em 1905, com o falecimento
prematuro de Victor Serpa, o esporte parece ter perdido um pouco da sua organização, pois,
apesar da existência de alguns clubes amadores, não se tem notícia da organização de torneios.
As partidas ocorriam esporadicamente e contavam com a participação de equipes de outras
cidades, como Ouro Preto, Nova Lima e Juiz de Fora.
Em 1908, também no Parque Municipal, alguns jovens que habitavam a parte “ nobre” do

centro, como descrito anteriormente, fundaram o $WKOHWLFR0LQHLUR)RRWEDOO&OXE. Os garotos,

precursores do atual Clube Atlético Mineiro realizaram seus “ treinos” durante um período de
aproximadamente um ano em uma área pertencente ao Parque. Segundo Adelchi Ziller,
“ Estes garotos iam para lá (Parque Municipal) por dois motivos. O primeiro era o
futebol. Eles iam após as aulas ou até mesmo durante elas para jogar bola. O segundo
motivo eram as mocinhas. Elas ficavam geralmente no coreto, ou então, quando havia as
corridas elas iam assistir.”
cavalheirismo e camaradagem na maioria dos esportes.
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A esta altura, as doutrinas higienistas saíam das pranchetas dos urbanistas para
modificar substancialmente os hábitos da população. A elite belo-horizontina, ansiosa em
desfrutar dos prazeres de um novo modo de vida adequado aos padrões europeus, buscava a
todo custo se tornar a vitrine da nova civilização. Assim, a grande aptidão para adquirir hábitos

saudáveis e cosmopolitistas, torna-se facilmente compreensível. A revista 9LWD, um dos

principais veículos de informação da elite belo-horizontina entre os anos de 1913 e 1915, trazia
em suas páginas diversas reportagens e fotografias que descreviam as preferências e gostos da
época. As crianças apareciam sentadas nos velocípedes, o brinquedo símbolo da infância
saudável integrada às novas tendências tecnológicas européias. As mulheres usavam os
modelitos de inspiração francesa que eram apresentados em fotografias, logo após seu
lançamento em Paris (VITA. N.4, 30 out. 1913).
As práticas esportivas originadas no Parque Municipal anunciavam o desejo de um

novo modo de vida requerido pelas elites.Os VSRUWPHQ e VSRUWZRPHQ eram ao mesmo tempo
símbolos de um estilo de vida saudável, elegante e ativo que se modelava aos padrões europeus.
Os jogos de futebol, restritos ao Parque, logo ganharam outros locais para a sua prática,
iniciando assim um processo que o tornaria o esporte mais praticado na cidade, por volta de
1914 (VITA, Ano I, n.4). Iniciava-se, portanto, em Belo Horizonte, um período de aquisição de
novos hábitos, no qual a construção de novas formas de identidade demarcava a inserção de
grupos privilegiados nesse emergente universo.

)LJXUD9HORFtSHGHRPRGLVPRGDpSRFD

Fonte: VITA, n.4, out.1913.
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“ Não se trata de uma mania nossa. É uma mania universal. Supponho que até nos
planaltos do Thibet e entre os gelos dos pólos já existem sport e spotmen... Parece que
toda a gente contemporânea, cansada e envergonhada de ser fraca e molle, de não ter
sangue nos músculos, e de viver comprometendo a sorte da espécie.”



















Olavo Bilac
(LUCENA, 2001:91)

As representações construídas nas três primeiras de vida da cidade de Belo Horizonte
mostraram que o futebol ofereceu, para seus praticantes e espectadores, a oportunidade de se
inserirem em um novo universo até então desconhecido pelos habitantes da cidade. Para os

atletas, constituía-se a possibilidade de serem reconhecidos como VSRUWPHQ, modelos vivos da
saúde e da estética corporal, anunciadores de uma nova era; para os espectadores, homens e
mulheres, o status decorrente da participação em um evento requintado que traduzia a utilidade
requerida pelas concepções higienistas e o cosmopolitismo, traço marcante da transformação
sociocultural das classes dominantes daquele período. Dessa maneira, o futebol constituía-se
algo novo, vinculado à expectativa de inclusão na modernidade
Assim, as análises das identidades construídas nesse período, além de possibilitar a
compreensão de um modo de vida que aflorava na cidade, relacionam-se com a reconstrução da
memória coletiva de seus moradores. Os depoimentos das pessoas que, de alguma forma, se
vinculavam ao universo do futebol se transformaram em documentos vivos de uma história
recente. O exercício de rememoração contribuiu, portanto, para a reconstrução de identidades
que foram esquecidas ao longo do tempo conforme nos mostra NORA (1993). A reconstrução
das identidades individuais, através da memória, nos permite observar os traços mais sutis que
marcaram uma determinada narrativa de vida como também as representações coletivas que se
solidificavam na cidade. Para NEVES(1998:1527 apud NEVES, 2000:113),
“ a memória, como substrato da identidade, refere-se aos comportamentos e às
mentalidades coletivas, na medida em que o relembrar individual encontra-se
relacionado à inserção histórica de cada indivíduo.”

Mesmo levando em consideração o caráter elitista que o futebol assumiu em seu período
embrionário, a inserção dos moradores em seu meio permitiu não apenas a afirmação das suas
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individualidades, como mostra LUCENA (2001:79), mas também a sua participação em um
fenômeno coletivo. Portanto, o recurso da memória possibilitou muito mais que o resgate das
identidades construídas em um outro tempo, ele contribuiu para o revivamento da própria
dinâmica sociocultural da cidade.
O uso do termo “ identidades” é adotado na presente dissertação de forma proposital.
Apesar de centrar as atenções no fenômeno social futebol, essa pesquisa reconhece, nesse
esporte, múltiplas significações ao estudar sua inserção na vida da cidade. Integrado no
cotidiano dos moradores, o futebol adquiriu funções e representações distintas para os vários
grupos que a ele se vincularam. Nesse sentido, o processo de construção de identidades ligadas
ao fenômeno futebolístico obedeceu a diferentes escolhas, ligou-se às diferenças sociais e de
gênero e ainda possibilitou a integração social em torno de etnias.
Dadas as inúmeras possibilidades de investigações sociológicas abertas nesse período
embrionário do futebol, tornou-se necessária a eleição de alguns grupos que, por sua vez, se
mostraram protagonistas das relações sociais nessa conjuntura e, portanto merecedores de nossa
atenção. O primeiro grupo estudado foi composto pelos dirigentes, jogadores e torcedores do
Clube Atlético Mineiro e do América Futebol Clube, entre os anos de 1908 e 1925. O segundo
grupo selecionado abarcou os dirigentes, torcedores e jogadores da Sociedade Esportiva Palestra
Itália, bem como diversos elementos da colônia italiana ligados ao futebol no período de 1915 e
1925. O terceiro grupo, objeto das investigações, compôs-se das mulheres que se envolveram
com o universo futebolístico em Belo Horizonte entre os anos de 1908 e 1925.
Logicamente, o corte cronológico estabelecido nesta dissertação, direcionou seu foco de
atenção para aqueles grupos que deram o “ pontapé inicial” no futebol da cidade. Assim, nesse
período, as camadas populares que, paulatinamente entraram em cena, assumindo o papel de
protagonistas do espetáculo dentro e fora de campo, ainda eram meros coadjuvantes que, vez
por outra, contracenavam com os grandes atores. Sua inserção definitiva às arquibancadas e aos
gramados só se deu a partir da década de 1920, por motivações intrínsecas ao próprio
desenvolvimento técnico do jogo e pela extensão do futebol à comunidade italiana da cidade, a
qual até então, não possuía nenhum clube que a representasse.
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$TXHVWmRGDVLGHQWLGDGHVXPDEUHYHLQWURGXomR
Tratar da questão das identidades é ao mesmo tempo uma tarefa árdua e instigante. As
discussões em torno do seu conceito vêm ganhando fôlego nas Ciências Sociais na medida em
que as mais variadas abordagens ampliaram as possibilidades de sua utilização. As múltiplas
significações que o termo assumiu não nos possibilita o estabelecimento de uma uniformidade
conceitual em relação ao seu uso. Para tanto, foram enfocados alguns autores que, através da sua
contribuição teórica, auxiliaram a compreensão do processo de construção das identidades em
torno do futebol e, em especial, do futebol na cidade de Belo Horizonte.
Atualmente, ao se relacionar palavras identidade e futebol, surge quase inevitavelmente a
construção simbólica em torno da identidade nacional . Não é necessário enveredar em muitas
teorias para chegar ao consenso de que o futebol tornou-se, desde a década de 1930, o principal
esporte do país, ganhando grande popularidade em todos os segmentos sociais. Mesmo
considerando a tese levantada por ORTIZ (1994:8), que sustenta a idéia de que o Brasil não é
composto por uma identidade autêntica, mas por “ uma pluralidade de identidades, construídas
por diferentes grupos sociais em diferentes momentos históricos” , é possível perceber a
existência de um forte sentido de identificação dos brasileiros com o futebol. DA MATTA
(1982) atribui essa identificação à dramatização realizada pelo futebol em relação à sociedade
brasileira. Para o autor, em uma sociedade altamente hierarquizada como a nossa, o futebol,
mais do que os outros esportes, é capaz de promover maior homogeneização social. As brutais
diferenças sociais tendem a se neutralizar, quando onze jogadores de cada lado entram em
aparente pé de igualdade para a disputa de um jogo. Num país em que as regras (leis) não
possuem uma aplicabilidade universal, no jogo de futebol elas mostram-se mais transparentes,
permitindo construir um sentimento de igualdade naqueles que participam do seu universo.
Apesar disso, a “ malandragem” , componente intrínseco às relações sociais brasileiras (DA
MATTA, 1982: 28), ganha espaço para sua perpetuação nos campos. O malandro, mitificado
por algumas análises80, que, supostamente, na sociedade consegue levar vantagens em situações

80

Nos referimos sobretudo, à obra “ O negro no futebol brasileiro” , na qual Mário Filho, influenciado pela obras
nacionalistas e de reconciliação racial de Gilberto Freyre, acabou criando uma “ tradição” no futebol brasileiro que
atribuía ao elemento negro e ao mestiço, qualidades superiores àquelas encontradas nos jogadores brancos. Sobre
essa temática ver em HELAL (org.2001)
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difíceis, no futebol utiliza-se do drible, sem o menor pudor, para chegar ao seu objetivo
máximo: o gol.
Esse sentido de representação nacional, atribuído ainda hoje ao futebol encorpou-se
principalmente após o tricampeonato da Seleção Brasileira em 1970, período em que a
superioridade dos jogadores era inquestionável em toda imprensa mundial. Atualmente, apesar
das críticas que insinuam o fim do chamado “ futebol arte” , a seleção brasileira continua em
primeiro lugar no ranking da FIFA (Federation International Football Association), tendo sido o
único selecionado a conquistar cinco Copas do Mundo.
No entanto, a história do futebol brasileiro mostra que as representações em torno do
esporte, encontradas na sociedade, nem sempre trilharam o caminho de identificação popular.
De forma antagônica, a sociogênese futebolística no país se construiu a partir das elites dos
grandes centros urbanos. Se, hoje, o futebol possui uma maior penetração nas esferas sociais
menos favorecidas, em seu período introdutório, ele representava um gosto aristocrático, um
estilo de vida europeu, digno de ser copiado pelas mais distintas famílias da nossa sociedade.
Em Belo Horizonte, a sua disseminação entre os jovens das famílias mais abastadas fomentou a
construção de uma identidade que os distinguia dos demais, conferindo-lhes maior status,
prestígio, em relação a outros grupos.
No capítulo anterior, desenvolveu-se idéia de que a trajetória do futebol na cidade de
Belo Horizonte se deu a partir de uma multiplicidade de fatores que, ao se encontrarem no
mesmo ambiente físico e mental, propiciaram as condições necessárias para o desenvolvimento
das práticas esportivas. Sem embargo, é possível observar que as práticas introduzidas em Belo
Horizonte, no primeiro decênio do século passado, coincidiram com aquelas desenvolvidas
pelas elites na antiga Capital Federal como também na cidade de São Paulo. É importante
destacar que as semelhanças nas trajetórias de Victor Serpa, Oscar Cox e Charles Miller,
respectivamente os precursores do futebol nas três capitais, indicam mais do que uma simples
coincidência nos processos de introdução do futebol no país. Não é a intenção deste estudo
condicionar a gênese do futebol das referidas capitais ao “ heroísmo” dessas figuras. Entretanto,
as similitudes encontradas em relação às classes sociais a que eles pertenciam e às suas
decorrentes trajetórias pessoais mostram que o período em que tais indivíduos se dedicaram à
formação, na Europa, lhes propiciou o contato com um novo modo de vida, no qual o futebol,
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esporte emergente naquela época, era parte integrante do conjunto de hábitos que constituíam a
formação sociocultural do “ novo homem” :
“ Que o esporte era considerado elemento importante na formação da nova classe
governante, segundo o modelo do gentleman britânico burguês treinado em escola
pública, é evidente, pelo papel das escolas ao intoduzi-lo no continente. Os futuros
clubes profissionais de futebol eram, freqüentemente, times de firmas inglesas
expatriadas e de seus funcionários.” (HOBSBAWM, 2002:256-257)

Seguindo o raciocínio de HOBSBAWM (2002), a modernização dos costumes na

Europa se deu SDUL SDVVX à ascensão da burguesia no período Pós- Revolução Industrial. Os

novos padrões culturais desenvolvidos pela classe emergente inglesa rapidamente chegariam ao
restante do continente europeu, e também, ao americano. No caso brasileiro, os novos hábitos
desembarcaram junto com os imigrantes vindos da Europa e com os estudantes brasileiros que
traziam, em suas bagagens, os apetrechos necessários para praticar as novas modalidades
aprendidas no mundo moderno. Logo depois, como conseqüência da expansão do capitalismo
no Brasil, as empresas inglesas que se instalaram no Rio de Janeiro e São Paulo adotaram o
futebol como forma de lazer e de controle social dos seus empregados (RAGO, 1985:178).
$WOHWLFDQRVHDPHULFDQRVDLGHQWLGDGHGHGLVWLQomR
Desde seus primórdios em Belo Horizonte, o futebol despontou como um esporte
seletivo. As primeiras partidas disputadas no Parque Municipal, lugar freqüentado pelas elites
locais, já demostravam o caráter restritivo da sua prática. Entre os anos de 1904 e 1915,
paralelamente ao ciclismo, o futebol ganhava praticantes e espectadores. As partidas realizadas
nos finais de semana eram acompanhadas por uma assistência bem vestida e comportada que
aplaudia de forma comedida, os lances mais emocionantes. Entretanto, os primeiros jogos da
cidade, realizados no Parque Municipal eram eventos isolados, restritos aos freqüentadores
daquele lugar como descreve Adelchi Ziller:
“ o campo do parque era improvisado, não havia arquibancadas, ninguém se preocupava
com a organização do jogo. Era comum os garotos se reunirem ali na hora mesmo e
jogarem a sua pelada. Quem estivesse por perto iria assistir.”

