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RESUMO 

 

 

Este trabalho investiga o processo de formação de identidades clubisticas 

durante a fase amadora do futebol brasileiro (1900 – 1933), tendo por foco os casos do 

C A Paulistano e do Fluminense F. C. Tal construção identitária costuma atribuir a estes 

clubes a marca da elitização calcada na distinção e no refinamento. Ao aprofundar e ao 

matizar essa versão consagrada pelo memorialismo esportivo, pretende-se analisar a 

história dessas duas agremiações, durante os anos iniciais do desenvolvimento do 

futebol na cidade do Rio de Janeiro e São Paulo, com destaque à relação do esporte com 

o desenvolvimento destas duas cidades. Para a demonstração de nosso argumento 

central, levantaremos os aspectos sociais, econômicos, políticos e culturais que podem 

ser considerados fundamentais na construção da imagem de distinção atribuída tanto ao 

Fluminense quanto ao Paulistano. Com o emprego do método comparativo, buscaremos 

apontar as semelhanças e diferenças na história desses clubes, tendo como pressupostos 

teóricos os trabalhos de Bourdieu sobre a distinção, de Hobsbawm e Ranger sobre a 

invenção das tradições e de Halbwachs sobre a memória coletiva. Junto aos acervos 

documentais das duas instituições examinadas, utilizaremos como fontes a 

documentação produzida pelos clubes no período e os periódicos da época. 

Procuraremos demonstrar, através dos relatos memoriais produzidos por escritores, 

dirigentes e ex-atletas, a perpetuação de uma série de valores simbólicos e de tradições 

que associaram o Paulistano e o Fluminense a um espaço de distinção e refinamento que 

se reproduziu ao longo das gerações e que permanece no imaginário esportivo até os 

dias atuais. 

 

 

Palavras-chaves: Fluminense, Paulistano, clubes, futebol, distinção, tradição, 

representação, identidade social, memória coletiva, amadorismo e profissionalismo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ABSTRACT 

 

 

This work investigates the process of club identities formation during the 

Brazilian football amateur stage (1900 – 1933), focusing on the cases of C A Paulistano 

and Fluminense F. C.. This identity construction process usually gives these clubs the 

mark of elitization based on distinction and refinement. By deepening and qualifying 

this version consecrated by sport memorialism, it is hereby intended to analyze the 

history of these two clubs, during the initial years of development of football in Rio de 

Janeiro and in São Paulo, highlighting the relation between the sport and the 

development of the two cities. In order to demonstrate our central argument, we will 

bring up social, economic, political and cultural aspects that can be considered 

fundamental in the construction of the image of distinction attributed both to 

Fluminense and to Paulistano. Employing the comparative method, we will try to point 

the similarities and differences in the history of the clubs, assuming as theoretical basis 

the works of Bourdieu on distinction, of Hobsbawm and Ranger on the invention of 

traditions and of Halbwachs on collective memory. Together with the documental 

archives from both analyzed institutions, we will use as sources the documentation 

produced by the clubs and periodicals from the period. We seek to demonstrate, through 

the memorial reports produced by writers, managers and former athletes, the 

perpetration of a range of symbolic values and traditions that associated the Paulistano 

and the Fluminense to a space of distinction and refinement that reproduced throughout 

the generations and that remains in the sport imaginary until today. 

 

Keywords: Fluminense, Paulistano, club, soccer, distinction, traditions, representation, 

social identity, collective memory, amateur and  professionalism.  
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INTRODUÇÃO 

 

  

Poucas culturas são realmente globais1, mas podemos afirmar que o futebol é 

uma delas. Adaptado ao modelo capitalista triunfante, o futebol extrapolou as fronteiras 

esportivas e adentrou o universo social e cultural. Com um apelo comercial maior do 

que qualquer outro esporte, é um espetáculo de consenso global em um mundo onde o 

discurso da globalização prega uma sociedade voltada para o consumo de bens materiais 

e imateriais, estes últimos carregados de valores simbólicos. Praticado em grande parte 

do mundo, a principal característica deste esporte é o caráter de sociabilidade que 

impõe, por isso é praticado em países onde é popular desde a infância como jogo 

recreativo, uma brincadeira praticada em terrenos baldios, escolinhas de futebol e 

colégios.  

O historiador holandês Johan Huizinga (1996), especializado no estudo da Idade 

Média, escreveu uma obra para analisar a importância do lúdico na sociedade. Nela 

definiu jogo como um elemento de caráter universal, que antecedeu à cultura, sendo 

anterior à organização da sociedade humana. Em sua argumentação, os animais já 

“brincavam” antes da organização dos homens. Sobre a relação entre brincadeira e jogo, 

o autor afirma que a primeira seria uma atividade sem regras fixas e a segunda teria a 

aplicação de regras definidas, a partir daí podemos ter dois tipos de jogos: os não 

competitivos e os competitivos. É justamente nesse segundo que precede o conceito de 

esporte moderno. Dessa forma o esporte moderno, ao contrário da simples brincadeira, é 

racionalizado segundo a relação entre as regras culturais e os objetivos finais de cada 

esporte.  

                                                 
1Globalização consiste na integração das diversas sociedades internacionais num único mercado 

capitalista mundial. Existem numerosas correntes de pensamento que creem que a globalização 

transcende a questão econômica e abarca aspectos culturais. O processo de globalização tem a ver com a 

expansão dos meios de comunicação de novas tecnologias que deram velocidade e acesso às informações. 

Segundo Wisnik (2008), o futebol vem sendo permeado por uma complexidade que o unifica em um 

estilo único, entretanto para o autor, ele não perdeu suas principais características, mas vem passando por 

transformações sociais, políticas e econômicas que provocam fortes mudanças na própria estrutura do 

jogo, tais como: “otimização do rendimento”; ocupação dos espaços dentro de campo; e aprimoramento 

do preparo atlético dos jogadores, colocando em dúvidas aspectos do futebol ligado a tradições locais 

como o drible acusado por vezes de não ser objetivo (p126). Esse “estilo globalizado” (p27), não pode ser 

reduzido a um dualismo opositivo, pois a mundialização do futebol exige a convivência, tanto harmônica 

quanto conflituosa, entre os paradigmas do futebol: futebol-arte/futebol-força, por meio dos quais 

pensamos o projeto coletivo de construção de nossa identidade (p120). 
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Denominamos como esporte as práticas corporais competitivas 

institucionalizadas, estas são derivadas das atividades corporais não competitivas ou não 

institucionalizadas realizadas ao longo do processo histórico, são derivadas dos jogos e 

brincadeiras característicos de cada cultura (Lemos, 2008:11). Adaptando-se a essa 

definição, o futebol é o mais difundido esporte em todo o mundo, entretanto a maneira 

como ele desenvolveu-se variou de região para região, produziu histórias e significados 

bem diferentes que relacionam o esporte com a cultura das sociedades transformando-o 

em um significativo fenômeno social. 

Ao utilizarmos a história como uma possibilidade de análise do futebol, 

podemos observá-lo como um fenômeno sociocultural de grande abrangência e 

visibilidade. Recorrer à história com sua metodologia e teoria, é ampliar a análise sobre 

esse esporte, lidando com as diversas  narrativas que o traduzem como um amontoado 

de curiosidades relembradas por um registro memorial, seja individual ou coletivo, de 

grupos e instituições sem muitos nexos entre si.  

Dessa forma o estudo do futebol nos permite debruçar sobre contradições das 

sociedades. No caso, interessa-nos a análise da sociedade brasileira, refletida na divisão 

entre tradição e modernidade, que no âmbito esportivo situa-se em debates como 

amadorismo versus profissionalismo; as questões envolvendo etnias e gêneros; o 

autocontrole das emoções; a moralidade e a disciplina; a concepção estética de beleza e 

a estruturação dos espaços de lazer específicos para cada grupo social como os clubes. 

Essas são algumas entre muitas possibilidades possíveis que justificam a necessidade do 

estudo da história do esporte. 

Utilizando o C. A. Paulistano e o Fluminense F. C. como objetos de análise, 

procuro discutir a construção das identidades clubísticas dessas duas agremiações, 

durante as três primeiras décadas do século XX, momento da História do Brasil que 

considero fundamental para compreender a ascensão do futebol nas cidades do Rio de 

Janeiro e São Paulo. O que torna esses clubes especiais é que em determinado momento 

eles, mais do que os outros, serviram como instrumentos de consolidação de uma 

determinada identidade regional, calcada na elegância, sofisticação e riqueza. Tudo isto 

em um momento de disputas entre as duas cidades pelo domínio político e cultural da 

nação, quando estava em disputa a definição do que era ser brasileiro. Tais identidades 

construídas impuseram a imagem dessas agremiações um caráter elitista em 
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contraposição a outros clubes que adquiriram uma imagem popular, tais características 

verdadeiras ou não se perpetuam até os dias atuais. 

Para o prosseguimento deste trabalho, é importante explanar o que entendemos 

por elite e, em particular, por clubes de elite. Tentar definir o significado do termo elite 

é uma tarefa complexa e de difícil compreensão, afinal não existe uma definição precisa 

para tal termo. Em sua teoria das elites, o filósofo e historiador italiano Noberto Bobbio 

(2004) compreende que, em toda a sociedade, existe sempre uma minoria que por várias 

formas é detentora do poder em contraposição a uma maioria que dele está privado. Este 

poder pode acontecer nos domínios: econômico, ideológico, político e cultural. Segundo 

essa teoria, o poder pertence a um restrito círculo de pessoas que toma e impõe decisões 

válidas para todos os membros do grupo. Bobbio inspira-se na teoria das elites do 

cientista político Gaetano Mosca, que baseado em filósofos como Saint Simon, Taine, 

Marx e Engels, afirma que em todas as sociedades existem os governantes e os 

governados, a primeira é sempre menos numerosa que a segunda. As primeiras seriam 

as elites que ocupam todas as funções públicas, monopolizam o poder e gozam de seus 

privilégios, enquanto a segunda é regulada e dirigida de modo mais ou menos legal. 

(Bobbio & Matteucci & Pasquino,2004:385). Tais elites não compõem um corpo 

unitário e nem articulado, elas podem ser de cunho aristocrático-autoritário ou 

democrático-liberal. Para Mosca, a democracia não implica a não existência de elites, 

implica sim – em certo princípio específico – a formação das elites que se coaduna com 

o princípio de igualdade de todos os homens e da autonomia do indivíduo (Bobbio & 

Matteucci & Pasquino,2004:389). 

Partindo da definição construída por Nobert Bobbio, é possível compartilhá-la 

com o entendimento que Jeffrey Needel possui sobre as elites na Belle époque 

brasileira. Em sua obra Belle Époque Tropical (1993), o historiador a compreende como 

um grupo ou instituições identificadas com uma definição mais ampla de poder – poder 

derivado da riqueza econômica ou um status social reconhecido, bem como uma 

posição política influente. A natureza qualitativa da elite por ele apresentada enquanto 

“alta sociedade” é uma combinação de caracteres que abrangem ricos, poderosos e 

educados. Todos esses fatores são necessários para o ingresso nessa elite da Belle 

Époque. Tal definição diferencia-se da visão aristocrática de elite, pois o pertencimento 

a ela não é por nascimento e nem eterno, pode desaparecer caso percam riqueza e 

contatos (Needel,1993:275). 



 

19 

 

 Surgidos com o desenvolvimento do capitalismo, os clubes são instituições 

privadas criadas por um grupo de pessoas que se associam livremente e que partilham 

certos interesses comuns que envolvem atividades de cunho cultural, recreativo, 

desportivo e, em certos casos, político. Para ser sócio de um clube, é necessário pagar 

uma quota que permite desfrutar das instalações e dos eventos. 

Ao pensarmos a definição de clube de elite, precisamos em primeiro lugar 

entender que toda instituição associativa que cria normas de pertencimento ou não a 

seus quadros é restritiva, independente da origem socioeconômica de seus membros. 

Assim todo o clube de certa forma é de elite. Entretanto, o que comumente 

denominamos de clube de elite são aquelas instituições cuja maioria de seus membros 

pertencem ao conceito exposto por Bobbio e Needel, ou seja, associações compostas por 

nomes influentes na sociedade e que conferem ao clube certos atributos e representações 

que o distingue de outros cujos membros, em sua maioria, não possuem o mesmo 

prestígio. 

Por serem fundados por sócios pertencentes às famílias mais tradicionais do Rio 

de Janeiro e São Paulo, Fluminense e Paulistano enquadram-se nesta denominação. Em 

seus salões circularam nomes influentes de famílias como os milionários Guinle e 

Prado, intelectuais como Coelho Netto e Mario de Andrade, famílias de influência 

política como os Sales, os Alves ou os Vargas, além de nomes famosos que se 

associavam ou se apresentavam nestes clubes conferindo a essas instituições um caráter 

distinto em relação aos outros. No caso específico dessas instituições, suas imagens 

tornaram-se emblemáticas do que é ser um clube de elite em essência, viraram inclusive 

um modelo a ser seguido por outras agremiações. 

A associação destes clubes de elite com um esporte, que inicialmente era 

praticado por poucos, mas que rapidamente popularizou-se, é revelador das tensões que 

e o futebol causou nessa estrutura, uma tensão que reproduz uma configuração social 

onde o setor privilegiado teve que conviver nos espaços onde se praticava o futebol com 

uma base social recém-liberta do cativeiro, e que buscava uma cidadania trazida pela 

república e que se mantem até os dias atuais. 

 Nessa perspectiva estudo do futebol como um fenômeno social na vida brasileira 

contribui para o conhecimento de nossa sociedade. Uma vez que tal esporte integra-se 

ao cotidiano de milhares de cidadãos, não só como uma paixão que movimenta milhões 

em negócios, mas como fator político e como espaço de negociação entre grupos 
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sociais. Estes dão ao futebol uma característica que vai além do esporte em si, tornando-

o espaço de representações tanto simbólicas como sociais que permitem explicar como 

funciona uma parte da sociedade brasileira.  

Se nem tudo pode ser analisado pelo futebol, muitos dos enigmas que compõem 

a sociedade estão presentes nele e podem ser entendidos a partir dele. Compreender a 

sua prática nos clubes e federações, garante uma percepção mais localizada das tensões 

que marcam a constituição da sociedade brasileira nos microespaços que se dão as 

relações cotidianas, o que torna esse esporte um objeto de estudo importante para a 

análise social. Portanto é como fenômeno social que pretendemos apresenta-lo, 

utilizando os clubes como células do desenvolvimento desse esporte. 

 O futebol é um espaço de conflitos e mediações em que se reflete a 

complexidade das relações que caracterizam a nossa sociedade. Inicialmente como um 

esporte de rapazes da alta sociedade, ganhou as camadas intermediárias e baixas, sua 

popularização foi um fenômeno mundial, adequou-se às particularidades de cada país.   

 A historiografia sobre do futebol no Brasil tem atribuído a popularização do 

futebol à ascensão dos clubes de várzeas e subúrbios, desprezando o aumento de 

torcedores em outros clubes considerados de elite. Especialmente nos casos do 

Paulistano e do Fluminense, clubes que apresentavam uma crescente popularidade 

apesar de seu caráter de distinção, tal esquecimento consolidou uma identidade elitista 

para essas agremiações avessas à participação popular (o que nem sempre é verdadeiro). 

Como instituições catalisadoras de público, clubes tidos como de elites também 

representaram as tensões que ocorriam dentro de um universo social metropolitano, 

industrial e cosmopolita em processo de transformações econômicas, sociais, políticas e 

culturais que paulatinamente incorporavam novos segmentos da população desde a 

Proclamação da República e da Abolição da Escravidão. Tudo isso torna esses clubes 

bons exemplos para pensar a sociedade que representam  

O pertencimento clubístico implica a identificação de um indivíduo a uma 

coletividade, independente de sua posição social. Isto é relevante em um país onde é 

quase uma obrigação a cada pessoa (principalmente do sexo masculino) torcer por um 

time de futebol, como afirma o antropólogo Arlei Damo, não tê-lo é pagar um certo 

ônus social, logo é preferível ser alguém do que ninguém, ter um clube de futebol, 

mesmo que de “de boca” é se integrar a uma dada comunidade de sentimentos, não 
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torcer por clube algum é usar uma mascara que o torna apenas um indivíduo, solto sem 

a segurança de uma coletividade (Damo,2005:90).   

 Para realizar a tarefa de olhar o futebol e seus clubes através da História, é 

preciso enfrentar o desafio de conferir significados às histórias registradas. Não só para 

preservá-las na memória, mas para conferi-lhes significações contextualizadas em seu 

tempo, permitindo explorar suas diferentes interpretações. Segundo Geertz, o futebol e 

seus rituais são uma verdadeira liturgia lúdica do próprio jogo do mundo, um drama em 

que existe uma comunhão entre os atores e o público ao redor, que ajuda o homem a 

encontrar o sentido de sua existência. Contudo, é preciso interpretar de maneira densa a 

rede dos seus significados (Geertz, 1989: 303). Devemos compreender o futebol não 

como algo em si, mas como produto histórico e cultural sobre o qual são atribuídas 

diferentes significações, dessa forma não existe “uma história do futebol”; existem 

“histórias do futebol”, passíveis de serem narradas e que estas não dependem de um 

referencial teórico único que oriente o olhar de quem narra, mas precisa de uma 

interpretação das fontes acessadas pelo narrador fundamentais para os estudos 

históricos.  

Entre as muitas formas que pretendem explicar a função social do futebol, está 

aquela que entende o futebol como objeto de representação simbólica da sociedade, 

tanto em seu funcionamento global, como em universos específicos. Através de seus 

ritos e símbolos o futebol funciona como um microcosmo da sociedade, um espelho 

verdadeiro ou não das relações sociais. O futebol e suas representações rituais tornaram-

se um instrumento de construção de diversas identidades. Se por um lado a seleção 

brasileira ajudou na construção da identidade nacional, os clubes formaram identidades 

locais, regionais, organizadas em comunidades cada qual com os seus rituais e 

tradições. 

O estudo das tradições é um ponto fundamental para a realização desta pesquisa, 

oriundo da história social esses estudos foram feitas por uma corrente de orientação 

marxista que vincula as questões estruturais aos fenômenos socioculturais envolvidos 

no processo histórico. Nesse sentido, a obra de E. P. Thompson já aponta no prefácio 

seu livro clássico de 1963, A formação da classe trabalhadora na Inglaterra 

(Thompsom:1987), a abordagem da experiência histórica da construção dos laços 

identitários entre os trabalhadores ingleses, tal análise trata de um processo constituído 
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empiricamente por indivíduos e grupos sociais particulares, que constroem relações 

partilham valores e opõem-se a partir de seus próprios interesses. 

Na mesma matriz, Hobsbawm & Ranger (1997) analisam o desenvolvimento dos 

esportes por meio das invenções das tradições entendendo por tradições inventadas, o 

conjunto de práticas reguladas por regras tácitas ou abertamente aceitas, tais práticas de 

natureza ritual ou simbólica visam inculcar certos valores e normas de comportamento 

através da repetição (Hobsbawm & Ranger:1997:9).  

Para esses autores, o período de origem do esporte moderno é resultado de um 

momento histórico de produção de tradições em massa, o final do século XIX e início 

do XX. O ambiente desse período criou grupos sociais e contextos que geravam a 

necessidade da criação de instrumentos de identidade e coesão social que estruturassem 

as relações sociais. Era necessário estabelecer padrões que caracterizassem as classes 

altas em uma época de ascensão de novas profissões de classe média-alta que cresciam 

rapidamente em países em fase de industrialização. A educação teve um papel 

importante nesse processo, pois, ter somente a educação primária classificava as pessoas 

como membros das classes inferiores, a educação secundária determinava status de 

classe média e a educação superior dava status de classe alta. 

 Com relação às agremiações esportivas, esses autores destacam que as tradições 

inventadas no século XIX tentar demonstrar a coesão social de um determinado 

agrupamento social ou comunidade, talvez por essa razão uma certa historiografia  

tenha classificado os clubes de elite como um grupo homogêneo sem tensões internas. 

Porém ao compartilhamos dessa visão teórica, percebemos que esses clubes – mesmo 

com muito em comum – não conseguiram por todo o tempo, apresentar uma estratégia 

de ação conjunta, permitindo a ocorrência de conflitos entre eles que podem ser 

percebidos na análise de suas histórias. 

Ainda que os esportes tenham adquirido centralidade nos tempos modernos, ele 

não é invenção do presente. Resulta de conceitos e práticas estruturadas no passado e 

que foram modificadas. Se pensarmos dentro do universo dos principais clubes 

brasileiros, cada um deles possui uma representação que foi construída ao longo do 

tempo por diversos atores ligados ao mundo esportivo e que foi incorporada como 

verdade absoluta à sua história, ajudando no estabelecimento de uma imagem (tanto a 

imagem pública como a autoimagem) com significados próprios. O Fluminense e o 
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Paulistano representariam a imagem da origem aristocrática – seriam clubes marcados 

por uma distinção social.  

Intencionamos, através deste estudo, demarcar o ponto de inserção e, também, 

de abrangência dos clubes pesquisados na formação de suas identidades, para tal é 

necessário compreendermos a história do futebol no Rio de Janeiro e São Paulo e 

relacioná-las com o ambiente político, cultural e econômica e do período inicial do 

século XX.  

O presente trabalho procura deslocar o foco da pesquisa do futebol praticado por 

selecionados nacionais para o universo social dos clubes. Nosso enfoque, com já 

afirmamos, transita nas práticas e representações de dois dos mais importantes clubes do 

período amador, o Fluminense F. C. e o C. A. Paulistano. A composição aristocrática e 

burguesa desses clubes no início do século XX fez com que o futebol adquirisse dentro 

deles um evento de distinção da alta sociedade, em termos de linguagem, vestimenta e 

elegância. Tal postura perdeu força quando o futebol popularizou-se, e esses clubes 

foram obrigados a ressignificarem-se. A partir desse momento de ressignificação cabe 

saber de que forma determinadas maneiras de observa-los foram construídas 

historicamente e transmitidas de geração a geração. 

 Levando em consideração essas afirmações, pretendemos levantar possíveis 

explicações, sobre a formação dessa identidade.  Como ela foi construída? Qual a 

relação dela com o desenvolvimento do futebol e de outros esportes nas cidades do Rio 

de Janeiro e São Paulo durante a fase amadora do futebol?  De que forma essa 

identidade clubística local marcada pelo refinamento e pela distinção relaciona-se com 

outros clubes surgidos no mesmo período? Quais seriam os artífices que ajudaram na 

construção dessa imagem? Quais os fatores sociais, étnicos e estruturais predominantes 

nesses clubes?  Qual a relação entre as atividades esportivas e sociais praticadas neles e 

as iniciativas civilizatórias, como a higienização e a eugenia? Como esses clubes se 

posicionaram nas questões políticas que envolveram suas Ligas e Federações? Como 

eles definiram-se no debate amadorismo versus profissionalismo? Qual o peso das 

necessidades econômicas nas opções políticas e esportivas desses clubes? Tudo isso 

será analisado à luz da história. 

 Para responder a essas indagações, alguns referenciais teóricos são necessários 

para definição de determinados conceitos que serão utilizados no decorrer de nossa 

narrativa. Algumas correntes já são bastante conhecidas daqueles que estudam o campo 
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esportivo. Entre os principais arcabouços teóricos sobre os esportes estão as pesquisas 

de Nobert Elias e Eric Dunning (1991). Esses autores destacam a relação entre a criação 

da corte no século XVI e dos jogos do século XVIII como instituições fundamentais do 

processo de civilização do homem ocidental, promovendo mudanças nos 

comportamentos e sensibilidades que caracterizam o processo civilizatório. Os esportes 

modernos são para eles o resultado desse processo histórico e possuem regras 

disciplinadoras que transformam a violência real em violência simbólica. 

Os autores fazem uma conexão entre o desenvolvimento do passatempo com 

características esportivas e o desenvolvimento da estrutura de poder na sociedade 

inglesa. A experiência do parlamento formado no século XVIII propiciou o rodízio no 

poder entre os grupos políticos dominantes da Inglaterra e foi um fator que contribuiu 

para um processo de valorização das regras que deveriam ser respeitadas de modo a 

evitar os abusos e a violência no jogo político. Ao definir regras no campo político, a 

Inglaterra descobriu a possibilidade de viver em uma sociedade baseada no 

autocontrole. A “parlamentarização e a “esportização” juntos buscaram a possibilidade 

de atingir um equilíbrio através da contenção dos impulsos, ao mesmo tempo em que 

oferecem oportunidades de eventuais rompantes em um “fluir de emoções”, seja na 

política ou no esporte. 

Todavia, o historiador José Sergio Leite Lopes, ao estudar os efeitos das 

tradições no mundo do trabalho, chama a atenção sobre a advertência de Elias de que a 

tradição pode dar lugar não à construção de um instrumental de resistência que sirva de 

libertação do maior número de pessoas; ao contrário, pode levar a um certo fechamento 

e aristocratização de um pequeno grupo, dessa forma é necessário estar atento à 

especificidade de cada grupo. (Lopes,2013:76). A classe privilegiada economicamente, 

a burguesia, inventa atividades esportivas para satisfazer as suas necessidades, com esse 

propósito surge um novo meio de educação: o esporte. Tal objetivo constitui uma forma 

de ocupação do tempo ocioso, com atividades capazes de lhe dar distinção e 

aproximação com valores aristocráticos ainda muito fortes nas sociedades europeias. 

Tanto a burguesia como a aristocracia tentam manter esses esportes sob seu 

domínio e como meio de distinção. Uma das maneiras de conseguir isso seria vedá-lo à 

participação de outros grupos sociais, transformando-os em uma prática de cavalheiros 

que os exerciam sem nenhum outro objetivo senão o lúdico, daí a compreensão de 

amador como aquele que não é nem operário, nem artífice e que tem meios de sustento 
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que permitem a prática do esporte como passatempo. Nesse período os esportes 

modernos conseguem se justificar como um fim em si mesmo, como algo prazeroso, 

saudável e socialmente valioso. O esporte representa – em sua gênese – uma atividade 

de ócio da aristocracia e da alta burguesia inglesa, assim como meio de educação social 

para seus filhos, assume uma configuração própria.   

Em complemento às ideias de Elias, Pierre Bourdieu entende os esportes a partir 

da concepção de campo. Ao propor a elaboração de uma sociologia do esporte, 

Bourdieu (1983) sugere que não é possível analisar um esporte independente do campo 

esportivo, é necessário compreender o espaço que ele possui dentro dos esportes. 

Depois, é preciso relacioná-lo com o espaço social, estabelecer as prioridades 

socialmente pertinentes que fazem com que esse esporte afine-se com outros interesses 

além do próprio esporte, para não torná-lo um campo fechado, pois está inserido no 

universo de práticas e consumos estruturados e constituído como sistema 

(Bourdieu,1990a:210). 

Para o autor francês, campo é o espaço onde as posições dos agentes se 

encontram a priori fixadas. O campo se define como local onde se trava uma luta 

concorrencial entre os atores em torno de interesses específicos que caracterizam a área 

em questão. Todos os atos agem no interior de um campo socialmente pré-determinado 

(Bourdieu,1983: 190). 

Bourdieu divide o campo em dois polos opostos: os dominantes e os dominados. 

Os dominantes possuem maior capital social e os dominados, menor. Os que possuem 

maior capital social possuem individualmente maiores prestígio e celebridade e têm 

ainda o poder de impor-se aos demais do campo (Bourdieu,1983:21).  

As relações de poder no interior do campo reproduzem outras relações sociais 

que lhe são externas. A circulação de determinados bens simbólicos assim como o 

consumo de certos produtos confirmam isso (Bourdieu,1983: 24).  As relações entre os 

agentes do campo reproduzem as relações existentes na sociedade. A história do campo 

é a história da luta entre as correntes dentro do campo (Bourdieu,1983:26 -27). 

As diferentes posições no espaço social correspondem a estilos de vida que são a 

tradução simbólica das diferenças das condições de existência. As práticas 

correspondem às expressões sistemáticas das condições de existência, pois são produtos 

do habitus. A correspondência entre o espaço das condições sociais e o espaço dos 

estilos de vida produz práticas infinitamente diversas e imprevisíveis, mas sempre 
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encerradas nos limites das condições objetivas das quais eles são produto e as quais elas 

estão adaptadas. O que se traduz em estilos de preferências cujas oposições desses 

estilos formam as distinções simbólicas. Casas, móveis, quadros, livros, automóveis, 

cigarros, perfumes e roupas manifestam distinção. Práticas como esportes, jogos, 

distração culturais também. O gosto, o refinamento ou a apropriações de determinados 

objetos estão no princípio do estilo de vida de determinados grupos. Estilo de vida é um 

conjunto unitário de preferências distintivas que exprimem a lógica específica de cada 

um dos espaços simbólicos, a mesma intenção expressiva representadas na mobília, 

vestimenta, linguagem, gostos e passatempos (Bourdieu,1983:82-83). O esporte dessa 

forma também aparece como elemento de distinção dentro de campo específicos. 

Utilizados esses pressupostos, acreditamos que para a distinção materialize-se, 

torna-se necessária a observação das condições materiais que permitem a essas classes 

mais abastadas adquirir um status social que as diferencie das outras.  Ao longo dessa 

pesquisa, deparamos-nos com uma farta documentação sobre as condições financeiras 

dos clubes, relatórios que indicam a prosperidade ou não das suas finanças. O aspecto 

econômico dos clubes é um fator que levaremos em consideração e que é pouco 

ressaltado nas análises sobre o futebol.  

A tese de doutorado de João Malaia Santos (2010) – A revolução vascaína – foi 

importante para este trabalho, pois demonstra que o futebol deve ser levado em 

consideração no seu aspecto histórico, social e econômico. Sua inovação consiste ao 

tratar novas fontes como os relatórios econômicos dos clubes, as rendas e despesas que 

envolviam o futebol, o preço dos ingressos e muitas outras fontes que demostram que o 

esporte já era visto por determinados dirigentes como um negócio a ser gerido como tal 

e que as análises sobre a adoção ou não ao profissionalismo devia levar em 

consideração esse aspecto. 

Apesar disso, não podemos exagerar na importância das análises econômicas, 

sobre o risco de cairmos em um certo economicismo que tende a pautar a ação humana 

apenas à racionalidade dos números, dispensando outros aspectos tão ou mais 

importantes do que estes. O futebol como fenômeno social é mais amplo do que as 

análises econômicas e mais complexo do que uma relação de mercado. No entanto não 

devemos ter preconceitos e dispensar essas análises, pois elas possuem um peso que nos 

permite determinar parte de uma compreensão mais abrangente desse esporte. 



 

27 

 

O mesmo pode ser dito sobre a esfera política, o debate em torno do controle 

sobre o futebol passa pela história política. A política é um campo fértil para o 

entendimento do futebol, cada vez mais os estudos sobre o tema têm levado em 

consideração essa perspectiva como uma das formas de explicação para a organização 

do futebol, seja no papel desempenhado pelos dirigentes, seja na interferência do Estado 

neste esporte a partir de seu potencial de mobilização popular que os clubes 

representam.     

 René Rémond (1918-2007), na obra Por uma História Política (2003), atua 

como organizador de uma série de textos que busca recuperar o papel da política na 

historiografia. O autor faz um balanço da trajetória da história política. Em um primeiro 

momento, a política foi hegemônica na explicação do processo histórico, mas em um 

segundo momento recebeu críticas que a desqualificavam e a colocaram no ostracismo 

até os anos de 1960.  

Nessa década, ocorreu o que o autor denomina como retorno ou ressurgimento da 

História política, à medida que se compreende que os fatos estão interligados entre si, 

ou seja, os fatores econômico, social e cultural não estão e nem podem estar dissociados 

do processo político, visto que todos determinam e são determinados no processo 

histórico. Além disso, o autor acredita que o retorno ou ressurgimento do enfoque 

político dá-se pelo fato da ampliação do papel do Estado na sociedade, com isso ocorre 

uma maior atenção aos fatos políticos. A interdisciplinaridade é outro ponto destacado 

no retorno da História política nas questões historiográficas da atualidade que usufruem 

de técnicas e métodos das outras ciências sociais (Rémond,2003: 15 a 20). 

 Tal perspectiva da História politica nos permite perceber o futebol como um 

campo de disputas políticas pelo controle do campo esportivo, as agremiações 

esportivas, são também espaços de relações políticas. Fluminense e Paulistano 

inseriram-se nas disputas em torno da organização do futebol no Brasil, foram peças-

chave na criação e funcionamento das Ligas que geriam o futebol e nos debates sobre a 

profissionalização do atleta nos anos de 1920 e 1930. 

A partir desses referenciais, acreditamos que seja possível realizar análises 

econômicas e políticas sem abrir mão das análises culturais. Roger Chartier – ao pensar 

a proposta de história cultural – chama a atenção para importância de se abandonar a 

dicotomia entre um nível econômico determinante e um cultural ou ideológico, reflexo 

do primeiro, o mesmo pode ser dito da esfera política. Para Chartier, é imprescindível 
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“repensar completamente a relação tradicional postulada entre o social, identificado 

com um bem real, existindo por si próprio, e as representações, supostas como 

refletindo-o ou dele se desviando” (Chartier, 1990:27). Porque o que chamamos de 

relações econômicas e sociais “se organizam de acordo com lógicas que põe em jogo, 

em ato, os esquemas de percepção e de apreciação dos diferentes sujeitos sociais” 

(Chartier,1990:66). Em suma, toda a prática – seja econômica ou política – implica 

representações, assim como toda representação é uma prática. 

Esse manancial teórico permite-nos pesquisar o esporte, em especial o futebol, 

em um determinado recorte histórico de forma densa, tendo como objetivo entender as 

representações e conceitos, formulações teóricas e ações, construções estéticas, políticas 

econômicas e ideológicas. Conhecer o Fluminense F.C. e o C. A. Paulistano a partir de 

uma perspectiva historiográfica permite múltiplas abordagens capazes de evidenciar 

rupturas e continuidades que integram o movimento esportivo como extensão do 

movimento social enfatizando as tradições, paixões, desejos e vontades presentes neste 

tema. Isso justifica a análise comparativa entre os clubes. 

 A questão fundamental que envolve o estudo comparativo entre esses dois 

clubes é a difícil convivência entre amadorismo puro e falso amadorismo, uma temática 

importante para os estudos acerca do futebol nesse período, tal convivência acontecerá 

de forma bem distinta em cada uma dessas agremiações, buscamos explicar a partir da 

metodologia comparada porque dois clubes com identidades tão próximas vão em 

determinado momento seguir caminhos tão opostos. O Paulistano prefere extinguir o 

seu departamento de futebol a profissionalizar-se, enquanto o Fluminense de defensor 

do amadorismo passa a liderar a luta pelo profissionalismo.  

A história comparada é uma metodologia bastante útil quando analisamos clubes 

de futebol, mas precisamos tomar cuidados ao utilizá-la. Em primeiro lugar é preciso 

saber o que comparar. Para Émile Durkheim, existem dois tipos possíveis de 

comparações: as que envolvem sociedades com a mesma estrutura e as basicamente 

diferentes. Para Max Weber, com a comparação conseguimos ver o que não está lá, 

entender a importância do que está ausente, este é o fator motivacional de uma análise 

comparativa (Kocka,31:2003). Baseando-se em Kocka (2003), podemos entender que 

comparar em história significa discutir dois ou mais fenômenos históricos 

sistematicamente a respeito de suas igualdades e diferenças, esperando alcançar 

determinados objetivos metodológicos. Descritivamente, esse método permite 
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esclarecer os perfis de casos singulares e contrasta-los com outros, ajudando a cimentar 

noções de particularidade e identificar questões que de outra forma podiam perder-se. 

Para o historiador Ciro Flamarion (Cardoso & Brignoli,1983:410), o método 

comparativo tem uma insuficiente elaboração teórica que precisa ser aperfeiçoada, 

todavia os historiadores não devem vê-lo como um processo entre outros sendo usado 

ou não segundo seu arbítrio, e sim, ter em conta sua utilização sistemática, pois pode ser 

muito útil, ganhando força por meio do contato com outras ciências sociais.  

Buscamos com o método comparativo explicar as semelhanças e diferenças de 

duas instituições esportivas de origem análoga em São Paulo e Rio de Janeiro. 

Sociedades – em muitos pontos – parecidas, mas que possuem rivalidades profundas em 

um momento de afirmação de múltiplas identidades regionais e nacionais a partir da 

Abolição da Escravidão e da Proclamação da República. 

Ainda assim é preciso tomar cuidado para não usar esse método incorretamente, 

é preciso evitar a comparação de totalidades para que as individualidades não se 

percam. Deve-se decidir quais pontos comparar; a comparação implica seleção e 

abstração. Para tanto é necessário, ao utilizar o método comparativo, tratar os 

fenômenos históricos como unidades de comparação e – ao mesmo tempo – como 

componentes de um todo maior. Cabe ter cuidado também ao escolher exatamente o que 

comparar e o que não comparar, para evitar comparações genéricas, que caiam na 

superficialidade e que impeçam a compreensão especifica de cada fenômeno.  

Paulistano e Fluminense não serão apresentados como uma simples reprodução 

dos demais clubes, o nosso interesse é o de buscar na comparação, a sua marca de 

autenticidade, identificar as peculiaridades que fizeram com que essas instituições 

assumissem um caráter emblemático para a comunidade que direta ou indiretamente 

relacionou-se com eles. Dessa forma é necessária a abordagem de suas estruturas 

físicas, as outras atividades esportivas realizadas por eles além do futebol, suas relações 

com os outros clubes e federações, o perfil de seus associados e logicamente observar as 

relações entre os dois clubes em especial nos encontros esportivos e nas disputas 

políticas em torno da profissionalização do atleta de futebol. Para tal será dado um 

enfoque na história do particular, os estudos de casos e das diferenças buscando – 

quando possível e necessário – estabelecer um quadro comparativo entre as duas 

agremiações. 
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Ao mesmo tempo não podemos ver estes clubes à parte do debate mais amplo 

acerca do futebol como fenômeno social. O desenvolvimento histórico do Fluminense e 

do Paulistano não dispensa a análise das questões que envolvem a historiografia sobre o 

tema. 

Ao analisar o desenvolvimento do futebol no Rio de Janeiro, o historiador 

Ricardo Pinto dos Santos2 alerta que, para compreendermos a história do esporte na 

capital, se faz necessário um estudo amplo sobre os mais diversos aspectos 

socioculturais existentes em uma sociedade. Em seu estudo comparativo do 

desenvolvimento do futebol entre as cidades do Rio de Janeiro e Buenos Aires3, o autor 

chama a atenção para as transformações ao longo dos anos no esporte que estão 

diretamente inseridas nos amálgamas sociais ocorridos no período. A maneira como o 

futebol desenvolveu-se no Rio de Janeiro e Buenos Aires obedeceu ao contexto vivido, 

não ocorreu isolada das transformações urbanísticas e suas consequências sociais. 

Entendendo que o mesmo aplica-se à compreensão do futebol para quaisquer outras 

cidades, percebemos que aspectos como inserção social, racismo e identidade 

regional/nacional compõem a tríade básica para entendermos o esporte no início do 

século XX, tanto no Rio de Janeiro como em São Paulo. Sobre esse eixo diversos 

trabalhos acadêmicos têm sido realizados, quase todos eles têm como ponto de contato 

as obras de Mario Filho e Thomas Mazzoni, dois jornalistas respectivamente vinculados 

ao futebol carioca e paulista que a partir dos anos de 1930 tiveram a preocupação de 

registrar as histórias do futebol e dar a elas um sentido mais amplo e coerente. 

  Torna-se praticamente impossível estudar o futebol na época do amadorismo 

sem passar pela obra de Mario Filho, O negro no futebol brasileiro4. Sua influência é 

gritante na maioria dos trabalhos sobre o tema. Não podemos deixar de perceber que a 

obra de Mario Filho foi uma matriz significativa que permeou a compreensão sobre 

quase toda a História do futebol, seus escritos (influenciados por Gilberto Freire) 

ajudam-nos a refletir sobre o futebol e seus significados.   

                                                 
2 SANTOS, Ricardo Pinto dos. Uma breve história social do esporte no Rio de Janeiro. In: História: 

Questões e Debates – Esporte e Sociedade. Curitiba, PR: Ed. Da UFPR, ano 1. N. 1: 1980, p33 e 34. 
3 ____________ Entre “Rivais”: Futebol, Racismo e Modernidade no Rio de Janeiro e em Buenos 

Aires (1897-1924). Rio de Janeiro: Mauad, 2012.  
4 O livro foi publicado originariamente em 1947. Na reedição de 1964 foram acrescentados mais dois 

capítulos, a cada nova edição o autor fazia modificações no corpo do texto.  A publicação mais recente foi 

lançada em 2003, utilizamos esta em na pesquisa. 
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A obra de Mario Filho possui uma narrativa lógica baseada em três momentos 

bastante integrados: a chegada do futebol inglês e elitista, a sua popularização e, por 

último, o papel do negro nesse processo. O livro sofreu um acréscimo de dois capítulos 

entre a primeira edição de 1947 e a segunda de 1964, quando o futebol brasileiro já 

havia conquistado dois títulos mundiais e Pelé ganhava o status de melhor jogador do 

mundo, isso fez com que o eixo da primeira edição que transitava em torno dos 

jogadores negros Leônidas da Silva e Domingo da Guia, ganhasse um complemento 

vitorioso com a ascensão de Pelé ao estrelato do futebol.  

A tese de Mario Filho dessa forma completa-se com a junção nesse atleta do 

futebol dionisíaco, mais festivo e gingado característico do jogador brasileiro pela 

contribuição do negro, com o futebol apolíneo, racionalista trazido pelos brancos 

europeus. Escrevendo diariamente nos jornais, Mario Filho começa a interessar-se pelo 

passado do futebol, a cada coluna recuperava algumas histórias do futebol brasileiro. 

Gilberto Freire chama a atenção para o pioneirismo de Mario Filho em estudar o futebol 

sob critérios sociológicos “que tornam seu ensaio obra de importância para o estudo 

sociológico e psicológico da ascensão do negro e do mulato na sociedade brasileira”5. 

O emocional estaria na origem de uma série de atitudes que caracterizaria o 

“jeito de ser brasileiro”. Mario Filho buscava, através do futebol, construir uma 

identidade para o brasileiro, fosse ele jogador ou torcedor, que se caracterizava por 

individualismo e humildade (Antunes, 2004: 133), símbolos de uma brasilidade que 

encontrou, pelo menos nas primeiras edições6, em Leônidas da Silva e Domingos da 

Guia uma espécie de síntese do caráter nacional, não só pelas suas jogadas de artistas da 

bola, mas pelo seu brilho inflamado, em que o talento e a habilidade do negro brasileiro 

foram reconhecidos, admirados e valorizados por intermédio de Leônidas, 

principalmente após sua participação na Copa do Mundo de 19387. Por outro lado 

Domingos da Guia possuía os atributos da racionalidade que daria equilíbrio ao talento 

individual. Racionalidade e habilidade estariam em Pelé, na edição de 1964, síntese do 

apolíneo e do dionisíaco responsáveis pela conquista dos campeonatos mundiais de 

1958 e 1962.  

Nos dias atuais, uma série de produções acadêmicas buscam novos temas e 

fontes que permitem romper com essa visão. A posição da História no interior das 

                                                 
5 Ver prefácio in: Filho, 2003: 26. 
6 Na edição de 1964, seu herói torna-se Pelé. 
7  Sobre o sucesso de Leônidas da Silva durante e após a Copa de 1938, ver: Souza (2008). 
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Ciências Sociais impõe-nos à necessidade de ter uma perspectiva interdisciplinar que 

dialogue com outros estudos já consolidados acerca do tema, o que nos leva a não 

prescindir das fontes jornalísticas e dos instrumentais antropológicos que ajudam a 

entender a própria construção do objeto. 

As teses de Mario Filho, antes aceitas como verdades inquestionáveis, foram 

alvo de polêmicas entre aqueles que reproduzem sua estrutura narrativa e aqueles que 

fazem críticas a essa forma. Nos debates sobre a sua obra, vários autores de ambas 

vertentes foram citados e incorporados na construção deste trabalho, ora corroborando 

com suas premissas, ora criticando-as. Assim torna-se necessário explicitar um pouco 

dessa discussão. Selecionamos apenas os autores que tiveram maior importância para 

construção dessa tese, por isso alguns pesquisadores – não menos importantes – não são 

citados, optamos, também por conduzir esse debate ao objeto que nos interessa, ou seja, 

os clubes de futebol.  

Entre aqueles que compartilham da visão de Mario Filho está Anatol Rosenfeld, 

responsável por uma das primeiras abordagens sobre futebol: Negro Macumba e 

futebol8, escrita e lançada em 1974. Rosenfeld, de origem judia, emigrou da Alemanha 

com a ascensão do nazismo às vésperas da Segunda guerra mundial, radicou-se em São 

Paulo e escreveu em 1956 um estudo em alemão sobre o futebol brasileiro como um das 

principais formas de entender-se a cultura brasileira (Rosenfeld,1993:100). Sua obra 

chama a atenção para a presença do negro no futebol brasileiro. Diante de novas 

perspectivas, o esporte tornou-se para o negro um caminho de fuga que o levava à 

ascensão social. Com o profissionalismo no Brasil, as massas arrancaram das camadas 

superiores o privilégio de praticar o futebol. Por esse movimento, tornou-se o esporte 

nacional por excelência, envolvendo todos os círculos, inclusive as elites. 

 Em seus escritos, Rosenfeld reitera a imagem do Fluminense e do Paulistano 

como clubes de rapazes brancos membros das melhores famílias da sociedade que 

viajavam de smoking e hospedavam-se nos melhores hotéis. Como cavalheiros 

medievais (origem nobre), os primeiro jogadores do Paulistano eram 

predominantemente “paulistas de quatrocentos anos” (Rosenfeld, 1993:80), já o 

Fluminense seria o maior representante da elitização do futebol com fundadores 

                                                 
8 Rosenfeld, Anatol. Negro, Macumba e Futebol. São Paulo, Editora Perspectiva: 1993. 
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nascidos na Suíça e Inglaterra (Rosenfeld,1993:90-91). Para o autor, esses clubes 

criaram dificuldades para a ascensão dos setores populares no futebol. 

 A importância da obra de Rosenfeld não está em seu conteúdo, hoje bastante 

questionado por amplos estudos e pesquisas, mas pelo pioneirismo que representa. A 

conclusão a que chega em seu artigo sobre as práticas futebolísticas no Brasil é 

emblemática e revela como se pode fazer a ponte entre esporte de massa e cultura 

popular.  

Indo ao encontro da visão de Rosenfeld, o antropólogo Roberto DaMatta analisa 

o futebol a partir da ideia de dramatização, como parte dos rituais presentes na 

sociedade, ele ajuda a chamar a atenção para as relações, valores ou ideologias que 

dramatizadas permitem a população contar sua história. Estudar o futebol, segundo o 

autor, é demostrar como o brasileiro expressa-se, apresenta-se e revela-se em um dos 

seus momentos de liberdade social (DaMatta,1982:21), tornou-se um meio privilegiado 

de observar uma série de problemas significativos da sociedade brasileira, o que em 

certa medida justifica a popularidade deste esporte no nosso país. DaMatta indica que é 

fundamental que se visualize o futebol além do seu caráter funcional, pois só desta 

maneira é possível compreender a função política e social deste esporte que traz à tona 

várias tensões sociais, como ele salienta: “são os problemas da nossa própria sociedade, 

daí a dificuldade em percebê-los e discuti-los” (DaMatta,1982: 22). Com base nesta 

indicação, o autor mostra que, no Brasil, o futebol está associado à técnica, à tática, à 

força física e psicológica, mas diferente da sociedade anglo-saxã, no Brasil, atribui-se 

muita importância a fatores como sorte e/ou destino.  

Na coletânea organizada por DaMatta, O universo do Futebol (1982), Luiz 

Felipe Baeta Neves – em um dos capítulos9 – interpreta os clubes de futebol como um 

espaço de aglutinação induzido por seus símbolos, sua história e seus jogadores. Esses 

símbolos manipulam a história de cada clube. A manipulação ideológica da história do 

clube está ligada à compreensão das mensagens emitidas pelo futebol que identifica 

cada um deles com setores sociais (time de elite, time popular, time de negros, time de 

subúrbio etc.) e que concomitantemente valoriza tais setores.10  

Dessa forma, times de massa são vistos como aguerridos, valentes e não 

acomodados, já aos clubes de elite atribui-se afetação, são isentados da rudeza machista 

                                                 
9 Flores, Luiz Felipe Baêta Neves. Na zona do agrião. Algumas mensagens ideológicas do Futebol. In: 

DaMatta,Universo do Futebol Rio de Janeiro: Pinakotheke, 1982. 
10Idem, p53. 
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revestindo-se do manto da fidalguia, bom comportamento e disciplina, os clubes de 

imigrantes são caracterizados como populares, mas ironizados pelos adversários como 

“estrangeiros”. E por fim, os clubes pequenos ou de subúrbio têm pouca torcida e são 

encarados com simpatia pelos adversários11. Tal visão é perpetuada com a afirmação de 

símbolos significativos dessa ideologia, o urubu-animal preto e sujo simboliza o 

Flamengo, o bacalhau alimento típico dos portugueses do Vasco da Gama e o Pó-de-

arroz (produto supérfluo, apontando suposta riqueza, limpeza, dandismo e elitismo 

branco) ao Fluminense. Estes símbolos antagonizam-se: preto, sujo e pobre (Flamengo) 

versus limpo, rico e branco (Fluminense)12. 