Analisando as palavras de Ziller, é possível perceber que a implantação do futebol na
cidade não se deu através de nenhuma forma de imposição institucional como foi o caso da
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ginástica sueca difundida nas primeiras escolas da Capital (Vita, n.1, jul. 1913). Entretanto, é
possível perceber que o discurso higienista, assimilado pela burguesia no início do século
passado, acabou por influenciar, de forma marcante, a vida dos moradores da cidade. A noção
de que a busca pela civilização estava diretamente relacionada ao conjunto de hábitos
desenvolvidos na Europa tornava as elites locais verdadeiras “ cópias vivas” da burguesia
européia:
“ As modas européias e anglo-americanas de trajo e de esporte, as inovações pedagógicas
e de estilo literário são adotadas às vezes com exageros grotescos, no Brasil dos fins do
século XIX e nos princípios do século XX, num como no desejo que tivessem os
místicos do progresso, então senhores de muitas responsabilidades de direção em nosso
país, de se avantajarem aos povos progressistas por ele imitados, em aperfeiçoamento e
em arrojo.” (FREYRE, 1974:61 DSXG LUCENA, 2001:138)

O futebol, nesse contexto, surgia como um modismo, uma prática européia digna de ser
transplantada para a cidade. O desenvolvimento do esporte bretão

não era, portanto, uma

obrigação a ser cumprida pelos cidadãos, mas uma forma de convívio social que lhes
possibilitava o desenvolvimento das suas potencialidades individuais. Para Durkheim, a
sociedade moderna possibilitou a ampliação dos contatos sociais, tornando os indivíduos mais
solidários e dependentes uns dos outros. Assim, o futebol inseriu-se nas múltiplas práticas
coletivas que, segundo o autor, promoviam a solidariedade social no meio urbano:
“ Quanto mais solidários são os membros de uma sociedade, mais relações diversas
sustentam, seja entre si, seja com o grupo tomado coletivamente, porque se os seus
encontros fossem raros eles não dependeriam uns dos outros senão de maneira frágil e
intermitente.” (Durkheim,1967:61, DSXG Quintaneiro,1995b:33)

Uma visão que se aproxima da análise da vida urbana durkheimiana pode ser
observada nos trabalhos de SIMMEL (1983a). Ao comparar a vida das pequenas comunidades
com o mundo metropolitano, o autor sinaliza para a ampliação do convívio social nas cidades
através do que ele denomina de “ formas abstratas de coesão” (SIMMEL, 1983a :99). Essas
formas, nas quais se inserem os símbolos da vida em grupo, podem ser encontrados no futebol.
Na capital de Minas Gerais, o esporte não aproximava as pessoas apenas pelo seu caráter lúdico
e competitivo, mas também por permitir a inserção em um grupo que se distinguia dos outros e,
ao mesmo tempo, aproximava os semelhantes. A prática do futebol permitia aos jovens a
inserção ao estrito grupo dos sportmen da cidade. Ser um esportista naquela época, não
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significava apenas praticar uma modalidade, mas se inserir em uma atividade elegante e
cosmopolita.
É possível observar que as mudanças no modo de vida da sociedade reivindicavam
também a emersão de um novo modelo de homem. O intelectual, magro, sem cor, de olhos
fundos e mãos lisas dos séculos anteriores deveria ceder seu posto ao homem saudável, com
músculos definidos e pele bronzeada pelo sol, como registrou Olavo Bilac:
“ O espetáculo do prado – as arquibancadas, como o vasto canteiro de flores humanas,
pompeando ao sol, o esplendor das claras toaletes de verão num delírio de cores, num
embaralhamento deslumbrante de fitas, de plumas, de rendas, o recinto de pesagem,
cheio de força dos sportmen suados e ofegantes, discutindo, rixando e berrando.”
(BILAC,1965:275 DSXG LUCENA, 2001:45, grifo nosso)

A própria importação dos esportes, já os tornava uma prática elegante. No caso do futebol,
encontramos ainda outro importante aspecto que reforçava sua elitização e sua vinculação
anglo-saxônica. Todos os termos utilizados para designar as suas regras, as posições dos
jogadores e qualquer outra referência eram oriundos da língua inglesa. Tomando-se como
referência o conceito de estilo de vida, desenvolvido por BOURDIEU (1983:87), nota-se que a
inserção de um determinado grupo no mundo do futebol estabelecia uma possibilidade de
distingui-lo dos demais. Mesmo que esse processo ocorresse de forma inconsciente, a linguagem
utilizada no meio dos footballers tornava-os diferentes e com traços de superioridade em
relação aos demais membros da sociedade local.
“ Os grupos se investem inteiramente, com tudo o que os opõem aos outros grupos, nas
palavras comuns onde se exprime a sua identidade, quer dizer sua diferença.”
(BOURDIEU, 1983:86)

Portanto, ao adotarem em seu meio social termos como referee, match, corner, penalty,
off-side81 e muitos outros que compunham o extenso vocabulário adotado em torno do futebol,
as pessoas sentiam-se envolvidas numa esfera elegante e cosmopolita, em uma hierarquia social
superior àqueles que não participavam do esporte.
Esse sentimento de superioridade e cosmopolitismo através da aquisição de novos
hábitos e estilos de vida incorporados pelas elites foi denominada de “ high-life”
(PEREIRA:2000:73). O footing, os bares e cafés, teatros e cinemas juntamente com o futebol
eram componentes de um estilo de vida que sinalizava o surgimento de uma nova civilização. O
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esporte apresentava-se, nesse período como um hábito que simbolizava os novos tempos,
respaldado pelo discurso higienista. Era com muito entusiasmo que as elites o apoiavam, como
mostra esta crônica esportiva de 1913:
“ Já se vae introduzindo em Bello Horizonte, o gosto pelo salutar jogo de foot-ball,
existindo diversas sociedades que se dedicam, com enthusiasmo, a este sport, mas
infelizmente, sem conseguirem um progresso real, por lhes faltar o indispensavel auxilio
dos poderes municipaes. (...) E nem se diga que este sport consiste somente um
passatempo, sabendo-se que em toda a parte lhe é dedicado verdadeiro culto como um
dos mais poderosos factores da cultura phisica da mocidade. (...) De facto, o espirito ser
forte e perfeitamente equilibrado reclama um corpo tambem forte, uma vez que este é o
instrumento de acção.” (VITA, ns. 7 e 8 dez. 1913, jan1914)

O cotidiano da cidade passava, então, a ser permeado por novas formas de sociabilidade.
O Parque Municipal continuou abrigando a prática do ciclismo, do futebol e da natação. O jogo
da bola, por sua vez, adquiriu outros espaços para a sua prática. O Atlético que iniciou sua vida
esportiva no Parque em 1908, um ano após sua fundação, já realizava seus jogos em um campo,
situado na rua Guajajaras, entre as ruas Rio de Janeiro e São Paulo. Já naquela época,
encontram-se relatos que indicam que neste campo, apesar da inexistência das arquibancadas,
havia a freqüência de diversas pessoas:
“ Este campo funcionou por pouco tempo. Acho que porque ficava em um lote vago.
Logo que precisaram dele os garotos tiveram que sair dali. Mas foi ali que os garotos
passaram a ficar conhecidos na cidade. Muita gente ia para lá vê-los jogar.” ( Adelchi
Ziller)

Em 1912, nas esquinas da Rua da Bahia com a Rua dos Timbiras, um grupo de garotos
filhos de políticos, altos funcionários públicos, renomados profissionais liberais e comerciantes
fundaram o América Futebol Clube. A proximidade do seu campo e o próprio ciclo de amizades
mostram que os garotos do América muito se inspiraram nos atleticanos para fundarem seu
time. Segundo Salim Salum,
“ Os garotos do América tinham uma média de 13 anos de idade e por isso não
conseguiam jogar em pé de igualdade com os do Atlético que eram mais velhos. Por isso
eles resolveram montar o seu próprio time. Mas eles eram todos amigos, tanto é que
vários deles saíram do Atlético e foram jogar pelo América. ”

Apesar da juventude, os garotos do América conseguiram rapidamente se organizar e, em
poucos anos, montaram uma equipe invejável. Carlos Paiva mostra as “ facilidades” encontradas
pelos americanos nos primeiros anos após a fundação do time:
81

Os termos pertencem ao vocabulário futebolístico e significam respectivamente: juiz, jogo, escanteio, pênalti e
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“ Para começar, o então governador do Estado, Dr. Bueno Brandão era o pai de um dos
fundadores, Francisco Bueno Brandão Filho e tio de outro, o Afonso Silviano Brandão.
Logo após a fundação, era comum os garotos do América treinarem no campo do
Atlético como também em outros campos da cidade. Quem iria barrar o filho do
governador? Para se ter uma idéia do que acontecia, em 1913, os jogadores do Minas
Gerais, um time patrocinado pelo prefeito Olinto Meireles, resolveram ceder o seu
campo da Avenida Paraopeba para em troca jogar pelo América. Esta decisão prova o
quanto os “ americanos” eram influentes.”

Dessa forma, percebe-se como o apoio político foi decisivo para a implantação do
futebol na cidade. O Atlético, e, sobretudo, o América receberam o incentivo necessário para o
desenvolvimento das suas equipes. Em 1914, no Prado Mineiro, local reservado para as corridas
de cavalo, a prefeitura construiu um estádio que abrigaria os primeiros “ grandes jogos” da
cidade. Logo após, foi estendida até o local uma linha de bonde que facilitou o acesso dos
torcedores aos jogos. No mesmo ano, com o apoio dos poderes municipal e estadual, realizou-se
o primeiro torneio da cidade, denominado “ Taça Bueno Brandão” em homenagem ao Presidente
do Estado. Em 1915, novamente contando com a parceria dos poderes públicos foi fundada a
Liga Mineira de Esportes Atléticos e realizado o primeiro campeonato oficial da cidade:
“ Inscreveram-se cinco times para a disputa: Atlético, América, Yale, Higiênicos e
Cristovão Colombo(...)O Atlético para chegar ao título de campeão disputou 7 partidas.
Ganhou 5, empatou uma e perdeu uma.” (ZILLER,1997:36)

A conquista dos dois primeiros títulos pelo Atlético e a péssima campanha realizada
pelo América fizeram com que os alviverdes se mobilizassem em torno da preparação de uma
equipe mais competitiva. A esta altura, o futebol na cidade já ampliava o seu universo social.
Não só os familiares e amigos dos atletas acompanhavam os jogos. Nos campos do Atlético e
América, situados na Avenida Paraopeba e, no Prado Mineiro, estima-se através de dados
colhidos nas entrevistas, que cerca de mil a mil e quinhentas pessoas em média assistiam aos
jogos entre os anos de 1914 e 1920. O espetáculo promovido pelo futebol passou a ser um ponto
de encontro da elite da cidade. Os jogos realizados nas tardes de sábado ou domingo passaram a
ser esperados com ansiedade pelos torcedores.
Em 1913, o futebol era já era considerado pela crônica esportiva, o esporte mais
conhecido na cidade:

impedimento.
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“ É deveras difficil a tarefa de escrever sobre sport em Bello Horizonte. O turf não existe;
a natação e o rowing não podem existir, o tennis é desconhecido. Aqui, desde que falle
em sport, entende-se que se quer dizer foot-ball: estas duas palavras tornaram-se
synonimas; todas as sociedades sportivas cultivam exclusivamente o foot-ball. E isso é
triste. Nas nossas condições actuaes, varios outros generos de sports podiam
desenvolver-se parallelamente a esse tão querido foot-ball.” (VITA, n.1, jul. 1913)

Antes mesmo da criação dos torneios oficiais em Belo Horizonte, já se podia observar o
clima de rivalidade entre os atleticanos e americanos. Respaldada nas doutrinas higienistas em
voga, um dos principais veículos de comunicação da elite mineira, a revista Vita, nos seus
exemplares números 7 e 8, compactados em uma edição de janeiro de 1914, veiculou uma
matéria enaltecendo a prática do futebol na cidade. No mesmo texto, o cronista solicitava aos
poderes públicos apoio financeiro ao Atlético Mineiro, que, segundo ele, era o clube mais
organizado da cidade:
“ É tempo, pois, de, quem tem a responsabilidade da instrucção de nossos filhos, futuros
senhores da Pátria, vir em auxilio das sociedades sportivas da nossa terra, de preferencia
ao ‘Athletico Mineiro Football Club’ que, sem contestação, é o club mais organisado,
dando-lhe um terreno onde possa se estabelecer, definitivamente, o seu campo de jogo,
ministrando-lhe, ainda, um auxilio pecuniario para a construção de um indispensavel
pavilhão. Assim terá reunido o util ao agradavel, pois não ha negar que, alem de todo, o
jogo de football constitue, para a maioria da população da capital, tão balda de diversões,
um verdadeiro attractivo. (Vita, ns. 7 e 8, dez.1913, jan.1914)

Na mesma edição, a revista ainda publicou uma tabela mostrando os resultados dos jogos
realizados em 1913, os quais demonstravam a superioridade do Atlético em relação às outras
equipes:

101

(03$7$'26

3(5','26

321726

*2$/6

Athletico ..............
America ...............
Yale ......................
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9
3
4

5
1
0

3
1
1

1
1
3

13
3
1

32
5
4
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Athletico – Granbery ..............
7-0
3 Maio 1913
Athletico – Morro Velho ........
2-3
11 Maio 1913
Athletico – Alfredo Baeta O.P.
10-0
7 Maio 1913
Athletico – Yale ......................
6-1
Junho 1913
Athletico – Yale ......................
2-0
12 Out. 1913
1-1
19 Out. 1913
Athletico – Yale ......................
Athletico – America ...............
1-1
15 Nov. 1913
Athletico – America ...............
3-0
23 Nov. 1913
Athletico – Morro Velho ........
0-0
14 Nov. 1913
Campeão de Minas Gerais: Morro Velho
Campeão da Capital Mineira: Athletico Mineiro Clube
Fonte: VITA, n .7 e 8 – dez.1913, jan.1914.

A reação dos americanos foi imediata. Na subseqüente edição da revista, publicou-se
uma carta assinada por um torcedor do América, o qual mostrando-se indignado com a
afirmação da superioridade atleticana. Utilizando-se de vários argumentos, o torcedor solicitava
aos jornalistas que revissem a atribuição de “ clube mais organizado da capital” dada ao Atlético:
“ Andou mal informado o nosso chronista sportivo ao publicar, no ultimo numero de
Vita, a lista dos matches de foot-ball aqui realizados. O America F. B. Club figura ahi
com 3 jogos apenas, quando neste ultimo anno ele disputou nada menos que 16 matchs,
como poderá v. s. verificar pelo quadro abaixo que, alem disto, mostra bem a vida
intensa desta sociedade. Dano era o domingo em que uma equipe americana não entrava
em campo para conquistar mais um triunpho para o seu pavilhão verde-branco. (VITA
n.9, fev. l914)
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America versus Americano
America vs. 1° team Athletico
America vs. 2° team Atlético
America vs. Guanabara
America vs. Minas Gerais
America vs. Ouropretano
América vs. Santa Cruz
América vs. Yale
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0
4
10
1
4
2
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2

TOTAL

2
1
7
2
4
2
4
2
24

Fonte: VITA n.9, fev.1914.

De acordo com o quadro de jogos apresentado por ele, o América deveria ser então,
considerado o campeão da temporada de 1913, uma vez que realizou naquele ano, um maior
número de partidas que seu rival. O indignado americano terminou sua redação, pedindo ainda
uma retificação em relação à afirmação de que o Atlético seria o clube mais organizado da
cidade. Para ele, sua agremiação é que deveria alcançar este status.
“ Ainda sobre a chronica a respeito do foot-ball aqui praticado, merece uma pequena
ratificação o trecho que diz: ’ o Athletico M. F. B. Club que, sem contestação é o club
mais bem organisado,...’ É o mais antigo, pode ser o mais rico e de maior nome mas
melhor organisado, não. Tem um bom 1° team e um 2° - completamente desorganisado –
como se exprimiu o seu secretario quando, respondendo ao convite do America para o
match de 15 de novembro, se desculpava de não acceitar para o 2° team, fazendo-o
então, somente para o 1°. Teve, entretanto, o América nessa temporada 4 teams cujos
jogos e resultados poderá v. s ver na relação abaixo. (VITA, n.9, fev.1914)
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Fonte: VITA, n.9, fev.l914

(03$7$'26
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America – 4° team
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O futebol foi, assim, imiscuindo-se no imaginário e cotidiano da sociedade belohorizontina ao provocar a auto-estima e reações de rivalidades entre os torcedores.
A partir de 1914, com a criação dos torneios oficiais, o esporte passou a se integrar
decisivamente no convívio social das elites. A rivalidade entre os dois principais times da cidade
ganhava proporções cada vez maiores. O interesse da população e as reações causadas pelo
esporte chamavam a atenção da imprensa. Os jogos passaram a ser acompanhados de perto
pelos jornalistas. Em média, eram dedicadas ao noticiário futebolístico duas colunas semanais
nos principais jornais da cidade. Ao retratar a vitória do Atlético sobre o América, em 6 de
outubro de 1915, o cronista que se denominava “ Arthpin” deixava transparecer em suas
palavras, o clima de rivalidade existente entre as duas equipes:
“ Os hurrahs, e entusiasticos vivas com que os athleticanos nos celebram sua victoria,
servem tambem para realçar o Americano, pois si este Club é o causador das alegrias dos
victoriosos é porque ele é um adversário terrível, valoroso e que infunde respeito. (...)
Actualmente Bello Horizonte já possue vida sportiva e ora a derrota do Athletico,
inflingida pelo Christovam Colombo, embora notavel mas resistente, ora a do America
imposta por aquelle club, sacode a fibra ao mais fleugmático torcedor dos clubs que
degladiam no presente campeonato.” (DIÁRIO DE MINAS, 08/10/1915, s.p.)