 Nas análises de DaMatta e Baeta Neves, o futebol surgiu com um universo de 

possíveis ideologias que ora se aproximam e ora se afastam, contudo é preciso tomar 

cuidado ao trabalharmos essa proposta teórica de forma estruturalista, para não se cair 

na armadilha de não levar em consideração a autonomia presente no campo de estudo 

do esporte, pois, caso contrário, corremos o risco de analisar esse objeto com valores 

pré–estabelecidos pelas teorias clássicas presentes no mundo acadêmico, não 

percebendo o futebol como um fenômeno histórico que possui uma dinâmica capaz de 

lhe atribuir novos significados. 

O fato de orientar-se pela obra de Mario Filho não significa a existência de 

abordagens limitantes ou simplesmente reprodutoras; seria este o caso do historiador 

Joel Rufino dos Santos, outro autor que influenciou essa pesquisa (principalmente como 

uma das primeiras obras lidas por mim) tendo participação fundamental na escolha do 

meu campo de estudo. Sua obra História política do futebol brasileiro, lançada em 

1981, é um pequeno livro de cerca de 90 páginas publicado na coleção Tudo é História, 

da editora Brasiliense.  

Seu reduzido tamanho não impede que o trabalho seja interessante. Ao contrário, 

há um significativo esforço para estabelecer as correlações entre o futebol e os 

processos sociais mais amplos. Já se nota claramente uma intenção de perseguir as 

causas históricas mais profundas capazes de explicar a incorporação e subsequentes 

transformações do futebol no Brasil. O autor segue a mesma periodização de Mario 

Filho, neste sentido ele não inova, a carência de outras fontes faz com que a obra do 

jornalista carioca seja seu único referencial, no entanto interpreta e analisa a obra por 

                                                 
11 Ibidem. 
12 Ibidem. 
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um viés marxista em que o desenvolvimento do futebol é colocado como uma luta de 

classes e o papel dado às determinações econômicas é mais ou menos exagerado. 

 Esse viés marxista está presente ao abordar o aparecimento do profissionalismo 

nos anos 30, enfatizando as “raízes ideológicas” das polêmicas entre amadores e 

profissionais. Neste sentido, “a razão profunda” para o profissionalismo estaria na 

“revolução que vinha modificando a nossa sociedade pela base” (Santos, 1981:48), esta 

seria o surgimento de times populares como o Corinthians e o Vasco da Gama em 

contra posição aos de elite como o Fluminense. Com todas as limitações que compõem 

um trabalho inicial e reduzido, seu grande mérito é o reconhecimento da história como 

um módulo possível, e necessário, para a explicação do fenômeno esportivo, uma ideia 

que aparece de forma inovadora neste trabalho que influencia de forma significativa 

outros empreendimentos acadêmicos que deram ao estudo do esporte uma consistência 

maior.  

Essa influência pode ser vista no sociólogo Waldenir Caldas, em O Pontapé 

inicial: memória do futebol brasileiro (1894-1933), publicada em 1990. A obra é um 

bom exemplo de uma pesquisa acadêmica que reflete as teses de Mario Filho. O autor 

analisa a trajetória do futebol brasileiro da fase amadora à profissional nas cidades do 

Rio de Janeiro e São Paulo. Sua grande contribuição é entender o futebol como história 

social, procurando relacioná-lo com o contexto político-social desse período 

demostrando que ele já era um esporte de massas desde os anos 1920.  No livro, a 

história do futebol brasileiro corre paralela à história do país. Porém com os avanços das 

pesquisas sobre o tema, percebemos que a sua perspectiva foi perdendo força em 

especial pela ausência de uma analise mais aprofundada das fontes. Tal opção permite 

que erros ocorram como apontar Rivadavia Meyer defensor do amadorismo como 

representante do Flamengo e não do Botafogo, o que faz com que o clube da Gávea 

assuma um papel de liderança na defesa do amadorismo que foi na realidade do 

Botafogo13 (Caldas,1990:70).   

É possível perceber que a interpretação do futebol por parte do autor segue as 

teses de Mario Filho, fio condutor da narrativa, porém o discurso racial do jornalista e 

associado a uma batalha política pela profissionalização, quando os progressistas, 

favoráveis a profissionalização seriam os defensores da popularização e modernização 

                                                 
13 Rivadavia Meyer tornou-se presidente do Botafogo apenas por um ano, em 1935, e presidiu a CBD 

entre 1943 e 1955. Durante seu mandato foram realizados os esforços que permitiram a realização da 

Copa do Mundo, no Brasil, em 1950.  
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do futebol e os adversários do regime profissional seriam elitistas que não aceitavam a 

presença dos mais pobres nos estádios e na prática do futebol. Essa estratégia 

maniqueísta acaba por reforçar os caracteres elitistas em relação aos clubes estudados 

nesta tese. Tal discurso simplificador não levou em consideração a complexidade desse 

debate que obras posteriores o fizeram. Dessa forma, a obra de Waldenir Caldas, em 

que pese sua contribuição de analisar a História do futebol por um viés político, se 

encaixaria na concepção do que Antônio Jorge Soares denomina de novos narradores. 

A obra de Antônio Jorge Soares, publicada como tese de doutorado no final dos 

anos 199014, tem como objetivo questionar o paradigma narrativo de Mario Filho e suas 

ambivalências no âmbito da literatura e da História, tratando o jornalista como autor 

ficcional. Partindo dessa premissa, Soares afirma que Mario Filho construiu uma 

narrativa mais literária que verídica que se consolidou através do que ele chama de 

novos narradores (Helal, Soares & Lovisolo, 2001:13); pesquisadores que atualizaram 

essa narrativa épica reforçam a trajetória do negro em três momentos: o de segregação, 

o de resistência e o de afirmação (Helal, Soares & Lovisolo, 2001:26). Por isso o 

futebol seria um espaço onde a democracia atuaria rompendo as barreiras sociais e de 

cor. 

 Tal versão gerou uma polêmica, em especial a denominação de “novos 

narradores acadêmicos”, atribuída àqueles intelectuais reprodutores de Mario Filho 

como uma verdade absoluta. O debate rendeu embates com sociólogos como Mauricio 

Murad e acabou com a publicação de um livro coletivo – A invenção do país do futebol 

(1991) - em que Ronaldo Helal e Cesar Gordon Jr. fazem reparos a possíveis 

inconsistências teóricas na tese de Soares. Polémica a parte a obra de Antônio Jorge 

Soares redefiniu os estudos acerca do futebol obrigando aos pesquisadores a busca de 

novas fontes, o que possibilitou o enriquecimento dos trabalhos promovidos nesta área 

do conhecimento. 

 Talvez o melhor resultado dessa polêmica possa ser expresso na tese de 

doutorado Footballmania: uma história social do futebol no Rio de Janeiro (1902-

1938), de Leonardo Pereira, defendida no departamento de História social da Unicamp e 

lançada como livro em 2000. A obra aprofunda a crítica de Soares, nela Pereira busca 

mostrar a polissemia do jogo e as diversas possibilidades de percepção da sua 

                                                 
14 SOARES, Antônio Jorge. Futebol, Raça e Nacionalidade no Brasil: releitura da história oficial. Rio 

de Janeiro, 1998, Tese de Doutorado – Universidade Gama Filho. 
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apropriação entre outros segmentos da população carioca. A presença dos trabalhadores 

e dos operários foi levada em consideração, rompendo com a lógica imposta por Mario 

Filho, permitindo demonstrar como diferentes práticas e tradições populares 

impregnaram o futebol de significados distintos do relato oficial cristalizado pelo 

jornalista. Influenciado pela perspectiva da História Social de Christopher Hill, E. P. 

Thompson e Hobsbawm; Pereira frisa a condição ativa da cultura operária na difusão do 

futebol na cidade do Rio de Janeiro, rompendo com a visão passiva até então 

dominante. 

 O trabalho de Pereira tornou-se um referencial para as pesquisas sobre o futebol 

em função da grande quantidade de fontes levantadas pelo autor. A pesquisa empírica 

levou em consideração uma série de documentos como relatórios de delegacias de 

polícia, relatórios e atas de assembleia dos clubes e Ligas que até então não eram muito 

observados pelos pesquisadores da área de esporte. 

 O autor realizou um exaustivo trabalho de levantamento da fundação de dezenas 

de clubes na cidade do Rio de Janeiro e o papel ativo no processo de difusão e 

popularização do futebol. Em sua análise, os clubes de elite, em especial o Fluminense, 

aparecem como difusores iniciais do futebol, mas que aos poucos foram obrigados a 

fazerem uma série de concessões em sua visão de futebol para poder manter o controle 

político e a hegemonia técnica do esporte. Apesar da riqueza analítica e compromisso 

com a questão social, a obra não teve o propósito de perceber as tensões internas que 

esse processo de concessão produziu dentro dos clubes de elite. deixando de lado uma 

analise das questões simbólicas e representativas que obra de Mario Filho fundamentou 

sobre a imagem e a autoimagem dos clubes. 

Para historiadores como Bernardo Buarque de Hollanda, a obra acadêmica que 

percebeu com mais justeza o legado de Mario Filho foi: Mil e uma noites de futebol – O 

Brasil moderno de Mario Filho, de Marcelino Rodrigues da Silva (Hollanda,2010: 45). 

Publicada em 2006, nela, o autor busca fazer uma mediação a esse debate e recuperar a 

imagem de Mario Filho como um memorialista, tese que compartilhamos neste 

trabalho. 

 Fazendo incursões na crônica esportiva e na literatura, a principal contribuição 

de Marcelino Rodrigues é nos conduzir ao universo de lendas e histórias contadas e 

recontadas sobre o futebol que tiveram na imprensa esportiva sua principal difusora.  

Nesse processo a figura de Mário Filho foi fundamental no que diz respeito sobretudo à 
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renovação da linguagem e dos recursos de representação dos fatos usados pela imprensa 

esportiva. Marcelino analisa sob uma perspectiva crítica o papel exercido por Mario 

Filho não o vendo como o verdadeiro criador da crônica esportiva, mas não 

desmerecendo seu papel neste setor .  

Utilizando uma metodologia comparativa com o que era produzido até então, o 

autor consegue nos mostrar que de fato o jornalista carioca foi uma personagem 

importante para o futebol brasileiro, principalmente no que se refere ao farto repertório 

de representações construídas em sua narrativa que repercutem no imaginário 

futebolístico nacional até os dias de hoje; o que ajudou a consolidar uma memória sobre 

o futebol brasileiro em que a veracidade ou não das informações tem relevância relativa, 

pois o papel do autor é muito mais do que um intérprete do futebol.  

Mesmo concordando que a forma romanceada com que escrevia levou a uma 

visão mítica da história do futebol, não podemos duvidar da seriedade do cronista. O 

erro cometido por alguns historiadores, talvez seja, como já apontamos, o de utilizar as 

afirmações de Mario Filho como verdades absolutas, sem uma confirmação devida das 

fontes, por outro lado aqueles que negam Mario Filho cometem o erro oposto de não 

levar em consideração seu caráter interpretativo fundamental para a construção de 

diversas tradições presentes no futebol brasileiro.  

Atuando em paralelo a Mario Filho, Thomas Mazzoni é outro referencial 

importante na construção da história do futebol brasileiro, especialmente em São Paulo. 

Quase não existem trabalhos acadêmicos sobre Mazzonni, a posição de destaque dada a 

Mario Filho levou a um certo esquecimento do jornalista paulista, entretanto seu papel 

ativo no jornalismo de sua cidade tornam seus textos muito importantes para 

entendermos o processo de consolidação do futebol, especialmente em São Paulo, sendo 

autor fundamental para o entendimento da construção da identidade esportiva entre as 

décadas de 1910 a 1940. 

 A obra do jornalista é muito citada nos trabalhos acadêmicos sobre futebol, mas 

poucas são as pesquisas especificadamente feitas sobre o autor. Rafael Silva (2013) 

tornou-se uma exceção à regra ao escrever uma dissertação de mestrado sobre o 

jornalista15, orientada pelo historiador supracitado, Leonardo Pereira. Nela, Mazzoni é 

apresentado como um nacionalista e ufanista com relação à seleção brasileira ao mesmo 

                                                 
15 SILVA, Rafael. Ordem em jogo: Jornalismo esportivo, Disciplina e Nacionalismo na produção de 

Thomaz Mazzoni (1920-1940) – Dissertação de mestrado, PUC-RJ. Rio de Janeiro, 2013. 
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tempo em que tentava construir uma imagem para o futebol atrelada à questão da ordem 

e da disciplina (Silva, 2013:24). 

 Mazzoni publicou mais de 20 livros, não só sobre futebol, escreveu sobre 

ciclismo, hockey e outros esportes. Sua coluna na Gazeta era assinada com o nome de 

“Olimpicus”, apelido de família devido ao seu largo conhecimento a respeito dos 

resultados esportivos (Silva, 2013:18).  Na década de 1920 contribuiu com as 

publicações como: O Combate, São Paulo Jornal, Diário Nacional e dirigiu o 

semanário Estampa Esportiva, ajudou a consolidar um estilo de jornalismo esportivo 

mais opinativo, crítico e popular.  

Sua escrita era informal e direta, sem floreios literários tratava-se de um 

jornalismo informativo, mas que não impediu que se transformasse em importante 

agente social e formador de opinião dentro da cidade de São Paulo. Apesar de ter se 

iniciado ao lado de jornalistas como Leopoldo Sant’Anna e Jorge Americano, seu texto 

rompeu com a visão extremamente parcial desses autores em defesa do futebol paulista, 

vendo esse esporte como um fenômeno mais amplo.  

Entre seu livros principais estão: O Brasil na Taça do mundo (1938), Problemas 

e aspectos do nosso futebol (1939), Flô, o goleiro melhor do mundo (1940) e História 

do Futebol (1950), este último muito utilizado neste trabalho pelas informações e 

citações. Nestas obras, Mazzoni defende a intervenção de um órgão público não 

esportivo no esporte com o objetivo de organizá-lo e discipliná-lo, por isso se aproxima 

do intervencionismo varguista, regime que inicialmente era contra (Silva, 2013: 114-

115). Para o jornalista, o Estado deveria intervir para regimentar, fiscalizar e organizar o 

esporte brasileiro. Era importante uma identidade única no esporte subordinada ao poder 

público. 

 Mazzoni foi um crítico do que ele denominava de “clubismo”, responsável por 

fazer os dirigentes trabalharem somente para seus respectivos clubes, isso seria a razão 

das crises e cisões dentro das Ligas e pela indisciplina em campo. O autor compara o 

clubismo aos partidos políticos, e seus dirigentes a representantes destes partidos 

produzindo um “mandonismo crônico” (Silva, 2013:97). Sua crítica era endereçada ao 

faccionalismo presente na política da Primeira República (Lessa,1988) e que foi 

exportada para o esporte.     

Seu estilo sóbrio e factual o afastava de Mario Filho, o autor paulista chegou a 

fazer críticas aos textos publicados pelo Jornal do Sports de propriedade de Mario 



 

40 

 

Filho, acusando-o de atuar de forma irresponsável explorando a paixão do torcedor para 

vender mais (Silva, 2013:154). Diferentemente do jornalista carioca, Mazzoni tinha a 

preocupação de mostrar a veracidade dos fatos apresentados.  Sua narrativa 

complementava-se em longas citações retiradas dos jornais para dar credibilidade ao 

que escrevia. 

Apesar das diferenças de estilo, Mazzoni e Mario Filho aproximavam-se sobre 

vários aspectos. Ao escrever para um público que se expandia junto com as duas 

cidades, esses jornalistas conseguiram entender o futebol melhor do que ninguém, e dar-

lhe caráter identitário, contudo esse caráter foi construído de forma distinta, enquanto 

Mario Filho via no futebol uma nacionalidade marcada pela mestiçagem. Mazzoni dava 

ênfase a uma nacionalidade caracterizada pela disciplina e organização. Com relação à 

importância dos clubes, Mario Filho reafirmaria as identidades clubísticas como um 

fator de promoção do futebol, já para Mazzoni, o culto ao clube levaria a um processo 

de rivalidades prejudiciais ao futebol brasileiro (clubismo) impedindo o 

desenvolvimento do futebol como um esporte disciplinador.  

Com todas as possíveis críticas aos autores, não é possível negar suas 

contribuições ao preservarem a memória do futebol ajudando a transformá-lo em um 

dos pilares da construção da identidade nacional.  

Acreditando que nenhuma fonte é isenta, muito menos as oficiais, não nos 

furtamos a utilizar os dois autores como fontes que, como quaisquer outras, devem 

passar pela analise  interpretativa do historiador a partir de suas opções teóricas e 

metodológicas. 

Dentro da perspectiva acadêmica de análise das fontes, devemos buscar 

interpretar um determinado fenômeno histórico reconstituindo a teia de significados que 

o produziu. Tal necessidade depende da imersão do historiador em seu campo, onde as 

informações adquirem voz através dos arquivos, dos documentos e de outras fontes 

históricas. Para compreendermos o futebol das décadas iniciais do século XX, é 

necessário mergulhar nos arquivos dos clubes e utilizá-los como fontes primárias, 

vasculhar a farta documentação produzida por eles através de seus relatórios, atas de 

assembleias, estatutos, relatos memorialísticos, construções arquitetônicas, monumentos 

e álbuns de recortes de jornais. 

Para a confecção deste trabalho, utilizamos os arquivos do C. A. Paulistano e do 

Fluminense F. C. Esses acervos contam com uma vasta coleção de recorte de jornais em 
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que eram publicadas notícias sobre os clubes, além dos relatórios de trabalhos sociais, 

atas de assembleia e publicações das mais variadas que ajudaram a reconstituir a 

memória dessas instituições. Acreditamos que cada clube é único, e seus arquivos são 

mais do que fontes informativas, são locais de memória e como tal são fundamentais 

para a preservação. Devemos pensar na potencialidade desses acervos como espaços 

para o desenvolvimento dos estudos relacionados ao futebol e aos esportes em geral. 

Os acervos do Fluminense e do Paulistano já eram motivo de comentários desde 

as primeiras obras preocupadas em relatar a história do futebol. Em 1919, Antônio 

Figueiredo já criticava os clubes por não se preocuparem com seus arquivos, o autor 

atribuía isso ao “caráter brasileiro de não guardar a História em especial clubes 

elitizados como o SPAC, que por ser modelar deveria ter arquivos bem organizados” 

(Figueiredo, 1919:14). Algumas instituições apareciam como exceção a esta regra, uma 

delas era o Paulistano (Figueiredo, 1919:13) que embora seus diretores antigos não 

guardassem nada do início do clube, haviam mudado e “agora a sociedade resolveu 

formar seu arquivo, Se um dia tiver que morrer, oxalá não aconteça, pode morrer 

tranquila. Deixará, não só uma boa herança, mas subsídios valiosos para a História do 

esporte em São Paulo” (Figueiredo,1919:14). 

 A outra era o Fluminense no Rio de Janeiro: 

 

Como se sabe a veterana sociedade carioca nesse particular, 

sempre requintou. Em 1907 possuía a sua sede, o seu campo, os 

seus divertimentos e – isto é principal – a sua estante modesta 

ainda, em que guardavam as taças, as medalhas, os retratos dos 

jogadores, as notícias dos jornais, e o livro das atas e outros 

papéis úteis, hoje é digno de ver-se o seu centro. 

(Figueiredo,1919:14). 

 

 Para o autor, o acervo do Fluminense revela não só o pioneirismo no esporte, 

como também seu papel superior aos outros devido à sua organização 

(Figueiredo,1919:13). 

Mazzoni em 1950 atribui ao jornalista Afonso de Castro a organização do 

arquivo do Paulistano, este seria também o responsável pela organização do arquivo do 

Fluminense: “o único clube de futebol que possui verdadeiramente um relato completo 

de suas atividades desde 1902 e a ele se deve em grande parte o arquivo do Paulistano” 

(Mazzoni,1950:15).  
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Ao analisar o acervo do antropólogo Darcy Ribeiro, Luciana Quillet Heymann, 

chamou a atenção para o fato de que o volume e a natureza dos documentos presentes 

nos arquivos não remetiam exclusivamente à ação acumuladora do próprio titular 

(Haymann,2005:47). Dessa forma, torna-se um equivoco identificar o processo de 

constituição dos arquivos como uma obra homogênea como faz Mazonni. Embora os 

acervos clubísticos não sejam individuais, como os de Darcy Ribeiro, a observação de 

Heymann é importante para compreendermos que os arquivos dos clubes não 

representam uma única linha de ação e desejos, eles foram feitos por diversos agentes 

em um longo período e refletem as múltiplas interferências que sofreram ao longo dos 

anos, dessa forma os arquivos dos clubes se tornam um projeto coletivo em um 

constante refazimento de seus objetivos. 

Além das fontes de informações sobre o futebol, esses arquivos demonstram 

como era a imprensa esportiva naquele período. No entanto é preciso lembrar que esses 

arquivos selecionavam as reportagens sobre eles, o que constrói certa interpretação 

parcial do que se publicava na época, já que as matérias eram escolhidas e podemos 

deduzir que aquilo que fosse considerado negativo ao clube fosse descartado. Tal 

consciência obriga ao historiador buscar outros arquivos para dar maior credibilidade às 

informações dos jornais. Em nossa pesquisa utilizamos largamente tais fontes, 

principalmente naquilo que era meramente informativo, porém, não nos bastamos a dar 

a elas toda a credibilidade, exatamente pelos motivos citados, ao contrário buscamos 

analisá-las criticamente, comparando esses recortes com os jornais na íntegra quando 

necessário. 

Nossa opção em utilizar os acervos clubísticos sustenta-se por acreditarmos que 

apesar ou exatamente por selecionar os recortes, as análises desses arquivos são uma 

oportunidade para refletirmos sobre o modo em que foi construído o imaginário 

futebolístico dos clubes por eles mesmos, o que nos diz muito sobre suas identidades. 

Marcelino Rodrigues da Silva (2006) – ao analisar o álbum de recortes de jornais 

do ex-goleiro do Fluminense, Marcos de Mendonça – demonstrou que o ato de recortar 

e colar ou transcrever notícias de jornais em um álbum de coleção possui significados 

implícitos no processo de escolha dos trechos selecionados que serão lidos e citados por 

outros. Tal processo oferece um instrumental de análise das múltiplas relações entre os 

diferentes discursos produzidos pelos acervos. O ato de recortar uma reportagem de 

jornal e colá-la ao lado de outras sobre o mesmo tema é um ato de mutilação do objeto, 
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dando a ele outro sentido, retirando dele aquilo que desagrada a quem tem o poder de 

recortar, aquilo que não se enquadra ao seu olhar. 

 Por outro lado, como demonstra Marcelino Rodrigues, o álbum formado pelos 

recortes torna-se um novo objeto, uma nova fonte, que descreve o pensamento de quem 

recorta; no nosso caso o pensamento dos clubes analisados. Tal fato permite certa 

autonomia desse acervo que será lido por interessados ou pesquisadores. O objetivo dos 

clubes ao produzir seus álbuns de recortes de jornais é selecionar, é converter os 

recortes separados e descontínuos em um todo contínuo e coerente, que projete a 

imagem que o clube tem de si próprio, uma memória pessoal.  Ao reorganizar os 

recortes de jornais constrói-se um mundo a que o clube julga pertencer. Dessa maneira o 

objeto perde sua autenticidade, torna-se outro objeto que contém as marcas do sujeito 

que o cria. Exatamente por expressar o pensamento que o clube possui de si próprio, é 

importante a análise e a utilização desses acervos para perceber a forma como as 

identidades do Paulistano e do Fluminense foram construídas e influenciaram a maioria 

das obras escritas sobre eles por seus memorialistas que, em sua maioria, fizeram suas 

pesquisas nestes arquivos. 

 As coleções de jornais do Paulistano e do Fluminense baseiam-se em torno da 

história esportiva dos clubes, a grande maioria dos recortes refere-se às partidas 

realizadas por eles e seus eventos sociais como festas, inaugurações e cerimônias. O 

acervo acaba sendo uma maneira de afirmar o próprio valor das agremiações e 

demonstrar que elas faziam parte daquele mundo glamoroso e elegante, frequentado 

pelos "melhores da sociedade", dessa forma a coleção funciona como mais um 

instrumento de distinção social, uma prova das diferenças entre esses clubes e os outros.                  

 Em uma outra perspectiva ao olharmos esses acervos de forma crítica, 

percebemos, conforme o futebol difunde-se e populariza-se, há presença de várias 

notícias que demonstram esta popularização com suas contradições e conflitos. Os 

acervos revelam notícias sobre os pequenos clubes, os embates políticos, as rivalidades, 

ainda que os recortes sempre sejam favoráveis às teses defendidas pelos clubes, eles 

acabam por emitir a opinião do outro, até mesmo pela necessidade de mostrar uma falsa 

neutralidade, por isso acabam deixando escapar informações nem sempre condizente 

com o que pensam os clubes donos dos acervos. 

 Um exemplo importante é a maneira como esses arquivos valorizam o 

amadorismo na seleção das noticias, sugerindo essa permanência como um modo de 
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interpretar e fluir o futebol como traço de refinamento, sofisticação e cosmopolitismo. 

Defesa que se acirra no caso do Paulistano a partir da criação da Liga Amadora de 

Futebol (LAF); e diminui, no caso do Fluminense, com a adesão deste ao 

profissionalismo a partir dos anos de 1930, o que demonstra que apesar da tentativa de 

controlar o discurso sobre si mesmo, esse escapa ao domínio dos clubes ao encontrar 

brechas que demostram o dinamismo social mais amplo em que o futebol insere-se. 

 Os acervos possuem, além das coleções de recortes de jornais, uma série de 

documentos oficiais que norteiam o discurso dos clubes e demostram outras 

possibilidades de estudos a partir da utilização do material produzido por eles como atas 

de assembleia, relatórios de trabalhos sociais, memorandos, estatutos, convites para 

festividades, revistas internas, dados financeiros, listas de associados, informes sobre as 

atividades, elogios aos dirigentes e biografias dos atletas, além de comentários 

pitorescos, poemas e notas sociais.  

Esses acervos permitem uma gama de documentação para um mergulho 

profundo no universo esportivo do Fluminense e do Paulistano que nos ajudam a 

desnudar não só eles, mas como acontecia o gerenciamento dos clubes e do próprio 

futebol no período estudado. Através da análise de seus relatórios, percebemos uma 

série de informações como balanços financeiros, regras de comportamento, princípios 

para inclusão e exclusão de sócios e normas de treinamento que muitas vezes são 

deixados de lado pelos pesquisadores, mas que são mananciais fundamentais para 

explicar a construção da identidade destes clubes. 

As fontes jornalísticas consistem em parte muito importante na confecção de 

nossa tese, devido a isso é importante uma reflexão acerca da imprensa esportiva no 

período compreendido de nosso estudo. 

 Os álbuns de recortes de jornais do Paulistano e do Fluminense, apesar das 

ressalvas e pelo grande volume de reportagens, reproduzem, à sua maneira, o modo 

como a imprensa esportiva do início do século XX representava o universo do futebol, 

até por que o discurso revelado por eles converge para os mesmos sentidos e valores 

que predominavam nos textos jornalísticos que tinham no futebol um símbolo de 

elegância, uma marca de distinção e valor social. Em ambos o que se quer é representar 

o mundo esportivo como espelho de uma classe social ou de seus membros. Por isso 

esses arquivos são muito importantes. 
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Ao analisar a obra de Mario Filho, Marcelino Rodrigues da Silva (2006) 

argumenta que somente nos últimos anos têm surgido trabalhos que levam em 

consideração os recortes de jornais produzidos na fase amadora do futebol. Na maioria 

dos estudos, a imprensa das primeiras décadas tem recebido pouca atenção. Na maior 

parte das vezes, as investigações desse período recaem nos escritos de Mario Filho e 

Mazzonni. Fala-se sempre na dificuldade de se encontrar fontes nos jornais devido ao 

pequeno interesse jornalístico despertado pelo futebol no período, de uma linguagem 

empolada e repleta de termos em inglês, com pouquíssimas fotos. 

Segundo o autor, essa visão foi construída posteriormente para hiperdimensionar 

a importância de Mario Filho: “A imagem esquemática da imprensa esportiva das 

primeiras décadas do século XX tem, nesses textos, o claro objetivo de enfatizar a 

revolução desencadeada por Mario Filho” (Silva, 2006:35). 

 Tal visão que menospreza a produção jornalística sobre os esportes não condiz 

completamente com a realidade. Os esportes já faziam parte da pauta dos jornais desde 

as primeiras décadas do século XX. Ss seções dedicadas aos esportes desenvolviam-se 

cada vez mais nos grandes jornais. Modalidades como boxe, tênis, atletismo, turfe, 

natação, regatas, entre outros ocupavam as colunas nos primeiros tempos. O futebol 

junto com o turfe e o remo eram os que tinham mais destaques e com o tempo 

ganhariam fotografias que ilustravam o evento, por ser o processo fotográfico muito 

caro, o fato de vermos tantas fotos de jogos de futebol demonstram a importância que 

possuía para os leitores e seu potencial caráter comercial. O número de páginas 

dedicadas ao futebol aumentava de acordo com o interesse do espetáculo, das simples 

notas do início do século, assistimos ao crescimento das atenções dedicadas a um jogo 

decisivo como a final do sul-americano de 1919, paralelamente percebemos o aumento 

do número de revistas interessadas aos esportes. 

 No início eram textos curtos, à medida que o espaço aumentava as matérias eram 

mais longas, a linguagem e a estrutura textual modificava-se e novas formas de 

abordagem eram exploradas, surgiram charges humorísticas, debates entre torcedores e 

a explanação das rivalidades clubísticas, muitas vezes assumidas pelos próprios jornais. 

No caso dos clubes estudados não era escondida a simpatia do jornal O Estado de São 

Paulo16 para com o Paulistano e do Correio da Manhã17em relação ao Fluminense. 

                                                 
16

O jornal O Estado de São Paulo surgiu em 1895 com o nome de A Província de São Paulo, defensor do 

ideal republicano e abolicionista, entre seus fundadores estava Manoel Ferraz de Campos Salles que se 



 

46 

 

A parte iconográfica também transformou-se, no início eram apenas as fotos dos 

times perfilados, depois evoluiu para os lances do jogo e dos jogadores que se 

destacavam, além disso, era comum as fotos das plateias tanto das figuras da alta 

sociedade como da multidão. As revistas esportivas apresentavam as grandes 

“reportagens fotográficas” compostas por mosaicos de fotos adornados por títulos em 

letras desenhadas. 

 Da estrutura inicial, composta pelo título da matéria, pela descrição do match e 

pelas escalações, passou-se a uma estrutura mais complexa, manchetes maiores, 

desenhos, subtítulos, comentários mais amplos, novas subdivisões do texto. A descrição 

da partida ganhou uma nova dinâmica com textos que abordavam a técnica e a tática do 

jogo e não só a mera descrição das jogadas, as atuações individuais eram destacadas, o 

que permitia uma maior celebração dos ídolos. A nova abordagem dava uma visão 

panorâmica do evento expressando a opinião dos cronistas, todavia ainda era uma 

linguagem pedante, com fórmulas verbais padronizadas tais como: “Realizou-se 

Domingo passado, no excelente ground da Rua Guanabara o sensacional encontro entre 

as duas magníficas equipes do Fluminense Foot-Ball Club e do Club Athletic 

Paulistano” ou então a descrição da torcida como very select ou anda termos como 

“distintos sportmen”. 

 Nos jogos entre Fluminense e Paulistano, os jornais faziam questão de destacar a 

elegância única do confronto, a importância das equipes como fundadoras do futebol em 

suas cidades, além disso, davam importância a quem frequentava os jogos, as figuras da 

alta sociedade, moças e rapazes sempre trajados com vestidos e fraques em uma 

verdadeira celebração do ambiente elitizado do futebol, este, era complementada nos 

banquetes, bailes e chá dançantes oferecidos aos vencidos ou visitantes em um ambiente 

                                                                                                                                               
tornaria presidente em 1898. Somente em 1890, recebeu a nomenclatura de O Estado de São Paulo. Em 

1902, Júlio de Mesquita tornou-se seu único dono.  O perfil do jornal é atrelado às camadas sociais da 

elite paulistana, foi o grande órgão político do Partido Republicano Paulista (Sodré, 1994), essa tendência 

manteve-se na cobertura esportiva, seu primeiro editor foi Mario Cardim (Ribeiro 2007:33), dirigente do 

Paulistano e do S. C. Internacional.  A cobertura esportiva direcionava-se favoravelmente ao Paulistano, 

clube repleto de membros da oligarquia paulista, o jornal era quase o porta-voz dos dirigentes do clube. 
17O Correio da Manhã foi criado em 1901, no Rio de Janeiro, pelo advogado Edmundo Bittencourt, foi 

um dos mais importantes jornais brasileiros na primeira metade do século XX, caracterizava-se pela 

independência, possuía uma linha combativa e liberal. Seu perfil era da classe média carioca. Durante a 

República Velha, destacou-se pela defesa de medidas modernizantes e contra as oligarquias. Segundo 

Nelson Werneck Sodré, o jornal era um ferrenho oposicionista, contrastando, com o extremo servilismo 

dos jornais concorrentes (Sodré,1994). No âmbito esportivo publicava colunas de Mario Pollo, membro 

da cúpula administrativa do Fluminense e fundador da Associação dos Cronistas Desportivos. 
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de total cordialidade. Tais ocasiões eram sempre ressaltadas pela imprensa que sempre 

buscavam dar a elas um tom de sofisticação. O discurso do refinamento, da distinção e 

da cordialidade estava em consonância ao apelo institucional do amadorismo que a 

disputa entre essas equipes representava. 

 Apear da aparente neutralidade, a imprensa esportiva também tomava partido, 

principalmente quando eram envolvidas disputas regionais entre Rio e São Paulo, era 

partidária e apaixonada, escrevia desaforos sobre os outros. Nos jogos locais a defesa do 

clube de preferência do cronista era nítida, escreviam para elogiar o time de sua 

simpatia e atacar os contrários, aliás muitos eram diretores de seus clubes como Mario 

Pollo, do Fluminense, e Mario Cardim18, do Paulistano. 

 Os maiores jornais dedicados ao esporte eram, em São Paulo: O Estado de São 

Paulo, Estadinho, Fanfulha19, Gazeta de Noticias com seu suplemento Gazeta 

esportiva, que depois virou um jornal exclusivo de esportes. No Rio: A Gazeta, Correio 

da Manhã, Jornal do Brasil, Jornal do Commercio, O Paiz e o Imparcial, 

posteriormente O Globo e os Jornal dos Sport, as revistas exclusivas de esportes foram 

muitas, a maioria de curta duração as principais para a realização deste trabalho foram: 

OSport, Cigarra Esportiva , Vida Sportiva e Athletica.   

 A cobertura jornalística do evento futebolístico ganhava cada vez mais espaço, 

não só atendendo à demanda de consumo de informações sobre esporte, mas como 

formador do espetáculo que se consolidara nos anos 1930 com o surgimento de uma 

linguagem própria do futebol. 

 A partir da utilização dessas fontes e pressupostos teóricos e metodológicos 

dividiremos a pesquisas em cinco capítulos rapidamente aqui expostos.  

No primeiro, pretendemos abordar a introdução do futebol no Brasil, através de 

suas raízes europeias, demostrando o surgimento dos clubes de futebol nas cidades de 

São Paulo e Rio de Janeiro, em especial o Club Athletico Paulistano e o Fluminense 

Foot-ball Club, entre os anos de suas fundações 1900-1902 até 1915, ano de profundas 

reformas dentro das agremiações com a ascensão à presidência do Paulistano de 

Antônio Prado júnior e do Fluminense de Arnaldo Guinle.  Levaremos em consideração 

                                                 
18 Cardim foi o primeiro jornalista ligado ao esporte em São Paulo, autor da cobertura da primeira final do 

campeonato paulista de 1902 entre SPAC e Paulistano, publicou em 1906 o Guia do Football, primeira 

publicação do gênero que se tem notícia. 
19 O jornal Fanfulha era o órgão de imprensa dos imigrantes italianos e teve muito destaque na fundação 

do Palestra Itália em 1914 (Ribeiro,2007:53). 
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o contexto histórico do final do século XIX nas cidades do Rio de Janeiro e São Paulo 

que favoreceram o desenvolvimento desses clubes e os discursos sobre modernidade 

presentes nesse momento. Demostraremos suas organizações internas, seus perfis 

sociais, suas relações com os demais clubes e entre eles e suas participações na 

fundação das Ligas de futebol em suas respectivas cidades. Como eixo central, 

mostraremos a relação entre futebol e o mundo urbano em construção nas cidades de 

São Paulo e Rio de Janeiro, vislumbrando como a questão da identidade clubística 

constituiu-se nesse contexto.  

No segundo capítulo, faremos uma análise em paralelo da história do 

Fluminense F. C. e do C. A. Paulistano entre os anos de 1916 a 1923.  Tal momento 

será marcado pelo papel de Antônio Prado Junior e Arnaldo Guinle como dirigentes, 

quando capitanearam uma reconstrução dos clubes e os levaram ao seu momento de 

maior esplendor com a remodelação de suas sedes e incorporaram novas modalidades 

esportivas e ampliaram os campos de futebol que culminaram com vitórias esportivas 

que transformaram as duas agremiações nas melhores do Brasil.  

Junto com as vitórias esportivas, demonstraremos como os perfis identitários 

destes clubes adequaram-se aos princípios do pensamento higienista no período e 

influenciaram no desenvolvimento do esporte como expressão de uma determinada 

estética corporal que levou em conta a definição de beleza associada a movimento, 

inteligência, postura social e raça. Concepção vinculada aos primeiros ídolos do futebol 

representados pelo meio campista do Paulistano: Rubens Salles e do goleiro do 

Fluminense Marcos Carneiro de Mendonça. Outro atleta que merecerá destaque será 

Arthur Friedenreich, atacante do Paulistano e maior ídolo do futebol brasileiro. A partir 

disso poderemos perceber como os discursos da distinção social conviveram com o 

processo de popularização do futebol e as questões ligadas a etnias e à 

profissionalização dos atletas. 

No terceiro capítulo, continuaremos praticamente no mesmo período de tempo 

do capítulo dois, entre 1918 e 1925, porém o cerne será a análise política do futebol 

paulista e carioca, nas rivalidades entre os clubes, como expansão das rivalidades entre 

as cidades do Rio de Janeiro e São Paulo, em especial na luta pela posse da Taça 

Ioduran e pelo primeiro campeonato brasileiro de clubes em 1920. Abordaremos o 

processo de popularização do futebol e o efeito que causará nos clubes em questão. 

Demostraremos a liderança exercida pelo Fluminense e Paulistano no controle do 
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futebol em suas cidades e os caminhos que cada um deles tomou em relação ao avanço 

do chamado falso profissionalismo. Um ponto importante do capítulo será a excursão do 

Paulistano à Europa em 1925 como símbolo de afirmação da paulistanidade e do 

amadorismo. 

A quarta parte versará sobre o período entre 1925 e 1933, momento de disputas 

em torno do profissionalismo até a sua consolidação em 1933. Demostraremos como 

Fluminense e Paulistano seguiram caminhos opostos nesta questão. O primeiro apoiou a 

profissionalização e o segundo, combateu-a. As manobras e tensões políticas em torno 

disso serão abordadas, assim como os impactos econômicos dentro dos clubes com a 

difusão do futebol. Será demostrada a participação de Arnaldo Guinle e Antônio Prado 

Junior no controle político da CBD e a luta pelo reconhecimento da principal Liga 

paulista. Buscaremos de forma comparativa entender os efeitos que tal questão teve nos 

clubes estudados e como isso alterou e desgastou as relações entre eles.  Abordaremos a 

derrota sofrida pela Liga Amadora de Futebol (LAF) e o fim do futebol no Paulistano, 

assim como os fatores que explicam como o Fluminense, que representava a maior 

expressão do ideal amador no Rio de Janeiro, tornou-se o líder no processo de 

profissionalização do jogador de futebol.  

No quinto e último capítulo, estudaremos a construção da memória desses clubes 

como agremiações “de elite”. Ao analisarmos as respectivas tradições inventadas, 

percebemos que essa ideia de homogeneidade das memórias clubísticas dessas 

agremiações está ligada a determinadas narrativas que influenciaram na construção 

dessa memória coletiva ao ostentar e fortalecer uma certa identidade que se perpetuou. 

Dessa forma buscamos responder às indagações de como clubes que trilharam caminhos 

tão diferentes nos anos de 1930, continuaram a cultivar uma imagem de fidalguia e 

distinção que os aproximou mesmo com tantas diferenças. Para tanto será fundamental 

analisar as obras literárias e comemorativas produzidas sobre os clubes ao longo de suas 

histórias centenárias que reforçam esse caráter de exclusividade.   

Todos esses temas serão reapresentados no início de cada capítulo com mais 

profundidade e com a devida exposição das fontes e os referenciais teóricos e 

metodológicos utilizados para cada um deles.  

 Para finalizar gostaria de expor as motivações que levaram à construção deste 

trabalho, que resulta de um aprofundamento da pesquisa iniciada no mestrado sobre o 

Fluminense F. C. e a construção de sua identidade fidalga, realizada na Fundação 
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Getúlio Vargas – CPDOC sob a orientação do prof. Dr. Carlos Eduardo Sarmento e 

concluída em 2010. Naquela pesquisa, busquei levantar os aspectos relativos à 

emergência da identidade deste clube como uma instituição de elite, analisando o 

processo de construção da memória no imaginário coletivo do futebol. No presente 

trabalho, tento aprofundar essa temática, a partir de um estudo comparativo entre duas 

agremiações que adquiriram na memória coletiva uma identidade de clubes 

aristocráticos. Essas informações foram gravadas no universo esportivo cristalizando 

essa imagem sem que houvesse, no entanto, a realização um estudo profundo sobre isso, 

seja para consolidá-la, seja para trazer novas luzes sobre esse objeto. 

 Outros critérios, não menos importantes, também influenciaram a minha 

escolha, desde motivações de ordem pessoal causadas pela vivência quase diária com o 

futebol desde a infância, ou pela curiosidade de entender o processo de paixão que 

move pessoas a abandonar momentaneamente sua vida pessoal e integrar-se a um 

esporte que causa mais sofrimento do que prazer, mesmo na vitória.  

Tal fato desperta em mim o desejo de entender o porquê de pessoas das mais 

variadas realidades sociais compartilharem práticas ritualísticas que as envolvem 

afetivamente com seus clubes de coração consolidando tradições muitas vezes díspares 

à representação de seus torcedores, por isso a escolha destes clubes. É exatamente a 

busca das origens dessas tradições clubísticas únicas em cada agremiação que justifica a 

presença dos historiadores nesse campo, pois tal busca só pode se dar no conhecimento 

do passado, num constante aprender com a história.  
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CAPITULO 1: 

CLUB ATHLETICO PAULISTANO E FLUMINENSE FOOTBALL CLUB: 

FUNDAÇÃO E TRAJETÓRIAS NOS PRIMEIROS ANOS DE FUTEBOL EM 

SÃO PAULO E RIO DE JANEIRO  (1900-1915) 

 

 

Mesquita recebeu na entrada da área e desferiu um chute 

violentíssimo sem defesa para o gol-keeper. Foi um verdadeiro 

delírio. As arquibancadas vergaram ao peso das aclamações: as 

senhoras, de pé, agitavam os lenços: os cavalheiros atiravam os 

chapéus, vivas estrepitosos ecoaram por longo tempo e o hino 

do Paulistano rompeu, vibrante e entusiástico celebrando o 

triunfo parcial de seu team20. 

  

Lenços e chapéus agitados por senhoras e cavalheiros elegantes eram uma marca 

presente nos primeiros jogos de futebol realizados no Brasil.  O texto acima, em 

especial, demostra a comemoração do primeiro gol marcado em um jogo de futebol 

entre a equipe paulista do C. A. Paulistano e o Fluminense F. C. do Rio de Janeiro.  A 

partida foi realizada no Campo do Velódromo em 1903 e, apesar de sair na frente, o 

Paulistano sofreu uma surpreendente virada para o time carioca, com gols de Edwin 

Cox e C. Robinson, em uma prova de que o clube da Rua Guanabara não surgira no 

futebol para ser um mero coadjuvante. 

Entre todos os jogos de clubes paulistas contra cariocas, nenhum refletia como 

este um determinado ideal de futebol, calcado na elegância e fidalguia que dominaram 

as primeiras décadas do futebol no Brasil. O relato jornalístico acima citado demostra 

que o espetáculo foi assistido por uma seleta plateia que frequentava elegantemente as 

arquibancadas do Velódromo paulista e do mesmo modo, o campo da Rua Guanabara 

no Rio de Janeiro. Mesmo que os outros clubes também possuíssem essas 

características, não as representavam com tanta clareza como o C. A. Paulistano e o 

Fluminense F. C. 

Ao longo da história do futebol no Brasil, construiu-se um imaginário que 

identificava esses dois clubes como representantes centrais de um futebol calcado na 

distinção social e no elitismo. Tal identificação se deveu por estes terem sido 

tradicionais equipes de futebol em seus respectivos centros, tornaram-se as mais 

vitoriosas no campo esportivo durante a fase em que o amadorismo dominou a 

                                                 
20 O Estado de São Paulo, 08 de setembro de 1903. Álbum de recortes de jornais do Club Athletico 

Paulistano (CAP) - 1905, p119. O álbum de recorte de jornais pertence ao acervo do C. A. Paulistano. 
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organização do futebol no Brasil. Associado a isso, essas agremiações possuíam uma 

forte influência política em suas capitais e na própria organização do esporte brasileiro.  

O objetivo deste capítulo é analisar a fundação desses dois clubes e os seus 

primeiros anos, relacioná-los com o contexto de introdução dos esportes em suas 

respectivas cidades, em um período em que estas passavam por mudanças significativas 

em seu traçado urbano e social. Nesse contexto de mudanças urbanas, as práticas 

esportivas adquirem um significado de modernidade. Fluminense e Paulistano 

refletiram um determinado ideal de esporte que se enquadrava nos anseios de uma elite 

influenciada pelos modismos europeus, cristalizados na prática de um esporte 

civilizado, trazidos por jovens que estudavam na Europa.  

Os associados desses clubes eram de modo geral, rapazes vinculados às elites 

urbanas cariocas e paulistas ascendentes, seja com a prosperidade trazida pela economia 

cafeeira, seja pela abertura de uma série de empresas de serviços e indústria.  

Diferenciando-se das agremiações de imigrantes ingleses e alemães que já 

existiam nas duas cidades, Fluminense e Paulistano eram clubes de brasileiros, dessa 

forma, tornaram-se um referencial na fundação de outros clubes, especialmente no caso 

do Fluminense que foi fundado especificamente como um clube de futebol e acabou 

influenciando a fundação do América F. C., Botafogo F. C. e Bangu.  

Tal caráter inovador permitiu a essas agremiações o exercício de uma liderança 

política em suas Ligas baseada na defesa do amadorismo e da distinção como forma de 

atuação. Assim, buscaremos encontrar semelhanças e diferenças na fundação dos clubes 

estudados, a relação existente entre eles em termos de ideais esportivos e 

desenvolvimento do esporte que justificava a existência desses clubes nos moldes em 

que eles foram originados. 

Para o entendimento desse processo, as obras de José Murilo de Carvalho 

(1996), Nicolau Sevcenko (1992), Lucia Lippi (2006) e Jefferey Needel (1993) nos 

permitem uma compreensão do contexto social e político em que se deu o processo de 

construção da cidadania na realidade Republicana instalada a partir de 1889, assim 

como as influências na formação do campo esportivo onde os clubes atuaram. 

Outro aspecto de análise são as disputas políticas em torno das Ligas paulistas e 

cariocas, como também o papel que cada um desses clubes irá exercer, em especial, na 

fundação da Liga Metropolitana de Desporto Terrestre no Rio de Janeiro (LMDT) e a 
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Associação Paulista de Sports Atleticos (APEA)21 na capital paulista. Através da analise 

da politica esportiva interpretaremos as nuances no processo de formação de cada Liga 

e suas repercussões no campo esportivo nos aspectos econômicos, sociais e raciais. 

Para tal utilizaremos as fontes primárias produzidas nos arquivos das duas 

instituições como álbum de recortes de jornais, relatórios e atas de assembleia, resumos 

históricos produzidos pelos clubes22. Consultamos também jornalistas que produziram 

livros sobre o futebol em seu período, como Antônio Figueiredo (1919), Leopoldo 

Sant’Anna (1926), pois suas obras, embora pouco analíticas são contemporâneas  com o 

momento estudado e refletem os dramas e princípios presentes no futebol que estavam 

em disputa no momento em que foram publicadas. Escritos ligados à memoria dos 

clubes também serão objeto de análise de nossos estudos, em especial os de Paulo 

Coelho Netto (1952) para a comemoração do cinquentenário do clube carioca e 

reeditada em 2002 para o centenário. Na mesma perspectiva, o trabalho de Ignácio 

Loyla Brandão (2000) sobre o centenário do paulistano contém informações úteis sobre 

os primeiros anos do clube. 