O confronto entre os alvinegros e alviverdes se tornava, então, o principal clássico da
cidade. O clima que envolvia o futebol ultrapassava os estádios, SILVEIRA (1996), mostra que
o futebol era um dos assuntos prediletos nos cafés e bares belo-horizontinos. Jogadores e
torcedores encontravam-se para discutir os resultados dos jogos e fazer prognósticos acerca dos
próximos confrontos. “ No paládio e no Iris reuniam-se os simpatizantes do Clube Atlético, os
americanos ocupavam o bar do Ponto e o Trianon.” (RENAULT, 1988:183).
ELIAS & DUNNING (1996:249) mostram que a rivalidade é um componente estrutural
dos esportes modernos. Essa análise passa por uma crítica ao conceito de solidariedade orgânica
proposto por Durkheim. Para eles, a divisão das funções sociais não levaria apenas à
solidariedade dos seus membros da comunidade, mas também a relações de tensão e conflito:
“ Su análisis sin embrago tiene una falla fundamental al no haberse dado cuenta de que la
interdependencia funcional o división del trabajo no conduce necessariamente a la
integración armoniosa y en cooperación sino, incluso en sus formas ’ normales’ , al
conflicto y al antagonismo. En resumen: su concepto de sociedad basada en la
‘solidariedad orgánica’ es utópico.” (ELIAS & DUNNING, 1996:263)

Levando em consideração as análises de Durkheim e a contraposição estabelecida na tese
de ELIAS & DUNNING, é possível notar que, o processo de divisão do trabalho fomentou
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novas formas de interação social entre os grupos e simultaneamente elevou os níveis de tensão e
antagonismos entre eles. Assim, os antagonismos e conflitos que permeiam a vida de qualquer
comunidade seriam transferidos para as dramatizações esportivas. Para ELIAS & DUNNING,
as relações de rivalidade “ mais ou menos” amistosas ocorridas entre os grupos podem ser
explicadas, quando se insere o futebol no processo civilizador.
Se as emoções e a agressividade devem ser mais comedidas nas sociedades civilizadas,
os esportes considerados violentos perdem espaços para as práticas mais civilizadas. Nesse
sentido, encontra-se, no trabalho de ELIAS & DUNNING (1996), uma explicação mais
estruturada em torno da rápida difusão e popularização do futebol em diversas partes do mundo
no início do século XX. Os autores defendem a idéia de que tanto o futebol quanto o rugbi
(futebol americano) originaram-se das formas primitivas de futebol europeu. No entanto, a partir
da unificação das regras do futebol, no final do século XIX, na Inglaterra, a maioria dos países
incentivou a prática do estilo inglês. ELIAS & DUNNING atribuem esse fato à diminuição da
violência no futebol britânico. Enquanto, no rugbi se mantiveram os agarrões, chutes e socos
nos adversários, o estilo inglês os aboliu. Dessa forma o futebol se enquadrou nos padrões
burgueses de práticas esportivas, nos quais as tensões e emoções devem ser controladas:
“ El estudio del desarollo del fútbol a largo palazo nos permitió, de hecho, ver en um
campo limitado um aspecto del juego recíproco entre tension y control de la tension, sin
el cual no puede enterderse a plenitud la relevancia de los juegos deportivos como
modelo teórico. Esse estudio mostró cómo las tensiones que um tiempo esban fuera de
control y probablemente eran incontrolables, fueron sometidas gradualmente.” (ELIAS
& DUNNING, 1996:237)

Ao reduzir os contatos físicos, o jogo de futebol tornou-se, portanto, um esporte coerente
com os interesses capitalistas. Na mesma arena, era possível encontrar uma prática saudável,
altamente competitiva e que fomentava grandes rivalidades, mas, ao mesmo tempo, disciplinava
os jogadores com seu aparato de regras.
Ao discorrer sobre a competição, SIMMEL (1983b) fornece outros subsídios que podem
auxiliar na inteligibilidade da rivalidade entre os clubes Atlético e América e, também, entre
seus respectivos torcedores. Partindo do princípio que a competição possui uma função
socializadora e civilizadora, o autor sustenta a idéia que alguns tipos de competição promovem
uma aproximação e a interação dos membros da comunidade:
“ Aqui a luta consiste apenas no fato de que cada concorrente busca a meta por si mesmo,
sem usar a força contra o adversário. Esse estranho tipo de luta é exemplificado pelo
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corredor que procura alcançar sua meta apenas através de sua velocidade (...)”
(SIMMEL, 1983b:136)

No caso do futebol, o objetivo principal do jogo não é eliminar o adversário, mas o
medir forças entre os concorrentes. Esse processo, apesar de conflituoso, fomenta a
aproximação dos adversários, pois, só conhecendo a fundo suas virtudes e fraquezas, pode-se
montar uma estratégia para vencê-lo. Em princípio, esse fato pode explicar o processo de
interação social ocorrido entre atleticanos e americanos no início das práticas futebolísticas em
Belo Horizonte. Mesmo com o clima de rivalidade dentro do campo e nas arquibancadas, os
dois grupos se encontravam em eventos sociais promovidos exatamente com a função de
congraçamento dos dois lados. A partir de 1915, tornaram-se comuns os bailes promovidos
pelos clubes de futebol. Paulina Lodi explica que esses bailes eram realizados sempre após os
jogos e contavam com a participação dos jogadores, dos seus familiares e de muitos torcedores:
“ Não importava o resultado, quando acabava o jogo era certo que todos os jogadores e
alguns convidados iam ao baile. Era uma coisa muito esperada, eles programavam os
bailes com um mês de antecedência. Todos iam muito bonitos, não só aos bailes mas nos
estádios também. Era gente muito chique. O presidente do estado, o prefeito da cidade,
os homens mais ricos... todos eles gostavam do futebol.” (Paulina Lodi)

Os bailes, portanto, podem ser inseridos na relação de rivalidade amistosa construída em
torno do futebol. Na cidade, a separação de dois grupos principais ligados à elite, reforça a idéia
da existência de um fator de distinção que os distanciava dos demais. A noção de pertencimento
clubístico82, nesse período, estava ligada à possibilidade de ampliação do convívio social. Ser
atleticano ou ser americano, tornava-se uma condição que, a priori, possibilitava freqüentar os
círculos de convivência mais refinados da cidade. Pode se dizer que os bailes e as festividades
auxiliaram na construção de uma identidade de pertencimento privilegiado, de orgulho dos
torcedores do Atlético e do América em relação aos demais clubes da Capital, os quais, por sua
vez, não contavam com acontecimentos sociais tão requintados. Nesse caso pode-se observar a
formação de uma identidade elitista entre jogadores e torcedores.
Tomando como ponto de partida que a construção das identidades individuais ou
coletivas se dá através do “ reconhecimento das similitudes e a afirmação das diferenças”
(NEVES, 2000:113) que integram o indivíduo ao meio social, torna-se ainda mais
O conceito de SHUWHQFLPHQWRFOXEtVWLFR discutido por DAMO (1998) refere-se à identificação social promovida
pelas relações de fidelidade, companheirismo e diferenciação que são construídas pela ligação à determinado clube
de futebol. Ver também em TOLEDO (1996:99-112)
82
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compreensível a dinâmica da construção das identidades futebolísticas na jovem Capital. Nesse
caso, o pertencimento ao grupo dos atleticanos e americanos, possibilitava diferenciarem
daqueles que não se ligaram ao futebol como também dos outros grupos futebolísticos
compostos pelas camadas menos favorecidas, os quais se formaram naquele período como
mostra Salim Salum:
“ No início existia o Yale, o Cristovão Colombo e o Higiênicos. Estes acabaram rápido.
Na década de 1920, surgiram muitos outros como o Sete de Setembro, o Calafate, o
Carlos Prates, o Fluminense da Lagoinha, o Sírio, o Lusitano e o próprio Palestra Itália.
Foi criada também a “ segunda divisão” , onde muitos deles ficaram. Com exceção do
Palestra, eram clubes menores, não tinham dinheiro e quase pouca gente assistia seus
jogos” .
Após 1915, com a disseminação do futebol na periferia da cidade, clubes como o
Fluminense da Lagoinha, o Calafate, o Carlos Prates e outros, foram responsáveis diretos pela
popularização do futebol na cidade. Sua formação se dava pelas estreitas relações de amizades
que se estabeleciam nos bairros. Muitas vezes um time de futebol era formado por jogadores de
uma mesma família, já que, nessa época elas possuíam um número muito maior de membros. É
verdade que estes times não conseguiram a agregação de torcedores e sócios como o Atlético e o
América, mas por outro, lado possibilitaram a introdução do futebol nas classes menos
favorecidas.
Dos primeiros anos de implantação do futebol na cidade até o início da década de 1920,
os clubes de futebol de elite, ou seja, o Atlético e o América eram extremamente seletivos. Só
se permitia a entrada em seus quadros daqueles indivíduos pertencentes ao restrito círculo de
amizades que se estabeleceu entre a elite local. Dito de outra forma, pode-se afirmar que, no
futebol, encontravam-se traços de segregação social. Apesar disso, nos estádios do América e
Atlético, com capacidade aproximada para três mil pessoas, a presença das camadas populares
chegava a aumentar a cada campeonato. Já, nos bailes, não se tem notícia da presença de
pessoas estranhas aos círculos sociais dominantes.

Carlos Paiva, um dos pesquisadores

entrevistado, defende a idéia de que, nos bailes promovidos pelo América, não se restringia
explicitamente a entrada de ninguém. Mas fica evidente que o próprio local, ou seja, a
requintada sede social do clube e a indumentária exigida para a ocasião constrangiam os menos
favorecidos:
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“ A sede mais famosa do América situava-se na rua Caetés. A escadaria era toda em
mármore e lá dentro tinha salões internos e externos. No salão interno só podia entrar de
black tie, no externo somente de terno. Nenhuma pessoa que não estivesse devidamente
trajada entrava no clube.” (Carlos Paiva)

Por meio do conceito de localização social, desenvolvido por BERGER (1983:78),
podemos estabelecer uma compreensão mais precisa dessa dinâmica. Segundo a análise do
autor, a qual enfoca as sociedades modernas, as pessoas desenvolvem a noção dos meios sociais
em que podem se adentrar, ou seja, o sistema de estratificação social das comunidades define, de
forma bastante segura, em quais espaços o indivíduo tem sua locomoção e sua penetração
preservada sem maiores constrangimentos. Nessa lógica, os bailes realizados pelo Atlético e
América, cercados de toda a pompa, por si só inibiam a participação das pessoas dos extratos
inferiores.
A discriminação social apresentava-se como um traço marcante do futebol em Belo
Horizonte. Entretanto, a discriminação racial no futebol, ocorrida significativamente nas cidades
do Rio de Janeiro e de São Paulo83, mostrou-se menos explícita na capital mineira. Carlos Paiva
dá um importante relato a esse respeito:
“ Um dos fundadores do América, o Geraldino de Carvalho, era negro. Provavelmente foi
o primeiro negro a jogar futebol no Brasil. Ele fundou aquela primeira ‘versão’ do
América, em 1911, que não deu certo e participou da fundação definitiva em 1912. O
Geraldino, apesar de negro, tinha ligação com a elite. De acordo com o Dr. Afonso Celso
Raso, atualmente seu filho é um poderoso advogado aqui de Minas. A família dele era
ligada ao governo. Naquela época, alguns negros já estavam conseguindo espaço e o pai
dele era uma pessoa influente junto ao governo. Eu não sei ao certo o que ele fazia, mas
ao que me parece ele era descendente do ‘Chico Rei’ lá de Ouro Preto, daquela família
de milionários.” (Carlos Paiva)

Em decorrência disso, o futebol e outros esportes, aqui compreendidos como extensão das
dramatizações sociais, podem ser analisados como representações simbólicas dos diversos
grupos que compõem a sociedade. Assim, ao se inserir no mundo moderno, o jogo perdeu, de
forma gradativa, o seu sentido meramente lúdico84. A partir do momento em que houve a
presença de espectadores, a tensão e a rivalidade, componentes intrínsecos ao esporte, ganharam
força e deram um novo significado aos jogos esportivos. Desde então, o esporte passou a ser
visto não apenas como um mero passatempo, uma diversão, mas como algo de extrema
relevância social:
83
84

Em relação à discriminação racial no futebol brasileiro, ver em CALDAS (1990).
Sobre a dimensão lúdica do esporte, ver em HUIZINGA (1980).
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“ En consecuencia, los desportistas del más alto nível no pueden ser independientes y
jugar por diversión, sino que vem obligados a una participación deportiva seria dirigida a
otro. Es decir, no puden jugar por sí mismos sino que han representar forzosamente a
unidades sociales (...)” (ELIAS & DUNNING,1996:265)

Assumindo uma nova configuração na sociedade, os esportes passaram a atribuir aos
seus praticantes um novo papel social. Os jogadores de futebol que já se destacavam dos demais
membros da sociedade por praticarem uma atividade “ elegante e saudável” despontavam, em
um segundo momento, como representantes dos torcedores dos seus respectivos clubes. Ao
analisar o papel social na abordagem de BERGER (1983:107), vê-se que os papéis podem ser
fomentadores da construção das identidades. Segundo o autor, a aquisição das identidades
sociais consiste em um ato que decorre da escolha individual. No entanto, os papéis sociais
podem contribuir decisivamente para essa construção. Observando os jogadores de futebol na
jovem Capital, nota-se que, após sua inserção no esporte, os atletas ganhavam notoriedade e
status. Eram admirados pelo seu estilo de vida e consagrados como verdadeiros ícones da nova
sociedade. Em 1915, a imprensa belo-horizontina já destacava, em suas páginas, os “ ilustres

VSRUWPHQ” , como nesta reportagem:

“ Nome – Mario Lott
Apellido – Batuta
Signaes particulares – ser mais redondo que comprido
Adjectivo de estylo – o mais intransigente
Do que gosta – de centrar com a direita
Do que não gosta – ser extrema esquerda
O que parece ser – Capitalista
O que de fato é – um bom soldado e estudante
O que foi – Campeão” (O FOOT-BALL, n.2, 21/09/1917)

)LJXUD±([DOWDomRGDILJXUDGRVSRUWPDQ

João Luiz Morethson,
conhecido sportman da nossa
Capital e actual
presidente do glorioso
“ Club Athletico Mineiro”
Fonte: Vita n.4, out. 1913.
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Os jogadores, reconhecidos como grandes precursores da nova civilização, deveriam ter
um comportamento exemplar diante dos espectadores. As partidas, apesar da grande
competitividade e rivalidade eram marcadas por gestos de cavalheirismo e fair play. As jogadas
mais duras, os atos de agressividade e violência, bem como as atitudes de indisciplina, não eram
toleradas, como fica claro na crônica da época:
“ Porque é sabido, claro, logico e intutivo, que um jogador (de football já si vê) não tendo
um pouco, sequer, de educação moral e sportiva não pode ser digno de club algum. O
jogador sem educação é um elemento pernicioso não só para seus collegas de team,
como tambem, para o proprio club.” (MINAS SPORT, n.7, 22/11/1925)

Na década de 1920, o futebol, era visto como o esporte mais popular entre os belohorizontinos; fato que não era privilégio dos mineiros. Em todo o país, o esporte bretão
despontava como o carro chefe de um projeto de modernização dos costumes, adotado pelo
Estado. Nesse sentido, o futebol passou a ser um forte aliado dos governantes para a
disseminação das teorias higienistas. Ao futebol, foi incumbida a tarefa de disseminar os valores
morais e higiênicos imprescindíveis para a construção de uma sociedade civilizada:
“ Há quem julgue que o desenvolvimento do football consiste somente no shootar da
bola. Puro engano. O football é parte da sociedade; e quando tal não seja, é pelo menos
frequentado e assistido pelos seus representantes. O jogador indisciplinado prejudica
grandemente o desenrolar de uma pugna, tirando as vezes o brilho da mesma.” (MINAS
SPORT, n.7, ano I, 22/11/1925)

Em outra crônica da época, nota-se a inclinação da imprensa em controlar a vida pessoal
dos jogadores de futebol. Apesar da profissionalização do futebol não ter ocorrido na década de
1920, havia a preocupação de que os atletas se apresentassem sempre saudáveis e fortes, como
verdadeiros modelos a serem seguidos pelo restante da sociedade:
“ A hygiene nos exercicios physicos (Conselhos do Ilustre Dr. Faustino Espozel.
Presidente do C. R. Flamengo) (...)
5- ‘O sportman não deve usar habitualmente bebidas alcoolicas’ (...)
7- ‘O fumo, se não puder ser abolido, será reduzido ao minimo.’
8- ‘O sportman evitará cuidadosamente toda a doença, especialmente as
doenças venereas.” (Minas Sport, n.7, ano I, 22/11/1925)

O futebol passou a fazer parte do cotidiano das classes mais abastadas da cidade.
Atleticanos e americanos viam no esporte a possibilidade de diferenciar-se socialmente. Fazer
parte desse seleto grupo, permitia experimentar não somente a emoção das partidas, mas
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também a participação em bailes e outros eventos que ampliaram a convivência entre homens e
mulheres, estreitando suas relações e a sua identidade de elite.
3DOHVWUD,WiOLDHDLGHQWLGDGHGHUHVLVWrQFLD
As análises acerca da formação da Societá Sportiva Palestra Itália, clube fundado em
1921, que, posteriormente, se transformou no atual Cruzeiro Esporte Clube, são sustentadas por
diferentes visões que podem se contradizer. Alguns autores, como GIULIANOTTI (2002),
definem o Palestra como um clube pertencente às elites:
“ Em Belo Horizonte, a criação do Cruzeiro por imigrantes italianos possibilitou sua
associação com a elite local e, assim, contrasta com seu eterno rival, Atlético Mineiro, o
time das classes mais baixas.” (GIULIANOTTI, 2002:27)

Outras visões insistem no argumento de que o Palestra teria sido um clube
exclusivamente da classe trabalhadora, como mostra o estudo de BARRETO:
“ O Palestra nasceu como um clube do povo, diferente de seus atuais grandes rivais regionais. (...)
O Palestra era a agremiação dos que arregaçavam as mangas nas indústrias da panificação, nos
andaimes das construções civis, nas oficinas de calçados, nas serrarias, marcenarias e serralheiras, na
condução de carroças.” (BARRETO, 2000:25)

No entanto, a história da imigração italiana em Minas Gerais, entre o último quartel do
século XIX e as duas primeiras décadas do século XX, sinaliza para uma discussão que
extrapola essas primeiras formulações.
LE VEN (1977) mostra que a população de Belo Horizonte, ainda à época de construção,
foi constituída pelos antigos moradores do arraial de Sabará. Segundo o autor, eram
aproximadamente 2.000 pessoas, divididas em uma maioria de trabalhadores rurais e uma
pequena parcela que compunha uma elite detentora de imóveis e terras nos arredores do lugar e,
ainda, algumas famílias que se dedicavam às duas fundições existentes. Com as desapropriações
e o início das obras em 1894, tornou-se necessário a importação de mão-de-obra. Seguindo o
modelo nacional que previa a substituição da mão-de-obra escrava negra pelo imigrante
europeu, o governo do Estado promoveu a vinda de dezenas de famílias para trabalharem na
construção e no sistema abastecimento da cidade. O quadro abaixo demonstra a presença maciça
do elemento italiano entre as famílias de imigrantes:
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(Fonte: LE VEN, 1977:s.p. )

O autor mostra que o incentivo à imigração estrangeira à época do Curral Del Rey esteve
relacionada com o desejo de criação de núcleos agrícolas no entorno da cidade. Entretanto, os
núcleos agrícolas do Carlos Prates e do Calafate não chegaram a se caracterizar como zonas
rurais, pois foram rapidamente absorvidos pela área suburbana. Dessa forma, os italianos, que
representavam grande parte dessa população, se integraram rapidamente à cidade,
desenvolvendo as mais variadas formas de atividade econômica. Alguns permaneceram em suas
pequenas propriedades agrícolas no entorno da cidade, mas a maioria foi incorporada pela
construção civil e atividades ligadas a esse ramo.
Pedreiros, carpinteiros, serralheiros, marmoristas, pintores que trabalharam no período
que se estendeu da construção até as primeiras décadas de vida da capital eram majoritariamente
italianos ou, pelo menos, seus descendentes. No entanto, a presença dos italianos, não se deu
apenas nos segmentos menos favorecidos da população. Desde a época da construção da cidade,
vários empresários e industriais italianos vindos de outras regiões de Minas Gerais, de São
Paulo ou diretamente da Itália se instalaram na região da capital. A marmoraria fundada pelos
irmãos Lunardi, em 1896, foi uma das primeiras indústrias manufatureiras italianas instaladas na
nova capital. Desde sua chegada no Brasil, em 1888, a família que se dedicava à produção de
ladrilhos, em Juiz de Fora, se transferiu para Sabará e, posteriormente, para Belo Horizonte
(FIEMG/SESI,1998:15). Em seguida, vários empreendimentos italianos estruturaram-se em
Belo Horizonte. Em 1908, a família Magnavacca, criou a Fundição Moderna, situada à rua Rio
Grande do Sul.
Segundo BIASSUTTI (2003:160), os Falci emigraram para o Brasil no final do século
XIX. Vindos da região de Torraca, na Itália, instalaram-se primeiramente na Capital Federal e
depois estenderam seus negócios no ramo de ferragens em Belo Horizonte. Os Savassi se
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dedicaram, no início do século, ao ramo de massas alimentícias e também, à indústria de
cerâmica (BIASSUTTI, 2003:167), tornando-se uma das famílias mais influentes da capital.
Outros exemplos poderiam ser citados, para demonstrar a heterogeneidade social que
apresentava a colônia italiana nas primeiras décadas do século XX. Tomaram-se como amostra
os Magnavacca, os Falci e os Savassi, os quais integravam a elite dos imigrantes italianos. Essas
famílias participaram, em conjunto com outros imigrantes de extração social menos
privilegiada, do processo que culminou na fundação do Palestra Itália. Nesse ponto, deve-se
ressaltar que a diferença social não se apresentou como um fator de desagregação dos italianos,
pelo contrário, tudo indica que havia uma necessidade de integração entre eles. LE VEN (1977)
mostra que os italianos foram os primeiros a se organizar como grupo social na cidade:
“ Antes mesmo da inauguração da Capital, funda-se em agosto de 1897, a ‘Sociedade
Italiana de Beneficência e Mútuo Socorro’ , cujo objetivo é o amparo dos italianos aqui
radicados.” (LE VEN, 1977:s.p.)

O autor ainda retrata que a criação da Sociedade foi resultado da mobilização e da ação
de alguns líderes preocupados com as condições de vida dos italianos na cidade:
“ Não havia pois nenhuma restrição ao nível socioeconômico, religião e ideologia dos
participantes. (...) Sabe-se, contudo, que seus membros pertenciam as mais diversas camadas
sociais e que se concentravam, inicialmente nos núcleos coloniais e, posteriormente, nos bairros
da Lagoinha, Serra, Calafate, Carlos Prates e, em menor escala, em Santa Efigênia.” (LE VEN,
1977:s.p.)

O que se depreende dessa afirmativa é que havia uma preocupação dos grupos mais
abastados da colônia italiana com o bem-estar e a integração social daqueles menos favorecidos.
Essa mesma interpretação pode ser observada em relação à fundação da Societá Sportiva
Palestra Itália no ano de 1921. Nessa época, o futebol era o esporte mais praticado na cidade.
Muitos italianos já integravam as equipes do Atlético, América e Yale. Com a cisão desse
último, que contava com vários jogadores italianos, o antigo desejo de se montar uma equipe
que representasse a colônia ganhou maior potencialidade. Em seu depoimento, transcrito no
primeiro capítulo dessa dissertação, o pesquisador Carlos Ribeiro mostra que os jogadores
italianos buscaram apoio financeiro junto às famílias mais abastadas da colônia. O modelo do
estatuto adotado pelo clube se espelhava no Palestra de São Paulo, equipe fundada em 1914, que
contava com uma maciça participação colônia italiana daquela cidade.
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Carlos Ribeiro mostra ainda que, nos dois clubes, só se permitia a participação de atletas
italianos ou descendentes, o que caracterizava ainda mais o sentido de clube de colônia. Pode-se
afirmar que o sucesso do futebol na cidade contribuiu para que ele servisse como fator de
agregação entre os italianos. Ou seja, as mesmas atividades que faziam parte do universo
futebolístico dos clubes de elite foram transpostas para a estrutura criada pelo Palestra. Já na
década de 1920, o clube possuía o seu estádio, construído na Avenida Augusto de Lima, e uma
sede social, situada na Avenida Afonso Pena.
ELIAS & DUNNING (1996:265), sustentam a idéia de que o futebol, ao se tornar um
espetáculo, pode se transformar em um instrumento de representação social e étnica para
jogadores e torcedores. Os jogadores, ao vestirem as camisas dos seus clubes ou seleções,
assumem o papel de “ guerreiros” . A representação clubística transfigura-se, assumindo a forma
de uma representação étnica ou nacional. Assim como nos clubes de elite, os torcedores do
Palestra se integravam em torno de atividades como os jogos, os bailes e os concursos que
elegiam a madrinha do clube.
Nadir Abritta descreve que era comum, naquela época, os jogadores, a comissão técnica
e os torcedores assistirem à missa antes dos jogos e, após sua realização, haver o congraçamento
na Avenida Augusto de Lima em frente ao estádio do clube. Sílvia Bonfioli mostra que o futebol
integrava-se a outras atividades da colônia italiana:
“ Na Casa di Italia aconteciam os bailes do Palestra. A italianada ia toda para lá: Os
jogadores, quem ia para o campo, os comerciantes. Havia também os bailes na sede do
Palestra que ficava na Avenida Afonso Pena com a rua Rio de janeiro, era no oitavo ou
nono andar, não me lembro exatamente. Era um salão bonito, grande! Lá, só entrava
italiano, só dançava italiano com italiana. Quem não fosse (italiano) não deixavam
entrar.”

Através dessa reconstrução, é possível notar que a colônia italiana mantinha-se fechada
para as demais pessoas da cidade. Ao relatar os bailes no decorrer da entrevista, Sílvia Bonfioli
deixa claro que nenhuma pessoa que não pertencesse à colônia poderia participar das atividades
ligadas à agremiação. Segundo ela, “ desde criança, sabia que todo mundo tinha raiva do
Palestra, porque era clube de italianos.” Para Carlos Miranda não existia um sentimento de
xenofobismo contra os italianos em Belo Horizonte, mas muitos segmentos não eram amistosos
com eles. Os imigrantes consideravam parte da elite belo-horizontina como competitiva e
invejosa:
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“ A mentalidade dos italianos era muito diferente dos mineiros. Eles possuíam um
espírito empreendedor, enquanto os mineiros eram muito mais acomodados. Em uma
cidade que estava começando, aquilo era fundamental. As empresas italianas cresceram
muito rápido e incomodavam os comerciantes locais. Quando surgiu o Palestra, eles
fizeram de tudo para atrapalhar. Foram muitas as vezes em que os juizes roubaram para o
Atlético e para o América.”

Nessa mesma lógica, podemos incorporar o depoimento de Helena Lodi:
“ Meu pai não deixava a gente freqüentar o campo, nem ir aos bailes. Ele não gostava
que nós nos misturássemos com os italianos. Eu ficava com vontade de ir. Todos os
meus primos e amigos iam. Mas a sociedade não via com bom olhos aqueles que
participavam daquelas coisas.”

Pode-se pensar, então, que a construção da integração social e conseqüente construção de
uma identidade “ italiana” em torno do futebol sinalizava, a existência de uma contraposição a
um certo grupo que compunha a elite tradicional da cidade. Nesse caso, pode-se estar tratando
aqui da construção, ou, pelo menos, da busca de uma identidade étnica, que, segundo
POUTIGNAT & STREIFF-FENART(1998), se manifesta nas relações sociais, quando um
grupo motivado por alguma circunstância busca sua própria identidade, “ estabelecendo um
circuito na seqüência NÓS / OUTROS / NÓS.” (PEREIRA, 2001:29). Dito de outra forma,
mesmo as formas tácitas de discriminação contra os italianos eram combatidas com a busca de
relações que os fortalecessem como grupo social. Seguindo o raciocínio durkaimiano, que
postula a idéia de que um fato social só pode ser combatido com outro fato social, a
discriminação contra os imigrantes só poderia ser combatida através da formação de um grupo
de referência étnico. (BERGER, 1983:133)
Sobre a afirmação da identidade italiana por meio do futebol, pode-se encontrar ainda
subsídios no trabalho de CASTELLS (2000:25). Segundo ele, o nacionalismo fundado na etnia
ou a busca de “ formas de resistência coletiva diante de uma opressão” se relacionam com a
identidade destinada à resistência. Assim, é possível compreender que a minoria italiana em
Belo Horizonte ao se sentir discriminada por qualquer motivação, viu a necessidade de se fechar
em torno dos seus valores, buscando a reconstrução da sua cultura no futebol. Um outro
exemplo pode reforçar essa idéia. Cidinho “ Bola Nossa” relata que, ao chegar em Belo
Horizonte, tentou ingressar nos quadros do Palestra Itália, mas não obteve sucesso:
“ Quando cheguei a Belo Horizonte, em 1926, tentei jogar no América. Quando souberam
que eu não tinha um pai rico, não me aceitaram. Então tentei uma chance no Palestra
Itália e, aos poucos, percebi que, se não fosse filho de italianos, eu nunca jogaria.”
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Na atualidade, o Atlético de Bilbao, clube espanhol, é um exemplo vivo desta teoria. O
clube, mesmo não conseguindo lograr muitas conquistas, só admite em seus quadros atletas de
descendência basca, e seus torcedores se orgulham da manutenção dessa forma de identidade
étnica.
Portanto, as pesquisas em fontes primárias e entrevistas realizadas na presente
dissertação, forneceram subsídios que levam a compreender o processo de formação do Palestra
por um outro viés, diferente daqueles encontrados em GIULIANOTTI (2002) e BARRETO
(2000) . Na verdade, a inteligibilidade do processo embrionário do Palestra gira em torno da
estratificação social inscrita na comunidade italiana. Dito de outra maneira, o Palestra não se
caracterizou por ser um clube exclusivo das elites e nem do povo, mas por traduzir a vontade da
comunidade italiana em se afirmar como comunidade étnica. Fosse em decorrência de uma
discriminação praticada pelas elites locais ou pela própria situação social da maioria de sua
colônia, os italianos buscaram por meio do futebol, uma forma de fortalecer sua identidade de
resistência.
$VPXOKHUHVHRIXWHEROLGHQWLGDGHVHHVSDoRGHFRQYLYrQFLD
“ Senhorita R. N. A sua presença sympathica é indispensavel nos nossos fields.
Confundindo nossos players com a graciosidade eloquente simples do seu sorriso, a
senhorita é, talvez das torcedoras de Bello Horizonte a mais ardosa das torcidas... de
amor e football. É esse calor, senhorita, é mais uma influencia da sua grande e radiosa
belleza, embriagando os olhares enamorados” (O Football, n.2, p.3, 21/091917)

Ao observar parte da crônica transcrita do jornal O football, que circulava em Belo
Horizonte, no ano de 1917, pode-se notar com clareza a participação das mulheres nos jogos de
futebol do início do século XX. O mesmo fenômeno pode ser verificado nos estádios cariocas
no início do século XX, como mostra PEREIRA (2000:76):
“ A crônica esportiva descrevia com freqüência as ‘toilettes claras das elegantes
senhoritas’ com seus ‘chapéus emplumados’ , que daria as ‘elegantes arquibancadas’ um
encanto especial.”

O futebol, considerado como um hábito saudável e elegante, não atraía apenas os jovens
para a sua prática. As famílias da elite viam nos jogos uma possibilidade de desfrutar de um
acontecimento requintado e de feição cosmopolita. Nos estádios da capital mineira, encontravase uma platéia composta pelas mais respeitadas famílias da sociedade local. Assim como nos
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campos do Rio de janeiro e São Paulo, as arquibancadas, tomadas por “ gente da melhor estirpe” ,
eram verdadeiras passarelas onde as “ senhoras e senhoritas” desfilavam os últimos lançamentos
da moda parisiense. Ao mesmo tempo, percebe-se que a presença feminina nos campos de
futebol refletia as transformações sociais por que passava a figura da mulher. A presença
feminina em espaços públicos, como no caso dos estádios, demonstrava que o rompimento com
os costumes tradicionais ligava-se à ampliação dos estreitos limites da vida privada. A
ampliação dos espaços de convivência significou a expansão da vida social das mulheres
naquele período.
QUINTANEIRO(1995a:37) mostra que o universo feminino brasileiro, no século XIX,
estava profundamente atrelado ao imaginário social europeu. Valores culturalmente impostos,
como a fidelidade e a virtude, ligavam-se à idéia de que a mulher não deveria sair do seu

ambiente privado. O respeito à figura do SDWHUIDPLOLDV, representado pelo pai ou pelo marido,
impelia as mulheres “ à sujeição voluntária a uma ordem impessoal regulada pela esfera pública,
em todo caso, governada pelos homens.” (QUINTANEIRO,1995a:39). Segundo a autora, o
controle e a vigilância impostos pelos homens brasileiros eram culturalmente originados das
relações patriarcais portuguesas, os quais previam o enclausuramento das mulheres. Em seu
trabalho, a autora ainda descreve situações do cotidiano da primeira metade do século XIX, os
quais demonstram a ausência das mulheres no dia-a-dia das ruas brasileiras. Os momentos em
que se encontrava a presença feminina nos logradouros poderiam inclusive ser previstos:

“ de manhã muito cedo ou à noite, veladas por capas de sarja negra, indo e voltando da
missa ou da confissão, com algum criado e com filhos ou, nos domingos e feriados
religiosos, acompanhadas por todos os membros da família e pelos escravos
domésticos.” (QUINTANEIRO, 1995a:70)

Nesse período, a ausência de espaços públicos para a convivência pode explicar, pelo
menos em parte, a privatização dos encontros em torno dos lares. Em ocasiões precisamente
determinadas, como as missas e as festas religiosas, as mulheres da elite poderiam ser vistas
acompanhadas dos seus “ negrinhos” . Nessas ocasiões, tidas como “ diversões sadias” , as
mulheres desfilavam seus vestidos mais caros e podiam ser admiradas com a devida discrição
pelos finos rapazes. Estas situações indicam que as raras possibilidades de encontro entre
homens e mulheres obedeciam a um rigoroso controle imposto pelos valores tradicionais.
Restrita ao espaço doméstico, a falta de convivência entre homens e mulheres pode se constituir
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como um fator explicativo do grande número de casamentos “ arranjados” pelos pais. Segundo
D’ ÍNCAO (2002:229),” o casamento entre as famílias ricas e burguesas era usado como um
degrau de ascensão social ou uma forma de manutenção do status.”
A autora explica que o processo de modernização dos espaços públicos, idealizado pelos
republicanos, foi decisivo para a transformação dos costumes nas famílias brasileiras,
especificamente aquelas ligadas aos setores dominantes do meio urbano. De acordo com
padrões sanitaristas adotados nas reformas urbanas e na construção das cidades, não só os
logradouros públicos como também o espaço destinado a casa deveriam ganhar mais conforto.
Nesse período, pode-se notar que as festas, saraus, bailes e outros eventos realizados dentro da
casa contribuíram para a ampliação da vida social feminina.
Nessa mesma época, HOBSBAWM (2002) observa que a introdução da dança social na
Inglaterra colaborou para o aumento da liberdade de movimentos da mulher. Nos bailes
realizados em casa e nos nights clubs, as mulheres da burguesia podiam desfrutar uma liberdade
em um grau mais elevado do que a geração de suas mães:
“ Isto era de particular importância para as jovens de famílias respeitáveis, submetidas às
mais rigorosas restrições convencionais. A prática de dançar social e ocasionalmente nos
lugares públicos destinados para este fim (ou melhor, nem casa nem formalmente, em
bailes da sociedade, organizados em ocasiões especiais) reflete este afrouxamento das
convenções.” (HOBSBAWM, 2002:288)