Em busca de uma visão mais aprofundada e analítica do período, dialogaremos 

com trabalhos acadêmicos produzidos sobre a introdução do futebol em São Paulo e Rio 

de Janeiro, entre eles os de Leonardo Pereira (2000), José Moraes dos Santos Neves 

(2002), Wilsom Ganbeta (2013), Salun (2007) e Aidan Hamilton (2001), obras 

referenciais nos estudos sobre o futebol no Rio de Janeiro e em São Paulo durante o 

período amador. Estas análises despontam como um esforço de promover um olhar 

histórico diferenciado do promovido pelo discurso jornalístico e antropológico sobre o 

tema. A densidade das obras, alicerçadas em grandes quantidades de fontes, permitem 

retratar o período histórico inicial da difusão do futebol na cidade do Rio de Janeiro e 

São Paulo sob o prisma de atores sociais distintos dos que até então eram privilegiados. 

Estes autores propõem uma nova abordagem utilizando fontes como os jornais de 

época, os relatórios e atas dos clubes, além das crônicas publicadas pelos literatos que 

discutiram a introdução do futebol nas duas cidades.  

Embora não abordem exclusivamente os dois clubes em questão, Paulistano e 

Fluminense são entendidos nestas obras como um fenômeno social maior dentro do 

esporte, mesmo em um momento em que o futebol ainda estava em sua fase 

                                                 
21 Usaremos a partir de agora essa sigla para referenciá-las. 
22 O Paulistano publicou um resumo histórico em 1918 e o Fluminense em 1920, ambos são um retrato da 

história oficial dos clubes. 
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embrionária como espetáculo de massas, já se demostrava indícios da importância 

dessas agremiações para a sociedade paulistana e carioca, sendo assediados pela 

imprensa que reforçava cada vez mais o lado aristocrático desses clubes, ajudando a 

construir uma imagem elitizada deles. 

Por tudo isso, torna-se importante a análise da forma como esses clubes foram 

constituídos em suas peculiaridades. Escolhemos neste capítulo o período de 1900 a 

1915 como referencial por considerarmos uma fase de construção de suas formações 

associativas, uma vez que essas agremiações sofreram mudanças significativas a partir 

de 1915, com a chegada à presidência desses clubes de Antônio Prado Junior, no 

Paulistano e Arnaldo Guinle, no Fluminense.   

* 

 Fundados com a diferença de dois anos, Fluminense e Paulistano não foram os 

pioneiros na origem do futebol no Brasil. Na verdade, foram mais dois dos inúmeros 

clubes que estavam sendo criados para prática de diversos esportes, principalmente em 

São Paulo. A fundação do Club Athletico Paulistano, em 1900, coincide com as 

comemorações dos quatrocentos anos da chegada dos portugueses, onde celebrava-se  

os feitos da navegação, o Brasil aparece como filho primogênito de Portugal e 

reprodutor da matriz europeia, branca e católica nos trópicos.  Tal imagem contrastava 

com a realidade do povo miscigenado (Lippi, 2006:128-129). 

 O Brasil de 1900 estava às voltas com crises econômicas, como a do 

Encilhamento23, e políticas, em um profundo desalento com a República que até então 

atravessava uma década de lutas, conflitos e tentativas de golpes militares. As 

comemorações do IV Centenário não podiam deixar de discutir a viabilidade do Brasil 

como nação. Ao valorizar a herança europeia, as elites celebravam a possibilidade de 

construção de um futuro calcado em uma sociedade moderna. Esse lado moderno estava 

presente nos progressos da engenharia e da medicina apresentados em congressos 

simultâneos aos festejos que mostravam os esforços do Brasil em entrar na modernidade 

através de reformas arquitetônicas, na construção de estradas, na erradicação das 

                                                 
23A Crise do Encilhamento aconteceu no Brasil no início da República, o seu apogeu foi durante o 

governo provisório de Deodoro da Fonseca. Foi uma política econômica que se transformou em uma 

grande crise financeira. O ministro da Fazenda, Rui Barbosa, tentou adotar uma política que tinha como 

base liberar crédito para os investimentos industriais que se garantiam pelo excesso de emissão monetária, 

para, desta forma, estimular ainda mais a industrialização do país. O resultado foi uma especulação 

financeira desenfreada e uma alta taxa de inflação (Carvalho, 1987). 
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doenças tropicais, na construção da nova capital mineira, a cidade de Belo Horizonte 

(1894-1907), nas reformas urbanas no Rio de Janeiro (1904-1906), nas obras da 

prefeitura de São Paulo e nas pesquisas sobre eugenia (Lippi, 2006:130). 

 Tais exemplos reforçavam a tentativa do país de promover um esforço de 

modernização de que os esportes e seus clubes faziam parte. A virada do século XIX 

para o XX, em linhas gerais, representou a dissolução das hierarquias nobiliárquicas 

imperiais e igualização dos indivíduos em uma nova forma de cidadania.  

Para José Murilo de Carvalho, a noção de cidadania construída no Brasil 

organizou-se de cima para baixo, na tentativa de o Estado trazer a população para a 

esfera de atuação. À medida que este burocratizava e secularizava os serviços públicos, 

interferindo e alterando o cotidiano de uma parcela da sociedade, tirando as pessoas de 

seu mundo privado e colocando-as dentro do campo de uma cidadania imposta, gerando 

inseguranças que muitas vezes foram manifestadas em revoltas como a de Canudos ou 

da Vacina. O autor chama a atenção que as reações não podem, no entanto, ser 

consideradas simplesmente como recusa de cidadania e sim como recusa a uma 

regulação vinda de cima, sem consulta e sem respeito aos costumes e valores 

tradicionais (Carvalho, 1996). 

   Essa cidadania imposta guardava conexão com certo espírito de regeneração 

do povo brasileiro, pautado pelo ideal do corpo são na mente sã. O esporte se fazia 

como espaço privilegiado de propagação de certos valores disciplinares e de liderança 

que avançavam na arena pública tornando-se uma prática de distinção reafirmadora de 

hierarquias sociais. Como resultado, ocorre uma “onda associativa” (Damo, 2008) que 

culminaria na fundação de uma série de clubes recreativos e esportivos das mais 

diversas origens.  

Essa ideologia associativa atravessou a sociedade fluminense e paulistana, já que 

pertencer a alguma associação tornava-se uma verdadeira moda entre os mais jovens. 

Nesse contexto, a fundação do Paulistano e do Fluminense são resultados desse 

processo associativo mais geral.  

 

1.1 - Os primeiros tempos do futebol no Brasil. 

 

 Tem sido lugar comum associar o desenvolvimento do futebol no Brasil como 

parte de um processo de modernização trazido da Europa. No Velho Continente, o 
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futebol encaixava-se entre os chamados esportes modernos cujas origens remontam ao 

período posterior à Revolução Industrial, na segunda metade do século XIX. Consistia 

em uma atividade recreativa de novos grupos ascendentes em contraste com os rituais 

ligados ao antigo regime. O esporte moderno, ao contrário do praticado pela nobreza 

ociosa24, era marcado pelo adestramento, pela disciplina, pelo espírito de competição e 

pela busca de resultados (Elias & Dunning, 1991: 68-69). Tais características na 

sociedade urbano-industrial vão ao encontro do capitalismo liberal ascendente (Lucena, 

2001). 

Tais esportes, apesar de se distinguirem das práticas aristocráticas, traziam 

consigo um desejo de mimetizar os hábitos aristocráticos, objetivo perseguido pelas 

novas classes europeias. Tal tendência revelou-se decisiva nos seus costumes, ficando 

evidente a força das tradições e do passado na constituição do esporte moderno (Lucena, 

2001:02). Nas escolas inglesas, o status aristocrático era acessível aos ricos, já não era 

um privilégio de nascimento, dependia mais da riqueza e da influência do que dos 

antepassados fidalgos25.  

Na Inglaterra, os esportes não visavam apenas auxiliar a educação das elites. 

Eles serviam também para fomentar aspectos competitivos da nova ordem econômica e 

social, habituando a população ao estabelecimento de regras e mecanismos de controle 

social26. Ao mesmo tempo em que se adaptava a essa ordem, o futebol transformava-se 

em um espetáculo de consumo das grandes massas aglomeradas nas metrópoles. Nesse 

contexto, os clubes vão sendo fundados como um espaço de práticas recreativas  

O contato da elite brasileira com os esportes foi marcado pela busca de novos 

padrões de sociabilidade e novas referências culturais importadas da Europa que 

tentavam distanciar-se do mundo colonial marcado pelo estigma da escravidão. Essa 

                                                 
24 Obras de Elias e Dunning (1991) analisam essa mudança de significado dos esportes a partir do 

processo de criação do parlamentarismo na Inglaterra. 
25 HOLLANDA, Bernardo Buarque de. O futebol como alegoria Antropofágica: modernismo, música popular e a 

descoberta da brasilidade esportiva. Artelogie, 2011. <http://dialnet.unirioja.es/servlet/oaiart?codigo=3719624>, 

último acesso 09 de janeiro de 2016. 
26 Essas instituições propiciavam a formação dos futuros líderes sociais. Os esportes seriam praticados nos 

intervalos dos rígidos estudos, sendo uma forma de preencher esse espaço de relaxamento evitando o 

vandalismo e os atos de violência contra os estudantes menores. Com esse objetivo algumas escolas 

passaram a incentivar a prática corporal dentro de seus muros, oficializando e regularizando essas 

práticas. (Lemos, 2008:13). Para Dunning essas escolas públicas inglesas possuíam um relativo grau de 

autonomia em relação ao Estado, isso permitiu uma atuação autônoma ao lado de um certo clima de 

tensão e de competição que havia entre elas, para o autor esse é o processo que levou ao desenvolvimento 

do futebol e do rúgbi na Inglaterra (2001). 

http://dialnet.unirioja.es/servlet/oaiart?codigo=3719624
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elite, em boa parte letrada, buscou construir uma nova história para essa nação que 

recomeçava a partir da Abolição da Escravatura e da Proclamação da República.  

Dentro dessa tentativa de construir uma nova nação, estava o objetivo de criar 

um novo padrão de lazer e recreação que excluíssem hábitos como a capoeira e o 

entrudo, oriundos do passado escravocrata. As novas práticas sociais buscavam padrões 

de reconhecimento civilizados, também presentes no processo de urbanização e 

modernização que pressupunham relações sociais mais complexas em relação ao espaço 

rural. O modelo de obediência, de obrigações e favores que existiam no campo foi 

entrelaçado na cidade por uma nova rede de convivência entre os grupos (Pereira, 

2000). 

Convencionalmente atribui-se ao futebol, assim como à República, um caráter 

excludente em seus primórdios, apenas um segmento minoritário usufruía dele, era uma 

metáfora da condição política do país (Carvalho, 1990). Aristocrático e elitista, o 

futebol, na visão de Hilário Franco Junior (2007:61), era um esporte de bacharéis em 

um país desigual, um esporte de brancos em uma sociedade marcada pela escravidão, 

um esporte associado a ícones do progresso e da industrialização em uma economia 

agrário-exportadora. 

Ao analisar a República recém-fundada, Jeffrey Needell (1993:41) afirma que 

uma das características da elite emergente era estabelecer locais exclusivos para 

contatos e alianças, com o objetivo de defender seus interesses e reforçar valores em 

comum, legitimando suas posições privilegiadas na sociedade.  Os clubes que 

obedeciam a essa lógica eram espaços exclusivos de compartilhamento de valores que 

acreditavam reforçar sua posição social. Buscavam colocar as pessoas em seus devidos 

lugares o que reafirmava uma hierarquia social: separando ricos e pobres, brancos e 

negros, nacionais e imigrantes. 

A priori, pertencer a um clube era uma forma de participar de uma elite. Os 

fundadores dos clubes aqui abordados colocavam em seus estatutos limitações para o 

ingresso de seus associados que iam desde taxas muito altas a barreiras de caráter 

cultural e social, como normas de comportamento e vestimenta, que eliminavam grande 

parte da população. Quem quisesse se associar ao Paulistano e Fluminense, precisava 

ser indicado por outro associado e aprovado em assembleia, muitas outras agremiações 

também adotavam esse critérios, em uma clara tentativa de tornarem-se espaços de 

distinção entre seus membros e o restante da população. Era uma forma de conferir 
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status. Havia naturalmente o caráter financeiro com a cobrança de duas taxas 

relativamente altas para grande parte da população: a joia e a mensalidade. A joia era 

uma taxa paga quando a pessoa se associava já a mensalidade era uma taxa mensal para 

poder frequentar as dependências do clube, usufruindo daquilo que este lhe oferecia em 

termos de estrutura física. O associado praticava as modalidades esportivas, podendo 

competir ou não com as cores do clube.  

Para Bourdieu, as classes dominantes costumam investir seu capital cultural para 

consolidar seu poder e, para tal, estabelecem estratégias de distinção, como forma de se 

diferenciarem de grupos considerados inferiores. (Burke, 2002:78). 

Essa visão já era corrente em 1918 quando analisada pelo jornalista Antônio 

Figueiredo ao explicar a introdução dos esportes em São Paulo: 

 

Os sports em São Paulo foram assim. A princípio esteve em 

voga o jogo da pela. Quem dos atuais moços, não andou em 

criança com uma camisa de malha, calças brancas, uma boina 

petulante na cabeça e uma cestinha na mão? Era a novidade, a 

elegância da época. Os frontões medravam de maneira espantosa 

– todas as paredes serviam para os recreios da petizada. Famílias 

não cuidavam de outro divertimento: tolo era quem trocava uma 

“quiriela” reunida por um espetáculo de teatro, qualquer que ele 

fosse. Importado da Espanha, três anos, quanto muito durou o 

delírio pelos esportes da pelota. Daí a nada, não se falava mais 

desse jogo. (Figueiredo, 1918: 3) 

 

A postura dos clubes em seu início de restringir a prática do futebol a uma elite 

amadora transparece na ideologia das classes dominantes do Rio e São Paulo, as quais 

atribuíam um caráter elitista ao futebol vindo da Inglaterra. A versão tradicional 

consagrada por cronistas como Thomaz Mazzoni, Mario Filho entre outros, aponta 

nomes como: Charles Miller, Artur Shaw, Manoel Erickson, Mario Eppingaux, Walter 

Friese e Oscar Leofresen, Oscar Cox, Etchegary, Hans Nobiling não só como pioneiros, 

mas como representantes dessa ética amadora. Esse movimento inicial, quando o 

futebol se concentra em pequenos grupos de jovens da elite não durará mais do que duas 

décadas e em pouco tempo ele ocupará outros espaços. Entretanto, durante o período em 

que foi apropriado por esses grupos foi criado um discurso sobre o futebol associado a 

uma prática de dedicação amadora. 

A maior parte dos clubes surgidos nesse período adotavam nomes em inglês e 

mesmo aqueles que escolhiam denominações locais, utilizavam o complemento em 
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inglês. Era os Athletic, os Sport, os Foot-ball, e não eram clubes, mas sim club. Essa 

opção de nomes estrangeiros deixa clara a intenção dos associados em se mostrarem 

como herdeiros da cultura do mundo civilizado no país. Não só os nomes dos clubes 

obedeciam a essa lógica como todo o linguajar adotado no futebol seguia esse princípio: 

Gool Keeper – goleiro; back – zagueiro; Centerfoward – centroavante; Ground ou field 

– campo de jogo; Referee – juiz;  Foul – falta; Charge – tranco; Match – partida; 

Scratch – seleção e assim por diante. 

O historiador Leonardo Pereira chama a atenção para o fato de que conhecer 

com precisão as regras técnicas do novo esporte constituía uma necessidade para os 

praticantes. Quanto mais se reconhecesse essa prática, melhor seria o time formado, 

lógica reproduzida em campo pela organização tática, imitada da Europa por times 

como o Fluminense e repetido pelos outros da cidade: um goakeeper, dois backs, três 

halfs e cinco forwards (atacantes) (Pereira, 2000: 38). 

Os clubes fechados eram talvez um dos poucos espaços onde as famílias mais 

abastadas podiam estar sem a presença dos trabalhadores e do povo em geral. Neste 

sentido, torna-se fundamental o entendimento das práticas e das relações construídas 

dentro destas instituições. É preciso lembrar, todavia, que, embora os clubes 

apresentassem uma aparência de simetria entre seus membros, compartilhando 

semelhanças, isso não significava que entre os iguais não existissem diferenças. Dessa 

forma não podemos entender essa elite como um grupo fechado e homogêneo, pois há 

graus de diferença entre elas que muitas vezes se manifestam em oposições e conflitos 

internos. Isso fica manifestado nas diversas dissidências que algumas vezes geraram a 

formação de novos clubes e Ligas. 

 O desenvolvimento do esporte e o nascimento dos primeiros clubes de futebol 

em São Paulo e no Rio de Janeiro estão ligados a algumas iniciativas individuais como a 

do prof. Higgins que em 1901 organizava partidas de futebol na Praça da República no 

Rio de Janeiro para garotos27. Ações como a do Professor Higgins demonstram o 

esforço na tentativa de desenvolver novos esportes na cidade do Rio de Janeiro.  

                                                 
27 Durante o ano de 1901, o professor organizava partidas de hóquei e futebol para garotos na Praça da 

República no Rio de Janeiro. Tais partidas contavam com o apoio de Victor Etchegaray que, um ano 

depois, ajudará a fundar o Fluminense. Higgins controlava 20 garotos, divididos entre azuis e vermelhos. 

Os jogos eram realizados nas manhãs de domingo e, apesar das dificuldades, a tentativa mostra que a 

cidade do Rio de Janeiro estava ligada às práticas esportivas desenvolvidas na Europa. Sobre o tema ver 

Pereira (2000), Hamiltom:2001 e Santos:2010. 
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O Professor Higgins, sendo inglês e professor, provavelmente via o esporte 

como parte da educação desses jovens, a exemplo do que já era comum nas escolas 

públicas inglesas. O esporte poderia prepará-los para o mundo competitivo, dentro de 

um sistema de leis que, em tese, era justo e estabelecido em condições de igualdade. 

Acreditava-se que a prática esportiva vinculada à saúde física e mental, fundamental 

para a preparação de corpos saudáveis, tonificados e belos associados a mentes sãs, 

deixariam esses jovens prontos para enfrentar o cotidiano frenético das novas 

metrópoles28. 

 

O esporte é concebido como uma escola de coragem e de 

virilidade, capaz de formar o caráter e inculcar a vontade de 

vencer, que é a marca dos verdadeiros chefes, mas uma vontade 

de vencer que se conforma às regras – é o fair-play, disposição 

cavalheiresca inteiramente oposta à busca vulgar da vitória a 

qualquer preço. (Bourdieu,1990:40) 

 

 Enquanto Mister Higgins fazia isso no Rio de Janeiro, em São Paulo o futebol já 

se organizara há mais tempo. Os clubes começavam a criar suas seções de futebol. O 

primeiro, por pressão de Charles Miller, foi o São Paulo Athletic Club (SPAC)29 em 13 

de maio de 1888, coincidentemente no dia proclamação da Lei Áurea. Segundo as 

orientações de Mazzoni (1950), o futebol em São Paulo espalhou-se para várias 

comunidades de imigrantes, mas também foi praticado em escolas como o Mackenzie 

College, fundado em 1896, por presbiterianos oriundos dos Estados Unidos30.  

                                                 
28 Em 1882, Rui Barbosa apresentou o projeto de nº 224 sobre a reforma do ensino primário e das demais 

instituições complementares, versando sobre a necessidade de se instituir a educação física para ambos os 

sexos. Rui Barbosa estava apenas reconhecendo que as atividades físicas tornaram-se febre nas cidades de 

São Paulo e Rio de Janeiro (Murad, 2009). As atividades físicas foram aos poucos disputando com outras 

disciplinas espaços no currículo escolar; acreditava-se que um corpo saudável era fundamental para um 

aprendizado intelectual satisfatório. Disciplinas como anatomia e fisiologia começaram a ser ministradas, 

além de educação sanitária, ensino da higiene, exame médico regular refletindo a preocupação com a 

saúde pública e os cuidados alimentares (Capraro, 2002:27). 
29 O São Paulo Athletic Club (SPAC) foi fundado em 13 de maio de 1888, basicamente formado por 

ingleses engenheiros da Companhia São Paulo Railway. O objetivo inicial era a prática do Rúgbi, o 

futebol foi implantado por Charles Miller. O time jogava em um terreno comprado por Dona Veridiana 

Prado próximo à Caixa D’agua, que cobrou um preço simbólico pelo terreno, depois que William Rule e 

Charles Miller ajudaram a impedir que um de seus filhos fosse preso por questões políticas Após idas e 

vindas o clube fechou seu departamento de futebol em meados da década de 1910, permanecendo com 

outras atividades desportivas até os dias atuais (Figueiredo, 1919:10, Mazzoni, 1950 e Hamilton: 

2001:76). 
30 A fundação do Mackenzie College é descrita em Figueiredo (1918:17 a 21) e Mazzoni (1950:20-21). 
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Outro nome importante na introdução do futebol em São Paulo foi o de Hans 

Nobiling, um jovem imigrante que fundou com amigos um time para a prática de 

futebol provisoriamente denominado The Nobiling Team. 

 Nobiling era um jovem jogador do Germânia, de Hamburgo, que retornou ao 

Brasil em 1897 para atuar como comerciante. Entretanto, sua verdadeira paixão era o 

futebol que desejava desenvolver no país.  Em sua bagagem, trouxe os estatutos do 

clube alemão. Nobilling reuniu outros jovens para fundar um pouco depois o Sport Club 

Germânia e o Sport Club Internacional.  

Os dois clubes originaram-se praticamente juntos, o Sport Club Internacional31, 

em 19 de agosto de 1899 e Sport Club Germânia32, em 07 de setembro de 1899. Na 

realidade a fundação do Germânia pode ser considerada a primeira cisão do futebol 

paulista, quando Hans Nobilling liderou uma dissidência no Internacional por discordar 

de uma votação para a escolha do nome. Hans Nobiling desejava que o novo clube se 

chamasse Sport Club Germânia, mas a maioria preferiu o nome Sport Club 

Internacional devido às diversas nacionalidades dos integrantes. Como Nobiling não 

concordou com a denominação, rompeu com o grupo e um mês depois fundou o 

Germânia – atual Pinheiros (Mazzoni,1950:21-22).  

Esses clubes formaram o núcleo inicial do futebol de São Paulo entre 1898 e 

1899 realizando-se jogos que cruzavam esses times. Faltava, entretanto, um que fosse 

efetivamente brasileiro, ou melhor, paulistano, foi exatamente essa ideia que levou à 

fundação do Club Athletico Paulistano.  

Como afirmamos antes, o C. A. Paulistano foi fundado em 1900, dois anos antes 

que o Fluminense F. C. Diferentemente do clube carioca, o Paulistano não foi o 

introdutor do futebol na capital paulista. Atribui-se ao SPAC ser o primeiro clube a 

praticá-lo na cidade e no Brasil. Jornalistas como Mazzoni (1950), Figueiredo (1919), 

                                                 
31 O Internacional, clube já extinto, foi o terceiro clube fundado em São Paulo no ano de 1899, foi 

campeão estadual algumas vezes e tinha como um dos fundadores o alemão Hans Nobiling e o brasileiro 

Antônio Casemiro da Costa, o objetivo do clube era reunir estrangeiros das mais diversas nacionalidades, 

daí o nome Internacional (Mazzoni,1950).  
32 Resultou de uma dissidência do SC Internacional, clube inicialmente de Alemães e descendentes, 

jogavam no Parque Antártica. O seu grande jogador foi Hermann Freeze, empregado de um banco 

alemão, que ajudou o clube a fazer boa campanha em 1906. Em 1907, ocorreu uma cisão, por isso os 

brasileiros deixaram o time, indo para o Ipiranga. Em 1916 aderiram à APEA, deixando de existir logo 

depois com o rompimento das relações entre Brasil e Alemanha durante a Primeira Guerra (Figueiredo, 

1919: 23-24). 
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Leopoldo Sant’anna (1926) e Mario Filho (1942) atribuem a Charles Miller33 a 

introdução do futebol no Brasil, que acabou sendo aceita como oficial. Por essa versão, 

ao retornar da Europa, Miller procurou as pequenas colônias de ingleses que 

trabalhavam nas empresas britânicas aqui sediadas para tentar praticar o esporte que o 

havia encantado na Inglaterra. 

  A presença de ingleses na economia brasileira foi muito marcante. 

Investimentos eram feitos com capital inglês, principalmente na malha ferroviária e nos 

diversos serviços urbanos. Funcionários estrangeiros das empresas europeias fixavam 

residência no Brasil. Apesar de possuírem uma vida comunitária fechada e autônoma, 

eles estavam presentes em todos os aspectos da economia local desde atividades 

agrícolas; bancárias, comerciais e indústrias; serviços de utilidade pública como 

transporte entre outros. A influência inglesa difundiu-se amplamente entre as classes 

abastadas. Ao buscar espaços para o lazer vários clubes sociais e esportivos foram 

criados e frequentados apenas por membros da comunidade34 ou seus descendentes 

(Sevcenko, 1992; Carvalho, 1990).  

Por suas ligações familiares, era com esse grupo que Miller convivia. Foi 

juntando-se a funcionários da Companhia de Gás, do London Bank e da São Paulo 

Railway que realizou o primeiro jogo do Brasil na Várzea do Carmo, atualmente Bairro 

do Brás, que em 1895 não passava de uma várzea à beira do rio Tamanduaí (Mazzoni, 

1950:17-18). Uma segunda partida, em 15 de abril de 1895, dividiu os sócios do clube 

em duas equipes: a da Companhia de Gás (The Team of Gaz) e os da São Paulo Railway 

Team. Da junção desses dois, Miller formou o time do SPAC (Mazzoni, 1950). 

Diferentemente do Paulistano, o Fluminense é considerado o pioneiro na 

introdução do futebol no Rio de Janeiro. Seu mentor foi Oscar Cox. Contudo tal versão 

não é um consenso. Alguns relatos demonstram a prática do futebol na cidade antes do 

retorno deste estudante da Suíça. Nesta versão a primazia da introdução dos esportes na 

cidade seria de clubes de origem inglesa, como o Payssandu e o Rio Cricket35, que já se 

                                                 
33 Nascido na região do Brás era filho de pai escocês e mãe brasileira de origem inglesa, estudou no 

Educandário São José e complementou seus estudos no Banister Court School, na cidade portuária de 

Southmpton, Inglaterra, lá ele chegou a jogar na seleção do condado de Hampshire na posição de center-

forward. 
34 LOVE, Joseph. Autonomia e Interdependência: São Paulo e a Federação Brasileira 1889-1927. p141-

142. In: FAUSTO, Boris. História Geral da Civilização Brasileira. Tomo III. OBrasil Republicano. 1 

Estrutura de poder e economia (1889 – 1930). São Paulo, Difel 4ª. edição: 1985. 
35 Fundado no dia 15 de agosto de 1872, por um grupo de jovens ingleses para a prática do cricket, 

esporte amplamente difundido na Inglaterra. Em 1875, após alguns atos de discordância dentro Rio 
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divertiam com o futebol, assim como marinheiros ingleses aportados. O próprio Cox, 

quando menino, teria tido contato com o jogo no Colégio Abílio, com uma bola trazida 

pela família por volta de 1890 (Pereira, 2000: 21).  

De qualquer forma, esses educandários eram frequentados pelos filhos das elites 

brasileiras, fossem elas natas ou descendentes de estrangeiros. Portanto, foram eles os 

primeiros a ter contato com a prática do futebol. Tal contato foi aprofundado quando 

iam para a Europa complementar seus estudos acadêmicos. Lá praticavam o esporte 

dentro das regras criadas na Inglaterra. No retorno ao Brasil, esses jovens trouxeram o 

“modismo inglês”. Foi o caso de Charles Miller e de outros, como Antônio Casemiro da 

Costa, Olavo de Barros (os dois últimos vindos da Suíça) e Oscar Cox.  

Em 1897 Cox trouxe de Lausanne, cidade suíça, além da bola, as regras oficiais. 

Por isso, autores como Mario Filho e Paulo Coelho Netto atribuem a ele o pioneirismo 

do futebol no Rio de Janeiro.  

Essas versões que dão a primazia da introdução do futebol no Brasil a Miller e 

Cox são questionadas por muitos pesquisadores que tentam demonstrar que a difusão 

desse esporte ocorreu por vários agentes e outras rotas. Segundo Jesus (2000), sua 

propagação estaria relacionada ao imperialismo inglês. Marinheiros e técnicos de 

ferrovias britânicas já o teriam praticado36, além de operários de minas, professores de 

colégios britânicos, jovens bacharéis egressos de universidades e colégios europeus e 

missionários religiosos. Roberto Mercio (1990) defende que, desde 1864, o futebol já 

teria sido jogado por marinheiros em algumas cidades litorâneas. Waldenir Caldas 

(1990) aventa a possibilidade de ele ter sido praticado por indígenas.  

Cada vez mais se difunde a tese de o futebol já ter sido uma atividade comum no 

Colégio São Luís, uma escola no interior de São Paulo, onde Charles Miller teria 

estudado (Mazzoni, 1950:17). Nela, os estudantes eram incentivados pelos padres a 

praticá-lo entre 1872 e 1874. Há também relatos de que o jogo tenha sido disputado em 

escolas jesuítas no Rio de Janeiro e Rio Grande do Sul por volta de 1886. As escolas 

                                                                                                                                               
Cricket Club, o clube se divide. Um grupo de fundadores decide montar outra agremiação, o Club 

Brasileiro de Cricket, que se dedicava também à corrida a pé e era frequentada pela Princesa Isabel. 

Posteriormente muda o nome para Paissandu Athletic Club. O outro grupo fundou o Rio Cicket 

Association Athletic, ganhando esse nome definitivamente em 1897, localizando-se no Bairro de Icaraí 

em Niterói. (Fonte: Vitor e Patrícia Lorio - Paissandu Atlético Clube: pioneiro do esporte no Rio de 

Janeiro, 2001 < www.paissandu.net> último acesso 28 de outubro de 2009.) 
36 Mazzonni não deixa de relatar a prática de futebol no Rio de Janeiro pelos marinheiros ingleses na 

praia da Glória (1874) e nas ruas Paissandu e Roso (1876) em frente à casa da Princesa Isabel. Seriam os 

ingleses os responsáveis pelos primeiros “clubs” do Rio de janeiro como o Club Brasileiro de Cricket e o 

Paissandu Cricket Club (Mazzoni, 1950:17). 

http://www.paissandu.net/
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jesuíticas (franciscanos, maristas, beneditinos, carmelitas e salesianos) foram grandes 

impulsionadoras da educação física durante o período imperial37. 

Para Pereira (2000), a história que valoriza Charles Miller como introdutor do 

futebol no Brasil tem como objetivo atestar o caráter elitista dos primeiros tempos do 

futebol no Brasil. 

 

Embora tenha tido participação decisiva na sua consolidação em 

terras brasileiras, eles (Charles Miller e Oscar Cox) atuavam 

dentro de um contexto mais amplo, que permitiu que um 

simples passatempo se transformasse em um verdadeiro 

fenômeno. (Pereira, 2000:23) 

 

O autor sugere que a história que se consolidou em torno desses dois nomes foi 

responsável pela afirmação de um determinado sentido atribuído ao surgimento do 

futebol.  A narrativa que transformou Miller no pai do futebol brasileiro coincide com 

uma tradição que privilegia o protagonismo das elites em detrimento de outros grupos 

sociais. Na mesma linha, José Moraes dos Santos Neves (2002) afirma que atribuíram a 

origem do futebol no Brasil a um inglês por causa de uma certa anglofilia característica 

das nossas elites (Santos Neto, 2002:33). Para o autor, a mitologia criada em torno de 

Miller e Cox decorre da publicação das partidas organizadas por estes nos jornais da 

época, o que não aconteceria em uma prática realizada dentro de escolas como uma 

simples atividade curricular.  

Mesmo que todas essas versões sejam verdadeiras, não se pode negar que Miller 

foi precursor no fato de ter iniciado a vivência do futebol dentro de um clube, 

estimulando outros a praticá-lo (Santos Neto, 2002).  O que diferenciava o futebol 

jogado nos colégios e o difundido por Miller e Cox é que essas práticas educativas não 

eram regidas pela regra oficial da Foot-Ball Association, fundada em 1863 e que 

buscava uma unificação nas regras do futebol38.  

                                                 
37 A preocupação das autoridades frente à educação física teve início com a lei nº 630 de 17 de setembro 

de 1851, ao incluir a ginástica no currículo das escolas primárias. E, em 1855, no Colégio Pedro II, 

referendada pelo projeto de Rui Barbosa de incluir a educação física nos currículo das escolas (Araujo, 

1996:23).  
38 A Football Association é o nome dado ao jogo cujas regras foram codificadas por um grupo de jovens 

ingleses em 1863. Essa codificação até então suscetível aos interesses situacionistas e às tradições locais, 

marcou uma ruptura que transcende a prática do jogo. Outra razão que levou a codificação foi o desejo 

dos setores egressos das public schools de se tornarem referência em relação a outros grupos que 

competiam em termos de status (Damo, 2005:32-33). 
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Polêmicas à parte, o futebol se expande com certa organização a partir de 

Charles Miller fundador do departamento de futebol do SPAC, maior rival do 

Paulistano nos primeiros anos do futebol paulista.  

 

 

Figura 139 

 

Não é uma coincidência o futebol ter se iniciado em São Paulo e logo depois no 

Rio de Janeiro. Tais processos ocorreram num momento em que essas cidades se 

urbanizavam e cresciam. Mesmo que de forma desordenada, elas vieram a ser o palco 

para o desenvolvimento de modernas práticas esportivas, tornando-se necessário 

entendermos um pouco de seu funcionamento em um contexto social, político e cultural 

do Brasil e das cidades do Rio de Janeiro e São Paulo que permitiram a fundação do C. 

A. Paulistano e do Fluminense F. C. Contexto esse responsável em grande parte pela 

imagem atribuída a eles de clubes de elite.  

 

1.2 - Rio de Janeiro e São Paulo: cidades esportivas. 

 

A cidade de São Paulo encontrada por Charles Miller em seu retorno passava por 

um processo de crescimento que a transformou de uma vila rural a uma grande 

metrópole. O progresso urbano e tecnológico fortalecido durante a gestão do 

Conselheiro Antônio Prado à frente da prefeitura, entre 1899 e 1910, a cidade recebeu 

uma reforma urbana, em especial na região central, que incluiu o alargamento de 

                                                 
39 Figura 4. Hamilton: 2001:35. A foto mostra Charles Miller com 19 anos, ainda no futebol europeu. 
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avenidas, remodelagem do vale do Anhangabaú, construção do viaduto de Santa 

Efigênia e a criação da Praça da Sé.  

Tais mudanças trouxeram no seu bojo uma nova mentalidade e práticas que 

construíram redes de sociabilidade neste novo contexto. Porém tais ações ainda não 

seriam capazes de romper com determinadas estruturas do passado imperial. O futebol 

foi um desses elementos da modernidade, mas transcorria em espaços sociais que 

mantinham antigas relações hierárquicas, profundamente preconceituosas, e que não 

aceitavam os grupos sociais emergentes no pós-Abolição. 

Os esportes aliaram-se nas primeiras décadas do século XX ao ideal 

Republicano de construção de uma identidade nacional. As cidades tornar-se-iam, 

assim, palco do desenvolvimento esportivo, pois antes eram consideradas um espaço de 

desordem e bagunça. A tarefa da nova elite Republicana era organizar a sociedade a 

começar pela cidade, passando pelo campo da saúde, trabalho, lazer, “conduzir uma 

mudança nos hábitos e condutas do conjunto da sociedade, tentando livrar a sociedade 

do modelo patriarcal e aproximando-a dos padrões europeus em voga” (Chalhoub, 

1996:25).  Havia um enorme esforço por parte daquele grupo de impor uma 

racionalização que correspondia a profundas transformações sociais nas principais 

cidades do país. Tais mudanças obedeciam a uma lógica europeia desenvolvida no final 

do séc. XIX. 

A República deparava-se com a necessidade de organizar a mão de obra 

assalariada, após o fim da escravidão, formando um novo mercado de trabalho para 

todos. Dessa forma, as pessoas não seriam identificadas pela sua condição de livres ou 

escravas, e sim, através de um ideário que igualaria os agentes sociais. Mas, ao mesmo 

tempo, as distinções foram mantidas através da construção de espaços específicos 

dentro dessa modernidade. Isso colocou em questão a atualização das estratégias de 

poder ao visar à dominação de homens livres e formalmente iguais (Herschann & 

Lerner, 1993:84). 

 Ao analisar o cotidiano dos trabalhadores na cidade do Rio de Janeiro, o 

historiador Sidney Chalhoub (1986) demostrou como o espaço físico das cidades foi 

transformado. Logo vieram abaixo as ruelas, as barracas, os carroções, carrinhos e as 

tabernas populares. A população mais pobre foi banida para os subúrbios ou para os 

morros da cidade, formando favelas. Houve repressão às prostitutas, mendigos, 

pedintes, bêbados etc. Essas restrições visavam afastar esses grupos do convívio da 
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“boa sociedade”. A ordem e a disciplina deveriam sobressair à desordem. Os valores 

atribuídos a mundos antagônicos materializaram-se nas obras da capital, onde era 

preciso banir o que as elites definiram como atraso, identificado com o sujo, o doente e 

o morto. Ligados ao mundo moderno, mas ainda associados às normas da sociedade 

tradicional escravocrata, vieram os ideias de limpeza, beleza, saúde e vida. 

 Aos poucos, a burguesia carioca adaptava-se a seu novo espaço urbano. 

Abandonando as varandas e os casarões colônias, passaram a ocupar os novos espaços 

públicos. A então recente iluminação das ruas permitia que essas atividades varassem a 

noite. A luz não apenas iluminava recantos obscuros, mas facilitava o controle social e o 

progresso (Herschmann & Lerner, 1993:87). 

 Robert Park (1979:26), um dos teóricos da Escola de Chicago, chama a atenção 

para o fato de que a cidade moderna deve ser vista não como um agrupamento de 

homens e instituições, mas sim como um estado de espírito, um conjunto de costumes e 

tradições, sentimentos e atitudes, algo envolvido no processo de vida das pessoas que a 

compõe. Dessa forma, as metrópoles são mais que ruas e bairros, elas são o que as 

pessoas fazem nela. Partindo de uma análise sobre a expansão das cidades e suas 

modificações sob o efeito da industrialização, Park demostra que são visíveis novos 

fenômenos sociais, que vão desde mudanças na ordem econômica, demográfica e 

espacial, até alterações dos costumes e também das formas de interação social. Esse 

turbilhão emerge de um novo ambiente marcado por grandes desigualdades e, portanto, 

propício ao surgimento de desvios de conduta. Daí a necessidade de novas regras de 

controle social em substituição as antigas.  

Em uma nova sociedade pós-Abolição e a emergência de libertos e imigrados, as 

ruas e instituições, como a família senhorial, desvanecem cedendo espaço para um 

controle público no qual é imprescindível o papel exercido pela lei. Aparecem, a partir 

dai, outras instituições de controle, como a escola, instrumento de adequação, e a 

polícia, aparato  de repressão dos que desafiarem essa ordem. 

Analisando São Paulo dos anos de 1910, Sevcenko (1992) revela que a indústria 

do espetáculo e os grandes rituais coletivos oferecem novas formas de sociabilidade 

com o objetivo de mantê-las sob controle. As práticas esportivas, assim como os 

diversos modismos, são elementos da construção dessas cidades e impulsionam novas 

redes de relações sociais em um espaço que passa a ser o centro das manifestações 

político-culturais.  
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No Rio de Janeiro o contato com o mar, que durante boa parte da história era 

considerado danoso à saúde, passou a ser valorizado em meados do século. O tipo de 

vida mais caseiro começou a dar lugar a uma vida ao ar livre e, com isso, as atividades 

físicas desenvolvem-se em espaços abertos, como os esportes náuticos e o turfe. A 

natação e o remo enquadravam-se na prática dos homens civilizados, jovens de uma 

nova elite erigida da modernização e urbanização. De forma polêmica, um novo ideal 

estético começa a predominar. Uma estética de robustez e tonalidade em substituição à 

fragilidade física dos poetas do Romantismo (Melo, 2001). 

O esporte enquadra-se nesse cenário, sendo um dos elementos de civilidade que 

favorece a aproximação da sociedade local com os elementos culturais europeus. Essa 

nova realidade materializa-se em um contexto urbano de circularidade cultural que 

permitiu ao esporte encontrar as condições necessárias para ser organizado e difundido. 

“A cidade é, sem dúvida, uma construção dos homens. Como tal carrega em si tempo e 

lugar, uma história onde se revela o próprio homem. Um ambiente onde estaria, ou está, 

acontecendo os avanços do homem” (Lucena, 1997:45). É nesse contexto de 

cruzamento entre os distintos grupos sociais que as elites buscam a adoção de 

comportamentos para diferenciar-se do restante da sociedade. Todavia alguns desses 

comportamentos foram rapidamente imitados pelas demais classes sociais, o que leva a 

necessidade, por parte das elites, de elaborar novas atitudes em um processo que se 

diversifica e se ressignifica para manter a distinção. 

O futebol, assim como o remo, a ginástica sueca e rítmica, o ciclismo, as provas 

de natação, o pedestrianismo, as lutas, a esgrima, as corridas de automóveis, o críquete, 

entre outros esportes, surgiram na virada do século XIX para o XX. Em São Paulo e no 

Rio de Janeiro passaram a fazer parte das novas experiências da vida urbana realizando-

se em locais próprios como rios, lagos, praias, velódromos, campos de futebol e 

críquete, ringues e quadras dentro dos clubes, locais fechados e reservados para um 

grupo distinto, os chamados sportsmen. 

Ser um sportman ia além de praticar esportes, era uma postura perante a vida 

com hábitos como o de tomar chá, café e vermute ou vestir-se na última moda e assumir 

um estilo de vida europeu que conferia distinção perante os outros. A relação com a rua 

fez do sportman um homem móvel, inventor de novas ações, muito mais independente 

do que as mulheres, ainda restrita ao espaço da casa, ocupava um espaço de poder que 

realizava seus desejos e necessidades. Em sua maioria eram rapazes de classes médias 
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ou herdeiros dos senhores de fazendas ou negócios que ocupavam as cidades 

reproduzindo as relações de poder que antes eram exercidas no campo e na propriedade 

de escravos (Pereira, 2001). 

O Rio de Janeiro, cenário que abrigou a fundação do Fluminense, era no final do 

século XIX e início do XX a maior cidade do país e com a maior concentração 

populacional. Possuía o maior número de indústrias e operários, a maior rede de 

transportes urbanos e o maior contingente de imigrantes40. Era a capital da República e, 

por isso, o espaço onde as transformações políticas oriundas da mudança de regime em 

1889 ocorriam com mais nitidez e espalhavam-se para o resto do Brasil. Era, portanto, o 

maior centro de absorção e de difusão das ideias e práticas do chamado mundo 

moderno.  

O governo Campos Sales (1898-1902), quarto presidente Republicano, 

organizou uma série de rotinas institucionais e políticas que conduziram a um pacto 

entre o presidente da República e as oligarquias estaduais, em que o governo central 

legitimava as ordens locais. Em contrapartida havia independência para realizar sua 

política em âmbito nacional. Assim, o presidente não esteve atrelado aos grupos locais, 

estratégia que permitiu uma estabilidade política e econômica que durou até 1930 

(Lessa, 1988). 

Nesse contexto, a capital federal passava por modificações drásticas de ordem 

geográfica, novos hábitos e costumes, novas personagens no cenário urbano. As 

intervenções, como as obras do porto, visavam a um dinamismo econômico. O Rio 

passava a experimentar aspectos do chamado “mundo civilizado”: explorando teatros, 

bibliotecas, parques e jardins.  

Administrada pelo prefeito Pereira Passos41, entre 1902 e 1906, surgiram na 

capital da República bulevares, largas avenidas, parques, praças e novos espaços para o 

                                                 
40 Em meio a essa expansão das reformas urbanas na capital da República, afastaram-se do centro da 

cidade as camadas menos favorecidas, novas ruas e avenidas foram abertas, o sistema de bondes foi 

modernizado e seus trajetos reformulados. Em 1906, a população da cidade já ultrapassa 800.000 

habitantes, os números de indústrias já ultrapassavam a 600, sendo responsável por um terço da produção 

nacional, a cidade atraia novos tipos de trabalhadores tanto imigrantes europeus como libertos vindos da 

decadente cafeicultura fluminense (Fausto, 1983:25).  
41 Pereira Passos foi um homem que possuía uma reputação profissional respeitável e uma fortuna 

considerável, uma bela casa nas Laranjeiras, com muitas viagens à Europa. Como a maioria dos homens 

de posse mandou seus filhos estudarem na Europa, preocupava-se com a cultura, possuindo coleções de 

objetos de arte, ou seja, era um típico homem da Belle Époque, vestido sempre com roupas inglesas e 

postura pública discreta, o que não inibia seu gosto por mulheres bonitas, era comum vê-lo desfilando 

com uma amante francesa pelas ruas do Rio (Needell,1993:107). 
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desfrute da elite e proibidos às camadas mais pobres. Na posição de engenheiro, Pereira 

Passos assistiu de perto as obras na cidade de Paris implementadas por Haussman42. Seu 

projeto remodelador envolveu alguns setores da sociedade que acreditavam que tais 

mudanças haveriam de transformar o Brasil em um país civilizado, mesmo que a 

maioria da população sofresse a perda de seus locais de moradia. 

O período conhecido como Belle Époque no Rio de Janeiro iniciou-se com a 

subida de Campos Sales ao poder, em 1898, quando – através da política econômica do 

Funding Loan – recuperou a tranquilidade das elites regionais e criou um clima de 

tranquilidade que afetou o meio social e cultural, permitiu as condições para 

estabilidade e para uma vida desfrutável para os mais aquinhoados financeiramente. 

Jefrey Needell (1993) analisou as relações sociais, culturais e políticas da elite carioca 

da virada do século XIX. O autor descreveu o cotidiano dos cidadãos cariocas com as 

suas roupas europeias inadequadas ao clima tropical. Analisou a reforma urbana da 

cidade com a construção da avenida Central e seus prédios de fachadas, a amizade e 

compadrio das famílias abastadas, Needell mostrou-nos uma elite rica e poderosa que 

tentou esconder a realidade brasileira para sonhar com uma metrópole próxima do 

modelo francês. 

A elite carioca era constituída de Republicanos, abolicionistas, profissionais 

liberais e empresários, fazendeiros, comerciantes, financistas e empresários do 

complexo agrário exportador. Suas raízes, portanto, estavam profundamente associadas 

aos setores que sustentavam a estrutura econômica e política do Brasil dos primeiros 

anos da República caracterizado pela falta de compromisso dos cidadãos com relação às 

eleições43, por manifestações e revoltas populares expressas nos movimentos rurais de 

Canudos e Contestado e nos movimentos urbanos como a Revolta da Vacina e da 

Chibata.  

Além disso, muitas crises militares ocorreram como a Revolta da Armada e a 

Revolução Federalista. Esse militarismo ficou latente no governo do presidente Hermes 

da Fonseca (1910-1914) com sua política salvacionista que consistia na intervenção aos 

                                                 
42 Sobre as obras de Pereira Passos na capital federal, ver Benchimol, 1990. 
43 A maioria das pessoas pouco participava dos pleitos eleitorais, assim como poucos participaram da 

Proclamação da República. Tal atitude demonstra o caráter excludente do novo regime, a idade mínima 

de 21 anos para votar, a exclusão das mulheres dos pleitos, dos praças, dos frades e de todos aqueles que 

não eram capazes de escrever seus nomes na cédula, levavam a um índice de eleitores de apenas 20% da 

população total (Carvalho:1990:85). 
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Estados da federação que não se engajassem nos desígnios do governo central (Fausto, 

1983). 

Nas relações sociais, a modernização do país passava pela construção de uma 

nova ética do trabalho. Após a Abolição era preciso reverter a associação entre trabalho 

e escravidão, era necessário uma vigilância à chamada “vadiagem”, reprimir as greves e 

as manifestações de trabalhadores, além de tentar criar mecanismos que valorizassem a 

ideologia do trabalho. Os clubes de futebol não escaparam a isso exigindo de seus 

associados a indicação de sua profissão e uma conduta moral condizente com os 

padrões da sociedade44. 

 Entre os imigrantes, o português sofria com o preconceito pela representação do 

passado colonial que as elites buscavam apagar. Entretanto, aquele que se tornava bem 

sucedido era visto de forma diferente, pois em um país com forte tradição escravista a 

vitória de um imigrante era a suposta prova da inferioridade do negro. 

No discurso das elites, a miséria em que se encontravam os libertos seria culpa 

deles mesmos e não do sistema que, sob a perspectiva liberal, dava chances iguais a 

todos desde que soubessem aproveitar. Dessa forma, o jeito como o emigrante era visto 

dependia de suas condições econômicas e sociais. 

 Esses grupos de imigrantes enriquecidos ou remediados, também buscavam 

construir espaços de diferenciação perante os outros, o que justifica a criação de clubes 

de colônia.  Clubes como o Vasco da Gama no Rio de Janeiro, formado por portugueses 

e, posteriormente, o Palestra Itália em São Paulo, são exemplos de espaços de distinção 

entre os imigrantes bem sucedidos, uma forma de aproximação dos mesmo ideais das 

elites da sociedade (Araujo, 1996).  