Em Belo Horizonte, como em outras capitais, os bailes e outras atividades realizados
exclusivamente dentro do espaço da casa ganharam, nas primeiras décadas do século XX, novos
lugares para sua realização. A ampliação da convivência social nos espaços públicos era vista
como condição sine qua non para que a sociedade atingisse os padrões mínimos de civilização.
As elites, ansiosas em participar de eventos elegantes e cosmopolitas, iniciaram um processo de
fomentação de atividades nos espaços públicos. Lugares de encontros, como os cafés,
destinavam-se primordialmente ao público masculino (SILVEIRA, 1996:149). Os bailes e
saraus promovidos inicialmente em clubes organizados para esses fins, como o Club das
Violetas e o Club Rose, segundo o depoimento de Paulina Lodi, eram freqüentados pelas
famílias mais importantes da cidade. Com a criação dos clubes de futebol de elite, ampliou-se a
partir dos anos de 1910, a possibilidade das mulheres freqüentarem suas sedes sociais. Nessa
lógica, deduz-se que a presença das mulheres nos estádios foi a princípio vinculada à sua
participação em outros eventos sociais promovidos pelos clubes de futebol, com destaque para
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os bailes. O futebol, para o público feminino, representaria, portanto, um evento agregado a
outra atividade social. No entanto, ao aprofundar as pesquisas em torno dessa temática, chega-se
a outras explicações que contrapõem essa primeira formulação, que tende a se apresentar como
a mais natural.
Ao analisar os detalhes da história do Atlético e América, observa-se que a fundação das
sedes sociais, onde, posteriormente, realizaram-se os bailes, se deu aproximadamente no final da
década de 1910. O que permite deduzir que a introdução do público feminino nos jogos de
futebol ocorreu em um período anterior aos bailes. Portanto, a presença feminina, observada nos
campos a partir de 1913, passa por outras explicações.
No caso do Atlético, a presença das mulheres foi marcante desde a sua fundação, explica
Hugo Fracarolli, um dos fundadores do clube, em uma entrevista concedida a ZILLER:
“ A refeição era feita na casa de Dona Alice Neves, uma senhora extraordinária. Muitos
eram os estudantes que lá se encontravam. Do Colégio Isabela à casa de Dona Alice
eram três quarteirões. Ela morava na rua Guajajaras, 317. O Atlético praticamente nasceu
na casa dela. Era uma figura singular que os atleticanos de hoje não conheceram. Era
bastante ligada ao Atlético. Muitas reuniões que antecederam à fundação, foram
realizadas em sua residência. A primeira bandeira foi por ela feita e bordada. As camisas,
os calções e os escudos eram feitos em sua residência, onde se organizou a primeira
torcida feminina do futebol brasileiro. As moças ajudavam-na na confecção de tudo que
o Atlético precisava. Surgiu logo após a fundação do Atlético, em 25 de março de 1908,
a primeira torcida uniformizada do Brasil.” (ZILLER, 1974:213, grifo nosso)

É possível perceber, pelo depoimento de Hugo Fracarolli, que dona Alice, mãe do
também fundador, Mário Neves, contribuiu decisivamente para a participação das mulheres no
futebol da Capital. Esse permite inferir que a presença da torcida feminina nos jogos do Atlético
incentivou a participação de mulheres nas torcidas de outras agremiações. Além disso, é
necessário considerar que, naquela época, apesar da cidade contar com uma boa diversidade de
espaços para a convivência, a carência de eventos sociais tornava o futebol uma atividade
atrativa para a população:
“ Bello Horizonte tem tudo: avenidas, praças, passeios bellisimos, prado de corrridas,
campo de foot-ball, theatro, enfim, todos os divertimentos de uma cidade civilisada. De
que valem esses, porém, esses divertitmento, se elles estão abandonados? Não se Vê uma
viva alma do ‘smartismo’ mineiro gozando das delícias dessas largas avenidas, os
encantos das vastas praças, ostentando artísticos cantos, onde somente o zumbido dos
insetos à falta de uma banda de música, quebra a monotonia em que vivem esses
logradouros públicos!” (VITA, n.6, out.1913)
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Segundo os depoimentos, essa fase do futebol belo-horizontino foi caracterizada pela
marcante presença feminina nos estádios. De acordo com os entrevistados, a participação das
mulheres nas torcidas chegava aproximadamente a 50% do público total. Era comum se
encontrar famílias inteiras assistindo aos jogos:
“ O futebol não era um espetáculo só para os rapazes e para as moças. Nos campos iam as
famílias inteiras. Era como na missa. A diferença é que cada um tinha um motivo para ir
ao futebol. Os moços iam porque gostavam do jogo. Vibravam, gritavam eram muito
mais atentos ao jogo. Já as moças iam para ver as pernas dos rapazes. Naquele tempo os
homens não usavam bermudas como hoje em dia. Era só calça cumprida. Para ver as
pernas, era uma dificuldade danada. O futebol era uma das poucas ocasiões que isso
acontecia. Eu e minhas amigas sentávamos juntas só para escolher as pernas mais bonitas
do jogo. Isto é que era a diversão.” (Sílvia Bonfioli)

Esse trecho do depoimento de Sílvia Bonfioli permite refletir sobre a lógica da
disseminação do futebol entre o público feminino da cidade por uma variedade de óticas. A
primeira delas está relacionada à manutenção dos valores familiares. Levando em consideração
a tese proposta por HOBSBAWM (1979) que sustenta a idéia de que a “ família era a unidade
básica da sociedade burguesa” , pode-se perceber que o espetáculo do futebol promovia a
integração familiar, como ocorria em eventos tradicionais, festas religiosas e missas, nos quais
predominava a presença das famílias:
“ a família não era meramente a unidade social básica da sociedade burguesa, mas
também a unidade básica do sistema de produção e das empresas de comércio, ligada
com outras unidades similares através de um sistema de trocas mulher-mais-propriedade
(o dote do casamento) em que as mulheres deveriam, por estrita convenção derivada de
uma tradição pré-burguesa, ser virgines intactae.” (1979:247)

Outra perspectiva que se pode estabelecer também pode ser depreendida das palavras de
HOBSBAWM acima citadas. Se o futebol atraía para o seu universo as famílias da elite,
obviamente ele se tornou um motivo de encontro para elas. Os jogos e os bailes promovidos
pelos clubes tornaram-se eventos importantes para a construção de relações de namoro e
casamento, os quais serviram para a manutenção e ascensão social dessas famílias. Nas
entrevistas realizadas, foram colhidos vários depoimentos que evidenciam esse fato. Um
exemplo que pode ser destacado foi o casamento entre Elvira Lodi e o jogador Ninão, do
Palestra Itália, conforme relato de sua prima, Paulina Lodi que também descreveu o ambiente
“ romântico” que se encontrava nos campos de futebol:
“ Era comum as paqueras no campo de futebol. As meninas iam para lá se
encontrar com os rapazes nas arquibancadas, mas havia aquelas que se interessavam
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pelos jogadores. As cenas de romance sempre aconteciam. Os jogadores acenavam e
mandavam beijos para as moças nas arquibancadas. Depois dos jogos a mesma situação
ocorria nos bailes. Os jogadores eram sempre os mais requisitados, durante os bailes, eles
escolhiam com quem iam dançar, pois havia muitas candidatas. (...) Eu não tenho dúvida
que o futebol aproximava as pessoas. O jogo era uma desculpa para os encontros
amorosos.”

O futebol, além de seu caráter esportivo propriamente dito, tornou-se elemento de uma
estrutura social urbana, na qual múltiplas formas de sociabilidade se interpenetravam.
A atmosfera romântica que envolvia os jogos de futebol também pode ser percebida
pelas abordagens dos jornais da época. Os cronistas ressaltavam a presença das mulheres nos
jogos e teciam-lhes fervorosos elogios:
“ Senhorita ‘R. N.’ A sua presença sympatica é indispensavel nos nossos fields.
Confundindo nossos players com a graciosidade eloquente simples do seu sorriso, a
senhorita é, talvez das torcedoras de Bello Horizonte a mais ardosa nas torcidas... de
amor e football. É esse calor, senhorita, é mais uma influencia da sua grande e radiosa
belleza, embriagando olhares enamorados.” (O FOOTBALL, n.2, 21/09/1917, p.3)

Como se pode observar, os nomes das moças não eram escritos na íntegra, os nomes
abreviados, utilizando-se as iniciais, serviam para camuflar os romances que se desenvolviam
em um clima de sigilo85.
“ Senhoritas F.M. e O M. Sabemos que muitos corações de foot-ballers têm andado
‘doidinhos’ pela bella sympathia em que se envolveu as semhoritas... Nos bailes, então, a
alma apaixonada de um conhecido player suspiros em dolentes harpejos e nós,
senhoritas, observando essa tortura, perguntamos a Deus, porque existem no mundo,
torcedoras de tão fulgurante belleza!” (O FOOTBALL, n.2, 21/09/1917, p.3)

A imprensa, nesse sentido, contribuiu decisivamente para a cristalização da participação
feminina na rede de sociabilidades desenvolvida em torno do futebol. Nessa mesma época, os
jornais recebiam correspondências das torcedoras e respondiam-lhes em suas edições:
“ Madame A . N, - Lamentamos, deveras, a sua tristeza, por ter o Athletico perdido do
America. Afinal, o que fazer. A sua ‘torcida’ pelo club alvi negro ainda lhe dará um
lugar no ceo...”

85

De acordo com Paulina Lodi, naquela época, os romances não eram “ assumidos” publicamente. Quando o
relacionamento se concretizava, o rapaz era, então, apresentado aos pais da moça, e eles logo se casavam.
Assim, quando ocorria algum tipo de paquera em lugares públicos, havia todo um ritual para que os pais não
percebessem o fato.
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Os vínculos das mulheres com o futebol se estreitavam cada vez mais. Nesse período os
jornais da cidade passaram a promover os concursos de “ Rainha do Clube” , “ Princesa do Clube”
e “ Madrinha do Clube” . As moças, pré-selecionadas pelos cronistas, eram convidadas a
participar das promoções que se desenrolavam num clima de muita expectativa:
“ Naquele tempo existia concurso de ‘miss’ dos times, então o campo enchia. As moças
frequentavam o campo, inclusive minhas irmãs. O Grêmio teve a Nenem como
candidata, chegou a ser eleita a do Atlético, o América tinha a Olga, o Palestra tinha
Horizontina Frederico, e aí o jornal soltava o voto, a gente cortava e levava. O Estado de
Minas começou, em 1926, a participar deste concurso.” (Salim Salum)

Sílvia Bonfioli, retrata detalhadamente a dinâmica dos concursos que elegiam as
madrinhas dos clubes:
“ A eleição começava no início do campeonato e terminava na metade dele. Olga Guiddi
chegou a ganhar o concurso de ‘Rainha do Palestra’ . Os nomes das candidatas saíam nos
jornais, as pessoas recortavam a ‘cédula’ e depositavam em urnas que ficavam nos
estádios. Quem quisesse poderia votar várias vezes, não havia nenhum tipo de controle
quanto isso. Toda semana as pessoas compravam o jornal para ver como estava a
votação”

Como é notório, através dos bailes, concursos e outros eventos, o futebol ultrapassava o
locus do estádio e se estabelecia em várias esferas do cotidiano da cidade. Se, para os homens,
seu significado relacionava-se com competição, virilidade e rivalidade, o que lhes possibilitava
experimentar as emoções de um novo estilo de vida, para as mulheres, pode-se também atribuir
ao futebol uma grande relevância. Além da ampliação do convívio social, da aproximação entre
os sexos opostos nos espaços públicos, o futebol permitiu uma maior imersão da mulher nos
círculos sociais. Os valores tradicionais, vigentes no século XIX, que pregavam a idéia de uma
mulher enclausurada em seu lar, perdiam força na medida em que atividades, como o futebol,
abriam-lhes as portas para a chamada vida smart. Participar dos eventos sociais, tornava-se
quase uma obrigação para as famílias mais distintas da cidade.
D’ INCAO (2003) mostra que os novos valores em torno da família sinalizavam para a
construção de uma mulher diferente. Perante a sociedade moderna ela deveria se apresentar
educada, culta, prestando-se sempre como uma boa anfitriã e uma dedicada mãe. Mas para isso,
não poderia estar trancafiada em casa e nem alheia aos acontecimentos sociais. Para fortalecer a
imagem masculina, a mulher deveria mostrar-se a altura do seu marido:
“ Num certo sentido, os homens eram bastantes dependentes da imagem que suas
mulheres pudessem traduzir para o restante das pessoas de seu grupo de convívio. Em
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outras palavras, significam um capital simbólico importante, embora a autoridade
familiar se mantivesse em mãos masculinas.” (D’ INCAO, 2003:229)

Paralelo aos crescentes movimentos feministas que, em toda a parte do mundo,
reivindicavam melhores condições de trabalho e igualdade social para as mulheres
(MONTEIRO & LEAL,1998), as transformações nos costumes indicavam também a ascensão
de uma nova mulher na sociedade. Essas mudanças, no entanto, não aconteciam sem a reação
dos setores mais conservadores. MALUF & MOTT (1996:373) mostram que os segmentos mais
tradicionais da sociedade contestavam os novos costumes adotados pelas mulheres:
“ Hoje em dia, preocupada com mil frivolidades mundanas, passeios, chás, tangos e
visitas, a mulher deserta do lar. É como se há um tempo se evadisse um ídolo. É como se
a um frasco se evolasse um perfume. A vida exterior, desperdiçada em banalidades, é um
criminoso esbanjamento de energia. A família se dissolve e perde a urdidura firme e
ancestral dos seus liames. ‘Rumo a cozinha’ !” (REVISTA FEMININA, ago.1920, s.p.
apud MALUF & MOTT, 1996:372)

Percebe-se, a preocupação, na época, com a suposta desintegração da família, aspecto
atribuído à nova rotina adotada pelas mulheres.
Segundo o discurso positivista adotado pelos republicanos, a família representava o
“ suporte do Estado” (MALUF & MOTT, 1996:372). Sendo assim, deveriam ser empenhados
todos os esforços possíveis em prol da manutenção dos seus valores. Nesse sentido, ao se
observar a relação família/futebol, percebe-se que o esporte configurou-se como um dos
sustentáculos para esse empreendimento:
“ Com elevada concurrencia de cavalheiros e familias da nossa alta sociedade, além de
quasi toda a mocidade enthusiasmada dos jogos e lindas senhoritas realizou-se
antehontem ás 16 horas no ‘ground’ do Prado Mineiro o grande match de football entre
os esforçados campeões do Sports Hygienicos, Athletico, America, Yale Cristovam
Colombo. A partida, como se sabe, foi em beneficio das vitmas da seca do norte.”
(DIÁRIO DE MINAS, 14/07/1915, s.p.)

Ao reunir as famílias em seus eventos, o futebol possibilitava duas situações aparentemente
antagônicas. A primeira, a de promover a integração social interna e externa das famílias e, ao
mesmo tempo, a inserção das mulheres nos novos costumes. Além disso, a presença das
mulheres nos campos incentivava a presença do público masculino nesses locais, como descreve
Salim Salum:
“ Os jogos eram um grande acontecimento na minha mocidade. Não tem como comparar
com hoje em dia. Nós íamos mais cedo para o estádio, pois sabíamos que as moças iam
chegar depois. O momento mais esperado era quando elas chegavam com suas famílias.
Nós levantávamos e sedíamos os lugares para elas se sentarem. A partir daí, iniciava-se
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uma conversa... Era o grande momento para paquerar. O cinema , o teatro, a missa eram
coisas muito formais. Então você via a moça ali, no estádio, e à noite, no baile, quando
encontrasse com ela ,tinha algum assunto para falar....”

É possível perceber, assim, que a contribuição do futebol para a integração social na
cidade. Carente de espaços que promovessem o encontro direto entre homens e mulheres, os
estádios e sedes sociais dos clubes ofereciam um ambiente propício para tal finalidade, servindo
como verdadeiro “ ponto de encontro” para os jovens da sociedade belo-horizontina. Pode-se
dizer que a penetração futebolística, em várias esferas do cotidiano da população, reforçava a
sua função higiênica, preconizada pelo Estado e divulgada pela imprensa. Ao mesmo tempo, a
presença das mulheres em seu universo colaborava para a inserção das mesmas na nova
civilização.
Se os costumes estavam se transformando naquele momento, os campos de futebol
poderiam servir como termômetro para aferição daquelas mudanças. Salim Salum descreve o
comportamento das mulheres nos campos de futebol na década de 1920:
“ Aquilo para elas era uma festa. Elas aplaudiam, torciam, gritavam e choravam. Quando
saía um gol, havia choradeira dos dois lados. Umas choravam de alegria, e outras, de
tristeza.”