A geografia urbana da Belle Époque era formada por casas elegantes. A cidade 

do Rio de Janeiro se expandia para bairros da zona sul como a Gloria, Catete, 

Flamengo, Laranjeiras, Cosme Velho e Botafogo. Vários casarões e solares foram 

construídos entre a Lapa e Botafogo (Benchimol, 1990). Esses bairros ganham 

                                                 
44Maria Eulália Lobo (1978), ao fazer um levantamento dos salários nas fábricas e na construção civil no 

Rio de Janeiro, comparando os anos de 1894 e 1904, revela a diversidade das profissões que cresciam nos 

centros urbanos como serventes, pedreiros, carpinteiros, pintores, operários de fiação O valor salarial 

entre os anos de 1894 e 1904 foram: serventes: 102$157 e 105$744, pedreiro: 197$639 e 210$291, 

carpinteiros: 200$000 e 180$000, pintores: 195$000 e 168$000,  operários de fiação (tecidos) da fábrica 

Bangu: 300$000 e 94$000 e operários de carda 208$000 e 128$000. As quedas salariais se explicam pela 

entrada no mercado de trabalho de imigrantes e ex-escravos, na construção civil a queda foi menor devido 

à grande demanda para as obras do centro da cidade (Lobo: 1978:68).  
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caracteres aristocráticos onde elegantes senhoras e senhoritas desfilam a última moda 

parisiense e a noite se encontram em reuniões íntimas para admirar a bela enseada e 

alimentar conversas amenas. 

O trajeto dos bondes facilitava o acesso a esses bairros, a linha férrea do Jardim 

Botânico, inaugurada em 1860, ajudava a ligar a cidade velha ao Flamengo, a Botafogo 

e ao Jardim Botânico. Verifica-se uma ruptura entre o passado e o presente. Antes, ricos 

e pobres vivam e trabalhavam juntos nas ruas apinhadas do porto, agora, a nova ordem 

após a Abolição promovia a separação dos bairros e de seus habitantes que adotavam 

“práticas culturais aristocráticas franco-inglesas para reforçar e legitimar a distinção e a 

superioridade da elite carioca” (Nedeel, 1993:184). 

 Esse tipo de arranjo urbano fez com que os clubes sociais fossem fundados 

seguindo a lógica da expansão das cidades. No processo de urbanização do final do 

século XIX e início do XX, a rua começa a merecer mais atenção não apenas com a 

mudança das famílias nobres para os arredores das cidades, deixando a casa-grande das 

fazendas para trás ocupando seus novos sobrados, mas com as manifestações públicas 

marcadas pelo advento dos esportes, as ruas e as praças tornaram-se uma zona de 

contato onde o prestígio determina um novo sistema de relações sociais, cujo campo de 

ação passou a ser justamente a rua (Freyre:1996).   

Os investimentos estrangeiros na infraestrutura da cidade como sistema de 

transporte, iluminação, esgoto, ruas, estradas foram fundamentais para o 

desenvolvimento dos esportes na cidade, não só para o transporte daqueles que 

desejavam praticá-los, mas também para aqueles que fossem assistir aos eventos. A 

abertura da Rua Farani possibilitou a comunicação entre os bairros de Laranjeiras e 

Botafogo, criando uma passagem, ligando a Rua Guanabara (atual Pinheiro Machado) à 

Farani. Na figura 2, de 1913, observamos a explosão do morro, tal obra melhoraria o 

acesso ao Fluminense F. C. facilitando a presença do público aos jogos. Como afirma o 

historiador Boris Fausto (1983:25), tudo isso contribuía para a mudança no cotidiano do 

cidadão carioca, um ritmo de vida mais frenético, de uma população ansiosa por 

consumir as novidades que a modernidade urbana lhe prometia.  
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Figura 245 

 

Uma das maiores obra da administração Pereira Passos, foi a Avenida Beira Mar 

(Figura 3), com mais de 3 km permitiu a expansão da cidade pelo litoral. Nesse período, 

as praias tornaram-se locais de banho, receitados por médicos como uma atividade 

saudável. O banho de mar imprimiu à cidade um novo padrão de distribuição social que 

fez com que a burguesia procurasse os bairros à beira-mar para fixar residência. Morar à 

beira-mar, principalmente após as reformas de Pereira Passos, “passou a fazer parte de 

um estilo de vida afinado com a modernidade” (Jesus: 1999:27), o que contribuiu para o 

aumento nos preços das propriedades. 

 

 

Figura 346 

 

                                                 
45 Figura 2. Abertura da Rua Farani, 1914, o caminho foi aberto em 1872 por Domingos Farani e 

ampliando para o trânsito na década de 1910. DUNLOP, Charles J. O rio Antigo Volume II. Rio de 

Janeiro: CIA Editora e Comercial F Lemos, 1956. p121.  
46 Figura 6. Ibdem 
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Essa expansão da cidade do Rio de Janeiro para áreas próximas ao mar denotou 

dois aspectos relevantes: o primeiro foi o acompanhamento na ocupação desses espaços 

pelos clubes esportivos como locais de confraternização e saúde; e o segundo, a 

recuperação do banho de mar como uma prática saudável que até então estava relegado 

ao esquecimento. 

 Nesse período no Rio de Janeiro começaram a surgir provas de regatas (Idem: 

23) e no ano de 1873 funda-se o Clube Guanabarense. A partir daí, outras agremiações 

começam a ser fundadas como C. R. Cajuense, C. R. Internacional, C. R. Fluminense e 

C. R. do Flamengo entre outros. (Melo, 2001:68-70). O surgimento de tantos clubes de 

regatas revela que os espaços litorâneos deixam de ser vistos apenas como locais de 

pescas ou de tratamento de saúde, mas como locais de práticas esportivas e de 

confraternização. 

 Em São Paulo, a regata tornou-se um esporte praticado no rio Tietê. No final do 

séc. XIX, o rio Tietê possuía em seu percurso várzeas e espaços extensos que com as 

cheias do rio alagavam. Nestas áreas havia sítios, chácaras e fazendas que abasteciam a 

cidade com os mais diversos produtos. Nas suas margens, era possível a prática do 

Remo e logo surgiram clubes como o Esperia, o Regatas, o São Paulo e o Regatas Tietê. 

O futebol foi aos poucos ganhando espaço ao lado das regatas, os jornais do Rio 

de Janeiro passaram a divulgar cada vez mais o futebol. Para esses meios de 

comunicação, colocar o futebol e os nomes famosos que faziam parte dele em suas 

páginas significava dar espaços para aqueles que financiavam direta ou indiretamente o 

jornal, fossem esses investidores ou simplesmente pessoas cujo nome ajudaria a vender 

mais jornais. Outro objetivo era o de divulgar o Rio de Janeiro como polo da civilização 

que praticava mais um esporte trazido da Europa pelos homens mais distintos de nossa 

sociedade. Para Jacques Le Goff, as funções de uma cidade são “a troca, a informação, a 

vida cultural e o poder”. As festas e os jogos eram uma forma de a cidade se afirmar 

perante a cultura camponesa, buscando construir uma identidade urbana (Le Goff, 

1998:29). O futebol foi uma das formas de mostrar o novo Rio higienizado em 

consequência das reformas urbanas do prefeito Passos. Na ótica esportiva, o 

engajamento físico foi uma resposta a toda essa ebulição. Uma reorientação das ações 

que rompem com o cotidiano e o consenso dos hábitos e das ideias (Sevcenko, 

1992:32). 
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Apesar de ainda não possuir o mesmo glamour do Rio de Janeiro, São Paulo 

tinha 240 mil habitantes e começava a viver, seu fascínio pelo que vinha da Europa. 

Abriram-se cafés, confeitarias e restaurantes. A elite circula entre as ruas São Bento, 

Quinze de Novembro (antiga Imperatriz, a mais elegante da cidade) e a Direita. Esse 

triângulo era reduto de lojas elegantes, de roupas, calçados e acessórios importados. Ali 

ficavam os melhores hotéis. A Avenida Paulista inaugurada em 1891 e o viaduto do Chá 

em 1892 eram o orgulho da cidade. Os bondes puxados a burros logo seriam 

substituídos pelos de eletricidade e a iluminação pública seria ampliada permitindo que 

as pessoas ficassem nas ruas até mais tarde. A cidade já possuía Bolsa de Valores e 

vivia o esplendor das estradas de ferro. Os divertimentos eram os teatros, circos, 

parques e festas religiosas. As boas famílias se encontravam nas confeitarias e 

restaurantes e os clubes eram mais uma alternativa social (Brandão, 2000) que 

ganhavam significados neste contexto de urbanização. 

À época da fundação do Paulistano, a cidade de São Paulo apresentava um 

desenvolvimento urbano financiado pelos grandes capitais advindos da atividade 

cafeeira, era a chamada locomotiva do Brasil, despontando grandes contingentes 

compostos de uma população empobrecida e miserável que chegavam à cidade vinda de 

todas as partes do Brasil e do mundo. A indústria vai ocupando espaços entre as 

ferrovias e as várzeas, valorizando e desvalorizando áreas em um processo de 

hierarquização do espaço urbano que promoveu uma distinção física e social entre os 

que usufruíam os privilégios e os que deveriam suportar as contradições da vida urbana 

moderna (Toledo, 2015). 

Diferentemente do Rio de Janeiro, a cidade crescia com costumes discretos, em 

torno de igrejas, ruas e comércios, uma comunidade centrada em um comportamento 

familiar bastante conservador dentro do ideário da época que vinha sendo alterado com 

a imigração nos fins do século XIX e em razão de um progresso que acabou impondo 

um novo estilo de vida ao paulistano influenciado pela cultura europeia trazida pelos 

imigrantes, mas também pela cultura fomentada pelas elites urbanas locais advindas dos 

salões franceses e ingleses. Pessoas de diversas origens sociais misturam-se a essa 

“massa” social em formação que aparentava uma enganosa ideia de igualdade social. 

Entretanto, essa vivência aparentemente próxima não retirou da elite certo desprezo 

pelos étnica e economicamente diferentes dela. 
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O Conselheiro Antônio Prado, prefeito de São Paulo, foi o maior representante 

desse tipo de elite, ex-monarquista, dotado de uma fortuna prodigiosa, resultante de suas 

fazendas de café, possuía hábitos e imaginação cosmopolita. Sua atuação como 

reformador teve também um caráter pedagógico. Através de seu exemplo pessoal, 

atuava como se fosse um modelo vivo que agia com elegância e civilidade. O prestígio e 

o poder pessoal eram uma força simbólica concentrada na sua figura imponente. O 

Conselheiro possuía uma respeitabilidade só comparada à do Barão de Rio Branco e Rui 

Barbosa (Sevcenko, 1992:121). Usando esse prestígio no cargo de prefeito, introduz 

novos hábitos na cidade a partir obras que se preocupavam em dar a cidade um caráter 

modernizador e civilizador que competisse com o Rio de Janeiro, entre elas estava a 

criação do primeiro Velódromo, espaço para as corridas de ciclismo, em um terreno de 

sua propriedade. 

Antônio Prado foi prefeito da cidade de São Paulo por onze anos consecutivos, a 

partir de 1899, e tentou em sua administração ver a cidade como um todo orgânico, 

objetivando a melhoria na qualidade de vida. Procurou transformá-la em um centro 

semelhante ao dos europeus, ainda que as obras da capital paulista não fossem do 

mesmo mote que as da capital federal, seus resultados não foram muito diferentes. Tais 

empreendimentos se justificavam em virtude do inchamento da cidade e da chegada de 

imigrantes e libertos que na visão da elite paulistana, “poluíam” a paisagem urbana. 

Plantou árvores e criou jardins, fez praças e empenhou-se em modernizar e organizar a 

Inspetoria Sanitária e os serviços de higiene. Organizou o trânsito a partir da praça que 

tinha o seu nome e alargou a Praça da Sé. As obras do Conselheiro estabeleceram uma 

hierarquização da área geográfica de São Paulo, para que as elites desfrutassem de sua 

condição47.  

A fundação de clubes para a prática do futebol durante esse período, tanto no 

Rio de Janeiro como em São Paulo, relacionava-se com essas obras e com a expansão 

da cidade, ao mesmo tempo em que as mudanças afetavam o espaço físico, as formas 

tradicionais de relações sociais mantinham-se como redutos em que prevaleciam as 

                                                 
47 A virada do século foi o maior momento para o afluxo de imigrantes para o Estado de São Paulo. A 

população da cidade ia aumentando vertiginosamente com a imigração. Em 1872 era de 23.243, em 1886 

chegava a 44.030, quatro anos mais tarde em 1890 era de 68.934, dez anos depois na virada do século 

atingiu o número de 239.820 habitantes (Araújo, 1996), em sua maioria italianos. Os dados indicam que a 

cidade era predominantemente de imigrantes. Cerca de 35,4% eram estrangeiros, desses 15,8% eram 

italianos (Araújo,1996). 
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velhas práticas. Os clubes englobavam os valores remanescentes da ordem tradicional, 

fechando-se em espaços para poucos, longe das aglomerações que essa mesma 

modernidade trazia.   

A trajetória do futebol paulista e carioca é o resultado desse processo de 

urbanização e organização desses centros urbanos com todas as suas contradições. A 

fundação do C. A. Paulistano e do Fluminense F. C. é resultado desse contexto. Estudar 

esses lugares e suas transformações é perceber o quanto foi fundamental para criação de 

uma identidade entre esses clubes e as cidades. Tal fato pôde ser verificado na própria 

escolha dos nomes dessas agremiações que demostram essa consonância. 

 

1.3 - Fundação do Club Athletico Paulistano. 

 

Ao assistir a um jogo entre o Mackenzie College e o Internacional no final do 

século XIX, Silvio Penteado, Renato Miranda, Ibanez de Moraes Salles e Olavo Paes de 

Barros48, jovens da sociedade paulistana, entusiasmaram-se com a possibilidade de 

praticarem o futebol no Velódromo paulista49. 

 A ideia ganhou força num hotel com nome bem sugestivo que revelava o apreço 

às atividades esportivas – Rotisserie Sportman – localizado bem ao lado do Viaduto do 

Chá. Em seu salão nobre, cerca de 40 rapazes de destacadas famílias paulistanas, em sua 

maioria praticantes do ciclismo, decidiram assinar uma lista de adesão ao SPAC.  

Na última hora, questionou-se o porquê de não fundar um clube radicalmente 

paulistano. Tudo mudou e, em lugar da adesão ao SPAC, foi fundado um novo clube. O 

nome foi rapidamente elaborado sem grandes polêmicas: Club Athletico Paulistano. A 

reunião de fundação foi presidida por Dr. Bento Pereira Bueno, na época secretário do 

Interior do governo do Estado de São Paulo (Figueiredo, 1918:24). Apesar de o futebol 

ser o esporte motivador, a opção pelo termo Athletic revela que a nova agremiação 

abria-se desde o início para outras práticas, em especial o ciclismo. No dia 30 de 

novembro, o jornal Correio Paulistano anunciava a fundação de mais um clube na 

                                                 
48 Ibanez de Moraes Salles era bacharel, natural de Campinas, ex-diretor da Empresa Elétrica de 

Jaboticabal, irmão dos jogadores e figuras que se tornaram proeminentes do Paulistano como Fernão 

Salles e Rubens Sales, primeiro grande jogador do time (Mazzoni, 1950: 29). Jorge Mesquita pertencia à 

eminente família de jornalistas da cidade de São Paulo. 
49 A construção do Velódromo foi encomendada em 1892 a Tommaso Gaudenzio Bezz, o arquiteto do 

tradicional Museu do Ipiranga. A obra foi executada por Guiseppi Vacori. Possuía uma raia elíptica de 

380 metros por oito de largura, com um jardim no centro. Dois conjuntos de arquibancadas cobertas, uma 

em frente à outra, foram construídas ao redor da raia, com capacidade de até mil pessoas. Além disto, 

possuía uma quadra de tênis e tanques para banho (Gonçalves Junior, 2008:19). 
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cidade de São Paulo: “Realiza-se, hoje, às 7 horas da tarde, no salão da Rotisserie 

Sportsman, uma reunião de distintos moços de nossa sociedade, com o fim de tratar da 

fundação de um Club Athletico”50. 

 Dois dias depois, o mesmo jornal noticiou o resultado do encontro. “Em 

numerosa e seleta reunião realizada anteontem no salão da Rotisserie Sportsman, ficou 

definitivamente instalada a nova associação e eleita a sua diretoria”51. 

 

 

Figura 452 

                                                 
50 Correio Paulistano, 30 de novembro de 1900. Álbum de recortes de jornais do CAP - 1900, s/p. 
51 Correio Paulistano, 02 de novembro de 1900. Álbum de recortes de jornais do CAP - 1900, s/p. 
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Reunidos na Rua São Bento, nº 61, foi feita a assembleia para eleger seu primeiro 

presidente. A primeira diretoria foi escolhida por cerca de 60 pessoas, sendo o 

presidente Bento Bueno e vice Plínio Prado53.  Plínio da Silva Prado, que estudou nos 

EUA, sugeriu que as cores do clube fossem as mesmas da Universidade de Harvard, o 

branco e o vermelho, o que foi aceito. As blusas eram brancas, assim como o calção que 

ia até os joelhos. Na cintura, uma faixa vermelha (Brandão, 2000:21).  

O historiador Wilson Gambeta (2013), em sua tese de doutoramento sobre os 

primórdios dos esportes em São Paulo, chamou atenção para o caráter familiar daqueles 

que fundaram o Paulistano, os nomes principais pertenciam a famílias de cafeicultores 

paulistas e realizaram seus estudos no exterior54.  

Dos cinco membros fundadores havia fortes ligações entre eles e a família Silva 

Prado. Sylvio e Armando Penteado eram filhos do rico empresário Álvaro Penteado, 

suas três irmãs casaram-se com rapazes da família Silva Prado, entre elas Eglantina 

Penteado que desposou Antônio Prado Junior55. Olavo Paes Barros pertencia a uma 

influente família de cafeicultores de Itu e participava das corridas no Jockey Club 

dirigido por Rafael Barros, companheiro de turfe do Conselheiro Antônio Prado.  

Ibanez Salles era filho do Coronel José Pedroso de Moraes Salles, fazendeiro de 

Campinas. Junto com eles vieram seus irmãos Fernão e Rubens Salles de trajetória 

notável no clube. Outro que veio do setor cafeeiro de Campinas foi Francisco Glycerio, 

filho do ministro da Agricultura entre 1890 e 1891 com o mesmo nome. Renato e Jorge 

Miranda eram sobrinhos de Francisco Glycerio e filhos de um líder politico da região 

(Gambeta, 2013:133-134).  

As conexões familiares dentro da oligarquia paulista cruzavam grupos que 

atravessavam gerações. O casamento entre eles ajudou a criar uma relação de 

parentesco que ia muito além das relações esportivas, avançavam no terreno da política 

e das associações econômicas. Tal constituição nos permite conhecer o perfil daqueles 

que fundaram o Paulistano e os objetivos deste clube no esporte paulista. 

                                                                                                                                               
52 Figura 4. Reportagens do Correio Paulistano de 30 de novembro e 02 de dezembro de 1900, 

anunciando a fundação do C. A. Paulistano. Álbum de recortes de jornais do CAP - 1900, s/p.  
53 Ibidem. 
54 Sylvio Penteado e seu irmão Armando estudaram nas escolas politécnicas da Inglaterra. Renato 

Miranda e Clóvis Glicério estudaram engenharia nos Estados Unidos e Olavo de Barros, na Suíça. 

(Gambeta, 2013:133) 
55 Antonieta e Stella Penteado casaram-se com Caio Prado e Martinho Prado, respectivamente (idem). 
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Na ata de fundação do clube, estão ressaltadas as vantagens da educação física já 

“conhecida nos países cultos” como um “complemento natural imprescindível a 

educação intelectual e moral”56. A função do clube não era apenas para diversão, mas 

para promover a educação de forma integral, propagar e desenvolver “o gosto pelos 

exercícios do corpo”57. O clube surgia alinhavado com os princípios regenerativos que 

os esportes poderiam trazer. 

Após a fundação, era necessário encontrar uma sede para a localização. Nesse 

momento, entra em cena a família Prado, em especial a figura de Antônio Prado Junior. 

A família Prado já participava de outros clubes. Os irmãos de Antônio, Armando, Mario 

e Juvenal eram sócios do Sport Club Internacional (Figueiredo, 1918:22).  Sob a tutela 

dos Prado, foi escolhido o Velódromo Paulista que servia como pista de ciclismo,58 

situada nas proximidades da Rua da Consolação, entre as ruas Florisbela, Martinho 

Prado e Olinda (hoje Nestor Pestana).  

 

 

Figura 559 

                                                 
56 Correio Paulistano de 30 de novembro e 02 de dezembro de 1900. Álbum de recortes de jornais do 

CAP - 1900, s/p. 
57 Correio Paulistano 02 de novembro 1900. Álbum de recortes de jornais do CAP - 1900, s/p. 
58O ciclismo começou a ser praticado no final do séc. XIX. Era o esporte da moda em São Paulo, na 

década de 1890, era desfrutado pelas pessoas elegantes que podiam importar as bicicletas da Europa. Com 

o aumento da prática, começaram a ser criados velódromos e organizaram-se competições com apostas. O 

Velódromo Paulistano feito em um terreno comprado por Veridiana Prado, a pedido do neto Antônio 

Prado Junior – apaixonado ciclista, aliás não só ele, mas o próprio Conselheiro Antônio Prado era 

fanático pelo esporte (Amaral, 1977). Como a bicicleta era cara, a tendência desse esporte foi declinar em 

popularidade na década seguinte, entretanto, no final do século XIX, atraía muitos simpatizantes. 
59 Nosso Século (1900-1910) Vol. 1. São Paulo: Ed Abril Cultural, 1985. p153. Cortesia Maria Helena 

Prado Ramos – São Paulo, SP. Cortesia Veridiana Prado. 
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A figura acima demostra o Velódromo no final do século XIX, em uma 

competição de ciclismo. Antônio Prado Junior é o quarto na primeira fila de camisa 

branca. O público bem vestido é o mesmo que frequentava o futebol nos seus 

primórdios. 

Possuindo um espaço amplo o Velódromo podia ser utilizado como um campo 

de futebol e, pela interferência de Antônio Prado Junior, foi arrendado pelo Club 

Athletico Paulistano. Seu jardim foi transformado em gramado onde ocorreram 

inúmeras partidas, tornou-se palco das vitórias desse clube nos seus primeiros quinze 

anos (Mills, 2005). 

O Velódromo foi arrendado ao Paulistano por um aluguel de 250 mil réis. O 

clube contava com 59 sócios. Durante um tempo, os jogos ocorriam de forma 

improvisada. Na reforma do Velódromo, o campo foi feito no centro da pista de 

ciclismo e arquibancadas de madeira foram erguidas, o que pôde abrigar inicialmente 

2.000 pessoas. (Brandão, 2000). Nesta arquibancada, a família Prado tinha lugar 

especial. O campo de futebol foi inaugurado em 18 de outubro de 1901, em um jogo 

entre as seleções paulista e carioca. Apesar desse relato a maioria das fontes indica que 

o primeiro jogo só ocorreu em 08 de maio de 1902, na goleada sofrida pelo Paulistano 

para o SPAC por 4 x 160. 

O Velódromo passou a ser o campo não só do Paulistano, mas também das 

principais partidas de São Paulo até sua desapropriação em 1915. O campo 

transformou-se em vitrine do processo de ascensão social vividos pelos sportmen.  

Enquanto esteve sob o comando do Paulistano, ele refletiu a distinção do futebol 

da época com uma arquibancada para os mais ricos e a geral para os mais pobres. 

Os primeiros jogos de futebol do Paulistano aconteceram num campo 

improvisado, demarcado a cal, estacas e barbante. O time da época era formado por 

Olavo de Barros, Renato Miranda, Jorge Miranda (Tutu), Jorge Mesquita, Oscar Rocha, 

João da Costa Marques, Thiers da Costa Marques, Clóvis Glycério, Ibanez de Moraes 

Salles, Renato B. Cerqueira e Edgard de Barros (Mazzoni;1950). Ibanez Salles era o 

grande nome do time junto a Jorge Mesquita. 

 

                                                 
60 Mazzoni, 1950. Figueiredo, 1919 e Sant’anna, 1926. 

http://www.campeoesdofutebol.com.br/hist_paulistano.html
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Figura 661 

 

 A figura demostra a primeira formação do Paulistano trajando calções até os 

joelhos e blusa de mangas compridas, de abotoar, tudo branco. Na cintura, uma faixa 

vermelha, e na camisa, um emblema do clube e meias escuras. Quem não jogava, vestia 

terno e chapéu demostrando o quanto o esporte era objeto de distinção e sinônimo de 

elegância. 

Antes do Velódromo, o futebol em São Paulo era praticado na Chácara Dudley, 

onde estava instalado o SPAC62.  O Mackenzie utilizava o campo do colégio e, ao longo 

das décadas de 1910 e 1920, foram utilizados os campos do Parque Antártica, o do 

Jardim América, a Chácara da Floresta63 e a Várzea do Carmo (Sporti & Fontenelle, 

1997:19-23). 

A primeira partida do C. A. Paulistano realizou-se em 3 de maio de 1902, o 

clube foi derrotado pelo SPAC por 4 x 0. Em seu primeiro ano o treino acontecia de 

forma rudimentar sobre os olhares dos amigos e familiares dos jogadores. A derrota 

                                                 
61 Figura 6: Time do Paulistano em 1901. Acervo do Clube. 
62 O clube alugou uma sede e um campo próximo à região do Bom Retiro, a Chácara Dulley, um terreno 

sem buracos e protegido das enchentes do Tietê. Em 1899, o SPAC arrendou por dez anos um amplo 

terreno na Rua da Consolação, vizinho à caixa de água da cidade, onde construiu magníficas instalações, 

um pavilhão com pequenas arquibancadas, duas quadras de tênis e campo para Críquete e futebol, para tal 

empreendimento contou com a ajuda de casas comerciais inglesas (Figueiredo, 1919:15-16). 
63 A área conhecida como Parque Antártica decorre de uma iniciativa da Cervejaria Antártica que, em 

1902, construiu um complexo de 300 mil metros para lazer e se tornou referência em esportes ao ar livre, 

como o boxe e até corridas de automóveis, sendo palco da primeira corrida automobilísticas da América 

do Sul (chamado de “circuito Itapecerica”).  Neste complexo também foi feito um campo de futebol. O 

clube alemão Germânia mandou seus jogos para lá até a Primeira Guerra. A Chácara da Floresta, próxima 

da Ponte Grande, junto ao Tietê, era o campo da Associação Athlética Palmeiras, mas recebia com 

frequência jogos do Paulistano, sendo o local de algumas finais do torneio paulista (Sporti & Fontenelle, 

1997:19-23). 

 

 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Ficheiro:Paulistano-1901.jpg
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inicial não esmoreceu o time que em seguida venceu o Mackenzie, Germânia e o próprio 

SPAC por 1 x 0 no jogo que apareceu o Aleguá-Guá-Guá (Mazzoni,1950:30), 

expressão que mesclava o termo francês allez, com o inglês go e o indígena ack, 

palavras que tinham o mesmo significado “avante”. Segundo Mazzoni (1950:26), o 

Grito foi dado pelos jogadores pela primeira vez em um treino em dia de chuva no 

campo, depois passou a ser repetido para qualquer situação, tornou-se uma marca do 

clube que passou a ser imitada por várias equipes inclusive o Fluminense64. 

A vitória sobre o SPAC, grande rival dos primeiros tempos, rendeu uma anedota 

reproduzida por Mazzoni, que após o jogo os atletas foram comemorar a vitória no 

teatro Politeama fazendo um barulho infernal ao cantar Aleguá-Guá-Guá. O segurança 

ameaçou prender algumas pessoas o que não ocorreu por este ser simpatizante do 

Paulistano (Mazzoni,1950:31). O episódio reforça a ideia de que o Paulistano possuía 

uma preferência dos interessados pelo futebol, por ser um clube formado por brasileiros 

que se contrapunham aos clubes de origem estrangeira (Figueiredo, 1919:25). 

Já no segundo ano de sua existência, o futebol já era o esporte preferido no 

clube, o ciclismo foi aos poucos perdendo espaço e jogo de bola já contava com cinco 

equipes inclusive infantis (Mazzoni,1950:30).  

A partida de desempate, que decidiu o primeiro campeonato da Liga paulista de 

1902, ocorreu no dia 26 de outubro de 1902, às quatro da tarde, entre o Paulistano e o 

SPAC no estádio do Velódromo. Com uma presença estimada pelo jornal O Estado de 

São Paulo em cerca de quatro mil espectadores de uma plateia elegante65, o jogo foi 

definido como uma festa que indicava que o futebol e suas regras despertavam interesse 

crescente, sendo seus fundamentos rapidamente difundidos.  

 

1.4 - Fundação do Fluminense Football Club. 

 

Oscar Cox, ao retornar ao Brasil em 1897, tentou encontrar jovens determinados 

a praticar o jogo que ele aprendera nos colégios suíços. Não obstante, sua tarefa não foi 

                                                 
64 O SPAC também utilizava o mesmo grito Come On Spac (Vamos lá, SPAC!). Nas vitórias, seus 

jogadores cantavam: For He’s A Jolly Good Fellow and Say All Of Us (Porque ele é um bom 

companheiro, ninguém pode negar), canção composta por Beethoven na batalha de Waterloo, em 1815. 

(Duarte, 2012). 
65 O Estado de São Paulo, 27 de outubro de 1902, Álbum de recortes de jornais do CAP - 1902 s/p. 
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fácil. Ao todo, ele levou cerca de quatro anos para reunir dez amigos e fundar um time 

de futebol66.  

O comércio exterior permitiu à família Cox ganhar dinheiro suficiente para 

seguir uma tradição muito comum entre a elite econômica do final do século XIX: a de 

mandar seus filhos estudar no velho continente67. Assim como muitos de sua classe, o 

jovem Oscar foi complementar sua educação na Europa, no colégio La Ville, em 

Lausanne, na Suíça. Em seu retorno ao Brasil, Oscar praticava esportes nos refinados 

Payssandu e Rio Cricket 68. 

 Foi exatamente nesse último clube voltado para a prática do Cricket, que Oscar 

Cox, junto de seu companheiro de práticas esportivas, Victor Etchegaray organizou, no 

dia 1 de agosto de 1901, o que veio a ser considerado o jogo inaugural do futebol no Rio 

de Janeiro. Após atuarem dois tempos de vinte minutos com 15 de intervalo, empataram 

em 1 x 1. No time de Cox atuaram além dele e Etchegaray, jovens estudantes como 

Clito Portela, Walter Shuback, Mario Frias, Max Naegali, Horácio da Costa e Santos, 

Luís Nóbrega, Júlio de Moraes e Felix Frias. (Coelho Netto, 2002: 4) O Rio Cricket 

formou-se por jogadores ingleses radicados no Brasil, em sua maioria funcionários do 

consulado, de bancos e de empresas de navegação marítima (Coelho Netto, 1969a:76). 

 O jogo não chamou grande atenção, contando apenas com 15 assistentes, 

basicamente familiares dos jogadores, amigos e tenistas que por acaso estavam no clube 

naquele momento69. Apesar do pouco interesse, o match, como eram denominadas as 

                                                 
66 No Rio de Janeiro as principais atividades desenvolvidas no séc. XIX foram o turfe e o remo. O turfe 

era um esporte basicamente aristocrático, embora a prática de aposta acontecesse em amplo setor da 

população e o remo, mais ligados aos setores emergentes da sociedade. Na entrada do novo século, 

ocorreu um grande afluxo de público para esses esportes, a cobrança de ingressos passou a ser uma ótima 

formula de arrecadação para as agremiações. Dados sobre a arrecadação de 1905 demonstram a que os 

esportes passaram a ser um grande arrecadador de impostos no Distrito Federal (Jornal do Commercio, 

03 de Janeiro de 1906. Álbum de recorte de jornais do Fluminense Football Club (FFC – 1906, s/p).  
67 Sobre os negócios da família Cox, ver (Coelho Netto, 1969a: 61). 
68 Oscar Alfredo Cox nasceu a 20 de janeiro de 1880. Filho de George Emmanuel Cox, cidadão inglês 

nascido em Guayaquil, Equador, onde seu pai fora vice-cônsul da Inglaterra e Minervina Dutra Cox, 

tendo Oscar nascido no Largo dos Leões, no bairro de Humaitá, na cidade do Rio de Janeiro. A origem 

inglesa de sua família permitiu que Oscar Cox se associasse, em 1892, ao Payssandu Athletic Club, 

reduto exclusivamente britânico, o Payssandu foi fundado por ingleses da Cia de Navegações inglesas, 

Bancos, Docas Company, Cabo Submarinos City e Leopoldina Railway. Nesse clube, o futebol era 

praticado em caráter restrito, apenas para divertimento dos sócios (Pereira, 2000:24). Outra agremiação 

tão refinado quanto o Payssandu era o Rio Cricket Club. A família Cox também era frequentadora deste 

clube da cidade de Niterói. George Cox, pai de Oscar, havia sido um dos fundadores do Rio Cricket, em 

1872 e foi seu presidente entre 1898 e 190768. O Rio Cricket Club caracterizava-se, assim como o 

Payssandu, por ser formado exclusivamente por ingleses. (Mazzoni, 1950:17). 
69 Segundo Paulo Coelho Netto, o público era composto pelo pai e a irmã de Victor Etchegaray, dos 

amigos Mario Rocha e Domingos Moitinho. (Pereira, 2000). 
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partidas de futebol, recebeu um destaque no jornal Correio da Manhã. (Pereira, 2000: 

25). 

 Após essa partida mais dois encontros foram realizados, dessa vez na cidade do 

Rio de Janeiro, e o resultado não foi diferente: dois empates70. Os jogos em terras 

cariocas foram realizados no campo do Payssandu.  

 Enquanto o futebol na cidade de São Paulo desenvolvia-se de forma mais rápida, 

no Rio de Janeiro, Oscar Cox, bastante entusiasmado com a possibilidade de fundar um 

clube exclusivo de futebol, partiu em uma pequena excursão para a capital paulista. 

Após cartas trocadas entre ele e René Vanorden, velhos colegas dos tempos de Suíça, 

foram marcadas junto aos paulistas algumas partidas71. Por ser um agrupamento de 

jogadores da capital, o combinado recebeu o óbvio nome de The Rio Team.  

 Nesse clima de amizade, ocorreu a primeira partida de futebol interestadual do 

Brasil72, disputada entre O Rio Team e o São Paulo Scratch Team, no dia 19 de Outubro 

de 1901. O jogo foi no campo do Velódromo. A disputa foi assistida por 500 pessoas 

apesar da inusitada hora em que foi realizada: às 4 horas e 55 minutos da manhã. O 

match terminou empatado em 2 x 2, com os cariocas marcando primeiro com F. Frias e 

McCulloch. Os paulistas reagiram e conseguiram o empate na segunda etapa com gols 

de Alicio de Carvalho e Walter Jeffery73. No dia seguinte, um novo jogo foi realizado e 

o resultado é um novo empate em 0 x 074.  

 O jornal O Estado de São Paulo deu cobertura ao evento, descrevendo a plateia 

como very selected75 e bastante numerosa, destacando-se as gentis senhoras que davam 

a nota de alegria à festa. Quanto aos atletas, chamaram a atenção para a boa disciplina e 

educação esmerada e distinta dos rapazes fluminenses76. O grande número de público 

                                                 
70 A segunda partida terminou em 2x 2. Ver em: O Sport, Correio da Manhã, 03 de outubro de 1901 s/p 

Álbum de recortes de jornais do FFC. Quanto ao terceiro empate não se sabe o resultado. Ver: Coelho 

Netto, 2002: 4. 
71 Além de Cox e René Vanorden, participaram os paulistas Ibañez Salles do Club Atlético Paulistano; R 

Nobiling, do Sport Club Germânia; Antônio Costa, do Sport Club Internacional e Charles Miller, Fox 

Rule e Boyes, do São Paulo Athletic In: Revista do Fluminense, nº 4, Outubro de 1954, Seção História do 

Fluminense p29. 
72 Jornal do Comercio, 20 de outubro de 1901, Álbum de recortes de jornais do FFC – 1901, s/p.  
73Nos dois jogos a escalação foi: Rio Team: W. Schuback, M. Frias, L. Nóbrega, O. Cox, Awright , J Mc 

Cullock, F. Walter, H. Costa Santos, E Moraes, J . Moraes e F. Frias.  São Paulo Scratch Team: Holland, 

Nobiling e E. Boyes, Ibañez Salles, Charles Miller, Godffrey, Antônio C. Costa, Mass, L. Boyes, René 

Vanordem e Savoy (Napoleão, 2003: 6). 
74  Revista do Fluminense n° 4 – Outubro de 1954, Seção História do Fluminense p29. 
75 “Muito seleta” (tradução minha). 
76 O Estado de São Paulo, 21 de outubro de 1901 in Revista do Fluminense n° 4 – Outubro de 1954, 

Seção História do Fluminense p29. 
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demonstrava como o futebol já virara um modismo entre as camadas mais privilegiadas 

da sociedade paulistana. 

 Animados com os resultados obtidos em São Paulo, ocorreu uma primeira 

tentativa de fundação de um clube de futebol no Rio de Janeiro, em novembro de 1901. 

Oscar Cox, Mário Frias e C. Robinson redigiram um comunicado que dizia: 

 

Rio de Janeiro, Novembro de 1901. 

Temos a honra de vos convidar para tomar parte na reunião que 

se efetuará sábado, 30 do corrente às 8 ½ da noite, no 

Laranjeiras Club, a fim de se tratar da fundação do Rio Football 

Club77. 

 

Mas as coisas não ocorreriam tão facilmente assim. Influenciados pelos 

princípios que nortearam a fundação do C. A. Paulistano, Oscar Cox gostaria de um 

clube formado com brasileiros, em contraposição aos que queriam um clube só 

integrado por ingleses e seus descendentes. Tal disputa adiou a fundação por uns seis 

meses. 

Em julho de 1902, o time de Cox voltou novamente à capital paulista para duas 

partidas contra o Internacional e o Paulistano. Dessa vez foram derrotados78. Os 

resultados adversos em campo não foram os únicos problemas encontrados pelos atletas 

cariocas. Na verdade, as diferenças entre os atletas ingleses do Rio Cricket e o grupo de 

Oscar Cox ficaram mais evidentes quando este jogador deixou de fora da equipe o 

capitão do time inglês, Mr. Machentock. Não aceitando a “barração”, este se desligou 

do grupo e resolveu formar o seu próprio clube futebolístico, com o nome Rio Foot-Ball 

Club. Ao saber da fundação do Rio Team, Cox, ainda em São Paulo, resolveu fundar o 

seu próprio clube assim que regressassem ao Rio de Janeiro79.  

 O trecho é mais uma prova de que o processo de fundação de um clube, no caso 

o Fluminense, não ocorre sem a existência de conflitos entres indivíduos ou grupos. 

Embora o futebol surja dentro de uma comunidade que compartilha semelhanças sociais 

e culturais, isso não significa que os iguais não possuam diferenças dentro de um 

                                                 
77 Arquivos do FFC, ver também Coelho Netto (2002: 5). 
78 O primeiro jogo foi em 13 de Julho de 1902 contra o Paulistano no Estádio do Velódromo e o segundo 

em 14 de julho de 1902, enfrentaram, no mesmo local, o Internacional. Os cariocas foram derrotados por 

1 x 0 e 3 x 0, respectivamente. Revista do Fluminense março – abril de 1979 (edição comemorativa aos 

30 anos da Taça olímpica) e O Estado de São Paulo, 14 de julho de 1902. Álbum de recortes do CAP – 

1902. p24-26. 
79 A Gazeta de Notícias, 20 de abril de 1906. Álbum de recortes de jornais do FFC, s/p. 
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determinado campo, gerando assim tensões e disputas entre esses grupos acerca do 

controle desse campo. 

No caso em questão, a disputa se dá dentro do “campo esportivo”, entre o grupo 

liderado por Oscar Cox e o grupo de Mr. Machentock pela fundação daquele que seria o 

primeiro clube exclusivo para a prática de futebol da cidade. O mesmo havia ocorrido 

antes com Hans Nobilling e levara à fundação do Germânia.  

O local marcado para a reunião de fundação do novo clube foi a casa de Horácio 

da Costa, na Rua Marquês de Abrantes, nº. 21, no bairro do Flamengo. Naquela 

residência, Cox, então com a idade de 22 anos, e mais 19 companheiros da mesma 

origem social, fundaram, em 21 de julho de 1902, o Fluminense Foot-Ball Club.80 A 

principal característica do novo clube era o seu caráter misto, aceitando desde os 

primeiros momentos brasileiros e ingleses em seus quadros, seguindo o exemplo do 

Paulistano.  

 Assim como ocorrera pouco antes com o Paulistano, esses 20 jovens, escolhidos 

por convite, assinaram a ata de fundação. Ao lado de seus nomes, colocaram seus 

endereços. A maioria residia em bairros como Flamengo, Laranjeiras e Botafogo e, 

outros, em ruas nobres do Centro, como a Rua do Ouvidor ou da Quitanda81. A 

agremiação, como o Paulistano, era formada por rapazes influentes da sociedade, Júlio 

de Moraes, era filho do Visconde de Moraes. Herdeiro de uma das maiores fortunas do 

país82, quase todos educados em colégios da Europa. A aceitação de brasileiros no Club 

não estava em contradição com o espírito do esporte daquele momento, que era tentar 

criar no Rio de Janeiro um espaço para a prática do futebol e cultuar os novos hábitos 

obtidos na Europa.  

 A escolha do nome Fluminense possui duas versões, uma oficialmente aceita e 

outra não reconhecida pelo clube, porém muito popular. A primeira versão oficial 

afirma que o nome é oriundo do hábito de todos os cariocas serem chamados, 

independente de serem da capital ou do interior do Estado: fluminenses. A diferença 

nominal entre fluminenses e cariocas só se estabeleceu depois de 1892, quando o Rio de 

Janeiro deixa de ser município neutro e passa a ser Distrito Federal. Após a lei, 

continuou o hábito de se usar o termo fluminense para os habitantes do Distrito Federal, 

                                                 
80 Atas da Assembleia geral do Fluminense FC, 21de Julho de 1902.  
81 Ibdem. 
82 Júlio de Moraes praticava além do futebol, tênis e automobilismo. Era também muito conhecido na 

boemia e pelas gordas gorjetas que deixava (Coelho Netto, 1969a: 87). 
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além disso, na excursão do Rio Team a São Paulo, os jornais referiam-se aos jogadores 

do Rio como fluminenses83. A impossibilidade da utilização do nome Rio, em virtude 

da fundação do Rio Foot-Ball Club, algumas semanas antes levou à adoção do nome 

Fluminense Foot-Ball Club. Nesta versão, portanto, o costume determinou o nome. 

  A segunda versão especula que uma vez não podendo usar o nome preferido, foi 

feita uma correlação ao vocábulo latino flumen, que significa fluvial ou relativo a rio. 

Dessa analogia, chegou-se ao termo Fluminense84.   

Nessa primeira assembleia também, os associados elegeram Oscar Cox como 

presidente e fundaram duas comissões: uma para arranjar um terreno para A prática do 

jogo e outra para a redação dos estatutos do novo Clube. A primeira tentativa foi o 

aluguel de um terreno na Rua Dona Mariana, no bairro de Botafogo, mas o aluguel era 

muito alto e eles desistiram. Outro local foi encontrado na Rua Guanabara (atual 

Pinheiro Machado), esquina do Roso (atual Coelho Netto), bem ao lado do Palácio 

Guanabara, antiga residência da Princesa Isabel. O terreno foi alugado do Banco da 

República, em 17 de outubro de 190285 por 100$000 reais.  Dois anos depois, Eduardo 

Guinle comprou a casa dos fundos do terreno para transformá-la em sede, além de todo 

o terreno em volta do campo para ampliar o clube. Eduardo Guinle e Candido Gaffreé 

doaram ao Fluminense 2:000$000 para a construção da praça de esportes e 

arquibancadas, o que valeu a eles o título de sócios beneméritos do clube, em 

assembleia de 190486. 

 

Só temos razão para nos felicitar de ter um senhorio como o Sr. 

Eduardo Guinle – desde o começo ele tem mostrado vontade de 

nos ajudar de todos os modos possíveis, e ainda continuará a nos 

ajudar, visto que praticamente ele prometeu construir uma 

arquibancada para o ano, de modo que os espectadores possam 

estar sentados em conforto. Naturalmente isto não será se não 

uma fonte de renda para o clube87. 

 

                                                 
83 “Os Forwards dos fluminenses...” O Estado de São Paulo 21 de outubro de 1901. Álbum de recorte de 

jornais do FFC – 1901, s/p. 
84 Ambas as versão estão descritas por Paulo Coelho Netto no número inaugural da Revista do 

Fluminense n° 1 - 01 de julho de 1954 p29. 
85 As obras de nivelamento do campo começaram em 1903, com o custo da obra dividido em quatro 

parcelas pelo mesmo banco da República Revista do Fluminense – março-abril, 1979 (edição 

comemorativa dos 30 anos da taça olímpica). Ver também (Coelho Netto, 1969a: 77). 
86 Assembleia geral do Fluminense, 20 de dezembro de 1904 – Arquivo FFC. 
87 Ibdem 
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Nesse momento, o clube contava com cerca de 30 sócios que pagavam uma 

mensalidade de cinco mil reis, correspondente à compra de um sapato,88 com uma 

arrecadação total de cento e cinquenta mil reis, esse dinheiro só bancava as despesas de 

manutenção do clube. Quando havia necessidade de gastos extras, como compra de 

bolas ou construir um barracão para servir de vestiários, abria-se uma subscrição que 

nesse caso chegou a vinte e cinco mil reis89. 

Em virtude da forte influência dos clubes de cricket, os fundadores do 

Fluminense mantiveram uma estrutura administrativa nos mesmos moldes dessas 

instituições, revelando o quanto esse esporte tão fechado e inglês norteou os princípios 

que, pelo menos inicialmente, marcaram o clube da Rua Guanabara90. 

No dia 10 de outubro de 1902, em uma nova assembleia, novos sócios são 

aceitos entre eles membros das duas famílias mais ricas da cidade, os Gaffrée e os 

Guinle. Além disso, foi estabelecida uma joia de ingresso ao clube de dez mil réis e uma 

mensalidade de cinco mil réis91. A entrada dos irmãos Arnaldo, Carlos e Guilherme 

Guinle foi fundamental para o destino do clube, já que eram filhos de Eduardo Guinle. 

As cores, os uniformes e as bandeiras do clube foram definidos em outra 

assembleia no dia 17 de outubro de 190292 sem muita unanimidade. As camisas seriam 

branca e cinza claro, metade de cada cor, no peito esquerdo o escudo também branco e 

cinza com o monograma das iniciais em vermelho, calção branco, meias pretas. A 

bandeira repetia as cores formando dois triângulos iguais de cada cor com a monograma 

semelhante ao da camisa93. 

Essas cores perduraram por apenas dois anos. No ano de 1904, Oscar Cox foi a 

Londres comprar novos uniformes para o time. Como estava encontrando dificuldades 

para achar camisas cinza-claro e branco, propôs a troca das cores. O problema acabou 

por solucionar um debate interno no clube, pois desde o início essa combinação não 

agradava a todos os sócios94. A troca foi aprovada em uma assembleia extraordinária95. 

                                                 
88 Revista Fon Fon  24 de junho de 1909. 
89 Assembleia Geral do FFC, 17 de outubro de 1902 (Coelho Netto, 2002: 17). 
90 É necessário lembrar que muitos dos sócios fundadores do Fluminense pertenciam não só aos clubes de 

críquete como também ao de regatas, Virgilio Leite, por exemplo, era presidente do C. R. do Flamengo, 

ver (Cunha, 2002: 9). 
91 Os novos sócios eram: Fernando e Candido Gaffreé, Carlos, Arnaldo e Guilherme Guinle. Atas da 

Assembleia do Fluminense 10 de outubro de 1902. 
92 Atas da Assembleia geral do Fluminense FC, 10 de outubro de 1902. 
93  Revista do Fluminense n/° 6 - Dezembro de 1954, p2. 
94“A diretoria não tem ideia coletiva quanto a mudança ou a sustentação das suas cores cinza e branca, 

mas acha que é de sua obrigação pedir a assembleia geral para se pronunciar a este respeito, visto que há 
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A nova camisa possuía listras verticais largas, intercaladas com as cores verde e 

encarnado, entre elas frisos finos brancos, o calção seria branco e as meias pretas. A 

bandeira também mudou: teria um retângulo verde e outro no tom encarnado, com uma 

faixa horizontal branca entre eles; no centro da bandeira o novo escudo, agora um 

brasão com a metade superior em encarnado e a inferior em verde, entre elas um friso 

branco com as inicias do clube, FFC, estilizada em branco.  

 A primeira partida do Fluminense foi em 19 de outubro de 1902, exatamente 

contra aqueles que lhe roubaram o nome, o Rio Foot-ball Club, no campo do Payssandu 

Cricket Club96. O jogo foi saudado pelo jornal A Notícia como o nascimento das duas 

agremiações e o excelente nível do público presente. Para o evento foram expedidos 

convites redigidos em inglês, o Fluminense venceu por 8 x 0 após o jogo ocorreu um 

banquete (Napoleão,2003:15). 

 

Enorme multidão de pessoas gradas da nossa sociedade acorreu 

pressurosa, no dia 19 de corrente, domingo, ao Payssandu 

Cricket Club, para assistir ao desafio de foot-Ball entre duas 

novéis sociedades. Ao Fluminense F. C. coube facilmente a 

vitória por 8 gols contra 097. 

 

 Enquanto o Rio Foot-ball Club declinava até o desparecimento, o Fluminense, 

com uma presença cada vez maior de brasileiros, ganhava cada vez mais admiradores, 

levando em seus jogos moças e rapazes descritos pelos jornais como da mais fina 

sociedade. Já em agosto de 1902, o número de sócios dobrou. Seu relativo sucesso 

estava no crescente interesse que o futebol despertava entre a juventude educada nos 

colégios europeus. 

Entre 1902 e 1904, o Fluminense realizou uma série de jogos contra os seus 

rivais locais: o Rio Foot-Ball Club e o Payssandu Cricket Club. Em 1903, seguindo os 

                                                                                                                                               
diretores sociais que tem se manifestado contra as atuais cores”. Livro de Assembleias de 1902, 

manuscrito sem data definida – Arquivos do FFC. 
95 Atas da assembleia geral extraordinária do  FFC – 15 de julho de 1904.  
96 Antes deste jogo a Gazeta de Notícias chamava a atenção para um match no Rio Cricket em 

homenagem a coroação do rei Eduardo VII, o time é basicamente o do Fluminense, embora o jornal 

chame de time de brasileiros: “Para celebrar a coroação de Eduardo VII, realiza-se hoje às 11h da manhã, 

no Rio Cricket Athletic Association um festa em Icaraí, na qual será disputada uma partida de foot-ball. 

Na partida tomaram parte dois teams, um brasileiro e outro inglês”. Na edição seguinte de 16 de setembro 

o jornal destaca que o jogo foi “violentamente disputado, vencendo o bando inglês, sendo calorosamente 

aplaudido com muitos vivas erguidos à Inglaterra e ao Brasil”. Gazeta de Notícias, 15 e 16 de agosto de 

1902, p9. 
97. A Notícia, 22 de outubro de 1902. Álbum de recorte de jornais do FFC – 1902, s/p. 
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passos do Fluminense foi fundado por moradores do Andaraí o Foot-Ball & Athletic, o 

Botafogo, o América e até o operário Bangu, todos em 190498. 

 A fundação de novas agremiações demonstrava o quanto o futebol tornava-se 

um lazer cada vez mais difundido entre a elite carioca.  Em crônica intitulada O Foot-

ball, João do Rio descreve um domingo passado por ele no campo do Fluminense. O 

autor relata a alegria e o entusiasmo com que os rapazes desfilam em um campo verde 

como uma mesa de bilhar enquanto: 

 

Moças de vestidos claros perfumam o ambiente com o seu 

encanto e cavalheiros sportmen, de calça dobrada e sapatos 

grossos olham o jogo com ar de entendido, falando inglês. 

Todos falam inglês. Mesmo quando se fala português há para 

seis palavras nossas três britânicas. Teremos nós um novo 

esporte em moda? Não há dúvida. Há vinte anos a mocidade 

carioca não sentia a necessidade urgente de desenvolver os 

músculos. Os meninos dedicavam-se ao sport de fazer versos 

maus. De um único exercício se cuidava então: da capoeiragem. 

Mas a arte de revirar rabos de arraias e pregar cabeçadas era 

exclusiva de uma classe inferior. Um dos sócios, tão gentil 

como os outros, fez me visitar a instalação do Fluminense, a 

secretaria, as salas de banhos asfaltadas com chuveiros e 

duchas, duas uma para cada partida, as salas de vestir, o bar, 

onde de pé suando, os futebolistas bebem wisky and caxambu 

gelado99.  

 

 O refinamento das plateias e dos atletas, o espaço exclusivo do clube; 

demonstram a tentativa de estabelecer novos hábitos, influenciados pelos modismos 

estrangeiros, que distingue essa nova elite republicana das chamadas “classes 

inferiores”, como afirma João do Rio em seu artigo. Praticava-se agora um esporte 

civilizado, que impunha regras e condutas também civilizadas. Seguindo o exemplo do 

Fluminense, os outros clubes fundados para a prática do futebol tornaram-se um espaço 

de congraçamento entre os sportmen e seus familiares, longe de todo e qualquer 

elemento de cultura popular que pudesse macular a imagem que se pretendia construir 

em torno do futebol.  

                                                 
98 Sobre a Fundação do Botafogo ver: Castro,1951, do América ver: Cunha & Valle,1972 e Bangu ver: 

Rezende, 2006 e Antunes, 1994. 
99 João do Rio.  A Gazeta de notícias “O Foot-Ball” 26 de junho de 1905, Revista do Fluminense 1954, 

p8. 
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 A fundação do Paulistano e do Fluminense tem em comum o fato de serem 

clubes formados por brasileiros, esse traço foi fundamental para que ganhassem a 

simpatia do público local, principalmente em jogos contra os clubes ingleses como o 

SPAC e o Payssandu. Essa inovação distanciou-se sutilmente da tendência britânica que 

o futebol vinha adquirindo desde a sua introdução com Charles Miller em 1894. Dessa 

forma tornou-se necessário compreendermos o processo desenvolvimento e 

oficialização do futebol nas duas principais cidades do Brasil. 

 

1.5- Desenvolvimento do futebol em São Paulo e no Rio de Janeiro. 

 

A partir da fundação do Fluminense, o Paulistano teria um homólogo no Rio de 

Janeiro. A origem social de seus associados era a mesma, o desejo de contar com 

brasileiros em seus quadros era igual e suas concepções sobre a importância das práticas 

desportivas também. Quando o Rio Team foi a São Paulo, poucos anos antes Oscar Cox 

e Etchegary ficaram impressionados com o Velódromo. O desconhecimento do quanto 

o futebol estava evoluído entre as praças é retratado na anedota que conta sobre os 

cariocas perguntando por telegrama aos paulistas se era preciso levar a trave (Mazzoni, 

1950:39-40). 

 O oferecimento, verdadeiro ou não, não fazia sentido, pois o futebol em São 

Paulo estava mais desenvolvido que o do Rio de Janeiro, já contando com jogos 

organizados desde o final do século XIX, por isso o público presente era maior. Os 

jornais chamam a atenção para o entusiasmo da plateia e do caráter distinto do 

respeitável público. A vinda de um clube da capital federal era, sem dúvida, um grande 

atrativo, e a rivalidade entre as duas cidades já era bem grande com cada uma 

reivindicando o titulo de maior centro econômico e cultural do país. 

Entretanto, indiferente ao caráter elitista que se pretendia estabelecer para o 

jogo, percebemos um aumento considerável de clubes. Em seu estudo sobre o futebol no 

Rio de Janeiro, Leonardo Pereira (2000) demostra um número impressionante de clubes 

de subúrbios que vão surgir na primeira década do século XX. O mesmo ocorre na 

várzea paulista, onde novos times de caráter social mais amplo passam a disputar o jogo 

reservado apenas aos chamados rapazes de boa família.  Aos mais pobres, ou mesmo 

remediados, era impossível penetrar nos campos. Eles encontravam uma alternativa 
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assistindo às partidas no alto dos morros que cercavam os campos. Apesar do elitismo, 

o jogo foi caindo na simpatia do homem comum (Pereira: 2000:32).  

Conforme o futebol espalhava os princípios éticos e morais que permeavam os 

clubes da zona sul, eram assimilados e adaptados à sua maneira pelos times de subúrbio. 

Um bom exemplo foi a fundação no início do mês de abril de 1916 em Cascadura de um 

novo agremiação, sua composição deveria ser de “gente séria e ordeira”, seu nome era 

uma homenagem à Argentina: O Argentino Foot-Ball Club. Seus estatutos aprovados 

em setembro de 1918 tinham o objetivo de promover entre os seus associados os 

benefícios dos exercícios atléticos e esportivos para o desenvolvimento físico e seus 

sócios deveria ter “um bom comportamento e honestidade”. Seu quadro de associados 

era o mesmo dos pequenos clubes fundados na década de 1910 nos subúrbios cariocas, 

com uma mensalidade de 1$000 e joia de 2$000 estava ao alcance dos trabalhadores de 

baixa renda,100 entretanto tal perfil não impedia que o clube seguisse os parâmetros dos 

clubes de elite do Rio de Janeiro. Dentro deles se imitavam as formas de segregação dos 

clubes como o Fluminense, através de normas rígidas de comportamento e postura. 

Os clubes passavam a cumprir importantes funções sociais. Um evento esportivo 

era um divertimento, um lazer, um ponto de encontro das elites, neste ambiente 

esportivo, símbolo da civilização e da urbanidade. A mudança de comportamento na 

sociedade europeia, imitada por aqui, acabou por ser assimilados por outras classes 

sociais. Os princípios “eugênicos pedagógicos” burgueses, a valorização dos corpos e a 

prática da educação que inicialmente foram exclusividade de um pequeno grupo de elite 

de pessoas bens nascidas, em sua maioria branca e estudante, foram sendo almejados 

pelos setores populares. Assim como ocorreu com o Bangu, em São Paulo surgiram os 

times de fábrica como o Votorantim Athletic Club, em 1902, na cidade de Sorocaba; o 

Regoli e Cia Ltda, do bairro da Mooca, rebatizado em 1909 para Cavalheiro Crespi F. 

C., quando a empresa foi comprada por Rodolfo Crespi (Antunes, 1994).  

Nessa condição é que Paulistano e Fluminense terão papel fundamental na 

organização e controle do desenvolvimento do futebol em suas cidades, a atuação 

desses clubes serão doravante alvo de nossa análise. 

 

1.5.1- Organização e controle do futebol em São Paulo. 

                                                 
100 PEREIRA, Leonardo Afonso de Miranda. Identidades em jogo, brasileiros e argentinos nos campos 

de futebol (1908-1922). In CAMPOS, Flavio e ALFONSI, Daniela (org.) Futebol como objeto das 

Ciências Humana. São Paulo: Leya, 2014, p72-74. 
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Os principais clubes paulistas eram o São Paulo Athletic Club, o Germânia, o S. 

C. Internacional, o Club Athlético Paulistano, o S. C. Americano, o C. A. Ypiranga, a  

A A Mackenzie College e a AA Palmeiras. Apesar de unidades diversas, eles possuíam 

caraterísticas comuns, como um número reduzido de sócios em suas assembleias, 

participavam em média apenas 40 sócios, um pouco mais se tivesse prestígio. Nem 

todos os associados faziam parte do time principal, por isso realizavam-se torneios 

internos quando todos jogavam.  

Apesar de o futebol ser o principal esporte, os clubes preocupavam-se com 

outras práticas esportivas como o tênis, rúgbi, críquete, natação, atletismo entre outros. 

Cultuavam outras atividades, além das desportivas, como bailes, piqueniques e chás.  

Tinham biblioteca e sala de leitura. A função das agremiações era mais ampla do que 

organizar jogos de futebol, cabia-lhes uma missão muito maior que era a de aglutinar 

um número cada vez maior de esportistas que procuravam um espaço para encontros 

sociais. Baseado em seus estatutos, podiam recusar sócios que julgassem 

inconvenientes, isso era feito através de uma comissão de sindicância para observar se 

as pessoas atendiam ao mínimo de critérios para participar da entidade. 

 O que diferenciava o Paulistano dos outros clubes de elite era contar com moços 

da “aristocracia” cafeeira (Figueiredo, 1918:14). Tal fator era crucial para a sua 

sobrevivência financeira, seus atletas eram na maioria estudantes herdeiros de 

negociantes de café e dedicavam-se ao futebol sem grande compromisso, treinando 

somente às sextas feiras, às 16 horas, no Velódromo (Figueiredo, 1918:14). 

 Inicialmente, os jogos entre os times eram marcados de forma amistosa, porém 

logo se pensou na formação de uma Liga, a exemplo do que havia na Europa que teria 

como função organizar torneios para dar atividade aos clubes. 

A primeira Liga entre clubes foi a paulista fundada em 14 de dezembro de 1901. 

O objetivo da Liga Paulista de Football (LPF) era organizar o primeiro campeonato de 

futebol da cidade. Para tal, foi esculpida uma taça de prata por um ourives francês, a 

Taça Casimiro da Costa, nome do primeiro presidente da Liga. 

 O primeiro torneio contava com cinco equipes: o SPAC, a Associação Athletica 

Mackenzie College, o Sport Club Internacional, o Sport Club Germânia e o Paulistano. 
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 Embora não seja possível calcular ao certo, a presença de público nos estádios 

era grande, os jornais fazem referência a ele sempre utilizando o termo “multidão”101. 

 Essa “multidão” foi fundamental para a fundação da LPF, já que esse público 

garantiu a sobrevivência financeira da entidade. Como havia custos e a estrutura do 

futebol era amadora, foi necessário encontrar uma fórmula de financiamento do 

campeonato. A solução encontrada por Antônio Casemiro da Costa era a de cobrar 

ingressos para os jogos. A média de preços nas primeiras décadas era em torno de dois 

mil réis a arquibancada e mil réis a geral, não destoando do que se cobrava nos cinemas 

e espetáculos artísticos de caráter mais popular, metade da renda iria para os clubes e a 

outra parte para a Liga (Mills, 1996:53). Contudo tal fato não se deu de imediato. No 

primeiro campeonato, a entrada era franqueada a quem estivesse decentemente vestido. 

Os sócios e senhoras acompanhadas deles também não pagavam102. 

 Essa medida trouxe duas consequências, primeiro: tornou o futebol uma 

atividade de lazer pago; e segundo: deixou de ser uma prática apenas ligada à educação 

física, para tornar-se uma competição. A renda tinha caráter de financiar as despesas. 

Não era uma forma de obtenção de lucros, por isso não era contraditória a lógica 

amadora defendida pelos cavalheiros paulistas. 

O futebol já despertava a atenção de muitas pessoas e os clubes passavam a se 

aproveitar disso, reservando espaços específicos para os não sócios, pessoas que iam 

assistir aos jogos, mas não tinham condições de pagar as mensalidades. Se ele não podia 

ser sócio, ele podia assistir às partidas pagando ingressos e podendo conviver junto com 

as pessoas importantes da época. O dinheiro dos ingressos acabava sendo útil para a 

manutenção das despesas dos clubes, por isso eram reservados espaços para construção 

de arquibancadas e assim receber mais torcedores. Por outro lado, cobrar ingressos 

permitia o acesso de pessoas sem o controle do clube, o que, de certa forma, 

contradizia-se com a proposta elitista vigente. 

A solução era construir espaços distintos que separassem o sócio dos outros 

torcedores e assim os campos foram divididos em arquibancadas e gerais. As 

arquibancadas de madeira ficavam em um ponto mais alto do campo permitindo uma 

                                                 
101 No jogo entre Paulistano x Fluminense, O Estado de São Paulo ressaltava: “O campo apresentava um 

belo aspecto, as arquibancadas estiveram repleta de senhoras, sendo grande a multidão ao redor do 

campo”. O Estado de São Paulo, 15 de julho de 1905. Álbum de recorte de jornais do C. A. Paulistano - 

1905, p 40. 
102 A Província de São Paulo, 29 de maio de 1902. Álbum de recorte de jornais do CAP – 1902, s/p. 
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visão melhor, além de poder se sentar, por isso eram mais caras; já nas gerais as pessoas 

ficavam de pé ao nível do campo e o ingresso custava cerca da metade do preço.  

A prática do futebol era permitida apenas para os amadores, o que significava 

pessoas que não trabalhassem ou exercessem função remunerada. O amadorismo 

constituiu-se em um dos pilares do novo esporte por ter sido criado por e para as elites 

burguesas e com a sua prática desvinculada do trabalho permitia a manutenção do 

controle do jogo por esse setor, pelo menos no período inicial do futebol (Lemos, 

2008:40 e 41). 

 A ideia da fundação da Liga foi lançada em uma reunião no S. C. Internacional, 

e no dia 19 de dezembro de 1901 foi eleita a primeira diretoria com a seguinte 

composição: presidente –  Antônio Casemiro dos Santos103 (Paulistano); vice-presidente 

– Hans Nobiling (S. C. Germânia); Secretário – Arthur Ravache (S. C. Germânia); 

tesoureiro – Tancredo Amaral (Paulistano). Politicamente, a Liga tentava expressar a 

representação de todos os associados. O Paulistano obteve dois cargos: o de tesoureiro e 

a presidência.  

 As Ligas deviam funcionar como um centro de poder para regulamentar 

campeonatos e punir infrações. As suas leis eram elaboradas, aceitas pelos dirigentes 

dos clubes e, por fim, colocadas nos estatutos. Cabia à Liga regular os jogadores, definir 

as regras de transferências deles para os outros clubes, estabelecer o valor da cobrança 

de ingressos e ficar com um percentual da renda para seu custeio. Além disso, ela tinha 

o poder de filiar ou desfilar membros segundo as regras de seu estatuto. 

 O primeiro jogo oficial da Liga foi entre o SPAC e o Paulistano, o resultado não 

foi favorável ao Paulistano, que perdeu por 4 x 0. O primeiro campeonato paulista foi 

organizado em 1902. Os jogos eram realizados no Velódromo, os jornais divergiam 

sobre capacidade do campo variando entre 2000 e 5000 pessoas.  

 A rigor, não existia nenhuma vantagem financeira para os jogadores no regime 

amador, pelo contrário, os atletas pagavam as mensalidades como sócios, compravam 

os uniformes e custeavam outras despesas. Os ganhos eram físicos e morais. No período 

amador, jogar por determinadas equipes dava prestígio ao jogador. Por isto, eram 

                                                 
103 Antônio Casemiro da Costa nasceu no Rio de Janeiro, passou sua juventude na Europa, principalmente 

na Inglaterra, França e Suíça. Nesta última, foi aluno do College La Chantelaine, tornou-se amigo de 

Oscar Cox, Felix Frias, Costa Santos dos irmãos Moraes, filhos do Visconde de Moraes. Ganhou fama 

como jogador habilidoso (centroavante) e tornou-se capitão do Paulistano (Mazzoni,1950:26). No seu 

retorno a São Paulo, procurou o S. C. Internacional para promover jogos entre crianças. Em 1900 como 

capitão desafia o Mackenzie para uma série de partidas (Hamilton, 2001:47). 
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comuns as constantes trocas de clube. Jogar pelo Paulistano dava mais prestígio e certos 

privilégios sociais como acesso às moças (paqueras) e certa fama nos círculos sociais a 

que pertenciam. Não era impossível, no entanto, que houvesse alguma forma de 

remuneração, mesmo que indireta, principalmente para os atletas ou training que 

vinham de fora. O maior destaque dos primeiros campeonatos de São Paulo foi o 

Alemão Hermann Friese que se juntou a Germânia em 1903, com extraordinárias 

qualidades, sobre ele pairavam acusações de ser profissional (Mazzoni,1950:39-40) 

 Dentro de campo, o SAPC, clube de Charles Miller, tinha a hegemonia, 

vencendo os três primeiros campeonatos paulistas (1902-1904) e levantando 

definitivamente a taça Casemiro da Costa. Já nesta época as reclamações eram comuns 

como a do Paulistano em 1903 na decisão perdida para o SPAC que após o jogo 

protestou por um pênalti não marcado, além disso, o juiz teria terminado o segundo 

tempo seis minutos antes. A Liga rejeitou tais observações. O Paulistano ficou 

melindrado pelo fato de Charles Miller, ligado ao SPAC, ter presidido a reunião. Em 

assembleia interna, a maioria dos membros decidiu não fazer nada, o que levou a 

indignação do presidente do clube e alguns membros da diretoria que resolveram 

renunciar. Essa foi a primeira das muitas brigas entre o Paulistano e a LPF104.  

Em 1904 o clube fez melhorias no Velódromo. O objetivo era transformar o 

clube igual aos melhores da Europa. O campo foi refeito, construíram quatro quadras de 

tênis e um tanque para natação105. A reforma do Velódromo, segundo Mazzoni, deveu-

se a nomes como Numa de Oliveira, Antônio Prado Junior, Luiz Fonseca que deram 

uma nova orientação ao clube (Mazzoni, 1950:52). Neste momento, o Paulistano 

possuía no seu quadro de associados membros das mais destacadas famílias de São 

Paulo, como Rodrigues Alves Junior, filho do presidente da república Rodrigues 

Alves106. 

A criação de novos esportes também objetivava a ampliação do número de 

associados e novas formas de arrecadação para bancar as obras. O clube realizava uma 

                                                 
104 O Paulistano perdeu a votação na Liga por 13 x 0. Na assembleia interna, resolveu-se dar o caso por 

encerrado por tratar-se de um mal entendido, não satisfeitos o presidente Renato Miranda e toda a 

diretoria renunciaram aos cargos. A Assembleia elegeu Numa de Oliveira para presidente e Martinho 

Prado para vice, este último não aceitou em solidariedade a Renato Miranda, Clóvis Glycério foi 

aclamado em seu lugar. O Estado de São Paulo, 09 de novembro de 1903. Álbum de recorte de jornais do 

CAP – 1903, p138 e 139. 
105 Ver também: O Estado de São Paulo, 29 de março 1905. Álbum de recortes de jornais do CAP -1905, 

p1. 
106 O Estado de São Paulo, 05 de abril de 1903. Álbum de recortes de jornais do CAP - 1903, p26/27. 
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série de atividades esportivas cobrando inscrições dos sócios e não sócios. Os sócios 

pagavam 10$000 para a inscrição geral ou 2$000 por páreo, os não sócios pagavam 

15$000 para inscrição geral ou 3$000 por páreo107. Os prémios para os vencedores 

variavam desde estojos para toalete, bengalas, medalhas e alfinetes de prata e ouro, 

jogos de pente de tartaruga até soldadinhos de chumbos para meninos e dedal de ouro 

para as meninas108. 

 Em 1904, São Paulo tinha 300.000 habitantes, a média de público do 

campeonato paulista desse ano foi de 2000 pessoas e na final chegou a 6.000, (Ribeiro, 

2007:30). Para autores com Antônio Figueiredo, o período de disputa da Taça Casemiro 

da Costa correspondeu ao tempo áureo com Charles Miller, Ibanez Sales, Boyes, Álvaro 

Rocha e Belfort Duarte (Figueiredo,1919:77). Estes jogadores “eram apontados na rua, 

pela petizada, como super-homens” (Figueiredo,1919:78). As arquibancadas eram 

lindas:  

 

a moda era o Foot-ball. O ponto de reunião elegante estava no 

campo de foot-ball, ou melhor, no Velódromo. A alta sociedade, 

o que desejava, era a vitória de seus prediletos. Não conhecia 

estilo do jogo, a utilidade dos passes, a permanência nas 

verdadeiras posições, e não dava valor à calma, ao método, à 

disciplina. Para essa gente pouco se lhe dava que o foot-ball 

tivesse regras, tivesse princípios. O que ela apreciava eram as 

corridas vertiginosas e eficazes, as piruetas dos goal-keepers, os 

shoots violentíssimos dos backs, os desnorteamento dos halves 

(Figueiredo, 1919:78).  

 

 

Pelo autor percebe-se a ignorância da torcida sobre o futebol, daí a necessidade 

de explicar ao público as regras do jogo, o que Mario Cardim pretendeu ao publicar o 

Guia de Football em 1904109. Figueiredo chama a atenção para a emoção que causavam 

os matches de desempate entre o Paulistano e o SPAC, eram “vibrantes páginas de 

entusiasmo, de alegria” (Figueiredo, 1919:18). No entanto deixa transparecer que em 

meio ao clima de elegância já se pratica a hostilidade com o adversário, atribuída aos 

setores populares (raia miúda), poupando as “distintas famílias” de tais atos. 

 

                                                 
107 O Estado de São Paulo, 29 de março 1905. Álbum de recortes de jornais do CAP - 1905, p1. 
108 O Estado de São Paulo, 29 de março 1905. Álbum de recortes de jornais do CAP - 1905, p3 e 4. 
109 Livro com as regras da FIFA e um roteiro dos clubes da FPF. O livro era atualizado a cada ano, uma 

versão foi reproduzida por Gambeta, 2014.  



 

99 

 

Alia-se à sobriedade e, por vezes a composturas. Famílias das 

mais distintas requisitavam na gritaria, clamando, implorando, 

incitando os jogadores. Nas gerais, a raia miúda expandia-se a 

vontade, com exclamações grotescas e ditas ferinas. Trocavam-

se palavras ásperas, insultos. Não era vergonha o Paulistano 

perder; vergonha, sim, era o São Paulo Athletic, ninho de 

jogadores afamados da Inglaterra, o País que inventou o foot-

ball, que para ganhar de bisonhos foot-ballers provincianos, se 

esfalfavam e se matavam (Figueiredo, 1919:78-79). 

 

Mazzoni aponta que os primeiros registros de vaias ocorreram no campeonato de 

São Paulo em 1904. Ao reproduzir o Jornal do Commercio de 1904 sobre o jogo SPAC 

e Germânia arbitrado pelo presidente da LPF Armando Prado. 

Esses assistentes, por diversas vezes, vaiaram jogadores e juiz, 

quando alguns fatos por eles praticados não era de seu agrado e, 

o que mais nos dói dizer (Oh! Vergonha) notamos com grande 

sentimento, que até rapazes de outros clubes, cegamente 

interessados pela vitória de um ou outro team, para a boa 

colocação daquele a quem pertencem, também se excediam, 

fazendo protesto pouco dignos de suas posições. 

Esperamos que tão reprováveis cenas não se repitam sob pena 

de não haver mais quem aceite o cargo desse interessante 

esporte, é isso, afinal de contas, pela má orientação do público. 

(Mazzomi,1950:48). 

 

 Tais ações justificavam a colocação de uma placa no Velódromo proibindo as 

vaias.  

 Os primeiros jornalistas preocupados com a história do futebol como Antônio 

Figueiredo e Leopoldo Sant’Anna deixaram clara uma simpatia do público geral com o 

Paulistano, por esse ser um representante brasileiro em meio a clubes ingleses, 

principalmente quando esse jogava e vencia o SPAC.  

 

Uma arremetida vigorosa, violenta do paulistano. Berros por 

todos os lados. Bravos, bravos! Leva a bola Sampaio, olha atrás, 

chuta, passe para Álvaro Rocha, cuidado com Joffery, no canto, 

bem no canto. Goal! Goal! Goal! É vinha a estrondosa, a 

ensurdecedora salva de palmas, entrecortadas por vezes 

possantes, que soltavam interjeições de entusiasmo (Figueiredo, 

1919:79). 

 

 

Quando o Paulistano perdia a derrota era atribuída a sorte dos ingleses, ricos e 

pobres se igualavam na tristeza, porém a vitória sobre o rival era comemorada, “gente 
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fina, geste da plebe, carros, automóveis, bondes, tudo saia num tropel” (Figueiredo, 

1919:79). 

 

Nosso clube disputou o campeonato apoiado em elementos que 

buscavam no círculo restrito de seus membros, todos rapazes 

brasileiros, que apenas agora estão nascendo para o sport. O 

clube vitorioso (SPAC), ao contrário é composto de rapazes 

ingleses, de uma raça de sportmen tradicionais, todos na 

plenitude de seu desenvolvimento físico e moral, educados todos 

no cultivo constante de variados exercícios110. 

 

 

 Em resumo, o futebol em São Paulo em seus primeiros tempos apresentava 

características de organização elitista, em virtude do tipo de pessoas que o praticavam 

vinculadas aos setores dominantes da sociedade paulistana. Nessa linha, o Paulistano 

divulgava em assembleia de 1904: 

 

Todos os esforços que nós e as sociedades congêneres fizermos, 

para manter e desenvolver o culto aos exercícios físicos é um 

serviço patriótico e credor da benemerência pública, com os que 

mais sejam. 

O povo que mais deve despertar admiração e a inveja do mundo, 

o povo inglês, pode-se dizer que aos esportes deve em grande 

parte o vigor de seus filhos, e, portanto, as qualidades de dele se 

originam111. 

 

O relato reafirma o papel cívico do esporte fundamental para formação do povo 

e cita a Inglaterra como a nação modelo. O comportamento da plateia devia ser o de 

amistosidade aplaudindo o time adversário. Ir ao jogo era um programa que 

inicialmente incluía as mulheres que usavam suas melhores roupas, com chapéus e 

sombrinhas e estavam sempre acompanhadas. Os homens vestiam terno, com colete, 

chapéu coco ou palheta e cravo na lapela. Os jornais realizavam uma boa cobertura dos 

eventos do Paulistano o que, de certa forma, demonstrava sua forte influência na 

imprensa da época. Na lógica dos primeiros anos do futebol, ele só devia ser praticado 

por pessoas educadas, pois era um esporte violento, sendo necessário que cada um dos 

participantes estivesse culturalmente preparado para ele. As vaias eram consideradas de 

mau gosto, não era digno de quem frequentava os matches. No evento esportivo, 

                                                 
110 Assembleia geral do C. A. Paulistano. O Estado de São Paulo, 28 de novembro de 1904. Álbum de 

recortes de jornais do CAP - 1904, p220-221. 
111 Idem,  p222. 
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estabeleciam-se relações mais íntimas entre as famílias tradicionais, os grandes 

capitalistas e as autoridades políticas. Mas já podemos perceber que mesmo em seus 

primórdios ele já contava com a presença de um público, mesmo que pequeno que 

destoava desse comportamento “civilizado” que preocupava aqueles que se julgavam 

donos do espetáculo, afinal a preocupação do Paulistano em proibir vaias no Velódromo 

demostrava que nem tudo saía como era desejado, o futebol não esteve imune a uma 

relação com o restante da população.  

 

E mesmo esse espírito de rivalidade, cujos excessos cumpre 

confessar que são condenáveis, mesmo esse leve toque de 

“chauvinismo” que já se nota nas nossas provas de campeonato, 

quer um, quer outro, tem seu lado útil, convenientemente 

dirigido. 

O tempo se encarregara, porém, de fazer com que desapareçam 

todas essas asperezas, de modo que se desperte e se mantenha o 

estimulo dos clubes, sem que sejam postas de lado a 

cordialidade e a cortesia, duas das mais apreciáveis qualidades 

do verdadeiro sportmen, e que devemos cultivar, com tanto 

carinho, quanto empenho mostrarmos em desenvolver o vigor 

físico112. 

 

 

Apesar da esperança dos associados do paulistano, essa tendência não iria 

desaparecer. A sociedade cada vez mais diferenciada, com um autocontrole cada vez 

maior, delimitava os espaços para manifestações dos desconfortos e nas atividades 

esportivas esses sentimentos podiam emergir com maior força. Esse processo não 

ocorria apenas em São Paulo, no mesmo momento o Rio de Janeiro vivia a mesma 

situação. 

O aumento de clubes e a fundação das Ligas e seus campeonatos demostravam 

que o futebol, ao longo da década de 1910, tornava-se um potencial de arrecadação. O 

poder público não ficou alheio ao desenvolvimento dos esportes, não só pelo seu caráter 

civilizador, mas pelo seu valor econômico. O objetivo era estimular e controlar esta 

nova fonte de receita para o município. Por isto, à medida que os hábitos esportivos iam 

fazendo parte do cotidiano da população, maior eram os interesses públicos e privados 

na normatização dessas práticas. Em 1907, o governo publicou a lei orçamentária que 

isentava os clubes de pagamentos de impostos, para a compra das bolas e das redes, e 

                                                 
112 Assembleia do C. A. Paulistano. O Estado de São Paulo, 28 de novembro de 1904. Álbum de recortes 

de jornais do CAP - 1904, p222-223. 
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todo o material necessário para a prática do futebol, do tênis, do críquete e das 

regatas113.   

 

1.5.2 - Organização e controle do futebol no Rio de Janeiro. 

 

As reformas urbanas que atingiram o Rio de Janeiro levaram ao surgimento de 

várias associações desportivas que buscavam aumentar seu patrimônio com a compra de 

terrenos e obras de ampliação de suas sedes.  Cada instituição identificou-se com o seu 

bairro, o Fluminense, por exemplo, construiu-se como um clube que acompanhou a 

expansão da cidade para a zona sul.   

Em seu primeiro aniversário, o Fluminense já possuía 130 sócios114. a obra do 

campo já estava terminada e a casa que servia de sede contava agora com uma sala de 

diretoria e dormitórios para os jogadores (Coelho Netto, 1969a:63). O futebol no Rio 

caminhava devagar em comparação a São Paulo, ainda não havia uma Liga e muito 

menos um campeonato. Os adversários do Fluminense ainda eram muito poucos e o 

clube embarcara em 1903 para sua primeira excursão para São Paulo, aproveitando o 

feriado de 7 de setembro. A situação era diferente do ano anterior, não eram mais um 

grupo de jogadores selecionados a esmo, agora representavam um clube. Na capital 

paulista realizaram três jogos em três dias seguintes. No primeiro, em 06 de setembro de 

1903, empatam com o Sport Club Internacional, em sua primeira partida interestadual. 

No dia seguinte ao feriado, enfrentam pela primeira vez o Paulistano, conseguindo sua 

primeira vitória por 2 x 1. No dia seguinte, foi a vez do campeão paulista, o SPAC que 

foi derrotado pelos cariocas por 3 x 0 (Napoleão, 2003:11-12). Os jogos foram 

realmente surpreendentes e os jornais não esconderam o espanto com a atuação dos 

atletas do Rio de Janeiro. “Decididamente, o team do Fluminense veio a São Paulo para 

nos deslumbrar” 115. 

Os esportistas do clube carioca também passaram a utilizar o Aleguá, guáguá e 

acrescentaram o Hip, Hip Hurrah, além de cantarem For he is a joly good-fellow 

(Fulano é bom companheiro) (Mario Filho, 2003).  

                                                 
113 Gazeta de Notícias, 03 de Janeiro de 1907, Álbum de recorte de jornais do FFC – 1907, s/p. 
114 A Canoagem, 25 de Julho de 1903 – Arquivo Fluminense Foot-Ball Club. 
115 O Estado de São Paulo, 08 de setembro de 1903. Álbum de recorte de jornais do CAP-1903, p117-

120. 
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 As manifestações desses primeiros torcedores já simbolizava um dos principais 

aspectos do futebol que já se aparecia, mesmo que de forma velada, nos seus 

primórdios. Trata-se da rivalidade entre Rio e São Paulo. Se, por um lado, o Fluminense 

foi recebido com festas e homenagens, suas vitórias em campo foram surpreendentes 

para os Paulistas que se julgavam superiores por já estarem mais estruturados do que os 

cariocas. 

No ano seguinte foi a vez do Paulistano retribuir a visita, o segundo encontro 

entre o Fluminense e o Paulistano ocorreu em 14 de agosto 1904, no Rio de Janeiro. 

Nesse ano, o Fluminense terminou a obra de seu campo e a reforma da sede na Rua 

Guanabara, que contava agora com sala da diretoria e dormitórios para os jogadores 

(Coelho Netto, 1969a: 63). O Paulistano foi recebido na estação pelos tricolores que 

reservaram bondes para levá-los ao hotel e após o almoço foram assistir às regatas116.  

Para acomodar o público, foi construída uma pequena arquibancada de madeira 

a custo de 330$000, daí a necessidade da cobrança de ingressos, que foram vendidos a 

preços módicos. Era a primeira vez que isso acontecia no Rio de Janeiro, para evitar 

invasões, o campo foi isolado com uma corda (Coelho Netto, 2002:22). O preço do 

ingresso foi de 2$000, a renda chegou 192$000 e o público de 996 pessoas. Para termos 

uma medida de valor nessa época, um café com leite custava 1$000 reis, uma média 

com pão e manteiga não saía por menos de 5$000 reis (Cunha e Castro:1990: 14). 

Usando camisas nas cores brancas e cinza os cariocas perderam para os paulistas por 3 x 

0.  

 No dia seguinte realizou-se outra partida no mesmo local, os paulistas 

ratificaram sua superioridade, vencendo por 2 x 0 (Napoleão,2003:13). 

Eventos como esses fizeram com que o Fluminense e Paulistano assumissem 

uma posição de relativa igualdade e homologia: clubes com o mesmo perfil social, uma 

espécie de espelho para o desenvolvimento do futebol que ainda não era popular e atraía 

pouca gente, muito embora em número cada vez mais crescente. O que importava para 

esse grupo não era a quantidade de pessoas que assistiam às partidas, mas o tipo de 

plateia que comparecia ao campo: todos cavalheiros e moças tidos como representantes 

das melhores famílias da cidade. Nas partidas contra o Paulistano de 1904, o público 

carioca vestia-se com esmero e sofisticação, enquanto isso, em campo, os jogadores não 

deixavam a elegância de lado com seus uniformes impecáveis (Pereira: 2000: 30-31). 

                                                 
116 O Estado de São Paulo, 15 de agosto de 1904. Álbum de recorte de jornais do CAP-1904, p 193. 
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 Influenciados pela organização do futebol paulista, o Fluminense começou as 

negociações para a fundação de uma Liga de futebol local. A ideia de formação de uma 

Liga apareceu no clube ainda em 1904, mas depois reconheceu a impossibilidade de pôr 

em prática a proposta, em razão do tímido desenvolvimento do esporte na cidade117. O 

projeto foi adiado para o ano seguinte, mas também fracassou e somente em 1906 ele 

materializou-se pela influência e liderança do Fluminense. 

 

Achamos que competirá ao Fluminense Foot-ball Club ser 

fundador da Liga, não só por ser o clube de futebol mais antigo, 

como também por causa das estreitas relações que mantemos 

com o Rio Cricket, clube este que sem dúvida exerce grande 

influência ao sport, e que provavelmente não se filiará à Liga 

alguma sem previamente consultar-nos118. 

 

No dia 08 de Julho de 1905, a convite do Fluminense e em sua sede, realizou-se 

uma reunião para organizar as regras de um campeonato de futebol na cidade. Estavam 

presentes representantes do Fluminense, do Botafogo, do Athletic And Foot-Ball Club e 

do The Bangu Athetic Club. Nessa reunião nasceu a Liga Metropolitana de Foot-Ball 

(LMF). Além desses, o Payssandu e o Rio Cricket foram convidados a fazer parte da 

Liga119. 

A direção da entidade foi dada a Francis Walter, do Fluminense. Os clubes que 

quisessem entrar na LMF tinham de ser indicados por outros dois clubes já filiados e 

aprovados em assembleia. As taxas eram 50$000 por ano e 30$000 por mês (Pereira, 

2000:64). Foi criada uma segunda divisão, por interesse do América, que não possuía 

ainda um time capaz de disputar com os outros.  

 Dessa forma, o primeiro campeonato carioca em 1906 realiza-se com apenas seis 

times, estava garantido que os tidos “rapazes de boa família” teriam seu divertimento 

garantido e limitado a eles. Para animar o torneio, a firma A. Portela, proprietária da 

famosa confeitaria Colombo, mandou fazer uma taça com o nome da confeitaria que 

seria de posse definitiva do clube que a ganhasse por três vezes (Assaf & Martins,1997: 

31). 

                                                 
117Assembleia geral de 20 de dezembro de 1904. Arquivo FFC 
118Ibidem. 
119 São considerados como clubes fundadores da LMF: América F C, Bangu A C, Fluminense F C, Foot-

ball And Athletic Club e Petrópolis F C. (Coelho Netto, 2002: 25). 
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Percebemos que tanto no caso paulista como no carioca a liderança do 

Paulistano e do Fluminense, respectivamente, foi fundamental para a formação das 

Ligas e ambos conseguiram conquistar a presidência o que lhe dava o controle sobre o 

início do futebol em suas cidades, esse domínio lhes permitiam impor seus princípios 

esportivos sobre o futebol.  

A LMF não durou muito, desapareceu em 1907 para a fundação da Liga 

Metropolitana de Sports Athleticos (LMSA), dirigida pelos mesmos homens que 

controlavam os principais clubes da cidade do Rio de Janeiro. O motivo da criação da 

nova Liga era o de incluir novas modalidades sob a guarda de sua entidade e ampliar 

seu controle sobre esses outros esportes. Para ingressar na Liga, os clubes tinham que 

aceitar as regras da Foot-Ball Association, inclusive usando os termos em inglês. 

Leonardo Pereira (2000) ao analisar a fundação da Liga argumentou que ela objetivava 

controlar a organização do futebol carioca, mediante a proliferação de pequenos clubes 

por toda a cidade. Cada clube, para ser aceito, deveria possuir um campo com as 

dimensões propostas pela LMSA. Tais exigências colocavam obstáculos para que 

agremiações menores pudessem participar (Pereira, 2000: 63-64). Se não era possível 

impedir que o futebol se espalhasse de maneira indiscriminada pelos mais diversos 

bairros da cidade, pelo menos garantiria um espaço onde a distinção e o refinamento 

estariam preservados.  

A organização das Ligas seguia o exemplo da política partidária durante a 

Primeira República. As estruturas do poder politico estavam organizadas em oligarquias 

estaduais desde o governo Campos Sales. As oligarquias de Minas Gerais e São Paulo 

praticamente alternavam-se na presidência da República, na chamada política do “café 

com leite”. Além disso, a governabilidade do presidente dava-se por uma relação de 

acordos com o Congresso Nacional, conhecida por “Política dos governadores”. Estes 

tinham um imenso poder no controle político-eleitoral de seus estados, dominando os 

municípios, em uma relação de troca de favores que ia do prefeito até o presidente da 

República (Leal, 1975). O mesmo ocorria com o futebol. Os dirigentes, em sua maioria, 

faziam parte desse sistema político e transferiram essa estrutura para as Ligas onde o 

poder pessoal e a amizade valiam mais do que qualquer outro critério, o que não 

garantia que os conflitos entre eles não fossem constantes como acontecia na política 

partidária. 
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O caráter elitista permanecia e era mais fortalecido. A nova Liga carioca passou 

a definir, inclusive, quem podia ou não jogar. Em maio de 1907, a entidade mandava 

para os clubes ofício que, pela primeira vez, abordava a questão racial em seus registros: 

“Comunico-vos que a direção da Liga, em sessão de hoje, resolveu por unanimidade de 

votos que não serão registrados como amadores nesta Liga pessoas de cor” 120. A 

medida causou polêmica e levou à saída do Bangu121.     

 Refletindo a descentralização política do País, o futebol brasileiro nasceu local, 

através da fundação de Ligas que expressavam os interesses das elites locais. Os clubes 

disputavam jogos com os times da mesma cidade ou contra cidades próximas. Estes 

eventos tinham especial atenção dos jornais, pois muitos dos participantes eram pessoas 

importantes dentro dos meios de comunicação, o que ajudou na rápida difusão desse 

esporte.  

 Os confrontos eram marcados pela camaradagem, eram momentos de 

confraternização. O resultado esportivo importava menos do que a comemoração 

realizada depois do match. Nestes primeiros tempos, apesar de algumas incômodas 

vaias, o futebol era muito mais um espaço de socialização, tanto dos atletas como dos 

torcedores, servindo para a juventude endinheirada celebrar o seu refinamento, afinado 

com as modas e os hábitos europeus. Mas isso não impedia que desavenças internas 

entre os clubes levassem a rompimentos profundos 

 

1.5.3 - As primeiras dissidências e desavenças. 

 

 A reinvenção dos sentidos do futebol inglês no Brasil criava interesses nas novas 

elites urbanas que ascenderam com a proclamação da República, que transcenderam os 

objetivos iniciais do esporte. O que no inicio era um simples passatempo de rapazes, 

com o tempo ganhou ares de competição e status. Para Bourdieu (2002), os homens 

estão permanentemente em luta pelo prestígio e pela ascensão social, nessa lógica, os 

associados dos clubes, comerciantes, capitalistas, industriais, fazendeiros e funcionários 

buscavam nestes grupos um espaço de diferenciação social, afirmando condições de 

                                                 
120Gazeta de Notícias, 10 de maio de 1907 – Álbum de recorte de jornais do CAP – 1907, p107. 
121 Com um time de complementado de operários conhecido como “mulatinhos rosados”, o Bangu não 

aceita a discriminação e rompe com a LMSA. Gazeta de Notícias, 10 de maio de 1907. Álbum de recorte 

de jornais do FFC – 1907, s/p. 
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participação social baseadas na herança social ou capital cultural adquirido presentes 

nos gestos e vestimentas refinadas que expunham durante os eventos esportivos. 

Nas festas realizadas na sede social dos clubes, trajava-se smoking, a elegância 

também existia nas arquibancadas.  Em seus jogos, o Fluminense era definido pelos 

jornais como um “club chic por excelência”122, “tudo quanto há de elegante e 

distinto”123 e o Paulistano era chamado por quase todos os jornais pelo apelido de “o 

glorioso”. Tal distinção também estava presente nos intervalos das partidas, nesse 

momento os jogadores podiam servir-se no buffet de diversas bebidas, enquanto as 

senhoritas se exibem mostrando os seus leques124.  

Apesar disso a cordialidade presente nesses eventos não deve ser encarada como 

ausência de conflitos dentro das associações ou entre elas. As dissidências internas eram 

constantes e as disputas muitas vezes dividiam os clubes, levando inclusive à fundação 

de outras agremiações.  

Os clubes estudados não estiveram fora dessa lógica, sofreram fissuras 

traumáticas em sua história. A primeira foi com o Paulistano em 1905.  Neste ano o 

clube ampliou a quantidade de novos esportes praticados em sua sede como o tênis, o 

atletismo, a natação e a pelota basca. Na presidência, Numa de Oliveira, com o apoio de 

Antônio Prado Junior, fez uma nova reforma, o campo foi refeito, as arquibancadas e 

vestiários foram pintados, um grande tanque de natação foi construído junto com quatro 

quadras de tênis125. A festa de inauguração do Velódromo reformado foi realizada com 

uma série de competições internas126.  

As reformas coincidiram com a primeira conquista do Paulistano no futebol ao 

vencer o SPAC e conquistar a Taça Conde Penteado em 1905127.  Isso não impediu que 

Jorge Mesquita, capitão do time, acusasse a diretoria, presidida por Numa de Oliveira, 

de intervir em seu trabalho obrigando-o a escalar os protegidos dela, uma parte do time 

ficou ao lado do capitão. (Brandão, 2000:23). O clima ficou mais tenso ao se definir 

quem deveria receber a taça, Jorge Mesquita como captain queria a honraria, no entanto 

esta foi dada pela diretoria a Guilherme Rubião, este, em virtude do conflito, não 

                                                 
122 Gazeta de Notícias, 16 de Julho 1905, Álbum de recorte de jornais do CAP – 1905, p36. 
123 O Sport, Correio da Manhã, 22 de agosto de 1905, Arquivo FFC, s/p. 
124 O Paiz, 21 de agosto de 1905. Álbum de recorte de jornais do CAP – 1905, p41, e Jornal do 

Commercio, 23 de maio de 1905, Álbum de recorte de jornais do FFC – 1905, p12. 
125 O Estado de São Paulo, 30 de abril de 1905. Álbum de recorte de jornais do CAP – 1905, p5-7. 
126 O Estado de São Paulo, 01 de maio de 1905. Álbum de recorte de jornais do CAP – 1905, p8-10. 
127 A taça Conde Penteado foi criada para substituir a anterior Taça Casemiro da Costa que foi ganha 

definitivamente pelo SPAC após o tricampeonato. Sobre o campeonato de 1905, ver Mazzoni,1950 p57. 
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aceitou. A direção do clube marcou uma reunião para resolver a questão. Quando 

ocorreu, Jorge Mesquita entrou na sala e começou a fazer parte do debate, o presidente 

então o convidou a retirar-se. O ato causou indignação e Mesquita, acompanhado de 

José e Plinio Rubião (irmãos de Guilherme), Raul Guimarães, Mario Egidio, Urbano de 

Moraes e outros deixaram o clube indo para o rival AA Palmeiras. (Mazzoni, 

195058)128.  

Nos documentos oficiais do clube, o caso foi tratado apenas como um ato de 

rebeldia de um sócio129. Entretanto o dissídio enfraqueceu o Paulistano, pois perdeu 

quase metade do time campeão e fortaleceu o AA Palmeiras, iniciando uma rivalidade 

entre os dois grêmios. Com os jogadores do Paulistano, a equipe da AA Palmeiras 

passou a integrar a divisão principal, conquistou o bicampeonato paulista de 1909 e 

1910. A dissidência prejudicou tecnicamente o Paulistano que só venceu o campeonato 

paulista novamente em 1908, sendo suplantado pelos rivais: Germânia, Internacional e 

SPAC, além do próprio AA Palmeiras.  

As dificuldades no campo de jogo não impediram que o Paulistano continuasse a 

investir em suas dependências130. Em 1906 para receber o secretário de Estado 

americano Elihu Root, foi projetada uma tribuna de honra especial para a ocasião. No 

campo, um jogo entre paulistas e cariocas, com vitória dos cariocas131. Para melhorar a 

situação técnica do time Antônio Prado Junior, eleito presidente pela primeira vez em 

1907, contratou um técnico inglês, ele foi à Inglaterra buscar John Hamilton (Figura 

10), preparador do Fulham Football Club de Londres. (Hamilton, 2001:79) A 

experiência não foi satisfatória, o técnico gostava mais das moças do que dos trainings e 

acabou partindo pouco tempo depois, alegando incompatibilidade com o clima 

(Brandão, 2000:27).  