Nos jogos de futebol permitia-se o extravasamento das emoções, inclusive das mulheres. Se, até
então, o comportamento exigido das damas, principalmente nos espaços públicos, era de
extrema “ formalidade e extrema solenidade” (QUINTANEIRO, 1995a:70), o futebol pode ser
incluído no rol das atividades que contribuíram para a transformação do comportamento
feminino naquele período. Nesse sentido, pode-se pensar que o futebol, analisado como um
agente propiciador de espaços de convivência, contribuiu para a transformação dos hábitos e
formas de condutas das mulheres em Belo Horizonte. Nessa lógica, percebe-se, também, a
construção de uma nova identidade feminina promovida pela aquisição dessas novas práticas
sociais.
As análises de TOURAINE (1976) fornecem importantes esclarecimentos que auxiliam
na compreensão da formação das identidades femininas em Belo Horizonte. Segundo o autor, os
movimentos sociais não são necessariamente integrados, conscientes e organizados, mas podem
se “ tornar um agente de conflitos e transformações sociais” (TOURAINE, 1976:177).
Considera-se, nesse ponto, que a presença das mulheres nos estádios belo-horizontinos se deu a
partir da própria dinâmica cultural da cidade, que por sua vez, era influenciada por gostos e
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costumes internacionais. Uma vez cristalizando-se como um costume da alta sociedade, o
futebol promoveu uma forte identificação das mulheres com um novo estilo de vida que surgia.
Pode-se dizer que o conjunto de eventos que compunham o futebol, os jogos, os bailes e os
concursos das “ madrinhas dos clubes” possibilitou às mulheres uma efetiva participação nas
atividades mais concorridas e requintadas que surgiam naquele contexto. Esses eventos, apesar
de terem contribuído para ampliação da convivência social feminina, não interferiram na
hierarquia social daquela época, pois, as mulheres continuavam mantendo o “ script” de serem
reconhecidas socialmente à sombra do universo masculino. Pode-se falar, então, em um ensaio,
um certo movimento para a construção de uma identidade social diferenciada da anterior.
Assim, por meio do futebol, as mulheres experimentaram novos prazeres que a cidade
podia lhes oferecer. Da imagem das pernas masculinas correndo pelos campos, passando pelos
glamourosos bailes nos requintados salões e chegando aos concursos de beleza, o futebol
permitiu às jovens da elite local experimentar o smartismo e o frenesi que emergia na sociedade
da Capital entre os fins de 1910 e os anos de 1920. Essas atitudes, por sua vez, se contrapunham
à ordem patriarcal e aos valores das famílias mais tradicionais como podemos extrair do relato
de Paulina Lodi:
“ Meu pai nunca nos deixou ir ao campo. Ele dizia que lugar onde tinha muita gente não
era para ser freqüentado por moças.”

É observável, então, a relação conflituosa que se desprendia do futebol. Se por um lado o
evento despertava grande interesse das famílias mais “ modernas” , por outro lado, as famílias
mais conservadoras o viam com certa desconfiança. Isso mostra que a participação da mulher no
futebol contribuiu para a construção de identidade uma nova identidade social, pois se deu
através de um processo de contestação dos antigos valores. Mesmo levando em consideração a
presença de muitas famílias nos campos, a desconfiança das famílias conservadoras marcava
essa diferenciação. Ao se considerar que a construção de identidade e diferença são processos
interdependentes (SILVA, 2000:74), torna-se plausível afirmar que o futebol influenciava a
construção de uma nova mulher em contraposição ao modelo feminino cristalizado até o final do
século XIX.
Além disso, pode-se notar que a participação das mulheres nos eventos relacionados ao
futebol contribuiu decisivamente para a disseminação desse esporte na cidade. A presença das
mulheres nos estádios tornava o espetáculo mais atraente, emocionante, trazendo-lhe novas
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significações que extrapolavam seu sentido esportivo. Além de atrair o público masculino, a
presença das mulheres contribuía para que os jogadores dedicassem todo seu empenho ao
espetáculo. Cidinho “ Bola Nossa” , que jogou pelo Atlético, no ano de 1926, retrata a relação
dos jogadores com a torcida:
“ Os estádios eram muito pequenos, a torcida ficava muito perto de nós jogadores. As
mulheres ficavam nos olhando e nós olhando também para elas. Sempre tinha uma que
ficava de olho o tempo todo. Eu não sabia se jogava para o time ou para ela. Era uma
coisa mágica jogar futebol naquela época.”

Ao relembrar o futebol carioca, no ano de 1911, Nelson Rodrigues tece o seguinte
comentário:
“ Naquele tempo tudo era diferente. Por exemplo: - a torcida tinha uma ênfase, uma
grandiloqüência de ópera. E acontecia esta coisa sublime: - quando havia um gol, as
mulheres rolavam de ataques. Eis o que empobrece liricamente o futebol atual: a
inexistência do histerismo feminino.” (RODRIGUES, 1994:9)

Portanto, são múltiplos os significados que se pode extrair do período inicial do futebol
na cidade. O jogo britânico mostrava-se como um espetáculo esportivo, inserido nas propostas
ideológicas da época. A mistura de esporte, virilidade e romantismo que tomava conta dos
estádios tornou o futebol o esporte mais popular do país na década de 1920. Os novos estádios
construídos, muitos deles com o apoio do Estado, ampliaram sua capacidade. Reduziu-se o
preço dos ingressos; os clubes se profissionalizaram e construíram vultuosas sedes sociais e
passaram a abrigar outros esportes, como o basquetebol e o voleibol. É verdade que, o futebol
ao se popularizar, perdeu gradativamente a presença das famílias e mulheres, mas possibilitou à
elas uma participação decisiva em outras esferas sociais, tornando-as sujeitos da história da
cidade.
Cabe ainda ressaltar que não é o intuito desta dissertação, atribuir ao futebol a
responsabilidade pela transformação dos costumes na nova Capital. É notório que outras
atividades, como o footing, o cinema, o teatro, e outros esportes, como a patinação realizada na
Praça da Liberdade durante a mesma época, integraram o conjunto de “ novidades” que
promoveram esse processo. No entanto, essa pesquisa sinaliza para a importância de se incluir
futebol no que podemos chamar de “ hábitos civilizadores” . A presença das famílias nos estádios
e nos bailes contribuiu para a ampliação da convivência social e, também, para uma
transformação dos valores sociais.
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&216,'(5$d2(6),1$,6
As discussões apresentadas nesse trabalho permitem demonstrar que o futebol inseriu-se,
no início do século XX, na cidade de Belo Horizonte, como um importante fenômeno
sociocultural que expressou diferentes significados para aqueles grupos que a ele aderiram. Mais
do que isso, permite inseri-lo no conjunto dos fenômenos sociais que marcaram as
transformações no modo de vida das cidades brasileiras naquele período. Em um momento em
que o imaginário das elites brasileiras centrava suas atenções em torno da construção de uma

nova FLYLOL]DomR, os esportes e outros fenômenos urbanos emergiram com a tarefa de romper
com modo de vida colonial, até então hegemônico, marcado pelo sedentarismo e pela escassez
de sociabilidades nos espaços públicos.

Os múltiplos significados extraídos do futebol e da cidade foram absorvidos em jornais e
revistas que circularam na época. A análise sobre esse processo encontrou subsídios em diversas
correntes do pensamento histórico e sociológico, mas a captação das formas sutis que envolvem
a convivência humana só foi alcançada através da memória daqueles que vivenciaram o
universo futebolístico naquele período. Nesse sentido, a história oral contribuiu decisivamente
para a abertura de fontes e para a construção de fontes históricas que para ampliaram a
compreensão do universo estudado.
Analisar o fenômeno social do futebol e sua inserção na cidade significa reconhecê-lo
como uma prática social propiciada pela modernidade estampada em diversas áreas do fazer
humano naquele período. As concepções urbanísticas modernas passaram a destinar nas plantas,
das cidades, espaços para o esporte e o lazer. Na jovem capital mineira, o Parque Municipal
constituiu-se como uma amostra dessas tendências. Não se pode afirmar que o Parque foi
concebido para se tornar a “ praça de esportes da cidade” . No entanto, sua localização
privilegiada o tornou ponto de encontro das famílias e dos jovens mais abastados da sociedade
de Belo Horizonte que, rapidamente, levaram as práticas esportivas para aquele espaço. Assim,
o futebol, ali introduzido no ano de 1904, logo extrapolou suas fronteiras e ganhou importantes
espaços para o seu desenvolvimento na região central da cidade.
Como os cafés, o cinema e o teatro, o futebol chegou ao círculo das elites belohorizontinas como uma atividade requintada e de inspiração cosmopolita. Seus praticantes
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adquiriram um VWDWXV que demarcava sua distinção social. Os VSRUWPHQ simbolizavam o novo

homem, que deveria incorporar-se às propostas higienistas de PHQVVDQDLQFRUSRUHVDQR. Nessa
perspectiva, torna-se compreensível as ações do Estado que elegeram o futebol como o “ carrochefe” das transformações propostas para o comportamento da população,durante as primeiras
décadas do século passado. Ao Clube Atlético Mineiro e o América Futebol Clube foram
cedidos terrenos na Av. Paraopeba (atual Av. Augusto de Lima), onde esses clubes construíram
seus primeiros estádios. Além desses espaços, no Prado Mineiro, onde havia um hipódromo,
construiu-se, por volta de 1913, um outro estádio de futebol.
A partir de então, o futebol passou a ser uma das principais atrações freqüentadas pelas

elites locais. Atleticanos e americanos, que compartilhavam de um VWDWXV social quase
equivalente, tornaram-se grandes rivais nos gramados e nas arquibancadas. No entanto, nos
bailes promovidos pelos seus respectivos clubes, o congraçamento entre eles era uma prática
habitual.
O pertencimento ao ciclo de amizades que envolvia os torcedores dos clubes de elite
vinculava-se a uma rede de sociabilidades que se estendia a diferentes espaços na cidade. Podese afirmar que, nesses anos introdutórios do futebol, os estádios, apesar de terem abrigado
substancialmente um público elitizado, eram espaços que permitiam a freqüência ocasional de
pessoas de camadas sociais inferiores. Já as sedes sociais dos clubes de futebol, onde se
realizavam os bailes, tornaram-se lugares ocupados pelas classes dominantes. Os trajes exigidos

para as festas e o próprio JODPRXU atribuído a essas ocasiões afastavam os grupos menos
favorecidos desses eventos. Nos cafés e bares da cidade, atleticanos e americanos também
mostravam a marca da sua posição social. Esses lugares tornaram-se pontos obrigatórios das
discussões e comemorações futebolísticas.

O futebol e o conjunto de atividades sociais que o envolviam mostravam-se como

símbolos da KLJKOLIH belo-horizontina. Os novos padrões de comportamento corporal e as novas

formas de utilização dos espaços públicos permitiram que esse esporte se integrasse ao rol de
atividades que deram novos contornos ao cotidiano da cidade no início do século XX.
Se, para as elites locais, o futebol se mostrou um símbolo de distinção e elegância, para
os numerosos imigrantes italianos instalados em Belo Horizonte, ele representou uma outra

possibilidade de integração social. A fundação da 6RFLHWi 6SRWLYD 3DOHVWUD ,WiOLD, em 1921,
ampliou a convivência dos italianos e seus descendentes, possibilitando sua inserção em
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atividades até então restritas às elites locais. Ao contrário de algumas versões historiográficas
que apontam o Palestra Itália ou como um clube de elite ou como o clube das classes mais
baixas, essa pesquisa apresenta indícios que demostram haver uma participação de classes
sociais heterogêneas nas atividades ligadas a esse clube. A memória dos torcedores que
vivenciaram o dia-a-dia do Palestra, na década de 1920, fornecem informações que levam a
pensar que as primeiras atividades promovidas pelo clube se restringiam à colônia italiana,
composta por pessoas pertencentes às mais variadas classes sociais. Dessa forma, o estudo do
Palestra Itália, nesse período, sinaliza para a compreensão da construção e reconstrução de uma
forma de identidade étnica em torno do futebol nos moldes propostos por ELIAS & DUNNING
(1996). A identidade construída entre jogadores e torcedores italianos favorecia sua autoafirmação étnica, que, simultaneamente, os diferenciava e os contrapunha à elite local
representada na esfera esportiva pelo Atlético e pelo América.
A memória dos torcedores e torcedoras daquele período levou a outras constatações
interessantes que permearam as entrelinhas, ou melhor, as arquibancadas e os salões de festas
daquela época. Os relatos dessas pessoas mostraram que as atividades desenvolvidas em torno
dos jogos de futebol, propriamente ditos, serviam como ponto de encontro dos jovens belohorizontinos. Os estádios eram locais nos quais emergia o esporte e floresciam os romances.
Paralelamente aos jogos, as arquibancadas se revestiam de um clima que envolvia descontração
e sincretismo. As moças, que freqüentavam os espetáculos, experimentavam a emoção dos
novos tempos. Se, até então, as convenções tradicionais não lhes permitiam a participação em
atividades fora do circuito casa-igreja, a cidade moderna lhes oferecia oportunidade para
desfrutarem de atividades anteriormente restritas ao sexo masculino.
Essa abertura propiciou às mulheres a oportunidade de se inserirem efetivamente nos
eventos sociais da cidade. Nesse sentido, a imprensa local contribuiu decisivamente tanto para o
reconhecimento da inserção das mulheres na sociedade quanto para a difusão do esporte em
Belo Horizonte. O esporte ganhou destaque nos jornais e revistas que circulavam na cidade.
Reconhecendo o futebol como símbolo da elegância e da saúde preconizada pelos novos
tempos, os cronistas teciam elogios aos jogos e conclamavam a população a participar dos
espetáculos. As torcedoras observadas nos estádios ganhavam dos cronistas colunas inteiras de
elogios. Posteriormente, os jornais belo-horizontinos criaram concursos que elegiam as
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madrinhas e “ rainhas” dos clubes. As disputas nessas “ eleições” incentivavam cada vez mais a
participação feminina nas atividades ligadas ao futebol.
Como se pode perceber, são múltiplas as variáveis que contribuem para analisar o
futebol como fenômeno sociocultural em uma cidade. As abordagens discutidas nessa
dissertação sugerem a existência de uma multiplicidade de caminhos que ainda podem ser
percorridos em pesquisas sobre a temática cidade/futebol. As razões pelas quais o futebol se
tornou o esporte mais popular de Belo Horizonte, como também em quase todas as cidades
brasileiras e as atuais formas de envolvimento com o esporte nas cidades, são temáticas que
ainda carecem de estudos mais sistemáticos. Mesmo considerando o período embrionário do
futebol na vida urbana, existem ainda muitas questões relativas à sua dinâmica que merecem
maior atenção do meio acadêmico.
Espera-se que a presente dissertação possa contribuir para o aprofundamento das análises
sobre o futebol em Belo Horizonte, através de enfoques que se constituam terrenos férteis para a
produção do conhecimento em Ciências Sociais.

130

%,%/,2*5$),$
ALMEIDA, Marcelina das Graças. (1996), $ &DWHGUDO GD %RD 9LDJHP Ip PRGHUQLGDGH H
WUDGLomR In: DUTRA, Eliana de Freitas. (org.), %+ KRUL]RQWHV KLVWyULFRV Belo Horizonte:
C/Arte.
ANDRADE, Carlos Drummond de. (2002), 4XDQGRpGLDGHIXWHERO. Rio de Janeiro: Record.

ANDRADE, Luciana Teixeira. (1987)2UGHPS~EOLFDHGHVYLDQWHVVRFLDLVHP%HOR+RUL]RQWH
  Dissertação de mestrado em Ciência Política, UFMG, (datilo)
ANDRADE /XFLDQD 7HL[HLUD  Representações ambivalentes da cidade moderna: Belo
Horizonte dos Modernistas.7HVH GH GRXWRUDGR HP &LrQFLDV +XPDQDV 6RFLRORJLD IUPERJ,
PLPHR 
ANTUNES, Fátima Martin R. (1994), 2IXWHEROQDVIiEULFDV. Revista USP:Dossiê futebol. São
Paulo, n.22. jun./ jul./ ago.
AQUINO, Rubim Santos Leão. (2002), )XWHERO XPD SDL[mR QDFLRQDO Rio de Janeiro: Jorge
Zahar.
ARAÚJO Laís Corrêa. (org.),(1996), 6HGXomR GR +RUL]RQWH. Belo Horizonte: Fundação João
Pinheiro, (Coleção Centenário).
ARON, Raymond. (1999), $VHWDSDVGR3HQVDPHQWR6RFLROyJLFR Trad. Sérgio Bath. São
Paulo: Martins Fontes.
BAKER, W. J. (1988), 6SRUWV LQ WKH :HVWHUQ :RUG 5evised edtion. Urbana: University of
Illinois Press.
BARRACLOUGH, Geoffrey. (1973), ,QWURGXomR j KLVWyULD FRQWHPSRUkQHD Trad. Álvaro
Cabral. Rio de Janeiro: Zahar. 2 ed.
BARRETO, Abílio.(1936), %HOOR +RUL]RQWH PHPyULD KLVWyULFD H GHVFULSWLYD KLVWyULD
PpGLDBelo Horizonte: Livraria Rex.
BARRETO, Plínio (1995), )XWHEROQRHPEDORGDQRVWDOJLD. Belo Horizonte: Santa
Edwiges.
BARRETO, Plínio.(2000), 'H3DOHVWUDD&UX]HLURXPDWUDMHWyULDGHJOyULDV Belo Hiorizonte:
(s.n)
BAUDERLAIRE, Charles. (2002), 6REUH D PRGHUQLGDGH. São Paulo: Paz e Terra. (Coleção
Leitura) 3 ed.