Apesar de ter durado pouco tempo, a contratação de John Hamilton foi a 

primeira tentativa de se investir na melhoria técnica do futebol. A negociação com o 

                                                 
128 A mesma história é retratada em Figueiredo, 1919:30. 
129 Resumo histórico do C. A. Paulistano publicado em 1918, p15 a 18. 
130 No campeonato de 1906, o Paulistano só ganhou um jogo chegando a perder de 9 x 1 para o SC 

Internacional. O campeonato de 1906 caracterizou-se por uma série de desavenças e acusações entre os 

clubes. O SPAC abandonou o campeonato com três rodadas de antecedência por se sentir prejudicado 

pelo não comparecimento da AA Palmeiras ao jogo supostamente a pedido do Germânia. A equipe da A. 

A. Palmeiras foi acusada pelo Internacional de vender ingressos irregularmente. Apesar das investigações 

policiais darem razão ao AA Palmeiras, a LPF puniu o clube mesmo assim, que foi expulso da Liga 

deixando o caminho para Germânia ser campeão (Mazzoni, 1950:60-61 e Hamilton, 2001:78). 
131 O Estado de São Paulo, 01 e 04 de agosto de 1906. Álbum de recorte de Jornais. Álbum de recorte de 

jornais do CAP – 1906, p154-155. 
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técnico foi longa e difícil, pois se tratava de um profissional132 em uma época em que as 

equipes europeias não tinham interesse de vir para a América do Sul, em especial para o 

Brasil, que: “naquela época, não gozavam de boa fama, passando por ser habitada 

exclusivamente por negros e ser foco perigoso de febre amarela e varíola” (Figueiredo, 

1919:49- 50)133.  

O fato de Hamilton ser profissional não manchava a honra do amadorismo, já 

que ele não atuaria como jogador. O objetivo era de aperfeiçoar a prática do futebol no 

clube. 

 

O célebre training John Hamilton que atualmente é encarregado 

do preparo do team do Fulham Football Club, várias vezes 

vencedor do campeonato de Londres, e um dos mais fortes clubs 

da Inglaterra. 

Durante os meses que aqui passar o seu trabalho concensioso 

formara de certo discípulos bem preparados, e dará uma nova 

feição ao cultivo do football.  

Para provar sua competência, basta lembrar que ele exerce sua 

profissão em um club importante, e dizer que, recomendando a 

Football Association para vir a São Paulo, dele dizia mister 

Bradshaw, o diretor do Fulham F. C. “que não conhecia na 

Inglaterra homem mais competente para preparar um team de 

football”. Em abril estará aqui John Hamilton que, além de 

trainer, é um footboller de valor, e os novos sportmen poderão 

avaliar o enorme serviço que ao sport paulista vai prestar o Club 

Athletico Paulistano134. 

 

 
Figura 7135 

                                                 
132 O Estado de São Paulo, 18 de fevereiro de 1907. Álbum de recortes do CAP – 1907, p189. 
133 Em 1906, apenas um clube da África do Sul excursionou ao Brasil atuando no Velódromo com a 

presença do presidente Afonso Pena (Figueiredo,1919:51). 
134 O Estado de São Paulo, 28 de fevereiro de 1907. Álbum de recortes do CAP – 1907, p189. 
135 Figura 7. Foto do trainer John Hamilton (Hamilton, 2001:79). 
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 Hamilton treinava o Paulistano todos os dias das 8 às 9 da manhã. Jack, como 

era chamado, preparava os filhos dos sócios com os mais novos métodos de 

treinamento, além de explicar as regras. Seu contrato era apenas de 10 meses. A ideia 

era aproximar o futebol brasileiro do inglês. Para Hamilton, o futebol brasileiro estava 

evoluindo bem, mas insinuava que era preciso treinar mais, pois amadorismo 

atrapalhava, como afirmou em entrevista ao Estado de São Paulo. 

 

De fato eu fiquei extraordinariamente surpreendido com o 

desenvolvimento em que fui encontrar o jogo, cuja combinação 

é, entre os brasileiros, um fato. 

Todavia, eles são todos amadores, e necessitam de um training 

que os prepare mais convenientemente. Tem muita facilidade de 

aprender, e possuem qualidades pessoais que podem ser 

aproveitadas com sucesso. Em geral, porém, o gênero de vida 

dos rapazes, e mesmo seu espírito trazem alguma dificuldade 

para se poder obter um preparo em regra136. 

 

A vinda de John Hamilton foi um esforço financeiro do clube em uma época que 

as obras de ampliação esgotavam o seu orçamento, no balanço de 1906 era anunciado 

com felicidade o pagamento de uma dívida de 7:868$290 ao tesoureiro do clube, 

restando ainda uma de 1:050$000 ao presidente do clube, ou seja, a Antônio Prado 

Junior por despesas não escrituradas137.  

A chegada de um training também teve impactos políticos, a iniciativa do 

Paulistano deu a seu presidente a possibilidade de incrementar a disputa do campeonato 

de 1908 (Mazzoni:1950:71), contudo a iniciativa barrava no aumento significativo de 

desavenças durante os jogos. Eram comuns os relatos de árbitros sofrerem com 

explosões de revolta de diretores e jogadores por medidas consideradas injustas.  

 Os conflitos continuaram no campeonato de 1910, ano em que a AA Palmeiras 

conquista novamente o torneio. Neste ano, o Paulistano faz uma carta reclamando que 

seu goleiro foi punido em um jogo contra o Americano com um pênalti por quebrar a 

regra dos passos e que outro jogador fora expulso por uma simples falta o que levou o 

capitão a retirar seu time de campo. O presidente do clube na carta apoiou a atitude de 

seu capitão, além disso, não enviou o time para jogar contra o Germânia. O clube exigia 

uma alteração nos estatutos que permitisse que as regras fossem reformadas por um 

                                                 
136 O Estado de São Paulo, 20 de setembro de 1907. Álbum de recortes de jornais do CAP – 1907, p261. 
137 O Estado de São Paulo, 27 de fevereiro de 1907. Álbum de recortes de jornais do CAP – 1907, p188. 
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conselho de veteranos com o poder de investigar as queixas contra os árbitros. A 

proposta foi rejeitada pela Liga por unanimidade e o Paulistano perdeu seus pontos. 

(Mazzoni,1950:79), era o iniciou dos conflitos entre o clube e a LPF. 

Enquanto o futebol em São Paulo era tecnicamente mais disputado; no Rio de 

Janeiro, o Fluminense não possuía adversários, vencendo seguidamente os campeonatos 

entre 1906 a 1909, denominado de Taça Colombo. O único time a lhe fazer frente era o 

Botafogo. Apesar disso não estava livre de conflitos. O tradicional clima de cordialidade 

apresentado pelos jornais não escondiam as disputas entre os clubes e o Fluminense era 

sempre parte integrante delas. 

A Liga Metropolitana de Sports Athleticos (LMSA), fundada em 1907, 

continuou a ter como presidente Francis Walter, ligado ao Fluminense. A incorporação 

da obrigatoriedade da prática de outros esportes, além do futebol, para fazer parte da 

associação restringia a possibilidade de clubes “não distintos” participarem.  

Os campeonatos tornaram-se admirados nos meios elegantes da cidade. A 

presença da torcida já se faz notar com maior interferência nos campos, enfeitados com 

símbolos que demonstravam sua predileção clubística, no caso do Fluminense, com a 

utilização de discretas fitinhas nas cores do clube em torno de seus chapéus e pequenas 

bandeiras.  

O Fluminense possuía o melhor ground e as mais amplas e confortáveis 

arquibancadas138. O campo do Fluminense foi um dos fatores que ajudaram a construir 

uma imagem que associa sofisticação e beleza à sua plateia. O mesmo ocorria com o 

Paulistano no Velódromo, que recebia constantemente a visita das mais diversas 

personalidades139. Já se pode notar certa afinidade entre os dois clubes, tanto na sua 

concepção de futebol, como na função social que esse esporte exercia na construção de 

um espaço de distinção que devia servir de exemplo para toda a sociedade. Dessa forma, 

assim como o Paulistano proibia a vaia, o Fluminense preocupado com os excessos de 

sua torcida, lança uma circular tomando medidas enérgicas para conter esses excessos. 

 

Prevenindo que seja eliminado todo aquele que não souber 

comportar-se com correção devida, como por exemplo: fazer 

                                                 
138 Gazeta de Notícias, 21 de abril de 1908, Álbum de recorte de jornais do FFC – 1908, s/p 
139 O Periódico “A Vida Sportiva” em sua sessão “vida mundana” publicava extensas colunas com o 

nome das pessoas da sociedade que compareceriam aos jogos no estádio das Laranjeiras. O mesmo 

acontecia com outros periódicos.  Vida Sportiva (1917 – 1921), seções de periódicos da Biblioteca 

Nacional. 
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observações desagradáveis aos jogadores, referee ou linesmen e 

bem assim qualquer espectador140. 

 

 Essa elegância não impedia que os clubes do Rio, assim como os de São Paulo, 

se desentendessem quando se sentiam prejudicados dentro e fora do campo. A primeira 

grande desavença entre clubes cariocas ocorreu já no segundo campeonato em 1907. 

Fluminense e Botafogo chegaram à última rodada com uma diferença mínima. O 

Botafogo precisava vencer o Internacional, último colocado do certame, por um placar 

elevado para poder assim, com os mesmos números de pontos, superar o tricolor no 

saldo de gols141. O match estava marcado para o dia 29 de setembro, todavia o 

Internacional não compareceu ao jogo principal, mandando apenas jogadores para a 

partida dos segundos times142.  

Com a desistência, o Botafogo ganhou por WO143, levando os pontos, mas 

nenhum gol a favor, o que o impedia de alcançar o Fluminense144. Inconformado com a 

decisão, o Botafogo exigiu a realização de uma partida de desempate entre os dois 

clubes, com a alegação de que o Internacional disputou o encontro dos segundos 

quadros, mas não compareceu ao jogo principal por “motivos inconfessáveis”145. A 

argumentação do alvinegro não foi aceita pela Liga que manteve o campeonato para o 

Fluminense. 

 Na verdade, o Internacional, pivô desta crise, também não havia comparecido ao 

compromisso com o Fluminense semanas antes, o que fez com que o quadro das 

Laranjeiras também ganhasse o jogo por WO, o que igualava as coisas. A questão 

piorou quando o Botafogo, na figura de seu presidente Souza Ribeiro, em uma 

assembleia da Liga, dirigiu-se de maneira considerada grosseira e insinuou uma 

artimanha organizada pelo Fluminense em seu benefício com a conivência da Liga. O 

Ground Comitee da LMSA, representado pelo primeiro secretário José da Rocha Lima, 

sentindo-se ofendido pelo representante do Botafogo, pediu demissão e retirou-se da 

                                                 
140 Circular do Fluminense F. C. de 26 de junho de 1907. Arquivo FFC. 
141 O regulamento da Liga aprovado em 05 de maio de 1907: “Fica resolvido que na presente estação 

quando se der empate no final dos campeonatos em vez de ser jogado o desempate, tira-se a média dos 

gols entre os empatados sendo campeão o que melhor média Apresentar”, regulamento da Liga 

Metropolitana de Sports Atléticos – FERJ abril de 1995 – Arquivo FFC. 
142 Nesta época jogavam-se dois jogos um com o segundo quadro formado por jogadores de menor idade 

ou reservas e outro com os quadros principais, primeiros teams. 
143 Termo utilizado para definir a vitória em caso de não comparecimento de um dos quadros. 
144 Fluminense e Botafogo tinham cinco vitórias e um empate, o Fluminense marcou 16 gols e sofreu sete 

perfazendo um saldo de nove gols a favor, o Botafogo marcou 14 e sofreu sete, perfazendo um saldo de 

sete gols. Arquivos do FFC. 
145 A versão do Botafogo é explicada em Castro (1951). 
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reunião. Os representantes do Fluminense, Internacional e Payssandu pediram seu 

desligamento da associação, justificado pela “situação insustentável criada à Liga 

Metropolitana de Sports Athleticos por alguns membros de seu conselho, representantes 

de clubes a ela afiliados”146. Como resultado do conflito, toda a diretoria da LMSA 

pediu demissão o que fez acabar com a entidade.  

 Não foi somente o Botafogo que se hostilizou com a Liga em virtude de um 

possível favorecimento ao Fluminense. Pertencente aos quadros de segundos times, o 

América pediu seu afastamento em protesto contra os constantes favorecimentos ao 

clube da Rua Guanabara. O América acusava a Liga de usar o sistema de dois pesos e 

duas medidas, enérgica com uns e complacente com outros, nunca ferindo as 

suscetibilidade dos clubes da Zona Sul147. 

Independente de quem estivesse com a razão, tais episódios demostravam a 

influência e a liderança do Fluminense na direção do futebol carioca. Esses incidentes 

acabaram sendo contornados, mesmo sem resolver quem de fato seria o campeão de 

1907148, os clubes chegaram a um acordo e a LMSA foi reconstruída, até com mais 

força, pois contava com novas agremiações como o próprio América, que apesar dos 

problemas, voltou atrás e continuou na entidade. A normalidade aparentemente 

restaurava-se no futebol carioca. Superava-se a primeira crise, o próprio Botafogo 

voltou atrás em sua decisão e retornou à Liga. Vitorioso em suas contendas, o 

Fluminense reafirmou sua força. 

 Dominando o futebol carioca técnica e politicamente, o clube realizou constantes 

jogos com os paulistas. Na primeira década do século XX, começavam os confrontos 

contra o Paulistano, nesses encontros a elegância e a cordialidade eram as marcas, pois 

nenhum clube caracterizava mais o futebol distinto quanto estes. 

 

1.6 - Fluminense x Paulistano – o jogo da distinção. 

 

                                                 
146 Assembleia geral extraordinária, 04 de novembro de 1907 e Gazeta de Notícias, 05 de novembro de 

1907, Álbum de recorte de jornais do FFC – 1907, s/p. 
147O América deixa a Liga em 01 de agosto de 1907. Na partida contra o Fluminense, o juiz interrompeu 

o jogo alegando excessos de um jogador do América, dando os pontos ao Fluminense. O América 

recorreu à Liga, que decidiu em favor do Fluminense. Logo depois a entidade tomou outra decisão, 

contrária aos interesses do América, adiou um jogo contra o Riachuelo. Já insatisfeito com a primeira 

decisão, o clube abandonou a LMSA (Cunha e Valle,1972: 35-36). 
148 A Federação de Futebol do Estado do RJ, em boletim oficial de 06 de dezembro de 1996, decretou os 

dois clubes campeões de 1907, decisão mantida pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva. Arquivos 

FFC. 
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 Após os jogos feitos nas Laranjeiras em 1904 e 1905, o Fluminense enfrentou o 

Paulistano apenas uma vez em 30 de junho de 1907, com a vitória do primeiro por 3 x 

0. O jogo contou com a presença do prefeito do Distrito Federal, de deputados e 

senadores149. Ao final da primeira década do século XX, os clubes passavam a cumprir 

importantes funções sociais. Um evento esportivo era um divertimento, um lazer, ponto 

de encontro das elites neste ambiente esportivo, símbolo da civilização e da urbanidade. 

Os jogos entre eles eram vistos como um verdadeiro espetáculo da distinção, um 

espetáculo de beleza frequentado pelas elites da sociedade paulistana e carioca. 

            Paralelamente o futebol atraía mais expectadores dispostos a assistir a 

apresentação de suas equipes, cada vez mais uma plateia de não associados, ocupava o 

campo do Fluminense e as dependências do Velódromo paulista. Tal realidade levava a 

necessidade de reformas para ampliar a capacidade dos estádios. Em 1909, o 

Fluminense aumentou suas arquibancadas para 1000 pessoas sentadas150. Os bons 

estádios eram construídos próximos a estações de trem e bonde. O do Fluminense era 

muito bem servido de bondes. Todas as linhas de Laranjeiras e Botafogo davam acesso 

a ele151.  

O futebol expandia-se também na organização dos clubes periféricos que se 

desenvolviam no Rio de Janeiro e São Paulo. Independente dos clubes da zona sul, a 

população passou a praticar o futebol de maneira improvisada nos espaços possíveis das 

cidades, em terrenos baldios ou nas várzeas dos rios, com traves feitas de madeira, 

uniformes elaborados de maneira caseira, bolas compradas através de coletas de 

dinheiro nas comunidades. Aos poucos o futebol foi incorporado pelas pessoas dos 

bairros periféricos em um movimento de imitação das práticas da zona sul. Dentro 

dessas novas agremiações se imitavam as formas de segregação dos clubes de zona sul, 

através de normas rígidas de comportamento e postura (Pereira, 2000). 

 Entretanto, essa popularização ainda não era sentida nos jogos entre Fluminense 

e Paulistano. Em 15 de agosto de 1909, o Paulistano faz uma viagem ao Rio de Janeiro 

para enfrentar o Botafogo e o Fluminense. Após a vitória de 3 x 0 sobre o Botafogo, o 

Paulistano foi derrotado por 3 x 1 pelo Fluminense. Chamou atenção nesse encontro a 

atuação de Joaquim Prado como capitão da equipe paulistana. Joaquim Prado era primo 

de Antônio Prado Junior e pertencia ao ramo mulato da família.  

                                                 
149 O Estado de São Paulo 01 de julho de 1907, Álbum de recorte de jornais do CAP - 1907, p227-228.   
150 Gazeta de Notícias, 02 de maio de 1909. Álbum de recortes de jornais do FFC – 1909, s/p. 
151 Gazeta de Notícias, 2, 9 e 14 de maio de 1909 Álbum de recortes de jornais do FFC – 1909, s/p. 
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 O match foi marcado, segundo a imprensa, pela cordialidade que se refletia 

Além do campo de jogo. 

 

Os rapazes fluminenses cercaram os seus colegas de São Paulo 

das maiores gentilezas, reinando sempre a maior camaradagem 

entre footballers e associados de ambos os clubes. 

Os jogadores cariocas acompanharam os rapazes paulistas que 

partiram hoje mesmo pelo noturno, até a estação central. 

O comboio partiu sob frenéticos aplausos e “alle-goees” 

erguidos pelos footballers das duas pujantes associações 

esportivas152. 

 

 O mesmo clima se repetiu no ano seguinte, quando, em nova visita ao Rio de 

Janeiro, o Paulistano foi derrotado por 5 x 1153. Os jogos entre Fluminense e Paulistano 

assumiram um caráter cada vez mais importante. Sendo o melhor time da cidade, vencer 

o Fluminense significava uma vitória sobre o Rio de Janeiro. O que importava mesmo 

para a imprensa, é que os dois clubes representavam o ideal de futebol marcado pelo 

cavalheirismo e pela camaradagem. Por mais que o futebol se espalhasse e as crises 

irrompessem, os jogos envolvendo as duas equipes mantinham a áurea dos primeiro 

tempos de um confronto de cavalheiros assistido por uma plateia tida como seleta e 

elegante. Mesmo que essas características fossem comuns aos outros jogos, nenhum as 

representava como os matchs entre o C. A. Paulistano e o Fluminense F. C. Era o 

verdadeiro jogo da distinção que cada vez mais fazia parte da imagem dessas 

agremiações. 

O jornal O Estado de São Paulo demostrou a importância que o jogo adquiriu, 

ao dedicar um espaço especial para o empate em dois gols entre eles em 23 de abril de 

1911. 

O Renome de que gozam, há muito os dois centros esportivos 

desta capital e do Rio de Janeiro, a franca camaradagem que há 

largo tempo existe, entre ambos, cimentada em sucessivos 

matches interestaduais disputados alternadamente aqui e no Rio, 

era o suficiente para fazer com que o Velódromo apresentasse 

ontem o suntuoso aspecto dos seus grandes dias154. 

 

                                                 
152 O Estado de São Paulo, 16 de agosto de 1909, Álbum de recorte de jornais do FFC – 1909, s/p e 

Revista Mensal do C A Paulistano Ano 1 nº 1, dezembro de 1927, p34. 
153 O Estado de São Paulo, 20 de setembro de 1910. Álbum de recorte de jornais do CAP – 1910, p143-

145. 
154 O Estado de São Paulo, 24 de abril de 1911. Álbum de recorte de jornais do CAP- 1911, p164-167. 
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O amistoso de 1911 demostrou também que o futebol já era o mais popular entre 

os esportes, mesmo o Fluminense levando “uma equipe desconhecida”155, o jogo teve 

interesse especial. 

 

Às 3 horas e 45 minutos da tarde, quando foi dado o sinal do 

place-kick, não havia um só lugar disponível nas confortáveis 

arquibancadas do Velódromo, que, como sempre, apresentava 

um aspecto bizarro, com a contribuição das toilettes claras e dos 

grandes chapéus floridos e emplumados das senhoras156. 

 

 A grande atração do jogo foi o jogador Gustavo de Carvalho, do Fluminense, 

descrito como “pequeno, ágil, de uma extraordinária vivacidade”157.  

 Outra novidade era a presença de Charles Willians, “um excelente profissional 

contratado especialmente na Inglaterra pela diretoria da laureada sociedade esportiva 

carioca”158 que, a exemplo do que havia sido feito pelo Paulistano em 1907, foi 

chamado para ser o training do Fluminense. 

Charles Willians foi contratado em uma circunstância especial. O Fluminense 

havia surpreendentemente perdido o título para o Botafogo em 1910. Formado 

basicamente por estudantes, o Botafogo interrompeu a hegemonia do time da Rua 

Guanabara159. Para o torneio de 1911, o tricolor contratou o training vindo direto da 

Inglaterra160, onde o futebol estava mais evoluído do ponto de vista do profissionalismo.  

Os jornais deixavam bem clara a situação de profissional do training. “O 

Fluminense Foot-ball Club, no intuito de preparar os seus times para a futura 

temporada, está tratando de fazer vir a esta capital um profissional para servir de 

entreineur para os seus jogadores”161. As negociações contaram com ajuda de Oscar 

Cox que, morando na Europa, serviu de intermediário entre o training e o clube que 

superou outros convites: “Nesse ano já havia recebido diversas propostas de clubes que 

                                                 
155 Ibidem. 
156 Ibidem. 
157 Ibidem. 
158 Ibidem. 
159 O Botafogo foi o maior rival do Fluminense no campo esportivo, até a fundação do Flamengo. Após 

uma fraca estreia no campeonato de 1906, o Botafogo consegue levantar seu primeiro título 

(desconsiderando a polêmica de 1907), em 25 de setembro de 1910, ao vencer em seu campo o 

Fluminense por 6 x 1, assegurando o título com uma rodada de antecedência. Ver: Assaf e Martins 

(1997). 
160 “O Fluminense autorizou ao Sr. Oscar Cox, que se acha na Europa para entrar em negociações sobre o 

entreineur que virá para o seus times”. Jornal do Commercio,28 de janeiro de 1911. Álbum de recorte de 

jornais do FFC – 1911, s/p. 
161 Jornal do Commercio, 28 de janeiro de 1911. Álbum de recorte de jornais do FFC – 1911, s/p. 
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precisavam de seus serviços, porém deu preferência a proposta do clube brasileiro, 

talvez, por ser a mais vantajosa”162.  

No Rio, ele receberia um salário de 18 libras por mês e todas as suas despesas de 

moradia e alimentação seriam pagas pelo Fluminense, o clube ainda dava duas 

passagens de ida e volta para São Paulo (Coelho Netto, 2002:188).  

 A função do training era muito diferente das dos treinadores atuais, eles se 

limitavam a dar exercícios físicos, não participando da escalação dos jogadores. Essa 

função era do Ground Comittee, grupos de jogadores escolhidos para organizar as 

equipes. Contudo fica difícil imaginar que ele não possuísse alguma influência sobre tal 

processo decisório.  

A estratégia funcionou e o Fluminense venceu o torneio de 1911 com oito 

estudantes e apenas três jogadores que trabalhavam. Calvert, Lawrence e Oswaldo 

Gomes, esse último professor. (Rodrigues Filho, 2003: 84). O amadorismo parecia ditar 

o perfil daqueles que praticavam o jogo em seus primórdios, tanto no Rio como em São 

Paulo. A maioria dos jogadores era composta de estudantes. Aqueles poucos que 

trabalhavam eram empregados do comércio, funcionários ou professores. 

 A conquista de 1911 também marcou a saída de nove jogadores do quadro 

campeão, hegemônico nos gramados, para fundar a seção de futebol do Clube de 

Regatas do Flamengo, na maior dissidência ocorrida na história do Fluminense e do 

futebol brasileiro até os dias atuais.  

 Mesmo cem anos depois, as razões parecem confusas e as palavras proferidas, 

tanto de um lado como de outro, não demonstram agressividade. Os jornais não são 

claros e tudo parece ter sido feito dentro das regras do cavalheirismo vigente na época. 

Porém as palavras educadas não foram suficientes para esconder a existência de uma 

disputa interna entre Alberto Borgerth e Oswaldo Gomes163 pela liderança dentro do 

clube. 

 Alberto Borgerth, como captain, fazia parte do Ground Comittee164. Durante o 

campeonato surgiram duas vagas para ele, em virtude da demissão de Ernesto Paranhos 

                                                 
162 Jornal do Commercio, 11 de março de 1911. Álbum de recorte de jornais do FFC – 1911, s/p. 
163 Alberto Borgerth era estudante, praticava remo pelo Flamengo e futebol pelo Fluminense, após sair do 

Fluminense organizou a seção de futebol do primeiro, e tornou-se posteriormente presidente. Oswaldo 

Gomes era filólogo e professor de latim do Colégio Alfredo Gomes, fundado e dirigido pelo seu pai, no 

campo esportivo foi considerado um dos maiores atletas do Fluminense, participou de todos os 

campeonatos entre 1906 e 1919, praticava também atletismo. Coelho Netto, op. cit, 1969a, p41-42. 
164 Calendário sportivo de 1911.  Arquivo FFC. 
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e Haroldo Cox. Oswaldo Gomes e Alair Antunes eram candidatos às vagas abertas. A 

candidatura de Oswaldo Gomes era bancada pela direção do clube, porém, no dia da 

reunião, surgiu uma candidatura de oposição, a de Joaquim Guimarães165, apoiada por 

Borgerth e vários jogadores. Após a contagem dos votos, registrou-se um empate em 15 

votos para cada um. Por ser mais velho, a vaga seria de Oswaldo Gomes, no entanto, 

por sentir-se desprestigiado, não aceitou o cargo e ainda pediu demissão do posto de 

sub-cappitainem166. A divisão estava clara entre Alberto Borgerth, capitão e líder do 

time, e Oswaldo Gomes, amparado pela direção do clube. 

Às vésperas do jogo contra o Rio Cricket que seria realizado a 10 de setembro, o 

Ground Comittee, formado por Felix Frias, Alair Antunes, Afonso de Castro e Alberto 

Borgerth reuniu-se para escalar a equipe. Para A surpresa de Borgerth, ele havia sido 

barrado167.  Borgerth quis que o comitê consultasse o time, que certamente não aceitaria 

tal decisão. Afonso de Castro não aceitou o pedido de Borgerth, alegou que seria aberto 

um grave precedente, dando aos jogadores atribuições exclusivas do Ground Comitte168. 

O time goleou o clube de Niterói por 5 x 0 e, no último jogo, venceu o América 

por 3 x 2, garantindo o campeonato de forma invicta169. Contudo a decisão já estava 

tomada. Após o jogo, nove jogadores da equipe titular deixaram o clube. Com a saída 

dos jogadores só ficaram no Fluminense dois titulares Oswaldo Gomes e James 

Calvert170. Os dissidentes nem participaram do banquete oferecido pelo clube pela 

conquista do campeonato. 

O enfraquecimento da equipe carioca, talvez explique a goleada sofrida pelo 

time no dia 16 de junho de 1912, para o Paulistano por 4 x 1 em pleno estádio da Rua 

Guanabara. O clube paulista liderava o campeonato local e estava invicto na 

competição, diferentemente do Fluminense, que cambaleava no torneio carioca. A 

Atuação do Fluminense foi considerada fraca: “O Fluminense não jogou lá pelo que 

                                                 
165 O Imparcial, 30 de março de 1918, “Como o Flamengo apareceu no Football”. Álbum de recorte de 

jornais do FFC – 1918, s/p. 
166 Napoleão (2003: 15-16) e O Imparcial, 13 de maio de 1916 e Jornal do Commercio, 06 de abril de 

1918.   “Como o Flamengo apareceu no futebol”. Álbum de recorte de jornais do FFC – 1916 - 1918, s/p. 
167 A equipe escalada para enfrentar o Rio Cricket foi: Baena, Pindaro, e Nery; Lawrence, Amarante e 

Galo: Oswaldo, Orlando, Paranhos e Calvert. Borgerth foi barrado por Paranhos que era zagueiro e foi 

escalado como atacante (Napoleão, 2003: 16). 
168 O Imparcial, 13 de maio de 1916. Álbum de recorte de jornais do FFC – 1916, s/p. 
169 Jornal do Commercio, 03 de outubro de 1911. Álbum de recorte de jornais do FFC – 1911, s/p. 
170 Os nove jogadores foram Alberto Borgerth, Baena, Pindro, Néry, Amarante, Galo, Orlando Mattos, 

Gustavo de Carvalho e Lawrence só ficando no Fluminense Oswaldo Gomes e Calvert (Coelho Netto, 

1969a: 41-43). 
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digamos, se bem, que estivesse com dois elementos de seu segundo team que 

substituíram os jogadores que faltaram”171. 

A cordialidade nos jogos entre Fluminense e Paulistano contrastavam com as 

crises no futebol que não cessavam. Em São Paulo, as desavenças entre clubes 

continuavam a ocorrer.  Em 1911 o SPAC, campeão daquele ano, não conseguiu receber 

a taça, pois AA Palmeiras, campeão do ano anterior e de posse do troféu, se recusou a 

entregá-la, dizendo-se prejudicado na derrota para o Germânia, por este ter escalado um 

jogador em situação irregular. A solicitação de anulação da partida foi negada e a A A 

Palmeiras abandonou a Liga (Mazzoni, 1950:80) não entregando a Taça Penteado ao 

SPAC172. Este por sua vez, também abandonou a Liga no ano seguinte, não só pela 

atitude da AA Palmeiras, mas por não aceitar que jogadores recebessem dinheiro para 

atuar, referindo-se ao Americano campeão de 1912, que contratou dois uruguaios, os 

irmãos Bertone para atuar em seu time violando a regra do amadorismo (Hamiltom, 

2001:127). Essas teriam sido as razões para que o clube dos ingleses abandonasse a 

Liga e o próprio futebol. Para Mazzoni, o ano de 1912, devido ao episódio dos irmão 

Bertone, marcou o início do surgimento do falso amadorismo no futebol paulista 

(1950:83).  

Paralelamente a essa questão, assistia-se a um evidente declínio técnico das 

equipes que originaram o futebol em São Paulo, estas por sua vez, utilizavam todo o seu 

prestígio para impor seus desejos e tentar modificar resultados. No campeonato de 

1912, são incontáveis as matérias exibidas nos jornais relativas a abandono de campo, 

devido a marcações de juízes não consideradas justas. O Paulistano não fazia exceção a 

essa regra. Por diversas vezes, o clube ameaçou deixar a Liga por se considerar 

prejudicado pela arbitragem e como os outros usava todo o seu peso de fundador da 

entidade para reverter situações nem sempre favoráveis.  

 Ao mesmo tempo, analisando o contexto esportivo do início da década de 1910, 

percebemos pelas notícias de jornais que ocorreu um aumento geral das práticas 

                                                 
171 O Estado de São Paulo, 18 de junho de 1912, reproduzindo informações da Gazeta de Notícias do dia 

anterior. Álbum de recorte de jornais do CAP – 1912, p247-250. 
172 Taça “Conde Penteado” foi ganha pelo AA Palmeiras em 1909/1910 e pelo SPAC em 1911, com a 

recusa do AA Palmeiras em entregá-la desapareceu misteriosamente, só reaparecendo 22 anos depois em 

1932 durante a Revolução Constitucionalista, foi doada à campanha do ouro, acompanhada de um bilhete 

que dizia que a taça fora jogada no Rio Tietê, por um atleta do AA Palmeiras e recuperada pelo anônimo 

doador (Mazzoni,1950:56). 
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esportivas tradicionais como o remo, o turfe, a pelota e o ciclismo. Nota-se também o 

surgimento de novos esportes trazidos com a modernidade industrial como o 

automobilismo e a aviação, essas modalidades competiam com o futebol entre os jovens 

da elite paulistana.  

 Esses modismos, embora fortes, não conseguiam competir com o futebol. Em 

meados da década de 1910, conforme demonstra Leonardo Pereira (2000), ele já havia 

chegado ao gosto popular, transpondo as barreiras elitistas de seu início. Já era possível 

encontrar a presença de uma torcida apaixonada por um determinado clube, que tentava 

acompanhar os jogos, inclusive quando eles se realizam em outras cidades. Nas crônicas 

esportivas, era comum encontrar relatos sobre o comportamento de torcedores que 

gritavam e manifestavam ansiedade e medo de um gol do adversário ou a felicidade 

extrapolada de um gol favorável. “Era deveras interessante ver as posições 

extravagantes que a miúdo assumiam os torcedores. Durante o match, tivemos por 

vizinho um terrível partidário do Americano”173. 

 O que parecia ser inicialmente um simples modismo vai se infiltrando em outros 

grupos sociais começando a ser praticado nas empresas, em atividades culturais, nos 

subúrbios e várzeas. Aos poucos, passou a fazer parte do cotidiano das duas cidades. 

 A presença de um público mais popular nos jogos não se deu de forma fácil, 

esses novos grupos tentavam se apropriar do jogo. Os que dominavam o futebol 

criavam tentativas, nem sempre bem sucedidas, de manter o controle sobre o jogo e 

sobre quem podia ou não praticá-lo. Por outro lado, quanto mais o futebol ficava 

competitivo, mais o clube precisava de recursos para manter sua estrutura, o que os 

obrigava a aceitar a presença de um público mais amplo, capaz de pagar ingressos e 

gerar receitas. A partir disso percebemos a presença dentro das Ligas de novas 

agremiações de origens sociais bem diferentes das de um Paulistano, de um SPAC, de 

um Fluminense ou de um Botafogo. A solução para manter o controle sobre o jogo era a 

defesa intransigente de princípios que garantissem a hegemonia das equipes 

tradicionais. Novos clubes seriam bem-vindos desde que se enquadrassem nos modelos 

defendidos pelas equipes distintas, entre os quais o amadorismo. 

 Essa ampliação do futebol para outros espaços gerou o desejo em São Paulo dos 

times de várzea de participar do futebol oficial. Segundo Negreiros (1992), o maior 

símbolo do rompimento dessa barreira foi o Corinthians. Este seria, segundo autor, o 

                                                 
173 O Estado de São Paulo, 22 de julho de 1912. Álbum de recorte de jornais do CAP-1912, p261. 
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divisor de águas entre o futebol elitizado de São Paulo e sua popularização, 

representado na cisão ocorrida em 1913 que gerou a fundação da Associação Paulista de 

Sports Athleticos (APEA). Entretanto tal versão precisa ser analisada à luz de novos 

estudos publicados sobre o tema. 

 

1.7 - A primeira cisão do futebol paulista em 1913. 

 

  O Corinthians, para certa parte da historiografia, foi a razão da primeira grande 

cisão entre os clubes paulistas, em 1913, liderada pelo Paulistano que não aceitava a 

presença de um clube popular na LPF. Essa visão é defendida por vários autores como 

Gonçalves Junior (2008), Araújo (1996), Negreiros (1992), Anatol Rosenfeld (1993), 

José Moraes dos Santos Neto (2007), Lourenço Diféria (1982), entre outros. Para essa 

corrente A APEA foi resultado das queixas dos clubes refinados sobre o nível social dos 

atletas e torcedores, responsáveis por tumultos durante os jogos, tal fato agravar-se-ia 

pela entrada de dois clubes de várzea no torneio, o Ypiranga, em 1910, e o Corinthians, 

em 1913. 

  Por essa interpretação, o Paulistano aproveitou-se de um incidente irrelevante 

sobre o valor do aluguel do Velódromo para iniciar o movimento com o apoio das 

outras equipes tradicionais174. “É muito significativo que esta associação desligue-se da 

entidade dirigente do futebol paulistano, justamente no ano em que esta aceita como 

membro uma associação de nítida participação popular, o Sport Club Corinthians 

Paulista.” (Araujo, 1996:96). Nessa visão, a organização da nova Liga foi feita dentro 

da mentalidade elitista dominante na década de 1910.  

Segundo Negreiros (1992), o Corinthians foi aceito na LPF em 1913, ano da 

cisão, tornou-se uma das equipes mais poderosas da cidade.  Fundada no Bom Retiro 

em 1910, a nova equipe era marcada pela falta de recursos de seus sócios. Disputando 

campeonatos na várzea, onde era imbatível pela qualidade de seu futebol, despertou em 

seus associados o desejo de disputas maiores com equipes de maior nível técnico. O 

Corinthians ocupou a vaga deixada pelo SPAC, vencendo o torneio de acesso. Mas, 

para entrar realmente, o clube deveria passar por uma comissão de sindicância que 

                                                 
174Inicialmente APEA só possuía o apoio do Paulistano, AA Palmeiras e Mackenzie, seu primeiro 

presidente foi Antônio Prado Junior e o campeão receberia a taça Jockey Club, vencida pela primeira vez 

pelo Paulistano.   
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julgaria os valores morais da associação. Segundo o autor, não bastava ganhar no 

campo, era preciso possuir valores adequados para ser aceito, sem esses requisitos uma 

equipe poderia ser rejeitada, mesmo sendo tecnicamente vitoriosa. 

 Ao se fazer uma análise mais cuidadosa, percebemos que não existem elementos 

comprobatórios de que a atitude do Paulistano tenha sido motivada por pretextos 

elitistas. Em nenhum jornal ou documento do clube há menção direta ou subjetiva sobre 

qualquer incômodo de ter na Liga clubes de qualquer origem, ao contrário, o clube do 

Jardim América, por ser uma associação de brasileiros, destoava das outras agremiações 

por defender, em lugar do espaço exclusivo de uma sociabilidade aristocrática, uma 

prática futebolística mais democratizada (Sarmento, 2013:16-17). Isso, porém, não 

significa que o clube aceitasse a postura de torcedores e atitudes de atletas que fugissem 

ao que eles entendiam como o papel pedagógico que o futebol deveria exercer sobre as 

pessoas, em especial a juventude. Para o Paulistano, qualquer associação esportiva, 

independente de sua origem, que cultuasse os mesmo princípios do amadorismo e do 

cavalheirismo seria bem-vinda175, não se tratando, portanto, de uma ação contra o 

Corinthians ou qualquer outro clube em especial. As razões que levaram à crise de 1913 

e à fundação da APEA devem ser analisadas muito mais pelos aspectos políticos e 

econômicos do que morais.  

 O estopim da cisão foi a controvérsia sobre qual estádio abrigaria os jogos do 

campeonato. Até então, o Paulistano cobrava 200 mil réis por jogo pelo aluguel do 

Velódromo. O Germânia ofereceu o Parque Antártica para a Liga pelo mesmo valor, 

porém com cobrança mensal. A proposta do Germânia, mais vantajosa, foi aceita. O 

torneio de 1913 começou com a vitória do Ypiranga por 4 x 1 sobre o Internacional. No 

domingo seguinte, foi a vez do Paulistano e Internacional jogarem. O Paulistano insistiu 

que a partida deveria ser em seu campo, como havia sido marcado e não compareceu ao 

Parque Antártica perdendo os pontos que foram dados ao Americano176. Em protesto, o 

clube retirou-se da Liga, cooptando outros como o Mackenzie e a AA das Palmeiras, 

que também passavam por dificuldades financeiras e fundaram a APEA.  

                                                 
175 Resumo histórico do Club Athletico Paulistano. Sessões de obras do Estado de São Paulo, São 

Paulo,1919, p34. 
176 O Estado de São Paulo 13,14 e 15 de abril de 1913. Álbum de recortes de jornais do CAP – 1913, p4-

6. 
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O jornal O Imparcial afirmou que o ponto crucial da crise foi mesmo a questão 

do Velódromo. Após noticiar a não realização do jogo entre o Paulistano e o 

Americano, o jornal criticou a falta de cavalheirismo do Paulistano afirmando: 

 

Toda essa discórdia foi motivada pela solução da Liga, fazendo 

do Parque Antártica, seu campo oficial. Se é verdade que o 

Paulistano exigiu pelo Velódromo 800$000 de aluguel e 

200$000 de cada Match, achamos que os clubes, andaram 

perfeitamente bem, recusando o Velódromo. E é coisa tão fácil 

de explicar, resolver para desfazer mentiras e desmascarar 

mentirosos. Exibir os documentos do Paulistano para a imprensa 

e tudo estará acabado177. 

 

 A crítica acaba por expor as dificuldades financeiras que o clube atravessava. De 

fato, nesse período, o Paulistano estava à beira da falência, em uma crise econômica que 

vinha desde 1910. O aluguel do Velódromo era uma necessidade imperiosa e não um 

fato irrelevante como afirma Negreiros (1992). Nesse sentido a entrada do Corinthians, 

que causava sensação no futebol de várzea, ao contrário, poderia trazer receitas para a 

Liga e ajudar clubes em dificuldades financeiras. 

 O Paulistano, assim como a AA Palmeiras, o SPAC e o Mackenzie foram 

definidos como instituições de elite devido às suas origens. Sem embargo, por volta de 

1910, não podemos afirmar que isso fosse uma realidade do ponto de vista financeiro. A 

utilização para esses clubes do termo “clubes de elite”, nesse momento, deve ser usada 

com ressalvas, sendo mais indicativo do perfil de seus dirigentes e associados e não em 

termos de receitas. No caso específico do Paulistano, a penúria financeira por que 

passava não refletia o poder aquisitivo de seus sócios. Com uma situação ruim em suas 

contas, o aluguel de campo do Velódromo tornava-se fundamental para a manutenção 

do clube. A perda da receita obtida pelos jogos significaria a falência do clube. O 

rompimento com a LPF pode ser entendido dessa forma, se fosse uma questão de não 

querer conviver com clubes mais populares, como explicar que a APEA, logo que 

fundada, aceitasse o Ypiranga, o Corinthians e o Palestra em suas fileiras? 

 Se havia algum traço de elitismo na fundação da APEA, como afirma a versão 

tradicional, ele foi logo abandonado. Em seus primeiros anos de funcionamento, a 

APEA não apontava nenhuma força econômica.  

                                                 
177 O Imparcial, 15 de abril de 1913. Álbum de recortes de jornais do CAP – 1913, p4-6. 
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            Assim como o Paulistano, o Germânia ameaçava fechar suas portas por falta de 

associados em virtude da Primeira Guerra, para sobreviver teve que sublocar o Parque 

Antártica. O Mackenzie, sem condições de manter sua equipe, associou-se à Portuguesa 

de Desportos, com a estranha contração de MackPort, mas não conseguiu alterar sua 

situação. O Internacional e o Americano também passavam por dificuldades e a AA 

Palmeira já estava em franca decadência (Sallum, 2007:54). 

Não se sabem de fato os motivos que levaram o Paulistano a essa situação de 

penúria. As fontes são insuficientes, uma vez que os relatórios do clube só foram 

publicados a partir de 1916, quando começa sua recuperação. Os jornais não trazem 

nenhuma informação relevante, pois só publicavam as festas feitas no clube e os 

matches de futebol. Dessa forma, fica muito difícil compreender os motivos dessa 

decadência. 

Segundo o livro oficial do centenário (Brandão, 2000), em 1903 o Paulistano 

tinha 166 sócios, o alto aluguel do Velódromo, cerca de 400 mil réis, e as reformas de 

suas estruturas minaram as finanças do clube. Em 1905, o saldo era muito baixo e entre 

1906 e 1908 o clube viveu modestamente178, as dívidas foram crescendo e em 1910 o 

saldo era de 927$000, pouco mais do que um décimo do que havia cinco anos antes.  

Com fontes muito vagas, podemos especular que as mudanças nas formas de 

divertimentos, como o crescimento do cinema, por exemplo, alteraram os hábitos da 

população, fenômenos como o movimento feminista levaram a novas atitudes das 

mulheres que se refletem em uma vida mais mundana, no florescimento do espaço 

público em detrimento a clubes fechados, tudo isso pode apontar a um fator de 

explicação. No âmbito mais estrutural, há uma crise econômica que atingiu o café e teve 

seu auge em 1915, quando os preços da saca caíram a níveis baixíssimos, além da 

eclosão da Primeira Grande Guerra (Fausto, 1977).  

Uma explicação bem plausível foi levantada no resumo histórico do Paulistano 

em 1918, segundo ele, o que levou ao afastamento dos sócios do clube foi a 

desapropriação do Velódromo179, para abrir a Rua Nestor Pestana. Tal fato teria gerado 

um desânimo nos sócios que foram deixando de pagar suas mensalidades e afastaram-se 

                                                 
178 Em 1907 o clube arrecadou 16:017&748 e teve uma despesa de 15:942&150. O Estado de São Paulo, 

07 de janeiro de 1908, álbum de recorte de jornais do CAP – 1908, p285.  
179Resumo Histórico do Club Athleitco Paulistano. 1918, p38. 
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do clube. Em 1915, José Carlos de Macedo dirigia uma entidade de apenas 15 sócios e 

sem sede180. 

O processo de expansão urbana que São Paulo passava levava ao arrendamento 

das áreas próximas ao Rio Tietê para a abertura de ruas. A cidade de São Paulo crescia 

de forma desorganizada, alvo da especulação imobiliária. Quando Veridiana Prado 

faleceu em 1910, seus herdeiros venderam o Velódromo para o Banco Italiano que 

desejava transformá-lo em uma rua e lotear os terrenos181. O contrato de arrendamento 

ao Paulistano foi mantido até 1915, contudo as incertezas sobre o futuro do clube 

sempre ameaçado de despejo contribuiu para o desinteresse exemplificado no resumo 

histórico de 1918. 

A parte mais elitizada da cidade encaminhou-se para os lados da Rua Augusta, 

onde as famílias mais ricas possuíam residências. Aos poucos essa elite procurou novos 

locais para entretenimento mais próximos de suas residências. Essa expansão atingiu 

diretamente o clube. A cidade se urbanizava, São Paulo abria passagem e o Paulistano 

estava no meio do caminho. 

A informação sobre o baixo número de associados reforça tese de que, em 1913, 

o clube dependia totalmente do Velódromo para manter suas finanças. A possibilidade 

de perder essa receita é que levou a fundação da APEA. O que beneficiou a nova Liga e 

o próprio Paulistano foi o prestígio do clube responsável pela atração das melhores 

equipes para o seu interior, em uma disputa política contra a LPF. A disputa entre duas 

Ligas levou a manter dois campeonatos. O Paulistano venceu o campeonato de 1913 da 

APEA e o Americano, o da LPF.  

Não podemos reduzir a crise do futebol paulista de 1913 apenas a uma disputa: 

elite versus popular. Ela é mais complexa, deve ser analisada como um campo de 

disputas que envolviam resistência, negociação, acomodação entre os clubes, em um 

momento que os alicerces que sustentaram o futebol paulista até então não podiam mais 

ser mantidos, seja pelo ponto de vista financeiro ou pela demanda de maior 

popularização que o futebol estava atingindo. 

 

São Paulo transformara-se em um vasto campo de foot-ball. 

Havia sociedades em todos os campos... E os clubes da Liga 

acolheram no seu seio rapazes da várzea. Fizeram bem? 

                                                 
180 Ibdem. 
181 O Estado de São Paulo, 09 de maio de 1911, p8. 
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Achamos muito justo que os operários e os humildes, que 

compreendem os seus deveres de sportmen. Esse, entretanto, 

não constituía o principal critério dos aliciadores improvisados. 

Desta forma apareceram no Velódromo, da noite para o dia, 

inúmeros sportmen de outras plagas e de outros costumes 

(Figueiredo,1919:131). 

 

 Para os grupos que dirigiam o futebol paulista, era necessário adaptar-se aos 

novos tempos sem perder o controle político sobre o esporte, manter a base do 

amadorismo e, ao mesmo tempo, encontrar soluções para a sua manutenção e para a 

sobrevivência dos clubes. 

 

Em 1913 as rivalidades clubísticas aumentavam não se 

preocupavam com o respeito ao outro clube, a necessidade de 

reforçar os times não permitiram a manutenção de métodos 

salutares.  

As rivalidades tendiam a aumentar, e a preocupação de 

fortalecer as equipes dominava a todos. Se métodos antigos, 

com que se formavam as brilhantes equipes do Athletic, do 

Paulistano e do Mackenzie fossem seguidos, ainda vá. 

Infelizmente, esses métodos tão salutares e nobres caíram em 

desuso... Desta forma apareceram ao Velódromo da noite para o 

dia, inúmeros sportmen de outras plagas e outros costumes 

(Figueiredo, 1919:131). 

 

 A entrada de clubes como o Corinthians e Palestra na APEA devia obedecer a 

essa lógica. O Corinthians apresentava uma boa e crescente receita, em 1913, que vinha 

das entradas e das contribuições dos sócios (Diferia, 1982:30). 

 O que ocorria com o Corinthians acontecia também com outros clubes, as 

agremiações demostravam uma mudança da relação com o próprio esporte, mesmo que 

não fosse na mesma proporção. A ascensão dos clubes pequenos ficou evidente na 

conquista do campeonato paulista de 1914, pelo São Bento (APEA) e do Corinthians 

(LPF)182. 

 Tal perspectiva diferenciava-se da versão mais tradicional de uma parte da 

historiografia, que atribui aos clubes tradicionais um caráter preconceituoso contra as 

equipes oriundas de bairros periféricos o que revelaria racismo. Para essa tendência, os 

                                                 
182 O jogo foi encerrado antes do tempo, quando Paulistano perdia por 2 x 1. Com a perda do título, o 

clube ameaçou deixar a Liga. Como esta reconheceu o erro, o clube aceitou as desculpas e reconheceu o 

título do adversário. O Estado de São Paulo, 05 e 07 de novembro de 1914. Álbum de recorte de jornais 

do CAP-1914, p155-158. 

 



 

127 

 

clubes tradicionais buscavam encontrar mecanismos que barrassem a entrada dessas 

novas instituições nas Ligas. O exemplo para esse tipo de restrição seria a criação do 

torneio de acesso para a divisão principal do futebol paulista que foi posteriormente 

incorporada no Rio de Janeiro. Para tais autores: Diaferia (1991), Araújo (1996), 

Negreiros (1992), Anatol Rosenfeld (1993), esses torneios, em que o último colocado 

jogaria uma partida com o primeiro da segunda divisão saindo daí o time que disputaria 

o campeonato principal, seria uma forma de barrar a entrada de “intrusos” na divisão 

principal.  

 Na realidade, em São Paulo esse torneio já existia desde 1910 devido ao 

aumento do número de clubes que disputariam o campeonato de cinco para seis. Neste 

ano, foi feito um torneio seletivo para a entrada da nova equipe. Portanto, esse jogo 

eliminatório não era uma novidade e não pode ser considerado um ato que tem por 

objetivo excluir uma equipe ou outra.  

 No caso do Corinthians, quando a APEA o convidou para participar de seu 

campeonato, o clube não aceitou disputar o torneio de acesso e por isso foi negada a sua 

filiação. É preciso lembrar que o primeiro campeonato da APEA só teve três clubes, 

justamente os fundadores (Paulistano, AA Palmeiras e Mackenzie). Os times que 

aderiram tiveram de jogar a divisão de acesso, só em 1914 entraram no campeonato. 

Quando o Corinthians tentou retornar à LPF, seu reingresso também foi negado pelo 

mesmo critério e ele teve que ficar todo o ano de 1915 sem jogar. Com essa atitude, a 

LPF agiu da mesma forma que a APEA. Portanto, o suposto preconceito contra o time 

“varzeano” não se justifica. 

 Para a memória do futebol e dos corintianos, o que ficou gravado foi o complô 

feito pelos clubes de elite. Segundo esta versão, o Paulistano, o Mackenzie e AA 

Palmeiras discriminaram o Corinthians por ser uma equipe formada por operários e 

imigrantes, que não queriam em seus campeonatos equipes de pessoas de classes mais 

baixas (Sallum, 2007: 61).  

 Essa tese não se sustenta pela própria atitude do Corinthians. Por que um clube 

que sofreu tanto preconceito aceitou com serenidade tal situação? Durante sua 

suspensão, a equipe disputou vários amistosos contra os mesmos clubes que o haviam 

“discriminado”. O Corinthians jogou várias vezes no Velódromo contra o AA 

Palmeiras, o Wanders e a seleção da APEA. Além disso, nesse período, vários de seus 

jogadores foram autorizados a atuar pelas equipes que desejassem tanto na LPF como 
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na APEA.  Manuel Nunes (Neco), Casemiro Gonzáles, Spartaco Bianco e César Nunes 

jogaram no Mackenzie, considerado um dos responsáveis pelo impedimento do 

Corinthians e tido como um clube elitista e avesso à participação de operários (Sallum, 

2007:62). 

 Sustento: o que estava realmente em jogo na crise paulista era a disputa política 

entre dois grupos que visavam manter o futebol sobre o controle daqueles que viam o 

esporte como um elemento de civilidade, de demonstração de boa educação, de respeito 

e conduta exemplar esperado tanto por parte dos atletas como da torcida, este discurso 

estava presente tanta na APEA como na LPF. A questão da origem social ou étnica das 

equipes e de seus jogadores pode ter tido importância em alguns contextos, mas não era 

a razão fundamental que motivava a ação política dos clubes no período analisado. Os 

dirigentes tanto da LPF como da APEA eram membros da mesma elite que sustentavam 

o futebol, Antônio Prado Junior presidente da APEA e Mario Cardin presidente da LPF 

eram amigos de longa data e membros da diretoria do Paulistano, ambos possuíam as 

mesmas concepções de defesa do futebol amador, nesse sentido o que estava em disputa 

era o domínio do futebol em São Paulo e para isso era necessário fazer alianças com os 

mais diversos clubes, fossem eles quem fossem, e os clubes populares se adaptavam a 

isso segundo seus próprios interesses.  

 Paralelamente a isso, havia os custos para manter uma equipe de futebol. Mesmo 

em uma estrutura amadora, havia despesas como transportes, manutenção do campo, 

roupas e material esportivo que oneravam os clubes, isso levava a uma necessidade cada 

vez mais crescente de se arrecadar. Se para o Paulistano, um clube a caminho da 

falência, o aluguel do Velódromo era fundamental, o mesmo vale para os outros. 

Mesmo o Corinthians via a sua entrada na Liga como uma possibilidade de obter 

maiores rendas jogando contra clubes com maior visibilidade, já que a agremiação 

também passava por dificuldades econômicas (Negreiros, 1992:98). Esse seria um dos 

motivos que justificaria a entrada do Palestra Itália na APEA em 1916. O clube contava 

com a influência da riquíssima família dos Matarazzo e incorporou a grande colônia 

italiana e seu potencial econômico como fonte de arrecadação. 

 Outro viés, muito importante, para o entendimento da formação da APEA são os 

constantes desentendimentos entre os clubes dentro da LPF, em especial os criados pelo 

Paulistano que constantemente reclamava da competência dos juízes, da violência de 

alguns jogadores e da postura de alguns torcedores. Por diversas vezes, o clube ameaçou 
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abandonar o campeonato e a Liga com a formação de uma nova associação, sempre 

baseado nos “nobres padrões do esporte”. Portanto, não foi a entrada do Corinthians que 

causou a crise da fundação a APEA, ela é na prática o resultado de uma crise que já 

existia, em virtude do difícil relacionamento entre os clubes. Por trás das palavras 

amáveis e educadas, havia uma constante tensão e disputa pelo controle do futebol e 

favorecimento aos interesses de seus clubes. 

 A cisão no futebol paulista de 1913 é a prova de que não havia uma coesão entre 

os clubes mais tradicionais. O projeto da APEA tem um espírito controlador, esse 

mesmo espírito será a base da criação Associação Metropolitana de Esportes Athleticos 

(AMEA) no Rio de Janeiro, anos mais tarde, sob a liderança do Fluminense. A nova 

instituição carioca defendia os mesmo princípios da APEA.   

O futebol dos primeiros tempos estava longe de corresponder ao discurso 

harmonioso propalado pelos dirigentes, tanto na Liga de São Paulo como no Rio de 

Janeiro, os dirigentes propunham mudanças no intuito de moralizar o futebol, mas tais 

modificações eram propostas sempre que suas agremiações se sentissem prejudicadas. 

Tal fato independia da origem social dos clubes sendo comum a aliança entre clubes 

pequenos e grandes quando o interesse era comum. Portanto limitar a análise política do 

futebol durante o amadorismo entre uma disputa de clubes de elite versus clubes 

populares ou de subúrbio é limitar o horizonte das pesquisas acerca do tema, as relações 

entre os clubes eram mais complexas e dependiam do momento e da conveniência. 

 Dessa forma é preciso observar de forma mais profunda as relações políticas que 

se estabelecem a partir do surgimento da APEA pelo controle do futebol em São Paulo, 

o confronto entre as duas Ligas extrapolou a questão local e envolveu a luta pela 

fundação de uma entidade esportiva que englobasse o controle do futebol em termos 

nacionais. 

 

1.7.1 - A crise do futebol paulista e a fundação da CBD. 

 

Em 1915, o presidente da LPF era Mario Cardim183, um jornalista e advogado 

que reinava absoluto nos primórdios do futebol em São Paulo devido à publicação do 

                                                 
183Cardim era  filho de um juiz federal e começou a trabalhar como repórter no jornal O Estado de São 

Paulo com apenas 18 anos, ao contrário de seus amigos da elite paulistana não era milionário. 

Apaixonado por futebol jogou em 1899 no segundo quadro do internacional e em 1900 participou da 

fundação do Paulistano (Ribeiro,2007:20). 
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Guia do Foot-Ball184, referenciada na imprensa esportiva no início do século XX. Por 

sua influência A Gazeta de Noticias passou a divulgar o football em pequenas colunas 

denominadas Gazeta dos Sports, tornando-se o órgão oficial da LPF. Em suas colunas 

costumava criticar os clubes que buscavam jogadores de outras praças, vendo nisso 

profissionalismo (Ribeiro, 2007:34).  

 Mario Cardim abandonou a direção do Estado de São Paulo, passando-a para 

Américo Netto em 1909. Nesse ano começou a sua carreira de dirigente na LPF, seu 

objetivo era o de ajudar a fundação de novas Ligas de futebol no interior de São Paulo, 

mas isso não o impediu de continuar escrevendo artigos em vários jornais. 

 Cardim era membro da diretoria do Paulistano e amigo de Antônio Prado Junior, 

por influência de outro amigo Coelho Netto tornou-se representante oficial do 

Fluminense em São Paulo, graças a essa situação de representar o Paulistano e o 

Fluminense acabou sendo o responsável pela ligação entre os dois clubes, foi sua 

iniciativa o acordo que permitia que ambos os sócios pudessem frequentar a sede dos 

respectivos clubes quando em viagem185. 

 Como dirigente e jornalista, Mario Cardim foi um ferrenho combatente do 

profissionalismo, influenciado pela extinção do SPAC passou a combater dentro da 

Liga a possibilidade de associação de clubes com suspeita de remuneração dos 

jogadores. Inicialmente apoiou a fundação da APEA, entretanto ao perceber a 

aproximação desta com a Liga carioca visando à fundação de uma confederação 

nacional que dava o controle do futebol aos cariocas, rompeu com ela e retornou à LPF. 

Em seu retorno, levou junto lideranças esportivas importantes do Paulistano como o 

major Luis Fonseca, Paulo Barros, Jose Carlos Macedo Soares, Júlio e Francisco 

Mesquita, homens oriundos dos setores cafeicultores e da grande imprensa paulista. O 

clube estava dividido, na APEA ficaram Fernão Sales e João Didler e o próprio Antônio 

Prado Junior presidente da Liga dissidente, mas que não se envolvia diretamente no 

                                                 
184 Nele faz um resumo biográfico dos principais jogadores e clubes do Rio e de São Paulo, além de um 

roteiro dos jogos do campeonato paulista com a tabela, assim como a tradução das regras do futebol e os 

horários dos bondes para informar como chegar ao Velódromo, seu objetivo era difundir o novo jogo para 

o maior número possível de interessados. (CARDIN, Mario. Guia do football. São Paulo Vanorden & 

Comp., 1906. In: Gambeta,2014:49-181) 
185 “Que se ofereciam aos clubes, Fluminense e Flamengo  do Rio de Janeiro – ratificando o acordo 

mútuo existente há vários anos, dando ingresso aos sócios de ambas as sociedades a sede do clube local, 

quando de passagem a uma das capitais”. Ata de assembleia do CAP, 02 de fevereiro de 1928, p32. 
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debate. Em 1915 quando assumiu a presidência do Paulistano, Prado Junior abandonou 

a presidência da APEA e dedicou-se a reconstrução do clube186.  

 Em meio à crise política de São Paulo, o Brasil iniciou o seu ingresso no 

movimento olímpico, quando da realização do Congresso Olímpico Internacional em 

Lausanne em 1913. O próprio Barão de Coubertin convidou o ministro do Brasil na 

Suíça, Raul do Rio Branco a integrar a entidade por ele dirigida. O ministro aceitou a 

proposta no desejo de colocar o Brasil entre as grandes potências olímpicas (Lemos, 

2008:43). A fundação do Comitê Olímpico Nacional aconteceu um ano depois em junho 

de 1914, estando presentes apenas os representantes da LMDT (Lemos,2008: 44), uma 

vez que os paulistas estavam divididos. 

 Cardim usou a LPF para tentar criar uma entidade nacional sob seu domínio. Em 

1914 iria acontecer a Copa Roca, o Brasil estava impedido de participar por não ter um 

órgão que centralizasse as decisões acerca do esporte nacional. Durante o período de 

domínio da LPF, não houve uma aproximação entre ela e a Liga carioca. Com a divisão 

do futebol paulista a crise piorou e o Brasil estava ameaçado de não poder enviar uma 

equipe para a disputa.  

Contra Cardim, atuava Alvaro Zamith, dirigente da LMDT que procurou atrair a 

APEA para um projeto de fundação de uma entidade nacional de esportes olímpicos. 

Com o apoio da APEA de Antônio Prado Junior, Álvaro Zamith convocou uma reunião 

destinada A estabelecer as bases para a criação de uma instituição nacional a partir do 

Rio de Janeiro, a Federação Brasileira de Esportes (FBE) (Sarmento, 2013:17). A 

fundação da Federação permitiu a participação vitoriosa da seleção na Copa Roca, 

primeiro título internacional do futebol brasileiro.  

Sentindo-se ameaçada, a LPF reagiu tentando sobressair-se sobre a APEA, já 

que esta com o apoio da FBE seria reconhecida como a principal Liga de São Paulo. 

Baseando-se nos estatutos da FIFA que previa o reconhecimento de Ligas 

exclusivamente de futebol, Mario Cardim, propôs a criação da Federação Brasileira de 

Futebol (FBF) em março de 1915, com o apoio do Paraná e Rio Grande do Sul187. 

A nova instituição buscou o apoio da Associação Argentina e Uruguai. Com os 

estatutos aprovados a FBF buscou o reconhecimento da FIFA. Estava em risco a 

primazia da FBE, que só formalizou seu estatuto apenas em novembro de 1915 

                                                 
186 Correio Paulistano, 15 de agosto de 1915, p4. 
187 Circular da Liga Paulista de Futebol. 20 de Maio de 1915. Op.cit. Mazzoni,1950:105.  
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encaminhando seu pedido de filiação a FIFA. Com duas propostas, a entidade 

internacional deixou a questão a cargo das duas federações, elas que se resolvessem 

(Sarmento, 2013:19-20). 

A divisão estava formalizada e ameaçava o envio de uma delegação para a 

disputa do sul americano de 1916. Cardin então tentou trazer a APEA e a LMDT para a 

FBF com o apoio da Liga argentina, a aproximação do campeonato sul americano, 

obrigava rapidez, todavia os argentinos mantiveram a neutralidade e a participação do 

Brasil no evento estava ameaçada. Cardim fracassou em seu intento.  

A situação punha em risco a própria imagem da diplomacia brasileira, não só 

dos atletas, foi isso que levou a intervenção do ministério das relações exteriores 

(Sarmento, 2013:22). O ministro Lauro Müller decidiu assumir pessoalmente o papel de 

mediador entre os grupos que disputavam o controle do futebol brasileiro. Devido a essa 

participação do Itamaraty, foram assentadas as bases para a unificação do comando do 

futebol brasileiro com a criação da CBD (Sarmento, 2013:11). Em 21 de junho de 1916 

reuniram-se pele FBE Álvaro Zamith , pela FBF Mario Cardim, da LPF Oscar Porto, da 

LMDT Joaquim de Souza Ribeiro e pela APEA Benedito Montenegro (Sarmento, 

2013:23). Tanto a FBF como a FBE foram substituídas pela Confederação Brasileira de 

Desporto (CBD) sobre a presidência de Arnaldo Guinle, a primeira medida da nova 

entidade foi a recomendação de que a LPF e a APEA buscassem uma unidade. Na 

prática a vitória final coube aos cariocas que assumiram a CBD, principalmente com o 

apoio da APEA, que buscava se fortalecer perante a LPF. Mario Cardim perdeu a 

batalha e junto com ela sua Liga começou a desaparecer.  

 A partir daí, Mario Cardim afastou-se dos esportes. No entanto, voltou a viver 

as atividades do Paulistano com as reformas promovidas pela administração de Antônio 

Prado Junior. Apesar do conflito a amizade entre eles não ficou abalada, afinal os dois 

tinham o mesmo ideal de defesa do futebol amador, como ficará claro em 1926 com a 

fundação da Liga Amadora de Futebol (LAF), que teve em Mario Cardim seu 

interlocutor.  

Com o apoio aos cariocas na fundação da CBD, a APEA foi reconhecida como a 

principal entidade representante do futebol paulista pela Liga nacional, venceu a disputa 

com a LPF. A aliança propiciou a hegemonia paulista da APEA, mas deu o controle do 

futebol para o Rio com a criação da CBD. 
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 O domínio do futebol paulista pela APEA foi fundamental para o Paulistano. Ao 

completar 15 anos, o clube estava em grave situação financeira. Sem sede, possuía 

pouquíssimos sócios, depois de ter abrigado a elite da cidade, estava à beira de fechar 

suas portas vivendo do auxilio de um pequeno grupo. Era necessário recuperar o 

prestígio do clube no futebol, por isso a vitória na Taça Jockey club, após uma goleada 

de 9 x 0 sobre o São Bento em 1916 equivaleu, segundo Ignácio Loyola Brandão  “a 

descargas elétricas para reativar seu coração” (Brandão,2000:13). Entretanto não foi a 

vitória esportiva que reergueu o clube e sim o retorno de Antônio Prado Junior como 

patrono, com ele na presidência o clube viveu seus dias mais gloriosos. 

 

1.8 - Paulistano e Fluminense: reformas estruturais. 

 

 Nesse mesmo período, o Fluminense começava uma reestruturação interna, o 

clube não vivia uma crise tão profunda como a do Paulistano, muito pelo contrário, 

fortalecido almeja uma posição de maior destaque, com vistas a tornar-se o melhor do 

Rio de Janeiro. 

 Assim como o Paulistano, o Fluminense passou a publicar seus relatórios de 

trabalhos sociais somente a partir de 1915. Nestes relatórios, percebemos uma mudança 

significativa no clube, com as reformas que o transformaram no melhor complexo 

esportivo da América Latina com o mais belo e confortável estádio da cidade. 

 Pelos relatórios referentes aos trabalhos sociais, observa-se que o ano de 1915 

foi crucial para a história dos dois clubes aqui tratados. O número de sócios começou a 

crescer a partir das reformas assim como o número de torcedores, estes, não eram sócios 

do clube, não frequentavam a sede social, mas podiam participar nas arquibancadas e 

gerais dos estádios. A simpatia pelo Fluminense e Paulistano era justificada com 

vitórias dentro do campo. Os dois clubes iniciaram um processo de hegemonia técnica 

em suas respectivas cidades, conquistando campeonatos quase que seguidamente. 

 O Fluminense, mais estruturado do que o Paulistano, separava o torcedor comum 

do sócio com setores especiais para um e para outro. O relatório anual de 1914188 citava 

as mudanças feitas para o público e para os sócios: “Isolamento do público de entradas 

                                                 
188 O Imparcial, 23 de janeiro de 1915, Álbum de recorte de jornais do FFC – 1915, s/p. 
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gerais dos locais destinados aos sócios e aos assistentes de arquibancadas: construção de 

chalés para a venda de bilhetes; preparo do campo; medidas de ordem e higiene”189.  

 Joaquim da Cunha Freire Sobrinho era o presidente do Fluminense e seu 

mandato, iniciado em 1914, foi marcado por uma tentativa de aumentar a importância 

do clube ao ampliar suas dependências e conseguir vitórias em campo. Foram gastos 

30:500$000 para a construção da nova sede, incluindo um dos melhores salões de festas 

da cidade e 2:950$000. Para a construção de uma arquibancada exclusiva para os 

sócios, foram investidos ainda 10:500$000 na ampliação para 24 metros e 4:920$000 

para aumentar as gerais. O estádio, após essas reformas, passava a poder receber cerca 

de 5000 pessoas, muito maior do que o número de sócios, que eram de 765 (Coelho 

Netto, 2000:39).  

Dois anos depois, em uma situação financeira bem mais favorável, o Paulistano 

construiu uma nova sede e seu campo também ficou com a mesma capacidade do 

Fluminense. 

 A partir dessas reformas, fica clara a popularização desses clubes, a própria ideia 

de criar espações separados no estádio demostrava que havia a presença de pessoas 

“estranhas” ao ambiente distinto atribuído ao futebol, dessa forma Paulistano e 

Fluminense popularizavam-se, porque o futebol popularizava-se, isso não impedia, 

contudo, que internamente esses clubes continuassem a selecionar quem poderia 

conviver em seu ambiente com a manutenção do critério de seletividade dos sócios.  

Os ingressos na Rua Guanabara variavam de setor para setor, indo de 1$000 para 

as arquibancadas e $500 para as gerais.  Nos jogos interestaduais e internacionais, os 

preços podiam subir cerca de 50%. Esses valores não eram absurdos até mesmo para os 

trabalhadores mais comuns, eram mais baratos que muitos gêneros de primeira 

necessidade. A título de exemplo: a entrada do estádio tinha valor inferior a 1 kg de 

arroz ou de açúcar (Lucena, 2001:124). 

 No Fluminense os recursos advindos do futebol foram uma forma de o clube 

recuperar os investimentos feitos. Novos jogadores foram trazidos para o time, que 

sofrera um desgaste técnico com a saída de seus titulares para o Flamengo. A equipe 

havia conseguido apenas dois quintos lugares em 1912 e 1913, um quarto lugar em 

1914 e um vice-campeonato em 1915. 

                                                 
189 Ibdem. 
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 Assim como Antônio Prado Junior, herdeiro de uma das famílias mais ricas do 

Brasil, que assumiu o papel de grande patrono do Paulistano, a família Guinle fazia o 

mesmo com o Fluminense, com a eleição para presidente de Arnaldo Guinle em 1916. 

Ao assumir, ele desejava recuperar o domínio do clube em campo e, para tal, começou a 

convidar atletas para tornarem-se sócios, arranjando para eles, caso necessário, 

empregos dignos e aceitos pela comissão de sindicância da Liga.  

 Há, portanto, uma coincidência entre o Fluminense e o Paulistano, que iniciaram 

quase ao mesmo tempo um processo de mudanças administrativas bancadas por dois 

sportmen oriundos de famílias extremamente ricas, que deram a esses clubes o 

predomínio técnico e político do futebol, tanto em âmbito regional como nacional. 

 Nesse contexto de reconstrução, os clubes encontraram-se no Rio de Janeiro 

para a partida amistosa de 1915. O Estado de São Paulo já se refere ao jogo como: 

“Estes dois antigos clubs, os iniciadores em 1902, das partidas entre São Paulo e 

Rio”190. O jogo já virara uma tradição marcada pelo equilíbrio entre as duas equipes, 

com uma ligeira vantagem para o Fluminense até o momento. Os jornais demostravam a 

expectativa que a partida despertava “depois de uma semana inteira de ansiosa 

espera”191. A Ansiedade citada justificava-se pela presença de grandes nomes do 

futebol. O Fluminense contava com Marcos e Welfare; e o Paulistano, com Rubens 

Sales. Curiosamente, nesse jogo atuava o jovem Carlos Alberto, responsável por criar a 

mística do “pó de arroz” em relação ao Fluminense192. Mesmo em crise os jogadores 

paulistas viajaram em trem noturno de luxo193. Apesar do 0x0, o jogo foi visto como um 

momento de confraternização entre as duas cidades, em uma época de guerra mundial. 

 

O jogo de ontem tem uma expressão significativamente 

eloquente. Não foi só o banal encontro de dois clubes que se 

visitam, mas o marco incontestável da mais fraterna amizade de 

uma verdadeira “entente cordial” entre as duas formosas capitais 

do Brasil194 

                                                 
190 O Estado de São Paulo, 05 de junho de 1915. Álbum de recortes de jornais do CAP - 1915, p207-208. 
191 Correio da Manhã, 08 de junho de 1915. Álbum de recortes de jornais do CAP - 1915, p209 
192 Segundo Mario Filho (2003), em uma partida realizada em 13 de maio de 1914 entre Fluminense e 

América. O jogador com medo de sofrer uma hostilidade da torcida americana que o chamava de “negro 

pernóstico”, teria passado pó de arroz no rosto para não ser reconhecido. Entretanto não existem registros 

que comprovem que tal fato realmente ocorreu. Segundo Mario Filho, o jogador após esse incidente teria 

saído do clube, entretanto a escalação de Carlos Alberto neste jogo contra o Paulistano demonstra o 

contrário. 
193 O Estado de São Paulo, 08 de junho de 1915. Álbum de recortes de jornais do CAP - 1915, p209-212. 
194 Ibidem, p209. 
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A cordialidade entre os dois clubes foi a marca do evento, metaforicamente 

representavam o encontro entre duas cidades amigas que “se beijaram ontem, terna e 

longamente, com uma efusão tal, com tal enleio, que bem revela o ardente amor com 

que o desejaram”195. 

 Esse clima de afetividade entre eles não demoraria muito tempo. Os tempos de 

um futebol de rapazes elegantes, dos termos em inglês, da cordialidade entre os 

jogadores, das moças de família nas arquibancadas estavam com os dias contados. O 

tratamento amistoso entre os dois clubes, embora nunca tenha acabado, seria abalado 

nos anos seguintes pela disputa da Taça Ionduran. Na realidade, Fluminense e 

Paulistano refletiram a rivalidade entre duas cidades pelo controle do futebol no país, 

logo as relações cordiais seriam substituídos por palavras ásperas, acusações e 

rompimento entre Rio de Janeiro e São Paulo.   

* 

Ao finalizar este capítulo, acreditamos ter demonstrado o papel que esses 

clubes exerceram nos primeiros anos do futebol no Brasil. Fundados em um contexto de 

profundas transformações políticas e econômicas que passava o país a partir da 

proclamação da República e da consolidação de um determinado modelo de nação 

baseada em uma cidadania imposta pelos círculos militares e oligárquicos. 

 Fluminense e Paulistano refletiram desde o inicio, o ideal de uma determinada 

elite que desejava praticar um esporte europeu e civilizado. Seu caráter original estava 

no fato de criarem clubes de brasileiros, mesmo com características europeias que foram 

ressignificadas no contexto nacional. Este pioneirismo acabou por torná-los um 

referencial na fundação de outros clubes, o que lhes permitiu exercer uma liderança 

política em suas respectivas Ligas que se revelava durante as crise politicas vividas no 

futebol dos primeiros tempos, com dissidências e fundações de novas associações, 

federações e confederações.  

Mesmo com contradições, o discurso de defesa do amadorismo foi mantido em 

um momento que o futebol popularizava-se em grande parte pelo sucesso que essas 

duas equipes e seus atletas alcançavam. Os confrontos entre Paulistano e Fluminense 

eram mais do que eventos esportivos elegantes, representavam um ideal de esporte 

                                                 
195 O Estado de São Paulo, 08 de junho de 1915. Álbum de recortes de jornais do CAP - 1915, p210. 
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calcado na saúde física e moral, fundamentais para a formação de um novo tipo de 

brasileiro.  

À medida que o futebol expandiu-se para regiões mais periféricas das duas 

cidades, as equipes fundadas no mesmo perfil social do Paulistano e do Fluminense 

fecharam as portas ou assumiram papéis de menor destaque no cenário do futebol. 

Diferentemente destes, os dois clubes mantiveram-se fortes e sobreviveram a uma 

profunda crise econômica, principalmente o Paulistano. 

 Sem perder seu caráter de espaços restritos, eles representaram mais do que os 

outros, o ideal dos sportmen das primeiras décadas do século XX. A beleza de seus 

encontros foram responsáveis por permitir a construção de uma identidade que os 

associava a uma imagem elitista, exclusivista e discriminatória que os acompanhará por 

toda a sua história.  

 Tal perspectiva fortalece-se com as reformulações internas de meados da 

década de 1910. Capitaneadas pelos seus patronos Arnaldo Guinle, pelo Fluminense, e 

Antônio Prado Junior, pelo Paulistano eles viveram seus dias de glória, disputando o 

título de melhores times do Brasil. Liderando esse processo, seus presidentes foram 

figuras centrais na organização do futebol, em uma disputa que envolveu valores e 

princípios muito próprios desses homens e seus clubes. Esse momento da história dessas 

agremiações e sua influência nos rumos do futebol no Brasil serão tratados nos 

próximos capítulos. 
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CAPÍTULO 2: 

FLUMINENSE E PAULISTANO COMO SÍMBOLOS DE 

ELEGÂNCIA E DISTINÇÃO (1916 – 1923) 
 

No final da década de 1910 e início da de 1920, o Brasil recuperava-se da 

Primeira Guerra Mundial. Nos horrores do conflito, notava-se a nossa fragilidade 

perante uma conjuntura externa agressiva. A questão da nacionalidade tornava-se um 

elemento fundamental para a nossa afirmação perante um mundo em crise. A Europa, 

berço da civilidade almejada por nossas elites da Belle Époque, havia demonstrando o 

quanto podia ser bárbara (Sevecenko, 1992). Em meio aos horrores da Guerra 

Paulistano e Fluminense se reestruturavam em termo patrimoniais, administrados por 

jovens dirigentes de famílias ricas, esses clubes desenvolveram uma organização 

administrativa que levava em conta os princípios morais e de comportamento que 

tentavam, não sem resistências, propor um novo tipo de brasileiro, construído, entre 

outras formas, através dos esportes.  

Nessa conjuntura, tenho como objetivo debater neste capítulo o papel que o 

esporte desempenhou como aliado dessa almejada modernidade social e as contradições 

desse discurso com a popularização do futebol. A partir disto, demonstraremos como o 

Fluminense F. C. e o C. A. Paulistano enquadraram-se neste processo durante as 

administrações de seus patronos: Arnaldo Guinle e Antônio Prado Junior, 

respectivamente. Nesse período esses clubes viveram o auge em termos de visibilidade 

social e conquistas esportivas, disputando a hegemonia do futebol brasileiro. 

Hegemonia esta que extrapolava os próprios clubes, colocando em antagonismo as duas 

cidades.  

Busco debater como o pensamento médico da época, baseado nos princípios da 

eugenia, ensejou uma visão estética do corpo que valorizava a prática esportiva para 

homens e mulheres. Padrão que foi incorporado aos clubes estudados, tendo como 

modelo seus atletas, em especial os jogadores: Marcos Carneiro de Mendonça, do 

Fluminense e Rubens Sales, do Paulistano; ídolos de seus clubes pela elegância e 

sofisticação. Por outro lado, desejo também demonstrar como esses padrões estéticos 

conviviam com a presença de outros atletas, também populares, mas que não 

espelhavam a esse ideal estético e de comportamento. Para tal analisaremos a trajetória 

do mulato Friedenreich, pelo clube paulista.   
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Para explanar essa ideia utilizaremos, além dos periódicos da época, os relatórios 

dos trabalhos sociais dos clubes em especial um resumo histórico do C. A. Paulistano de 

1918. Além dos relatórios, foram úteis os livros de memórias e comemorativos como o 

de Fernando Azevedo Amaral publicado, em 1977, e Ignácio de Loyola Brandão, em 

2000, sobre o Paulistano. Sobre o Fluminense, utilizaremos o livro de Paulo Coelho 

Netto cuja primeira edição foi em 1952 para a comemoração do cinquentenário do 

clube196.    

Para o entendimento da conjuntura esportiva do período, foi fundamental o 

diálogo com autores que analisaram o funcionamento da sociedade brasileira e sua 

relação com as atividades físicas como Nicalou Svecenko (1992), Monica Schupun 

(1999), Lucia Lippi (1990). Estes autores demonstram como que o processo de 

modernização que atingiu as grandes capitais influenciou nas concepções estéticas e 

comportamentais dos grupos urbanos que tiveram consequências na valorização das 

práticas esportivas. Sobre esse contexto Paulistano e Fluminense se reestruturavam para 

adaptar-se a essa modernidade.   

O período da Primeira Guerra Mundial e seu desenlace colocou em pauta os 

enfrentamentos que o Brasil viveria nesse mundo em crise, mais do que nunca encontrar 

uma identidade brasileira tornava-se fundamental para a afirmação da nação. O ideal de 

nação construído no século XIX, foi feito dentro dos princípios do Romantismo 

(Ricupero,2004), e estava agora sendo questionado pela conjuntura republicana. Coube 

à intelectualidade brasileira, a missão de encontrar uma identidade nacional que 

rompesse com um passado de dependência cultural. Motivados pela comemoração do 

centenário da independência em 1922, buscou-se através da reinvenção do passado 

buscar uma identidade nacional que superasse o regionalismo político (Lippi, 1990). 

Procurava-se uma compreensão mais clara da brasilidade associada à modernidade, à 

civilidade e à universalidade. Esses eram os ideais dos modernistas em seu manifesto 

antropofágico. Oswald de Andrade, um de seus autores, propunha que a modernidade 

brasileira tinha a característica de ingerir e digerir criativamente o que vinha de fora 

(Andrade, 1970). Era necessário buscar as razões do atraso e tentar superá-lo, 

vislumbrando a possibilidade do Brasil constituir-se enquanto povo, isto é, enquanto 

nação.  

                                                 
196 Coelho Netto (2002). 
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Para além da modernidade tecnológica trazida pela Revolução Industrial, a 

modernidade almejada no início do século XX era social. Norberto Bobbio define 

modernidade social como transformações que ocorrem na esfera econômica e que, 

influenciadas por elas, promovem profundas mudanças na esfera social. A 

modernização econômica visa a uma melhor organização das capacidades e das 

potencialidades produtivas de uma sociedade, exige o desenvolvimento do setor urbano 

com a migração atraída pela industrialização. A modernização social é um fenômeno 

complexo e multidimensional que acontece em períodos de tempos diferentes em todos 

os setores do sistema social. Para ocorrer, a modernização social pede uma maior 

instrução escolar da população, acompanhada pelo desenvolvimento dos meios de 

comunicação de massa (Bobbio & Matteucci & Pasquino, 2004:774).  

Essas características estão presentes nas cidades de São Paulo e Rio de Janeiro, 

que emergiam como líderes desse debate sobre modernidade e identidade nacional. São 

Paulo buscava substituir a capital federal como condutora desse processo. A cidade 

possuía uma população que aumentava vertiginosamente pulando de 23.820 pessoas em 

1900 para 579.033 em 1920 (Schupun: 1999:17), em uma explosão demográfica 

causada pelo recrutamento de mão de obra para a cultura do café e pela industrialização 

que começava a prosperar.   

Pelo censo econômico de 1920, São Paulo respondia por mais de dois sétimos da 

produção agrícola e industrial do Brasil, mais que o dobro de Minas Gerais a segunda 

colocada. Seu porto, em Santos, exportava três vezes mais do que o do Rio de Janeiro. 

Em 1907, metade do café do mundo era cultivada no estado que era o primeiro do país 

em produção industrial. Possuía uma proporção de alfabetizados só superada pelo Rio 

Grande do Sul. Para o Partido Republicano Paulista (PRP) São Paulo representava um 

centro de progresso e civilização num país sul-americano desorganizado.  

A ideia de progresso presente nesse período assumiu um caráter idealista197 que 

foi percebido como o curso natural que a civilização contou desde o seu início, com o 

crescimento gradual do bem estar, com uma melhoria do indivíduo e da humanidade. 

(Bobbio & Matteucci & Pasquino,2004:2004). Não obstante, a fé no progresso depende 

                                                 
197

 O conceito de progresso pode ser denominado de idealismo, pois o considera como um processo 

necessário do universo e, por isso, contínuo, sem possibilidade de retrocesso, nessa perspectiva cabe à 

ação humana a tarefa de tornar mais célebre o processo histórico (Bobbio & Matteucci & Pasquino, 

2004:1009 a 1014). 
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do tipo de valor que se escolhe como medida, a aceitação de um determinado modelo 

pode gerar uma atitude conservadora ou reacionária com relação ao que esse progresso 

pode determinar.  

Após a Primeira Guerra, uma nova geração fez emergir jovens formados no caos 

metropolitano que encontraram nas atividades esportivas uma das formas de enfrentar o 

alvorecer de um novo tempo marcado pelo ritmo e pelo movimento. O velho hábito de 

repousar no fim de semana era um despropósito. Na rua estava a ação, por isso toda uma 

nova série de hábitos despontava, tanto os físicos como os mentais. Esses hábitos já 

existiam desde o início do século, “mas é nessa conjuntura que eles ganham um efeito 

sinérgico” (Sevcenko, 1992:33). Seu público eram os jovens esportistas que atuavam 

pelos clubs que centralizavam essas atividades e surgiam como modelo para essa elite, 

mas que nos anos 1920 espalham-se pelas várzeas e periferias da cidade. Era a difusão 

de uma filosofia que valorizava a juventude e as suas atividades como o esporte e a 

dança. Assistimos nos anos 1920 à proliferação dos ambientes dançantes. As inovações 

tecnológicas, como as vitrolas, alimentaram a indústria do lazer, os clubes utilizavam 

seus salões para bailes, music-halls e sorvetes dançantes (Sevcenko, 1992:34). Toda a 

conquista nos campos era comemorada com um chá dançante, um baile ou jantares  

Aos poucos, os bailes substituíram os grandes banquetes ou as feijoadas comuns 

nos primórdios do futebol. Os bailes, mais elegantes, propiciavam uma participação 

maior das mulheres que vestidas na última moda destacavam nos salões dos clubes. Em 

meio a esta atmosfera de desenvolvimento esportivo, várias entidades concorreram entre 

si para deixar sua marca de distinção, um marco de referência que viesse a tornar-se um 

traço de identidade com a cidade. Paulistano e Fluminense eram das mais importantes 

instituições com esse caráter, participando ativamente dos acontecimentos culturais de 

suas cidades, não se furtando a servi-las quando necessário, como ocorreu na epidemia 

de gripe espanhola ou nas revoltas tenentistas de 1922 e 1924. Dessa forma esses clubes 

ampliavam seu grau de participação, deixando de ser meramente um espaço de 

socialização festiva para assumir um caráter cívico e uma dimensão política. 

Nesse aspecto, eles mantinham o domínio político representado pelo pacto 

oligárquico que nesse momento era questionado pela Reação Republicana, um 

acontecimento-chave para um melhor entendimento do funcionamento do federalismo 

brasileiro na Primeira República. A Reação Republicana foi um importante momento na 

luta pela construção de um eixo alternativo de poder. Marieta de Moares Ferreira (1993) 
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salienta que a ideia central da reação, é mostrar que para Bahia, Pernambuco, Rio 

Grande do Sul e Rio de Janeiro – estados classificados como secundários em relação ao 

eixo hegemônico Minas/São Paulo – exigiam uma maior participação na politica 

nacional. Junto a isso, o movimento dos tenentes198 patrocinavam levantes militares em 

1922, no Rio de Janeiro; 1924, em São Paulo; e 1925, no Rio Grande do Sul. A Coluna 

Prestes percorria o país difundindo a imagem de Luís Carlos Prestes como o “Cavaleiro 

da Esperança”199. É nesse momento de intensa transformação que o Paulistano e o 

Fluminense constituíram-se como clubes de excelência dentro de suas respectivas 

sociedades, sendo muitas vezes reprodutores desses anseios.  

Suas sedes foram expandidas e as conquistas esportivas marcaram o auge de 

suas equipes e de seus ídolos. Contrastando e refletindo o momento político, seus salões 

representaram os anseios de seus associados na construção de uma nova sociedade 

pautada na civilidade, na sofisticação e na beleza estética dos corpos associada à saúde 

física e mental.  

 

2.1 - Paulistano e Fluminense sob a administração de Antônio Prado Junior e 

Arnaldo Guinle. 

 

O Paulistano e o Fluminense só chegaram a ser o que são devido à militância de 

seus associados e dirigentes que, acionando suas redes de relações, conseguiram drenar 

visibilidade, prestígio, dinheiro e outros capitais para os clubes. Nos primórdios do 

futebol, a fidelidade clubística estava ligada a laços de sangue presentes nos parentescos 

dos dirigentes que faziam parte dos clubes, nomes de famílias poderosas que ficaram 

ligados à memória dessas instituições e lhes deram um corpo identitário. 

Autores como Arlei Damo (2005) e Bularmaqui (2013) realizaram estudos sobre 

o papel dos dirigentes no futebol, para esses, a transformação do futebol em espetáculo 

                                                 
198

 O tenentismo recebeu esta denominação uma vez que teve como principais figuras não a cúpula das 

forças armadas, mas oficiais de nível intermediário do Exército – os tenentes e os capitães. O alto 

comando militar do Exército manteve-se alheio a uma ruptura pelas armas, assim como a Marinha. O 

movimento, que tomou proporções nacionais, empolgou amplos setores da sociedade da época, desde 

segmentos oligárquicos dissidentes aos setores urbanos: camadas médias e a classe operária das cidades 

(Ferreira & Pinto, 2003:387-415).  
199

 Sobre esses movimentos consultar: FAUSTO, Boris. A Revolução de 1930: Historiografia e 

História. São Paulo. Ed. Brasiliense, 13º edição. 1991. FERREIRA, Jorge; DELGADO, Lucilia de 

Almeida Neves (orgs.). O Brasil Republicano – O tempo do Liberalismo Excludente: Da proclamação 

da República à Revolução de 1930. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2003 e FAUSTO, Boris (org.). 

História Geral da Civilização Brasileira. Tomo III. O Brasil Republicano. São Paulo-Rio de Janeiro: 

Difel, 1977. 
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com o profissionalismo foi fundamental na formação dos dirigentes de futebol. 

Baseados nas teorias de Marcel Mauss (2003), os dirigentes são atores que medeiam o 

dom do jogador200, não entram em campo, mas geram o espetáculo, com suas roupas de 

grife, compatíveis com a classe social a que pertencem, caracterizam-se pelo uso de 

categorias de percepção e de juízos diversos do que se poderia esperar (Damo, 

2002:110). Nosso objetivo é demonstrar que essa característica do dirigente como 

mediador, não foi exclusiva do período pós-profissionalização, estando presente já na 

fase do amadorismo, representado pelos presidentes do C. A. Paulistano Antônio Prado 

Junior e do Fluminense Arnaldo Guinle. 

 Para o desenvolvimento dessa pesquisa é fundamental o estudo dos aspectos 

políticos que marcaram a gerência dos clubes aqui analisados. Nesse campo, busco 

entender, a partir dos estudos das instituições e das personalidades que as constituíam 

como, em seu contexto histórico, os dirigentes de clubes, através de suas atuações como 

gestores, foram responsáveis por mudanças ou permanências de características sociais e 

estruturais de suas agremiações.  

 As narrativas possíveis sobre as trajetórias Arnaldo Guinle e Antônio Prado 

Junior variam de acordo com os momentos de suas vidas e com o contexto histórico 

social no qual eles se inserem. Nosso objetivo não é revelar todas as nuances da 

existência desses dois dirigentes, mas selecionar suas trajetórias dentro dos clubes 

estudados no contexto da política esportiva em seu tempo e como suas administrações 

contribuíram para dar a seus clubes uma identidade muito próxima de suas concepções 

esportivas. 

 Oriundos de famílias tradicionais, seus traços de personalidade foram 

constituídos por elas. Dessa forma, torna-se necessário analisar as famílias é observar a 

formação dos princípios que nortearam as ações de Antônio Prado Junior e Arnaldo 

Guinle no âmbito dos esportes, fossem como gestores ou como agentes políticos. Em 

suas administrações à frente dos clubes e das associações, esses indivíduos colocaram 

em prática princípios e valores típicos de sua formação familiar calcados na riqueza, no 

luxo, na sofisticação e no gerenciamento dos negócios dos clubes. 

                                                 
200

 O termo dom, em sentido futebolístico, é sinônimo de talento, como algo manifesto naturalmente, 

com simplicidade, capacidade de solucionar tecnicamente os desafios do jogo, fluidez, facilidade de 

drible, imaginação, criação e raciocínio rápido (Damo, 2002:109). 
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Bourdieu define biografia como um relato construído com um sentido, essa 

construção, envolve uma seleção mais ou menos consciente dos eventos que devem 

estar nesse relato, dando a ele coerência e unidade. Essa coerência e unidade do 

biografado deve estar correlata à unidade do todo social, expressando assim a 

valorização do indivíduo na sociedade. Mas a biografia, por ser uma construção a 

posteriore, também deve ter um sentido que torne possível a identificação de um projeto 

que norteie as trajetórias individuais. A biografia produz uma ilusão de que a história da 

vida do indivíduo aponta para um determinado sentido linear e uniforme, produzindo 

um determinado significado, mas na realidade a relação é inversa, pois sendo uma 

construção, é o relato biográfico que organiza a história da vida do biografado, trata-se, 

portanto de uma criação artificial (Bourdieu: 1996a:184). 

A intenção é pensar e problematizar esses dois dirigentes como símbolos ou 

modelos de suas instituições. Assim, utilizando os pressupostos de Arlei Damo (2002), 

buscamos perceber na lógica da universalidade da dádiva, da honra e do dom, como se 

manifestaram os estilos de direção e as formas como as representações do clube foram 

construídas.  

Muitas vezes a história das instituições confunde-se com a história daqueles que 

as dirigem, indivíduos que ocuparam a posição mais destacada na morfologia do grupo. 

Procurando compreender como a posição do indivíduo na estrutura social foi capaz de 

dinamizar o papel do clube no contexto esportivo, busco demonstrar como a origem 

familiar, o prestígio social de suas famílias nas atividades empresariais e as redes de 

relações sociais dos Guinle e dos Prado foram utilizadas para desenvolver o esporte no 

período e transformar os seus clubes em instituições modelares.  

  

2.1.1 - Antônio Prado Junior. O esporte como formador de caráter. 

 

Antônio Prado Junior e Arnaldo Guinle assumiram seus clubes em períodos de 

expansão dos espetáculos públicos. O futebol começava a demonstrar grandes 

possibilidades financeiras.  

A crise econômica que o país atravessava durante a Primeira Guerra não passou 

ao largo de um clube tão restrito quanto o Paulistano. Formado por sócios de grandes 

investimentos diretos ou indiretos do setor cafeeiro, o clube atravessava a sua maior 

dificuldade com cerca de 30 sócios, não tinha campo nem sede e possuía apenas um 

time de nove jogadores. Todavia, foi exatamente esse perfil de associado que salvou o 



 

145 

 

clube da falência total. Um grupo liderado por João de Barros, Fernão de Moraes Salles, 

Luís Novaes de Barros, Alfredo Elias Junior, Luiz Fernando do Amaral e Manuel 

Carlos Aranha assumiram a restruturação econômica e social do Paulistano. Para tal, 

Manuel Carlos Aranha procurou Antônio Prado Junior para assumir a missão de 

capitalizar sócios importantes para o clube o elegendo presidente.  

Pertencente a uma das famílias mais tradicionais de São Paulo, a trajetória de 

Antônio Prado Junior está diretamente associada à história de sua família, através dos 

valores que formaram o clã dos Prado. 

A partir da segunda metade do século XIX, a expansão da economia cafeeira e a 

industrialização fizeram com que a família tradicional patriarcal passasse por uma 

transformação da qual os Prado foram parte. Em sua trilogia – Casa Grande e Senzala, 

Sobrados e Mocambos e Ordem e Progresso, Gilberto Freyre descreve esse processo, 

delineando o patriarcado rural como ele existiu no período colonial, seu declínio no 

século XIX e sua parcial substituição pelo “semipatriarcado urbano” após 1889. O 

próprio Freyre chega a definir a Primeira República como antipatriarcal para tornar-se 

posteriormente em semipatriarcal. Por esse estudo, o sociólogo demostra a 

sobrevivência dos padrões patriarcais influenciando as famílias contemporâneas, 

principalmente entre as classes médias e altas.  

Esse processo atinge a nova geração da família Prado a partir de Martinho e 

Veridiana, avós de Antônio Prado Junior, que sofreram o processo de europeização 

assim como outras famílias da mesma posição social. Essa geração dos Prado deu valor 

às ideias e coisas tidas como modernas, colecionando objetos novos e curiosos ao 

mesmo tempo em que se apegavam a valores da terra e da fazenda rural. A ética 

familiar dos Prado agregou ao valor do trabalho, do individualismo agressivo e do 

alheamento público, um alto grau de cosmopolitismo temperado pelo respeito à terra e 

suas tradições (Levi,1977:119). 