131

BASBAUM, Leôncio. (1976), +LVWyULDVLQFHUDGD5HS~EOLFD. São Paulo: Alfa-Ômega. 4 ed.
BELLUZZO, Ana Maria de Moraes. (1999), $ PRGHUQLGDGH FRPR SDUDGR[R 0RGHUQLGDGH
HVWpWLFD QR %UDVLO. In: MIRANDA, Wander Melo. (org.), 1DUUDWLYDV GD PRGHUQLGDGH. Belo
Horizonte: Autêntica. pp. 167-178.
BENÉVOLO,Leonardo.(1981), $VRULJHQVGDXUEDQtVWLFDPRGHUQD. Lisboa: Editorial Presença.
BERMAN, Marshall. (2001), 7XGRTXHpVyOLGRGHVPDQFKDQRDUDDYHQWXUDGDPRGHUQLGDGH
Trad. Carlos Felipe Moisés e Ana Maria l. Ioriatti. São Paulo: Cia. das Letras.
BIASUTTI, Luiz Carlos. (2003), 5RWHLUR GRV LWDOLDQRV H VHXV GHVFHQGHQWHV HP 0LQDV *HUDLV
VXEVtGLRVSDUDXPDKLVWyULDGDLPLJUDomRLWDOLDQD Belo Horizonte: UNA.
BOURDIEU, Pierre. (1983), 6RFLRORJLD. Organização: ORTIZ, Renato. São Paulo: Ática.
BOURDIEU, Pierre. (1990), &RLVDV'LWDV. São Paulo: Brasiliense.
BUÉRE, Júlio César. (1997), %HOR +RUL]RQWH D DSURSULDomR VRFLDO GR HVSDoR S~EOLFR. In:
PAIVA, Eduardo França. (org.), %+ KLVWyULDV GH XPD FLGDGH FHQWHQiULD Belo Horizonte:
Faculdades Integradas Newton Paiva.
CALDAS, Waldenir. (1990), 2 SRQWDSp LQLFLDO PHPyULD GR IXWHERO EUDVLOHLUR. São Paulo:
Ibrasa.
CALDAS, Waldenir. (1994), $VSHFWRVVRFLRSROtWLFRVGRIXWHEROEUDVLOHLUR. Revista USP:Dossiê
futebol. São Paulo, n.22. jun./ jul./ ago.
CAMARGO, Aspásia. (1994), +LVWyULD2UDO Rio de Janeiro: Diadorim.
CAMPOS, Paulo Mendes. (1982), %+GH&XUUDO'HO5HLj3DPSXOKD. Belo Horizonte: Centro
Cemig.
CARRANO, Paulo César R. (org.)(2000), )XWHEROSDL[mRHSROtWLFD Rio de Janeiro: DP&A.
CARVALHO, José Murilo.(1997), 0DQGRQLVPR FRURQHOLVPR FOLHQWHOLVPR XPD GLVFXVVmR
FRQFHLWXDO In: DADOS, Revista de Ciências Sociais. Rio de Janeiro, Vol.40, n.2, pp.229-250.
CASTELLS, Manuel. (1975), 3UREOHPDV GH LQYHVWLJDomR HP VRFLRORJLD XUEDQD Trad. Lemos
de Azevedo. Lisboa:Presença.
CASTELLS, Manuel. (2000), 2 SRGHU GD LGHQWLGDGH D HUD GD LQIRUPDomR (FRQRPLD
VRFLHGDGHHFXOWXUD9ROTrad. Klauss Brandini Gerhart. São Paulo: Paz e Terra. 2 ed.

132

CEDRO, Marcelo de Araújo R. (2002), -.GHVSHUWD%+  DFDSLWDOGH0LQDV*HUDLV
QD WULOKD GD PRGHUQL]DomR Dissertação de mestrado em Ciências Sociais/Gestão de Cidades,
PUC-Minas, out. (mimeo)
CERTEAU, Michel de. (1984), $ LQYHQomR GR FRWLGLDQR DUWHV GH ID]HU Tradução Ephraim
Ferreira Alves. Petrópolis: Vozes.
COUTO, Euclides de Freitas. (1999), A LPSRUWkQFLD GR &OXEH $WOpWLFR 0LQHLUR QD FLGDGH GH
%HOR+RUL]RQWH. Monografia de Bacharelado em História. Belo Horizonte: PUCMinas.
CVRD, Companhia Vale do Rio Doce. (1992), 3DUTXH0XQLFLSDO&U{QLFDGHXPVpFXOR Belo
Horizonte: CVRD.
DAMATTA, Roberto. (1979), &DUQDYDLVPDODQGURVHKHUyLVSDUDXPDVRFLRORJLDGRGLOHPD
EUDVLOHLUR Rio de Janeiro: Zahar.
DAMATTA, Roberto HWDOOL. (1982), 8QLYHUVRGR)XWHEROHVSRUWHHVRFLHGDGHEUDVLOHLUDRio
de Janeiro: Pinalotheke.
DAMATTA, Roberto HWDOOL(1997), %UDVLOHLURFLGDGmR"São Paulo: Cultura.
DAMO, Arlei Sander. (1998), 3DUD R TXH GHU H YLHU R SHUWHQFLPHQWR FOXEtVWLFR QR IXWHERO
EUDVLOHLUR D SDUWLU GR *UrPLR )RRWEDOO 3RUWRDOHJUHQVH H VHXV WRUFHGRUHV Dissertação de
mestrado em Antropologia Social, UFRGS. (mimeo)
DEAN, Warren. (1997), $LQGXVWULDOL]DomRGXUDQWHDUHS~EOLFD9HOKD In: CARDOSO, F. H. HW
DOOL 2 %UDVLO 5HSXEOLFDQR WRPR ,,, HVWUXWXUD GH SRGHU H HFRQRPLD  . Rio de
Janeiro: Bertrand Brasil.
DEMO, Pedro. (1995), 0HWRGRORJLDFLHQWtILFDHPFLrQFLDVVRFLDLV. Bauru/SP: EDUSC.
DIAS, Padre Francisco Antônio. (1897), 7UDoRV+LVWyULFRVH'HVFULSWLYRVGH%HOOR
+RUL]RQWH Belo Horizonte: Typ. do Bello Horizonte.
D’ INCAO, Maria Ângela. (2002), 0XOKHUHIDPtOLDEXUJXHVD. In: DEL PRIORE, Mary .(org.),
+LVWyULDGDVPXOKHUHVQR%UDVLO São Paulo: Contexto.
DUMAZEDIER, Jofre. (1979), 6RFLRORJLDHPStULFDGROD]HU. São Paulo: Perspectiva.
DUTRA, Eliana de Freitas. (org. 1996) %++RUL]RQWHV+LVWyULFRV. Belo Horizonte: C/Arte.
DUVIGNAUD, J. (1983), )HVWDVH&LYLOL]Do}HV. Rio de Janeiro: Tempo Brasileiro.
DURKHEIM, Émile. (1977), $'LYLVmRGR7UDEDOKR6RFLDO Lisboa: Presença.
EDMUNDO, Luís. (1937), 25LRGH-DQHLURGRPHXWHPSR Rio de Janeiro: Conquista.

133

ELIAS, NORBERT. (1994), 2 SURFHVVR FLYLOL]DGRU XPD KLVWyULD GRV FRVWXPHV Trad. Ruy
Jungmann. Rio de Janeiro: Jorge Zahar. Vol. 1.
ELIAS, Norbert, DUNNING, Eric. (1996), 'HVSRUWR \ RFLR HQ HO SURFHVVR GH OD FLYLOL]DFLRQ
Mexico: Fondo de Cultura Economica.
EVANS, G. IN: THOMPSON, Paul. (1992), $ YR] GR SDVVDGR KLVWyULD RUDO Trad. Lólio L.
Oliveira. Rio de Janeiro: Paz e Terra.
FAUSTO, Boris. (2002), +LVWyULDGR%UDVLO. São Paulo: EDUSP. 10 ed.
FEIJÓ, Luiz César Saraiva. (1994), $OLQJXDJHPGRVHVSRUWHVGHPDVVDHDJtULDQRIXWHERO Rio
de Janeiro: Tempo Brasileiro, UERJ.

FIEMG/SESI. (1998),$QRVGH,QG~VWULDHP%HOR+RUL]RQWH Belo Horizonte: FIEMG/SESI.
FIGUEIREDO, Luciano. (2002), 0XOKHUHV QDV0LQDV*HUDLV. In: DEL PRIORE, Mary .(org.),
+LVWyULDGDVPXOKHUHVQR%UDVLO São Paulo: Contexto.
FOUCAULT, Michel. (1985), 0LFURItVLFDGRSRGHU. Rio de Janeiro: Graal. 5 ed.
FRANZINI, Fábio. (2003), &RUDo}HV QD SRQWD GD FKXWHLUD FDStWXORV LQLFLDLV GR IXWHERO
EUDVLOHLUR  . Rio de Janeiro: DP&A .
GALEANO, Eduardo. (1995), )XWHERODRVROHjVRPEUD. Porto Alegre: L&PM.
GIDDENS, Anthony. (1991), $VFRQVHTrQFLDVGDPRGHUQLGDGH. Trad. Raul Fiker. São Paulo:
UNESP.
GIRARDET, Raul. (1987), 0LWRV H 0LWRORJLDV 3ROtWLFDV. Trad. Maria Lúcia Machado. São
Paulo: Cia. das Letras.
GIULIANOTTI, Richard.(2002), 6RFLRORJLD GR IXWHERO GLPHQV}HV KLVWyULFDV H VRFLRFXOWXUDLV
GR HVSRUWH GDV PXOWLG}HV Trad.Wanda Nogueira Caldeira Brant e Marcelo de Oliveira Nunes.
São Paulo: Nova Alexandria.
GOLDGRUB, Franklin. (1990),)XWHERO$UWHRX*XHUUD" Rio de Janeiro: Imago.
GUEDES, Simoni L. (1977), 2IXWHEROEUDVLOHLUR,QVWLWXLomR=HUR. Dissertação de mestrado em
Antropologia Social. Museu Nacional / UFRJ. (datilo)
HABERMAS, Jürguen. (1998), 2 GLVFXUVR ILORVyILFR GD PRGHUQLGDGH. Trad. Ana Maria
Bernardo HWDOOL. Lisboa: Dom Quixote. 2 ed.
HELAL, Ronaldo. (1990), 2TXHp6RFLRORJLDGR(VSRUWH. São Paulo: Brasiliense.

134

HELAL, Ronaldo. (1994), )XWHERO GLOHPD EUDVLOHLUR H 6RFLRORJLD GR (VSRUWH In Caderno de
Teoria da Comunicação, Departamento Cultural, Universidade do Estado do Rio de Janeiro.
HELAL, Ronaldo. (1997), 3DVVHVHLPSDVVHVIXWHEROHFXOWXUDGHPDVVDQR%UDsil. Petrópolis:
Vozes.

HELAL, Ronaldo HWDOOL(2001), $LQYHQomRGRSDtVGRIXWHEROPtGLDUDoDHLGRODWULD. Rio de
Janeiro: Mauad.

HOBSBAWM, Eric J. (1979), $HUDGRFDSLWDOTrad. Luciano Costa Neto. Rio de
Janeiro: Paz e Terra. 2 ed.
HOBSBAWM, Eric J. (1995), $HUDGRVH[WUHPRVREUHYHVpFXOR;; Trad. Marcos
Santarrita. São Paulo: Cia das Letras.
HOBSBAWM, Eric J.(2002), $ HUD GRV LPSpULRV . Trad. Sieni Maria Campos,
Yolanda Steidel deToledo. Rio de Janeiro: Paz e Terra. 7 ed.
HOLLANDA, Sérgio Buarque. (org.),(1996), 2 %UDVLO 0RQiUTXLFR WRPR ,, GR ,PSpULR j
5HS~EOLFD Rio de Janeiro: Bertrand Brasil.
HUIZINGA, J.(1980), +RPROXGHQV . São Paulo: Perspectiva.

JOSEPH, Isaac (2000) (UYLQJ*RIIPDQHDPLFURVVRFLRORJLD Trad. Cibele Saliva Rizek. Rio de
Janeiro: FGV.
JULIÃO, Letícia.(1992), Belo Horizonte: ,WLQHUiULRV GD &LGDGH 0RGHUQD )
Dissertação de mestrado em Ciência Política, UFMG. (mimeo)
JULIÃO, Letícia. (1996), ,WLQHUiULRV GD FLGDGH PRGHUQD  In: DUTRA, Eliana de
Freitas. BH: horizontes históricos. Belo Horizontes: c/arte.
KUMAR, Krishan. (1997), 'D 6RFLHGDGH 3yV,QGXVWULDO j 3yV0RGHUQD ± 1RYDV 7HRULDV GR
0XQGR&RQWHPSRUkQHR Trad. Ruy Jungmann. Rio de Janeiro: Jorge Zahar.

LEFEBVRE, Henri. (1991), 2GLUHLWRjFLGDGH. São Paulo: Moraes.

LE GOFF, Jaques. (1993),$+LVWyULD1RYDTrad. Eduardo Brandão. São Paulo: Martins Fontes.
LE VEN, Michel Marie. (1977), CODVVHVVRFLDLVHSRGHUSROtWLFRQDIRUPDomRHVSDFLDOGHEHOR
KRUL]RQWH  . Tese de Doutorado em Ciência Política. UFMG, mar. s.p. (datilo)
LEMOS, Celina Borges. (1988), 'HWHUPLQDo}HV GR HVSDoR XUEDQR $ HYROXomR (FRQ{PLFD
XUEDQtVWLFD H VLPEyOLFD GR FHQWUR GH %HOR +RUL]RQWH. Dissertação de mestrado em Sociologia,
UFMG. (datilo)
LEVER, Janet. (1983), $ORXFXUDGRIXWHERO. Rio de Janeiro: Record.

135

LIMA, Benvindo. (1996), 3HTXHQD KLVWyULD FRQWHPSRUkQHD GH %HOR +RUL]RQWH  .
Belo Horizonte: Sistema Promove de Ensino.
LINHALES, Meily Assbú. (1996), $ WUDMHWyULD SROtWLFD GR HVSRUWH QR %UDVLO LQWHUHVVHV
HQYROYLGRVVHWRUHVH[FOXtGRV. Dissertação de mestrado em Ciência Política.UFMG. (mimeo)
LOPES, José Sérgio Leite Lopes. (1994), $YLWyULDGRIXWHEROTXHLQFRUSRURXDSHODGD. Revista
USP:Dossiê futebol. São Paulo, n.22. jun./ jul./ ago.
LUCENA, Ricardo de Figueiredo. (2001), 2HVSRUWHQDFLGDGHDVSHFWRVGRHVIRUoRFLYLOL]DGRU
EUDVLOHLUR. Campinas/SP: Autores Associados. (Coleção educação física e esportes)
MAFFESOLI, Michel. (1984), $FRQTXLVWDGRSUHVHQWH Rio de Janeiro: Rocco.
MAGNANE, Georges. (1969), 6RFLRORJLDGR(VSRUWH São Paulo: Perspectiva.
MALUF, Maria, MOTT, Maria Lúcia.(1998), 5HF{QGLWRVGRPXQGRIHPLQLQR.In: SEVCENKO,
N. +LVWyULDGDYLGDSULYDGDQR%UDVLO±5HS~EOLFDGD%HOOHeSRTXHj(UDGR5iGLR São Paulo:
Cia das Letras. Vol.3.
MARINS, Paulo César Garcez. (1998), +DELWDomR H YL]LQKDQoD OLPLWHV GD SULYDFLGDGH QR
VXUJLPHQWRGDVPHWUySROHVEUDVLOHLUDV. In: SEVCENKO, N. +LVWyULDGDYLGDSULYDGDQR%UDVLO
±5HS~EOLFDGD%HOOHeSRTXHj(UDGR5iGLR São Paulo: Cia das Letras. Vol.3.
MÁRIO, F. (1964), 2QHJURQRIXWHEROEUDVLOHLUR. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira. 2 ed.
MATTOS, Cláudia. (1997), &HP DQRV GH SDL[mR XPD PLWRORJLD FDULRFD GR IXWHERO. Rio de
Janeiro: Rocco.
MAZZONI, Tomás. (1950),+LVWyULDGR)XWHEROQR%UDVLO±D São Paulo: Leia.
MEDEIROS, Regina.(org.),(2001), 3HUPDQrQFLDV H PXGDQoDV HP %HOR +RUL]RQWH. Belo
Horizonte: Autêntica.
MELLO, Ciro Flávio Bandeira. (1996), $QRLYDGRWUDEDOKR±XPDFDSLWDOSDUDD5HS~EOLFD. In:
DUTRA, Eliana de Freitas. (org.), %+KRUL]RQWHVKLVWyULFRV. Belo Horizontes: C/Arte.
MELLO, Gláucia Boratto R. (1994), &RQWULEXLo}HVSDUDRHVWXGRGR,PDJLQiULR Em
Aberto, Brasília, ano 14, n.61, jan./mar.
MILAN, Betty. (1989). %UDVLORSDtVGDEROD São Paulo: Best.
MONTEIRO, Angélica, LEAL, Guaraciara. (1998), 0XOKHU GD OXWD H GRV GLUHLWRV. Brasília:
Instituto Teotônio Vilela.

136

MORAES, José Geraldo Vinci. (1994), &LGDGH H FXOWXUD XUEDQD QD 3ULPHLUD 5HS~EOLFD. São
Paulo: Atual.
MOTA, André. (2003), 4XHP p ERP Mi QDVFH IHLWR VDQLWDULVPR H HXJHQLD QR %UDVLO. Rio de
Janeiro: DP&A .
MOURÃO, Milton Machado. (1973), América- o deca-campeão. Belo Horizonte: Raymar Prod.
MOURÃO, Paulo Krüger Corrêa.(1940), +LVWyULDGH%HOR+RUL]RQWHGHD. Belo
Horizonte: MCMLXX.
NAVA, Pedro. (1978), %HLUDPDU Rio de Janeiro: José Olympio.
NAVA, Pedro. (2000), %DOmRFDWLYR. São Paulo: Ateliê Editorial.
NEVES, Lucília de Almeida. (2000), 0HPyULD +LVWyULD H VXMHLWR VXEVWUDWRV GD LGHQWLGDGH
São Paulo, HISTÓRIA ORAL: Revista da Associação Brasileira de História Oral, n.3, jun.
2000.
NEVES, Margarida de Souza, (1991). $ RUGHP p R SURJUHVVR R %UDVLO GH  D  São
Paulo: Atual.
NORA, Pierre. (1993), (QWUHPHPyULDHKLVWyULDDSUREOHPiWLFDGRVOXJDUHV. Trad. Yara Aun
Khoury. Projeto História (10), São Paulo: EDUC.
NOVATO, Ana Cristina. (1997), 2VSULPHLURVDQRV. Belo Horizonte: Studio 101.
ORTIZ, Renato. (1994), &XOWXUDEUDVLOHLUDHLGHQWLGDGHQDFLRQDO São Paulo: Brasiliense.
PEREIRA, Elizabeth Guerra B. (2001), %HOR +RUL]RQWH XPD FLGDGH GH DFROKLPHQWR D
LGHQWLGDGH GH VREUHYLYrQFLD QD LPLJUDomR SRUWXJXHVDDissertação de mestrado em Ciências
Sociais / Gestão de Cidades. PUC-Minas, mar. (mimeo)
PEREIRA, Leonardo Affonso de Miranda. (2000), )RRWEDOOPDQLD XPD KLVWyULD VRFLDO GR
IXWHEROQR5LRGH-DQHLUR Rio de Janeiro: Nova Fronteira.
PAIVA, Eduardo França. (org.),(1997), +LVWyULDV GH XPD FLGDGH FHQWHQiULD Belo Horizonte:
Faculdades Integradas Newton Paiva.
PENNA, Octavio.(1997), 1RWDV FURQROyJLFDV GH %HOR +RUL]RQWH. Belo Horizonte: Fundação
João Pinheiro.
PILETTI, Nelson. (1997), +LVWyULDGR%UDVLO. São Paulo: Ática.
PORTO, Roberto, MÁXIMO, João.(1969), $KLVWyULDLOXVWUDGDGRIXWHEROEUDVLOHLUR São Paulo:
Edobras.

137

POUTIGNAT, Philippe, STREIFF-FENART, Jocelyne. (1998), 7HRULDVGDHWQLFLGDGH6HJXLGR
GH JUXSRV pWQLFRV H VXDV IURQWHLUDV GH )UHGULFN %DUWK Trad. Elcio Fernandes. São Paulo:
UNESP.
QUINTANEIRO, Tânia. (1995a), 5HWUDWRV GH PXOKHU R FRWLGLDQR IHPLQLQR QR EUDVLO VRE R
ROKDUGRVYLDJHLURVGRVpFXOR;,; Petrópolis/RJ: Vozes.
QUINTANEIRO, Tânia. (org.),(1995b), 8PWRTXHGHFOiVVLFRV'XUNKHLP0DU[H:HEHU. Belo
Horizonte: UFMG.
RAMOS, Roberto. (1984), )XWHEROLGHRORJLDGRSRGHU Petrópolis: Vozes.
RENAULT, Delso. (1988), &KmRHDOPDGH0LQDV. Rio de Janeiro: Francisco Alves.
RODRIGUES, Carlos. (1981), +LVWyULDGH%HOR+RUL]RQWHGXDVpSRFDV. Brasília: GR Editora.
RODRIGUES, Nelson. (1994), È VRPEUD GDV FKXWHLUDV LPRUWDLV ± FU{QLFDV GH IXWHERO. São
Paulo: Cia das Letras.
ROMANO, Olavo. (1997), 0XLWR DOpP GD FLGDGH SODQHMDGD XPD FRQWULEXLomR j KLVWyULD GD
UHJLmRQRUGHVWHGDFDSLWDOBelo Horizonte: Colégio Magnum Agostiniano.
ROSEN, George. (1979), 'D SROtFLD PpGLFD j PHGLFLQD VRFLDO HQVDLRV VREUH D KLVWyULD GD
DVVLVWrQFLDPpGLFD. Rio de Janeiro: Graal.
ROSENFELD, Anatol. (1974), 2IXWHEROQR%UDVLO Argumento, São Paulo, n.4., ano.I, fev.

SALGUEIRO, Eliana Angotti. (1997), (QJHQKHLUR$DUmR5HLVRSURJUHVVRFRPRPLVVmR Belo
Horizonte: Fundação João Pinheiro. (Coleção Centenário)

SANTOS, Joel Rufino dos.(1981), +LVWyULDSROtWLFDGRIXWHEROEUDVLOHLUR.São Paulo: Brasiliense.
SANTOS NETO, José Moraes dos. (2002), 9LVmRGRMRJR3ULPyUGLRVGRIXWHEROQR%UDVLO São
Paulo: Cosac & Naify, 2002.

SEVCENKO, Nicolau. (1985), Literatura como missão: tensões sociais e criação cultural na
Primeira República. São Paulo: Brasiliense.
SEVCENKO, Nicolau. (1992), 2UIHXH[WiWLFRQDPHWUySROH6mR3DXORVRFLHGDGHHFXOWXUDQRV
IUHPHQWHVDQRV São Paulo: Cia das Letras.
SEVCENKO, Nicolau. (1993), $ UHYROWD GD YDFLQD PHQWHV LQVDQDV HP FRUSRV UHEHOGHV. São
Paulo: Scipione.
SEVCENKO, Nicolau. (1994), Futebol, metrópoles e desatinos. Revista USP:Dossiê futebol.
São Paulo, n.22. jun./ jul./ ago.

138

SEVCENKO, Nicolau. (1998), $ FDSLWDO LUUDGLDQWH WpFQLFD ULWPRV H ULWRV GR 5LR. In:
SEVECENKO, N. (org.), +LVWyULDGD9LGD3ULYDGDQR%UDVLO±5HS~EOLFDGD%HOOHeSRTXHj
(UDGR5iGLR São Paulo: Cia das Letras. Vol.3.
SHAFF, Adam (1977), +LVWyULDHYHUGDGH. Lisboa: Estampa.
SILVA, Tomaz Tadeu. (org.), (2000), ,GHQWLGDGH H GLIHUHQoD D SHUVSHFWLYD GRV HVWXGRV
FXOWXUDLV. Petrópolis/RJ: Vozes.
SIMMEL, Georg (1987). $ PHWUySROH H D YLGD PHQWDO In: VELHO, O.G.(org.), 2 IHQ{PHQR
XUEDQR Rio de Janeiro: Guanabara, pp.11-25.
SIMMEL, Georg. (1983a), $ GHWHUPLQDomR TXDQWLWDWLYD GRV JUXSRV VRFLDLV. In: SIMMEL,
Georg. 6RFLRORJLD Trad. Carlos Alberto Pavanelli. São Paulo: Ática, pp. 90-106.
SIMMEL, Georg. (1983b), $ FRPSHWLomR. In: SIMMEL, Georg. 6RFLRORJLD. Trad. Carlos
Alberto Pavanelli. São Paulo: Ática, pp.135-149.
SINGER, Paul. (1972), $FLGDGHHRFDPSR. São Paulo: CEBRAP.
SOARES, Antônio Jorge G.(1994), )XWHEROPDODQGUDJHPHLGHQWLGDGH Vitória:
Secretaria de Produção e Difusão Cultural.
SOARES, Carmem Lúcia (2001). (GXFDomR)tVLFD 5Dt]HVHXURSpLDVH%UDVLO.
Campinas/SP: Autores Associados. (Coleção Educação Contemporânea)
SOARES, Carmem Lúcia (2002). ,PDJHQVGDHGXFDomRQRFRUSRHVWXGRDSDUWLUGDJLQiVWLFD
IUDQFHVD QR VpFXOR ;,; Campinas/SP: Autores Associados. (Coleção Educação
Contemporânea)
SILVEIRA, Anny Jackeline Torres. (1996), 2VRQKRGHXPDSHWLWH3DULVRVFDIpVQRFRWLGLDQR
GD FDSLWDO. In: DUTRA, Eliana de Freitas (org.) %+ KRUL]RQWHV KLVWyULFRV. Belo Horizonte:
C/Arte.
SIQUEIRA, Márcia. (1997), %HOR+RUL]RQWHRIpUWLOVRORKXPDQR. Rio de Janeiro: Salamandra.
SOUZA, Eneida Maria. (1999), 1DFLRQDOSRUDEVWUDomR. In: MIRANDA, Wander Melo. (org.),
1DUUDWLYDVGDPRGHUQLGDGH. Belo Horizonte: Autêntica. p. 129-141.
SOUZA, Marcos Alves. (1996), $ ³QDomR HP FKXWHLUDV´ UDoD H PDVFXOLQLGDGH QR IXWHERO
EUDVLOHLUR. Dissertação de mestrado em Antropologia Social. UNB. (mimeo)
STIGGER, Marco Paulo (2002), (VSRUWH OD]HU H HVWLOR GH YLGD XP HVWXGR HWQRJUiILFR.
Campinas: Autores Associados.

139

THEODORO, Hildebrando Delanusse. (1998), )XHWEROLGHQWLGDGHUHSUHVHQWDomR Monografia
de bacharelado em Ciências sociais. UFMG. (mimeo)
THOMPSON, Paul. (1992), $ YR] GR SDVVDGR KLVWyULD RUDO Trad. Lólio L. Oliveira. Rio de
Janeiro: Paz e Terra.
TOLEDO, Luís Henrique. (1996), 7RUFLGDV RUJDQL]DGDV GH IXWHERO Campinas/SP: Autores
Associados/ Anpocs. (Coleção educação física e esportes)
TOLEDO, Luís Henrique. (2000), 2 SDtV GR IXWHERO Rio de Janeiro: Jorge Zahar. TUBINO,
Manoel José Gomes (1992),'LPHQV}HVVRFLDLVGRHVSRUWH. São Paulo: Cortez.
TOURAINE, Alain. (1976), (P GHIHVD GD VRFLRORJLD. Trad. Luíz Fernando D. Duarte. Rio de
Janeiro: Zahar.
VIEIRA, Fernando. (1999), 0HPyULDV HP SUHWR H EUDQFR Belo Horizonte:
Editoração Eletrônica.
WALVIN, J. (1994), 7KH3HRSOH¶V*DPH, revised edition, Edinburgh: Mainstream.
WEBER, Max. (1992), $ eWLFD 3URWHVWDQWH H R (VStULWR GR &DSLWDOLVPR Trad. Irene Q. F.
Szmreesányi e Tomás J. M. K. São Paulo: Pioneira.
WIRTH, JOHN. (1997), 0LQDVHDQDomR8PHVWXGRGHSRGHUHGHSHQGrQFLDUHJLRQDO
 In CARDOSO, F. H. HW DOL 2 %UDVLO 5HSXEOLFDQR WRPR ,,, HVWUXWXUD GH SRGHU H
HFRQRPLD   Rio de Janeiro: Bertrand Brasil.
WITTER, José Sebastião. (1996), %UHYHKLVWyULDGRIXWHEROEUDVLOHLUR. São Paulo: FTD.
VERIANO, Carlos Evangelista. (2001), Belo Horizonte: cidade e política – 1897-1920.
Dissertação de mestrado em História, UNICAMP, jan. (mimeo)
VINNAI, Gerhard. (1978), (OI~WEROFRPRLGHRORJLD México: Siglo Veintiuno.
ZILLER, Adelchi Leonello. (1974), (QFLFORSpGLDGR$WOpWLFRBelo Horizonte: Leme.
ZILLER, Adelchi Leonello. (1997), (QFLFORSpGLD$WOpWLFRGHWRGRVRVWHPSRV$YLGDDV
OXWDVDVJOyULDVGR&OXEH$WOpWLFR0LQHLURRFDPSHRQtVVLPRGDV*HUDLV Belo Horizonte. (s.n.)

38%/,&$d®(63(5,Ï',&$6

140

ANNUARIO DEMOGRAPHICO DE MINAS GERAES. Belo Horizonte, Imprensa Official,
1930.
BH 100 ANOS, NOSSA HISTÓRIA. Belo Horizonte: Estado de Minas, 1996.
DIÁRIO DE MINAS. (1915), Belo Horizonte, 7 jul.
DIÁRIO DE MINAS. (1915), Belo Horizonte, 8 out.
DIÁRIO DE MINAS. (1920), Belo Horizonte, 24 jan.
EM ABERTO. (1994), Brasília, ano 14, n.61, jan./mar.
JORNAL DO ATLÉTICO. (1988) Belo Horizonte, n.11.
MINAS GERAES. (1904), Belo Horizonte, 5 out.
MINAS SPORT. (1925), Belo Horizonte, n.7, ano I, 22 nov.
O FOOT-BALL. (1917), Belo Horizonte, n.2, ano I, 21 set.
PLACAR. (1979), $V0DLRUHV7RUFLGDVGR%UDVLO$WOpWLFR São Paulo, Abril .
PLACAR. (1998), &ROHomR+LVWyULDGR)XWHERO. São Paulo, vol. 1.
VITA. (1913), Belo Horizonte, n.1, ano I, jul.
VITA. (1913), Belo Horizonte, n.4, anoI, out.
VITA. (1913-1914), Belo Horizonte, ns.7,8, dez. / jan.
VITA. (1914), Belo Horizonte, n.9, fev.

141

$1(;2
(175(9,67$'26


$GHOFKL /HRQHOOR =LOOHU nasceu em Cataguases/MG em 1918. Contador, jornalista e
cronista esportivo é conselheiro do Clube Atlético Mineiro, prestou inúmeros serviços
ao clube durante mais de cinqüenta anos. É autor das duas edições da “ Enciclopédia do
Atlético” . Concedeu entrevista para esta dissertação em 4/11/1998.



$OFHEtDGHV 0DJDOKmHV 'LDV conhecido como “ Cidinho Bola Nossa” , nasceu em Ponte
Nova/MG, em 1913. Mudou-se para Belo Horizonte em 1926, jogou pelo Clube Atlético
Mineiro na década de 1920 e logo após tornou-se árbitro de futebol durante 32 anos.
Concedeu entrevista para esta dissertação em 18/12/1999.



&DUORV (GXDUGR 3DLYD GH 2OLYHLUD nasceu em Belo Horizonte em 09 de janeiro de
1958. Formado em biblioteconomia, iniciou em 1977, uma ampla pesquisa histórica
sobre o América Futebol Clube. Seu trabalho será publicado nos próximos meses com o
título de “ Enciclopédia do América” . Concedeu entrevista para esta dissertação em
28/08/2002.



&DUORV +HQULTXH 0LUDQGD 5LEHLUR nasceu em Santa Cruz do Sul/RS em 13 de
dezembro de 1968. Formado em Jornalismo, é responsável pelo Departamento de
História e Estatística do Cruzeiro Esporte Clube. Foi colaborador da obra de Plínio
Barreto intitulada “ De Palestra a Cruzeiro: uma trajetória de glórias.” Publicada no ano
de 2000. Concedeu entrevista para esta dissertação em 22/08/2002.



(PHUVRQ0DXUtOLR6DQWRV3HUHLUDnasceu em Belo Horizonte em 26/08/1972. Formouse em jornalismo e atualmente é responsável pela acessoria de imprensa do Clube
Atlético Mineiro, onde realiza um trabalho de pesquisa histórica para o clube. Concedeu
entrevista para esta dissertação em 09 de setembro de 2002.



+HOHQD/RGL nasceu em Belo Horizonte entre os anos de 1908 e 1913 (não informou sua
data de nascimento). Foi professora de piano e administradora de empresas. Conviveu
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entre os círculos sociais ligados à colônia italiana e as elites belo-horizontinas. Concedeu
entrevista para esta dissertação em 02/05/2003. Faleceu em 17/06/2003.


-RVp6HFXQGLQR6DQWRV nasceu em Perdões/MG em 19 de agosto de 1904. Mecânico de
locomotiva e automóvel, mudou-se para Belo Horizonte em 1925, quando então se
tornou um dos primeiros sócios do Clube Atlético Mineiro. Concedeu entrevista para

esta dissertação em 07 de setembro de 2002. 


1DGLU &KDYHV $EULWWD nasceu em Belo Horizonte em 1° de julho de 1923. Morou
próximo ao estádio do Palestra Itália, na região do Barro Preto, tendo convivido com a
comunidade italiana e com movimentação nos dias dos jogos. Concedeu entrevista para
esta dissertação em 07/09/2003.



3DXOLQD /RGL nasceu em Belo Horizonte em 05 de julho de 1903. Administradora de
indústrias, freqüentou desde criança as escolas italianas da cidade. Conviveu diretamente
com pessoas que participaram da undação do Palestra Itália. Concedeu entrevista para





esta dissertação no dia 02/05/2003. Faleceu em 30/05/2003.
6DOLP 6DOXP nasceu em Betim/MG em 15 de maio de 1918. Empresário, torcedor e
conselheiro do América Futebol Clube há mais de 50 anos ocupou diversos cargos na
diretoria do clube. Participou assiduamente das atividades esportivas e sociais do clube
desde o final da década de 1920. Concedeu entrevista para esta dissertação em
05/08/2002.



6tOYLD )UDQFLVFD %RQILROL nasceu em Belo Horizonte em 21 de novembro de 1916.
Professora de italiano, filha de Igino Bonfioli, um dos precursores da fotografia e do
cinema da cidade, freqüentou a sociedade italiana e participou diretamente dos eventos
futebolísticos promovidos pelo Palestra Itália. Concedeu entrevista para esta dissertação
em 02/05/2003.