O quarto Antônio Prado, filho de Veridiana e Martinho, foi ministro da 

agricultura, comércio, obras públicas e das relações exteriores. Conselheiro do Império, 

ele acabou agregando ao nome o termo, sendo chamado de Conselheiro Antônio Prado, 

muito útil em sua carreira política. Membro do partido conservador e abolicionista, após 

a Proclamação da República, o Conselheiro, continuou na política elegendo-se deputado 

constituinte e em 1899, prefeito de São Paulo. Na sua gestão, remodelou e saneou a 
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cidade201. Como filho mais velho, tornou-se responsável pelos negócios da família e o 

fez diversificando e modernizando os empreendimentos do grupo, atuando não só na 

agricultura, mas também no setor financeiro com a abertura do Banco de Comércio e 

Indústria de São Paulo que dirigiu até 1920. Esse banco foi o principal eixo do 

conglomerado dos Prado tornando-se a principal instituição privada de crédito em São 

Paulo, seu ativo correspondia a oito bancos na região de São Paulo, Campinas e Santos 

(Levi, 1977: 248). Essa instituição financeira era responsável por dar crédito aos 

pequenos fazendeiros que ficavam à mercê do poderio econômico da família e seus 

sócios202. 

Os Prado envolveram-se no processo de europeização do Brasil. Em suas 

viagens, procuravam modelos de progresso entre as nações. O envolvimento de seus 

membros com as tendências europeias ajudaram a dar-lhes uma aura de modernidade 

responsável pelo aumento de seu status como uma importante família paulista, 

principalmente pelo estilo de vida que passaram a representar marcado por uma 

convivência social intensa dividida entre viagens, bailes em seu palacete no bairro de 

Higienópolis e temporadas no Guarujá em companhia de outras famílias paulistanas 

ascendentes nos ramos da indústria, agricultura, finanças e política, como os Matarazo, 

Simonsen, Salles, Alves, Mesquita e Penteado. 

Para Darrelln Levi (1977), biografo da família, os Prado introduziram costumes, 

ideias e máquinas no seio de São Paulo como esperado remédio para o atraso do Brasil. 

Tornaram-se líderes do processo de modernização de São Paulo. Uma abertura à 

influência estrangeira, combinada com as forças do ambiente nacional, forneceu a eles a 

adoção de valores capitalistas como o lucro e a acumulação de capital. Ao mesmo 

tempo, eram um exemplo significativo de um processo de europeização da classe dos 

fazendeiros-empresários do centro sul do país, que abandonavam suas raízes rurais e 

urbanizaram-se.  

                                                 
201 O conselheiro não foi o único a destacar-se, Seus irmão Martinho Prado elegeu-se governador no 

Ceará e Eduardo Prado, tornou-se acadêmico de respeito. (Levi, 1977: 248). 
202 Os grandes fazendeiros, como o Conselheiro Antônio da Silva Prado, tinham possibilidades de tomar 

maiores empréstimos em épocas de crise com bancos nacionais e estrangeiros, pagando juros mais baixos 

e com prazos mais flexíveis, além disso estendiam suas ações para além das fazendas de café, 

monopolizando o transporte, o financiamento e a comercialização do produto, enquanto os pequenos 

fazendeiros ficavam reféns de taxas de juros mais altas, com prazos rígidos, tendo que se submeter aos 

mecanismos impostos pelas elites cafeicultoras paulistas que diversificavam seus negócios nos grandes 

centros urbanos (Fontanari & Tosi, 2009:11-12). 
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Tanta riqueza permitiu que os herdeiros do Conselheiro vivessem uma vida sem 

preocupações materiais. De todos os seus filhos, Antônio Prado Junior, quinto de sua 

geração, foi o que mais encarnou o espírito da Belle Époque. Nascido em 1880, foi 

educado em São Paulo e Paris, vivia em festas e viagens, era o típico “sportmen”, aos 

15 anos bateu o recorde sul-americano de ciclismo em uma prova de 1100 metros em 

benefício dos soldados vitimados na batalha de Canudos. Nesse esporte, foi tricampeão 

sul-americano e representou o Brasil no tour da França onde sofreu uma queda na 

terceira volta e com ferimentos leves teve de abandoná-lo. Em 1897, disputou uma 

inusitada prova de velocidade entre Paris e Deauville (220km) onde uma bicicleta foi 

presa a uma moto (Amaral, 1977:5). Possuía um Packard amarelo, automóvel utilizado 

para uma viagem de 14.000km pela Europa, atravessou em 22 dias: a França, Suíça, 

Áustria, Alemanha, Holanda e Bélgica.  Foi o primeiro a realizar uma viagem de 

automóvel entre Rio e São Paulo e, em 1908, venceu o circuito São Paulo-Santos, junto 

com Mario Cardim e Washington Luiz. Foi fundador e presidente do Automóvel Club 

de São Paulo e da associação de estradas e rodagem. Sua paixão por esportes arriscados 

levou-o, ao lado de seu amigo Santos Dumont, a viajar em um balão entre Paris e 

Bélgica (Amaral, 1977:141). Praticava também esportes menos arriscados como tênis. 

Foi membro do Comitê Olímpico Internacional (COI), integrou como dirigente a 

delegação do Brasil nas Olimpíadas de Berlim e Helsing. Foi presidente da APEA e 

Liga Amadora de Futebol (LAF), mas destacou-se como presidente do C. A. Paulistano 

por quase 50 anos, era chamado na intimidade por “Tio Antônio” (Amaral, 1977:141). 

A vida social de Antônio Prado Junior era bastante intensa, casou-se com 

Eglantina Penteado203, “uma paulista quase parisiense que constitui um dos mais belos 

ornamentos da nossa sociedade feminina204”, filha do Conde Álvares Penteado, 

industrial têxtil e presidente da Companhia Mogyanna de estrada de ferro. O casamento 

juntou duas das mais importantes famílias de São Paulo o que tornava o casal 

extremamente rico e uns dos maiores organizadores da vida social da cidade. Sua vida 

contrastava com a de seus antecedentes, demostrando pouca acomodação a uma vida 

tradicional, como demostra a figura a seguir: 

 

                                                 
203 Eglantina Penteado faleceu em 1931, Antônio Prado Junior casou-se outra vez com Regina Alice da 

Silva Prado, teve dois filhos e uma neta.  
204 São Paulo Magazine, 15 de junho de 1906 (Levi,1977:111). 
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Figura 8205 

 

 A caricatura dos anos 1920, o “primeiro dançarino” demonstra o apreço de 

Antônio Prado pela vida social, onde era presença constante. Na imagem percebe-se a 

influência europeia em seus hábitos no dizeres em francês. 

Antônio Prado Junior foi presidente do C. A. Paulistano entre 1906-1909 e 1916 

a 1954.  É tido como o grande responsável em transformar um clube de estrutura 

esportiva rústica em uma instituição de influência extraordinária na sociedade 

paulistana. Em seu livro comemorativo do centenário do clube, escrito por Ignácio 

Loyola Brandão (2000), existe uma parte denominada “Tio Antônio o dono do 

Glorioso”, no qual se afirma que a história do presidente confundia-se com a do clube. 

Era chamado por alguns de “o dono”, por outros de “o grande senhor”, mas para 

maioria era simplesmente “Antônio”, com alguma ironia alguns referiam-se a ele como 

“Santo Antônio”.  

Antônio Prado ia ao clube diariamente pela manhã, parava seu cadillac e fazia 

uma inspeção Tour du proprietaire. De poucas palavras, era metódico e obstinado, 

olhava desde a arrumação até a postura dos sócios na obediência das regras. Analisava 

todas as propostas de novos membros, mesmo depois de aprovada pela comissão de 

sindicância (Brandão, 2000:60-61). Depois de certa idade, deixou de comparecer às 

festas, tornando-se mais recluso, mas continuava a frequentar as competições 

esportivas. 

                                                 
205

 Nosso Século (1900-1910) Vol. 1. São Paulo. Ed Abril Cultural, 1985. p153. Cortesia Maria Helena 

Prado Ramos- São Paulo, SP. 
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Foi um mecenas do clube, levantando o Paulistano da crise financeira de 1915 

que quase levou ao fechamento da instituição. Usou seu prestígio, arregimentando 

outros milionários como ele a associarem-se ao clube e emprestar dinheiro para sua 

recuperação. Expandiu o patrimônio material, incentivou a prática de todas as 

modalidades, converteu o clube na mais prestigiosa sociedade esportiva e num centro de 

reuniões sociais que exerceu forte influência nos hábitos da sociedade paulistana, “um 

exemplo de organização esportiva que influência outras praças esportivas especialmente 

o Rio de Janeiro” anunciava o jornal O Estado de São Paulo206. O momento de maior 

glória de sua administração foi a vitoriosa excursão do time de futebol à Europa em 

1925, onde só sofreu uma derrota, sendo aclamado pelos jornais franceses como “os reis 

do futebol”. 

 Foi uma figura sempre presente nas competições em que o Paulistano 

participava, quase sempre as vitórias obtidas eram atribuídas às suas qualidades de 

administrador. 

 

Mais uma vez era vitória de Antônio Prado Junior, Tio Antônio. 

Não é preciso dizer, ele acompanhava o team em tudo, tinha 

uma disciplina rígida, mas feita com muita humanidade e muita 

amizade. Era amigo de todos, a todos tinha uma palavrinha e às 

vezes caçoando, mas sem ofender (Amaral, 1977:13). 

 

 A julgar pela maneira como é retratado pela memória clubística, Antônio Prado 

Junior era um administrador paternalista, o clube era uma extensão de suas propriedades 

e assumia as características dele, foi o grande instrumento veiculador de suas 

concepções acerca do esporte e do ideal amador. 

Na figura a seguir (Figura 9), Antônio Prado é retratado pelo São Paulo Sportivo 

em 1925, em uma charge onde aparece vestido de grego e segurando um saco de 

dinheiro. Nela é ressaltado o papel do dirigente como patrocinador dos esportes e 

defensor dos ideais esportivos olímpicos, ao mesmo tempo sugere sua condição de 

mecenas do esporte. A charge foi publicada na mesma época da excursão do Paulistano 

à Europa e fortaleceu a imagem de Antônio Prado como um mecenas com princípios, 

refletindo bem a maneira como o esporte amador foi instituído no início do século XX.  

 

                                                 
206 O Estado de São Paulo, 20 de dezembro de 1951, p4. Edição comemorativa do cinquentenário do 

CAP. 
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Figura 9207 

 

Como era tendência na época, o dirigente acreditava que o esporte deveria ser 

capaz de criar um sentimento de identidade pautado na participação comum dos 

cidadãos a partir de suas regras fixas que ajudavam a mediar as diferenças não só entre 

clubes, mas entre os homens, extrapolando sua função de divertimento e exercício 

físico, servindo como plataforma para a demonstração de valores civilizatórios. 

Para ele, o esporte era um elemento civilizador, pois ajudaria o homem a obter a 

disciplina fundamental para a formação do caráter do indivíduo. A disciplina era uma 

questão moral que demonstraria o real grau de civilidade e cordialidade do esporte 

paulistano ajudando a construir uma nova sociedade. A disciplina e a moral seriam dois 

conceitos necessários para a harmonia no esporte, regulando não só os atletas, mas a 

atuação dos dirigentes que deveriam preocupar-se com a valorização do esporte. 

                                                 
207

 São Paulo Sportivo 20 de julho de 1925, p1. Álbum de recorte de jornais do CAP-1925, s/p.  
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Somente com os ideais amadores chegaríamos a esse modelo de esporte, para ele o 

profissionalismo desvirtuava o esporte.  

 

 2.1.2 - C.A.  Paulistano: recuperação e sofisticação. 

 

Quando Antônio Prado Junior assumiu a presidência do Paulistano pela segunda 

vez o clube não possuía se quer um time completo e nem um local para jogar, mesmo 

assim Manoel Carlos Aranha, o capitão do Paulistano, mais conhecido por Carlito, 

inscreveu o clube no campeonato de 1916. Apesar do improviso, o Paulistano 

consagrou-se campeão paulista, recebeu a Taça Jockey Club. Inicialmente a equipe 

atuou em campos emprestados, no primeiro jogo, teve que pegar duas pessoas na plateia 

(Cyro Bueno, antigo beque do Paulistano que atuou como goleiro, e um jogador do 

infantil Mario Andrada e Silva) na vitória sobre o Santos por 3 x 1 (Brandão, 2000:29).  

Aos poucos, os sócios começaram a voltar, o clube alugou o Parque Antártica 

para jogar. Embora não tivesse sede, existia em uma pequena sala. Os novos 

administradores encontraram uma propriedade de 23.000 metros no Jardim América, 

uma região ainda deserta, mas que vinha sendo incorporada ao crescimento da cidade. O 

terreno foi indicação do Prefeito Washington Luiz. O preço era de 150 contos à vista ou 

240 prestações de 1:074$650 com juros de 6% ao ano. Em agosto de 1916, o número de 

sócios subiu para 104 e em dezembro já era de 238. O dinheiro das mensalidades e o 

aluguel do novo campo ajudariam a pagar as prestações208.  

O clube também lançou empréstimos entre os sócios atingindo a soma de 146 

contos, cada sócio recebeu uma apólice de 100 mil reis resgatáveis no prazo de dez 

anos209, mas a maioria dos sócios não aceitou o pagamento210. Em agradecimento foi 

criada uma categoria especial de sócios para os que abriam mão do empréstimo: a de 

sócio fundador.  

Para jornalistas como Antônio Figueiredo e Thomas Mazzoni, o futebol em 1917 

entrou na sua maioridade (Mazonni, 1950:117), em um campeonato marcado por lances 

                                                 
208 Relatórios de trabalho sociais do CAP referente ao ano de 1916. 03 de abril de 1917, p20. 
209 Memorial sobre a reconstrução do Club Athletico Paulistano – Relatório de trabalhos sociais do CAP 

1916, apresentado em 03 de abril de 1917, p6-8. 
210 Logo foram abertas subscrições para a construção da sede, amigos e gente da alta sociedade 

participaram por influência de Antônio Prado Junior chegando a um montante de 157.800$000, estes 

desistiram de cobrar o empréstimo. Um outro empréstimo de 50 contos feito pelo Coronel Bento 

Canabarro completou a quantia para pagar os dois terrenos, o terceiro terreno foi conseguido por 

negociação com a prefeitura em um sistema de troca. Relatórios de trabalho sociais do CAP referente ao 

ano de 1916. 03 de abril de 1917, p20. 
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e jogos empolgantes que fizeram com que o público retornasse aos estádios após a crise 

iniciada em 1913 (Figueiredo, 1919:81). A melhora do público levou a uma cobrança 

maior na preparação dos atletas, que passaram a treinar mais (Mazzoni, 1950:113).  

Essa preocupação com a condição física também pode ser atribuída a outros 

fatores. Neste ano já existiram várias denúncias de jogadores que atuavam por dinheiro. 

A paz no futebol paulista com a fusão da APEA e da LPF foi outro fator, o campeonato 

contava com o Palestra Itália, São Bento, Paulistano, Santos, Ypiranga, A. A. Palmeiras, 

Corinthians e Internacional. A aceitação dos clubes pequenos na liga não foi resultado 

de boa vontade dos grandes, mas dos benefícios visualizados nessa atitude. Em um 

momento de explosão de popularização do futebol, o aumento dos torcedores tornava 

uma necessidade à busca de novas receitas. O aumento da assistência também gerava 

uma maior exposição pública dos clubes o que atraiu um número maior de pessoas 

dispostas a associar-se. Entretanto, esse público que passou a prestigiar o futebol não 

era o mesmo de antes como chama a atenção Antônio Figueiredo.  

 

Mas, o povo, que voltou, não era exclusivamente o povo da 

elite, o povo, que ostentava toilettes e riquezas; mas o povo em 

geral, quer de gente da fina sociedade, quer os humildes, os que, 

em outros tempos, passavam horas e horas, debaixo de um sol 

abrasador, a assistir os torneios de várzeas. E que exigente se 

tornou ele! Não se contenta com qualquer match. (Figueiredo, 

1919:177). 

 

Se, por um lado, havia um receio da participação de clubes e principalmente de 

torcedores populares, é preciso lembrar que, dentro dos associados e torcedores dos 

clubes suburbanos, também havia aqueles que nutriam um sentimento discriminatório 

sobre outros grupos étnicos. A entrada de clubes de uma natureza social mais ampla, 

não significava uma abertura para jogadores negros. O próprio Palestra Itália só 

contratou o seu primeiro jogador negro na década de 1940 (Salun, 2007:65), na mesma 

época do Fluminense. No Corinthians tido como um clube popular não há registro de 

pessoas negras ocupando lugar de destaque em sua diretoria. Entretanto o Paulistano 

buscava o mulato Friedreinch, destaque no futebol da cidade, para compor a equipe. 

O Paulistano, recuperando-se da crise contava com jogadores como Rubens 

Sales, Orlando, Benedito, Carlito, Agnello, Mario e Sergio. Neste ano Friedenreich 

atuou pela primeira vez com a camisa do Paulistano em um jogo amistoso contra o 



 

153 

 

Dublin, do Uruguai; o clube paulista vence por 2 x 1 (Salun, 2007:112-113), além disso 

inaugurou seu novo estádio no Jardim América com capacidade para 2000 pessoas nas 

arquibancadas, mas ao seu redor poderia agrupar 15.000211. 

Situada entre as ruas Honduras, Estados Unidos, Augusta e Argentina, a nova 

sede demonstrava a recuperação do clube que já contava com 918 sócios e arrecadação 

chegava a 13:590$000. Suas instalações impressionavam para os padrões vigentes com 

elegante pavilhão que abrigava uma bela sede social, salão de festa com espaço para 

orquestra, do lado de fora um jardim inglês recortado por fileira de ipês. Cerca de 17 mil 

carroças de terra e 13 mil de adubo natural foram usadas no gramado do estádio. Tudo 

isso foi inaugurado no Natal de 1917 com Olavo Bilac hasteando a bandeira do clube, 

logo após começaram os desfiles e bailes movidos a bandas de músicas e brindes de 

champanhe derramados sobre uma bola com o escudo do Paulistano. Estavam presentes 

tanto o governador (Altino Arantes), quanto o prefeito (Washington Luiz). A diretoria  

presidida por Antônio Prado Junior, contava com os vice-presidentes João de Barros, 

José Paulino Nogueira Filho e Martinho Prado. Mario Cardim retornou ao clube como 

primeiro secretário, Luis Fonseca (segundo-secretário). Fernão Salles e Mariano 

Procópio, como primeiro e segundo tesoureiro212. 

Para se chegar ao clube, foi feito um pedido para que a Light mudasse as linhas 

de bonde para facilitar o acesso de seus sócios. O trajeto da Rua Líbero Badaró (centro) 

ao Paulistano era feito em 16 minutos. A prefeitura mandou calçar a Rua Augusta e a 

quadra da Rua Colômbia até alguns metros do clube. Com tantos conhecimentos 

políticos fica clara a ajuda do poder público. O Paulistano voltava a ser referência de um 

local para reunir gente importante como políticos das três esferas, representantes do 

capital financeiro, da elite cafeeira e dos formadores de opinião. A reconstrução atraía 

cada vez mais pessoas que queriam ser sócias, o que levou a necessidade de limitação 

de inscrições através de um aumento da mensalidade e da joia de acesso. 

 

Até ontem estavam inscritos, como sócios deste club, cerca de 

500 pessoas de nossa mais fina sociedade. 

Em vista do crescido números dessas inscrições, a diretoria do 

Paulistano resolveu por em vigor, do próximo mês de agosto em 

                                                 
211 Atas de assembleia Geral do CAP, 03 de abril de 1917 e Amaral: 1977:35. 
212 O Estado de São Paulo, 30 de dezembro de 1919. Álbum de recortes de jornais do CAP – 1917, p405-

406. 
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diante, o artigo dos estatutos referentes ao pagamento de joias e 

estabelecer limite para inscrições213. 

 

            Era o clube que mais recebia atenção da imprensa, havia quase sempre uma 

crônica favorável sobre seus eventos. Realizavam o five-o’clock ou as Gardens Party, 

quando os sócios se reunião, além de competições internas de tênis, croqué, diabolô, 

pingue-pongue e peteca. As mulheres integravam-se ao mundo esportivo nos mais 

diversos exercícios físicos voltados para elas que não exigiam movimentos mais brutos. 

Pelas quadras do Paulistano, passava gente ilustre, como Santos Dumont214, que jogava 

torneios de tênis em suas dependências215 entre políticos e milionários.  

Analisando o período, Boris Fausto (1976) relata que em 1917, São Paulo 

contava com cerca de 500.000 habitantes, com um crescimento vertiginoso e não 

equilibrado. As fábricas foram lentamente tomando parte da paisagem da cidade. 

Contrastando com a elegância dos clubes, a situação do operariado paulista era das 

piores e as organizações sindicais operárias, constituídas em sua maioria de imigrantes 

espanhóis e italianos vinculados ao movimento anarquista, promoviam grandes greves 

por melhorias nas condições salariais. A greve daquele ano iniciada na Moca espalhou-

se por outras fábricas, transportes urbanos e ferrovias.   

Urbanisticamente, São Paulo estava iluminada e tinha 1757 automóveis, muitos 

de seus donos eram sócios do Paulistano. A imitação da Europa continuava e o 

balneário do Guarujá, no litoral paulista, começava a ser usado como estação de 

veraneio. A riqueza continuava a vir das fazendas de café, mas seus proprietários já se 

adaptavam a uma vida urbana com longas temporadas na Europa.  Em novembro de 

1918, terminava a primeira guerra e no Brasil a epidemia de gripe espanhola mudou o 

cotidiano da cidade, as repartições públicas, escolas e os clubes fecharam suas portas 

durante o surto. O Paulistano participou ativamente do movimento de defesa civil, 

transformando-se em um hospital com 150 leitos216. Após a gripe o clube ainda 

demorou a reabrir, pois precisava ser desinfetado217. 

                                                 
213 O Estado de São Paulo, 06 de julho de 1907. Álbum de recortes de jornais do CAP – 1917, p342. 
214 Santos Dumont também era sócio do Fluminense, onde praticava tênis. 
215 O Estado de São Paulo, 22 de novembro de 1917. Álbum de recortes de jornais do CAP – 1917 p391. 
216 Relatório de trabalhos sociais do CAP referentes ao ano de 1918, p35 e 36. 
217

 Em outubro de 1918, o governo suspendeu as partidas de futebol, o que deu prejuízos a vários clubes 

que já haviam vendido ingressos para os jogos, a proibição não atingiu os circos, teatros e cinemas, o que 

gerou protestos dos clubes. Apesar disso as associações esportivas participaram do esforço de 

solidariedade, além do Paulistano, o Palestra também transformou sua sede em hospital. Em São Paulo, 

no auge da epidemia, chegou-se a enterrar 300 pessoas por dia, no total foram 2756 mortos na cidade. No 
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 Um pouco antes da inauguração, em 25 de novembro de 1917, o Paulistano 

sagrava-se bicampeão paulista. O futebol apresentava contornos populares e na 

imprensa ídolos esportivos ganhavam destaque, independente de serem de clubes de 

elite ou não. Jogadores do Fluminense, Flamengo, Paulistano, Palestra, Corinthians 

posaram juntos para uma fotografia em uma festa ocorrido no clube de Regatas Tietê 

que foi publicada na revista A Cigarra no fim dos anos de 1910 (Figura 10), observa-se 

nela a presença de jogadores de origem social diferentes, contudo não se poderia 

identificar  quais deles eram de “boa família” ou não. Na foto estão: Píndaro de 

Carvalho (Fluminense), Heitor, Marcellino e Bianco (Palestra), Manoel Nunes e Neco 

(Corinthians) e Sergio Pereira (Paulistano) participando de uma festa de um clube mais 

periférico. 

 

 

Figura 10218 

Essa distinção entre clubes, de elite ou não, ia ficando menos importante em 

termos de gosto popular, o Paulistano que sempre gozou de uma simpatia era o 

preferido na cidade, não só pela qualidade do time e seus ídolos, mas por fazer uma 

oposição ao time do Palestra notadamente de imigrantes. A imagem aristocratizada do 

clube não impediu que este atraísse a simpatia popular, o próprio Antônio Prado Junior 

                                                                                                                                               
Rio a tragédia foi bem maior, morreram cerca 17 mil pessoas. Entre os vários esportistas atingidos pela 

gripe estava Belfort Duarte, que não morreu pela gripe, mais acabou ferido quando tentava apartar uma 

briga em Itatiaia quando convalescia da doença (Duarte, 2012). 
218 Figura10. Foto publicada na revista A Cigarra de 1917, sem outras referências. In: Sallun, 2007:73. 

Foto doada por Rachel Sant’anna Passos ao C. A. Paulistano, em 2000. 



 

156 

 

foi escolhido pelos leitores do jornal O Estado de São Paulo como o dirigente mais 

popular do ano de 1917 (Sallun, 2007:73). 

 Dentro de campo a hegemonia era total, o Paulistano tornava-se tricampeão, 

aparentemente sua equipe apresentava um equilíbrio tático realizando um jogo coletivo. 

“Estamos distantes dos tempos em que o exibicionismo encantava todas as pessoas”, 

relatava o cronista com certo saudosismo, “o jogador exibicionista é insultado pela 

geral; é execrado, o jogo deve ser eficaz, os passes e a colocação são valorizados” 

(Figueiredo, 1919:178).  

  Vencendo uma disputa acirrada com o Corinthians (1 x 0) e o Palestra (7 x 0), o 

Paulistano conquistou, em 1918, a Taça Cidade de São Paulo; a nova taça era em 

substituição da taça Jockey Club conquistada definitivamente por ele um ano antes. O 

certame só terminou no início de 1919 em virtude da epidemia de gripe espanhola. A 

arrecadação do clube no campeonato paulista foi de 27:888$800 tendo gasto com os 

jogadores 6:962$300 e 1:687$900 com despesas de bondes e automóveis. O futebol era 

a segunda fonte de receita ficando muito aquém da arrecadação com as mensalidades e 

joias que chegaram a 110:500$000, em um total de receita de 146:306$400219. 

Apesar da pacificação os conflitos entre o Paulistano e a liga não acabaram, 

eram constantes as reclamações do clube contra arbitragens e principalmente contra a 

violência que imperava em campo, o clube acusava a associação de ser conivente com 

as atitudes que segundo eles eram contraditórias com os princípios esportivos. Como 

nos outros anos, o torneio de 1918 não escapou a confusões, indignados com a 

marcação de um pênalti a favor do Paulistano, o Palestra abandonou o campo, escoltado 

pela cavalaria, o jogo foi vencido por 3 x 1 a favor do clube do Jardim América. No dia 

seguinte, o Palestra deixou a APEA e fundou a “Federação Olímpica” que não teve 

adesão de nenhum clube. Em sua justificativa o Palestra citou as diversas vezes em que 

o Paulistano foi beneficiado pelas arbitragens. A queixa maior foi contra o presidente da 

APEA, Martinho Prado Junior, que teria se dirigido de maneira ofensiva aos italianos, 

chamando-os de italianinhos e que estes não dominariam o Brasil, pois quem mandava 

aqui eram eles220. A Associação dos Cronistas de São Paulo negociou a paz e o Palestra 

voltou para a APEA (Mazzoni, 1950:125). 

    

                                                 
219 Relatórios de trabalho sociais do CAP referentes aos anos de 1918-1919, p48 a 51. 
220 Fanfulha, 04 de julho de 1917. Álbum de recortes do C. A. Paulistano, s/p. 
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Figura 11221 

A temporada de 1919 marcou um momento especial do futebol em São Paulo. O 

campeonato desse ano empolgou os torcedores e verdadeiras multidões tomavam conta 

dos estádios da cidade que se mostravam pequenos e desconfortáveis (Figura 11). O 

campeonato de 1919 foi o mais sensacional da década. O Palestra chegou a colocar uma 

diferença de cinco pontos do Paulistano, no entanto foi derrotado pelo Ipiranga por 6 x 

1, depois perdeu para o Corinthians por 1 x 0, permitiu a aproximação do grêmio alvi-

rubro que no jogo decisivo venceu por 2 x 1 o clube da colônia italiana e depois o 

Corinthians (4 x 1), tornando-se o único tetracampeão de São Paulo222. Nesse ano 

constitui-se definitivamente a rivalidade do trio de ferro do futebol paulista (Paulistano, 

Corinthians e Palestra). 

 

Queiram ou não queiram seus inimigos o futebol é uma das 

coisas mais sérias do Brasil. 

O futebol e o carnaval [...] Tive ontem a prova disso, assistindo 

ao match Palestra-Paulistano, na Antártica, onde São Paulo em 

peso se amontoava se espremia e acotovelava, aos berros 

delirantes numa torcida infernal. 

A multidão vibrava de entusiasmo atroador, uivando o seu time 

predileto, torcendo como saca-rolhas, possessas, freneticamente. 

A custo consegui ensanduichar-me entre o povo, defendendo 

heroicamente os calos, ameaçados a cada momento pelos pés de 

anjo, que se moviam a cada pisadela, uivos doloridos e 

indignados223. 

 

                                                 
221 Estádio do Jardim América,  jogo de 1919. Acervo do CAP. 
222

O Paulistano foi campeão após 17 jogos, 13 vitórias, dois empates e duas derrotas, 58 gols. (Mazzoni, 

1950:135). 
223 Diário Popular. 13 de dezembro de 1920. Álbum de recortes de jornais do CAP – 1920, p139-140.  
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 Apesar da popularidade do futebol, não havia um estádio em São Paulo como o 

do Fluminense no Rio de Janeiro, isso impedia que congregasse multidões como ocorria 

no futebol carioca. Apesar da influência política do Paulistano, ele não recebeu ajuda 

governamental para isso, o objetivo era investir mais na construção da sede do que no 

campo, havia uma preocupação maior de atender ao associado do que ampliar a massa 

de torcedores, o clube buscava recursos financeiros muito mais na ampliação da base de 

sócios do que nas rendas do futebol. Em 1919 o clube pulava dos 918 sócios do ano 

anterior para 1149; em 1920 esse número já era de 1413. Construir uma sede 

confortável e sofisticada fazia mais sentido, mesmo assim foi feita uma ampliação de 

suas arquibancadas permitindo uma capacidade para 5000 pessoas sentadas. 

 Mesmo sendo considerado como campeão brasileiro, pela vitória na taça dos 

campeões envolvendo os campeões de São Paulo, Rio de Janeiro e Rio Grande do Sul, o 

Paulistano perdeu a hegemonia no campeonato paulista de 1920 vencido pelo Palestra. 

O campeonato de 1921 foi marcado pela disputa do “trio de Ferro”. O clube 

contou com o reforço de Formiga, antigo companheiro de Friedenreich no Ipiranga, 

formando uma dupla de meias ao lado de Mario Andrada. O jogo contra o Corinthians – 

pelo campeonato de 1921 – teve uma renda de 42 contos, a maior arrecadação já 

conseguida em São Paulo. O Corinthians derrotou o Paulistano, ficou com um ponto de 

vantagem. A última rodada foi disputada no Natal e o Palestra bateu o Corinthians por 3 

x 0 e deu o título para o Paulistano. Era o quinto campeonato em seis anos, o clube 

atingia o auge no campo esportivo.   

Totalmente recuperado da crise e em boa condição financeira o clube ampliou 

suas dependências para desenvolver mais esportes. A influencia de Antônio Prado 

Junior fazia-se notar pelas suas relações pessoais com aqueles que poderiam ajudar o 

clube. Mais de 100 contos de réis foram investidos na modernização dos esportes como 

lançamento de dardos, corridas rasas e arremesso de peso. Em 1925, viria esgrima e, em 

1928, a bola-ao-cesto, o vôlei, o handebol e o rúgbi. O Paulistano adquiriu outra área na 

Rua Argentina de 13.000 metros, só que a Rua das Guianas atravessava o meio dos 

terrenos. O prefeito de São Paulo, Firmiano Pinto, amigo pessoal de Antônio Prado 

Junior, promulgou uma lei aceitando a permuta de uma praça pública em troca da rua 

que deixava de existir unificando os terrenos do clube que ficou com uma área de 
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40.000 metros224, essa nova metragem permitiu a construção de uma praça de esportes 

moderna. (Amaral, 1977:37).  

Em 1922, comprou mais uma área de 16 mil metros ao lado no Jardim América 

por 130 contos. O objetivo era fazer uma pista de atletismo de 350m x 06 de largura, 

uma pista reta de 100 metros para prova de Sprint, um frontão para bater tênis, um 

hangar de ginástica, um rinque de boxe e uma grande piscina. No campo novas 

arquibancadas para oito mil pessoas, visando dar um aspecto semelhante aos das 

Laranjeiras que segundo o jornal O Estado de São Paulo era “o único clube que como o 

Paulistano contava com este aperfeiçoamento”225. Essas semelhanças reforçava a 

aproximação identitária dos dois clubes que competiam pelo controle da imagem de 

distinção apregoada pelos princípios do esporte do início do século, representados pelo 

amadorismo. 

Apesar de toda ebulição por que passava o futebol, a vida no Paulistano seguia 

com a prática interna de esportes, saraus para moços, carteados para os mais velhos, 

almoços, jantares, bailes, desfiles de modelos, pessoas elegantíssimas, homens de 

gravata preta (Amaral, 1977: 38). Nesse espírito, o Paulistano procurava, após a crise 

financeira, recuperar sua imagem de um espaço distinção e alegria onde as principais 

famílias paulistanas pudessem relacionar-se, realizar namoros e casamentos. 

 

Naquela época, Deus que perdoe, as mães das jovens eram 

chamadas de Bola Preta, por que vigiavam demais as filhas. 

Ficavam todas sentadas em filas ao longo das paredes da sala e 

os rapazes quando queriam dançar com alguma moça, no 

intervalo da contradança, se chegavam respeitosamente às mães 

pedindo licença para dançar com a filha. Uma vez permitido, 

dado apenas com um sinal de cabeça, o jovem se dirigia à moça, 

que geralmente estava de pé, ao lado de sua progenitora ou 

responsável e dando-lhe o braço para dar uma volta no salão, até 

que se iniciasse a contradança; dançavam assim que a orquestra 

rompia uma valsa ou outra música da época, foxfort, maxixe, etc 

(Amaral, 1977:38). 

 

Para o autor, o ambiente social do Paulistano era “lindo, poético, agradável e 

respeitoso” (Amaral, 1977:38). Em uma de suas festas de aniversário houve 

apresentações de música clássica, exibições de peças, óperas e a dança clássica Narciso. 

                                                 
224 Relatório de trabalhos sociais do CAP do  ano de 1921, publicado em 31 de janeiro de 1922, p50 e 51. 
225 O Estado de São Paulo, 01 de fevereiro de 1922. Álbum de recorte de jornais do CAP – 1922 p1158-

1160. 
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Nenhum número agradou mais do que a evocação a legenda de 

Narciso, numa fonte na Theapia. A assistência ficou realmente 

encantada pela fidelidade e pela beleza da interpretação, 

porquanto não contava, decerto, ver no Paulistano a 

reconstituição musical de um dos mais belos mitos da Grécia226. 

 

As festas do Paulistano nos anos vinte iluminavam o bairro. Mario Severo 

Maranhão, ex-sócio do clube, em uma crônica de 1962, disse que o Paulistano em dia 

de baile parecia um transatlântico em pleno mar. Os sócios chegavam de limusine, 

trajando smoking, camisas engomadas e escarpín (Brandão, 2000:50).  

Para estimular o espírito de competição o clube dividiu-se em duas equipes (a 

vermelha e a branca) que disputavam torneios internos iniciando uma tradição que vem 

até os dias de hoje. Cada vez mais o Paulistano assumia um caráter mais fechado, 

constituindo um determinado perfil de sócio mais preocupado em usufruir o que o clube 

podia lhe dar do que as possíveis conquistas futebolísticas. 

No mesmo período, no Rio de Janeiro o Fluminense passou por um processo de 

remodelação muito próximo ao seu homólogo paulista. 

 

2.1.3 – Arnaldo Guinle: O esporte como empreendimento. 

 

Sem ter vivido a mesma crise financeira do Paulistano, a administração de 

Arnaldo Guinle deu ao Fluminense uma relevância que extrapolou os limites da cidade 

do Rio de Janeiro. O clube tornou-se uma das maiores associações esportivas da 

América Latina. Vários fatores tiveram influência, tais como ser um clube frequentado 

pelas mais importantes pessoas da sociedade carioca, ser naquele momento o que 

possuía o maior estádio da cidade e as melhores relações políticas de seu presidente com 

o poder central. 

Paralelamente aos Prado, no Rio de Janeiro, a família Guinle despontava no 

cenário econômico do século XIX. Jeffrey Needel (1993) conta que Eduardo Palassin 

Guinle (1846 – 1912), saiu da França no final do século XIX, começando sua vida no 

Brasil em 1874, com uma loja de tecidos importados no sul do Brasil227. Entretanto, 

seus negócios começaram a prosperar ao associar-se a Candido Gaffrée (1844-1919). 

                                                 
226 O Estadinho, 29 de dezembro de 1920. Álbum de recortes de jornais do CAP – 1920 – p207-208. 
227

 Sobre a biografia da família Guinle, ver: BULCÃO, Clovis. Os Guinle: A História de uma Dinastia. 

Rio de Janeiro: Intrínseca, 2015.  
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Seu primeiro grande empreendimento deu-se no setor de serviços públicos, ao lado de 

homens que eram sócios do clube de engenharia do Rio de Janeiro. A dupla ganhou a 

concorrência para construir e explorar o Porto de Santos por 88 anos, para realizar as 

obras fundaram a Gaffrée, Guinle & Cia em 1888, tal fato ocorreu justamente no 

período em que o Brasil tornou-se o maior exportador de café do mundo.  

Em 1892, a empresa transformou-se na Cia Docas de Santos, 70% da produção 

mundial de café passavam por ela. A família ainda tinha investimentos no setor 

petroleiro no Recôncavo Baiano, eram sócios da Companhia Brasileira de Energia 

Elétrica, fundada pelo grupo em 1909228 e possuíam uma casa bancária. Os Guinle 

foram legítimos representantes dos desafios exigidos por frações da classe dominante 

ligados ao setor agrário-exportador e pela classe dos industriais ligados às atividades 

manufatureiras e comerciais229. Esses empreendimentos permitiu que a família chegasse 

a acumular uma fortuna maior que a das famílias paulistas como os Prado e os 

Matarazzo. 

O pai, Eduardo Guinle, faleceu em 1912. A segunda geração ficou conhecida por 

saber desfrutar da riqueza construída, suas roupas eram importadas das melhores lojas 

de Paris, onde passavam boa parte do ano, a sobrecasaca e a cartola eram artefatos 

constantes. Famosos pela sofisticação e pelo estilo de vida esbanjador, seus filhos 

nascidos na década de 1880, tornaram-se figuras populares na sociedade carioca, 

frequentando os mais diversos clubes, além do Fluminense que ajudaram a fundar, 

participavam do Club dos Diários, Clube de Engenharia, Iate Clube do Rio de Janeiro, 

Automóvel Clube e o Jockey Club. Na França faziam parte do Cercle du Bois de 

Boulogne e no Polo de Paris. Moravam em uma magnifica casa em Botafogo que se 

tornou ponto de encontro da sociedade nos anos 1930. Eram bacharéis formados nas 

escolas do Rio de Janeiro e trabalhavam nas firmas da família (Needel,1993:125). A 

                                                 
228

 Sobre os negócios da família Guinle, ver: Os Guinle como Agentes do Clube de Engenharia – 

Claudia Regina Salgado de Oliveira Hansen – ANPUH – XXV Simpósio Nacional de História – Fortaleza 

2009. 
229

 O Almaque Laemert mostra os interesses dos Guinle na geração de energia, cita as firmas estrangeiras 

que a família representava como a General Eletric Company, Chloride Eletrical Storage Company, Jones 

e Covert (aço), Swan e Finch (óleos e lubrificantes) Hering-Marvin Safe Company , J G Bril (bondes 

elétricos), Underwood Typewriter Company, Hothert & Pitt (guindastes e aparelhos de elevação), Fair 

Banks , Morse & Company (material ferroviário), Sherwin Willians Company (tintas e vernizes). Tinham 

participação e usinas a vapor e hidrelétricas e administravam serviços nos estados do RJ, SP, MG e BA, 

através da Companhia de Energia Elétrica, fundada em 1909. A base da fortuna era a Companhia das 

Docas do Porto de Santos. A família investia em propriedades na Avenida Central coração do centro da 

cidade do Rio de Janeiro. Além da sociedade com Gaffré, eram sócios de Adolfo Aschoff pioneiro na 

telefonia no Brasil (Needel, 1993:304). 
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participação deles em tantos clubes demonstrava a importância que estes possuíam na 

sociedade da época como espaço de distinção social. Pertencer ao mesmo clube 

frequentado pelos Guinle era participar do mesmo universo daqueles que dominavam o 

cenário político, econômico e cultural da época. 

Os irmãos Guinle envolveram-se na construção de vários palacetes na cidade do 

Rio de Janeiro, colecionaram obras de arte que compõem hoje o acervo do museu da 

Chácara do Céu, em Santa Teresa. A família era uma das principais financiadoras da 

cultura nacional desde projetos de alta cultura erudita até projetos populares. Ajudaram 

significativamente a criação da Fundação Oswaldo Cruz, financiando diversos cientistas 

na área da saúde como Carlos Chagas (Bulamarqui, 2013). Essas ações acabaram dando 

aos Guinle uma imagem de defensores dos interesses nacionais ante a presença 

estrangeira230. 

Entre os filhos de Eduardo Guinle, quem mais se destacou no âmbito esportivo 

foi Arnaldo. Descrito como um dirigente sóbrio, elegante e refinado, sua vida social era 

bem mais discreta. Para Clovis Bulcão (2015), autor de uma biografia sobre a família 

Guinle, Arnaldo Guinle foi o mais reservado dos filhos, frequentador do Teatro 

Municipal, comprava sempre a mesma frisa e sentava recuado atrás da mulher, a 

francesa Madaleine Lacroix, saía do teatro antes dos aplausos para não ser notado 

(Bulcão,2015:106). Diferentemente de Antônio Prado Junior, não era visto 

frequentando a vida noturna mundana da cidade do Rio de Janeiro e nem se arriscava a 

prática de esportes mais radicais, como o automobilismo e balonismo. Dedicava-se mais 

regularmente ao tênis. Arnaldo Guinle tinha interesses em diversas áreas, além dos 

                                                 
230

 Apesar de representarem muitas empresas estrangeiras no Brasil, Candido Gafrée e Eduardo Guinle 

Jr. disputavam as concessões dos serviços públicos com empresas de fora. Sendo brasileiros utilizavam 

uma roupagem nacionalista e desencadeavam verdadeiras campanhas na imprensa contra os estrangeiros. 

A disputa entre eles e o grupo do empresário americano Farquhar pela concessão de serviços públicos 

urbanos da Rio Light foi um exemplo. Só com a intervenção do presidente Rodrigues Alves e do ministro 

Lauro Miller atendendo a uma reivindicação do embaixador Thompson dos EUA, permitiu a concessão à 

Rio Light ao grupo estrangeiro. Entretanto a empresa americana sofreu uma forte animosidade popular em 

parte promovida pelos Guinle. Farquhar era um empresário com planos de dominar o parque ferroviário 

sul-americano. Reunindo capitais de vários países, adquiriu uma série de empresas no continente. Se por 

um lado sofria hostilidade dos Guinle, Farquhar possuía boas relações com os Prado, mantendo o 

Conselheiro como presidente da Companhia Ferroviária Paulista. No ápice de sua carreira (1912 – 1913). 

Farquhar controlava os sistemas de transportes da Amazônia (Porto de Belém, Navegação no Amazonas e 

EF Madeira-Mamoré), no centro-sul do país os portos do Rio Paranaguá e Rio Grande, a EF Paulista, 

Mogiana, Sorocaba, SP-RS e Auxiliares). Possuía ainda serrarias, fazendas de gado, frigoríficos e hotéis. 

Tanto poder provocou uma reação de defesa nacionalista contra o que denominavam de “sindicato 

Farquhar”. Em 1912, houve uma vasta campanha na imprensa contra ele com figuras conhecidas como 

Alberto Torres e Alberto de Faria, por trás desta campanha acreditasse que estava o grupo Guinle (Singer: 

1985,380-385).  
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esportes, gostava de música e financiou uma excursão de Pixinguinha e seu conjunto 

“Os oito batutas” para São Paulo, Belo Horizonte, Curitiba, Salvador e Recife. Em 1922 

patrocinou uma viagem do conjunto a Paris (Souza, 2008:41-42). Gostava de teatro e 

arriscou-se na literatura esportiva ao escrever – em 1920, junto com Mário Pollo – o 

Guia prático de educação física. Em 1922 publicou – com participação de Coelho 

Netto, Olavo Bilac e Mário Póllo – o Livro do escoteiro. Nele é ressaltada sua visão de 

esporte como formador do caráter e moral do indivíduo. 

A foto a seguir (Figura 12) tirada no dia da inauguração da sede social do 

Fluminense, em 18 de novembro de 1920, foi usada para a publicação de um livro em 

sua homenagem de apenas 300 tiragens nela podemos perceber o típico traje que 

representou o dirigente marcado pela sobriedade e altivez.  

 

 

Figura12231 

                                                 
231

 Ascoli, Nestor. "Arnaldo Guinle" - discurso official pronunciado pelo Dr. Nestor Ascoli, dono 

intérprete do Fluminense Foot-ball Club, na manifestação do seu patrono - o Dr. Arnaldo Guinle, pela 

inauguração da sede social, em 18 de Novembro de 1920 – 19ª. Edição - Rio de janeiro - Brasil – 1929, 

p1. <http://www.antonioferreira.lel.br/peca.asp?ID=1671&ctd=5&tot=85> último acesso: 7 de maio de 

2015. 

http://www.antonioferreira.lel.br/peca.asp?ID=1671&ctd=5&tot=85
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Sua conduta como dirigente esportivo era bem ampla, foi patrono de diversos 

clubes, presidiu a AMEA do Rio de Janeiro entre 1924 e 1928 e a CBD entre 1916 e 

1920. Seu destaque no cenário esportivo nacional aconteceu em 1923 ao ser indicado 

como um dos três delegados do Brasil no Comitê Olímpico Internacional (COI). Mario 

Filho definia seu amigo como uma “espécie de príncipe de Gales do esporte brasileiro” 

(Rodrigues Filho, 2003:12). Entretanto nada terá maior destaque em sua vida do que a 

presidência do Fluminense, que exerceu entre 1916 e 1931.  Arnaldo Guinle utilizou 

todo o prestígio de seu nome em beneficio do Fluminense tornando-se, em 1920, o 

único patrono do clube232. Para o Fluminense Arnaldo Guinle era:  

 

O melhor elemento na vida do sport brasileiro [...] realiza o seu 

brilhante programa com segurança, com equilíbrio moral e 

democrático – é  a alma do Fluminense Foot-ball Club e 

consequentemente o mentor de sua marcha crescente233.  

 

 Arnaldo não foi o primeiro Guinle a presidir o clube, seus irmãos Eduardo e 

Guilherme também o foram234, porém foi sobre sua presidência que o Fluminense 

construiu a estrutura patrimonial que o tornou um dos maiores clubes do país235. 

Arnaldo Guinle utilizou o prestígio de seu nome em beneficio do Fluminense. Sócio de 

número 48, registrado em 10 de outubro de 1902, ao assumir a presidência, encontrou 

um déficit de 14:586$650 com 765 sócios236. Em sua gestão, essa situação se 

modificou, o Fluminense construiu: o primeiro estádio de futebol do Brasil, a primeira 

piscina em um clube de futebol, um ginásio, um stand de tiro, um estádio de tênis com 

seis quadras, uma nova sede com instalações elétricas, inclusive no estádio para jogos 

noturnos. Ainda fundou um serviço médico especializado para os atletas, a seção de 

escotismo, o primeiro conselho deliberativo de um clube no Brasil e o natal da criança 

pobre. Por tudo isso o clube tornou-se referência ao receber a visita dos reis da Bélgica, 

                                                 
232 Assembleia Geral Extraordinária, 17 de julho de 1920, arquivos do FFC e Coelho Netto (2002: 147-

148). 
233 O Tricolor - Revista sportiva do Fluminense Foot-ball Club, nº. 1, novembro de 1927. 
234 Carlos foi presidente em 1912 e retornou para um curto período entre dezembro de 1913 e abril de 

1914 e Guilherme, de dezembro de 1912 a Julho de 1913 (Coelho Netto, 2002:155). 
235 Sobre a eleição de Arnaldo Guinle. Correio da Manhã, 20 de abril de 1916. Álbum de recortes de 

jornais do FFC, s/p. 
236 Em 1915, o clube arrecadou 94:691$630 e tinha uma despesa 109:278$280. (Coelho Netto, 2002:159) 
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do príncipe de Gales (Eduardo VIII) e do príncipe George da Inglaterra237. Ao deixar a 

presidência em 1931, o Fluminense possuía 3182 sócios (Coelho Netto, 2002:160)238. 

Para o historiador João Malaia Santos, Arnaldo Guinle foi o primeiro dirigente 

empresário do futebol (Santos, 2010:128). Sua percepção passava por uma 

representação política em função de sua aproximação com a esfera de poder do Estado, 

isso influenciava suas práticas, seus costumes e suas reais intenções no interior dos 

clubes. Ao assumir a presidência da CBD, confundiu muitas vezes o interesse do 

Fluminense com o da Confederação, levou importantes competições para o clube e 

conseguiu recursos estatais para as obras, em especial os sul-americanos de 1919 e 

1922. Acabou por definir o típico dirigente esportivo da transição do amadorismo para o 

profissionalismo e vislumbrou na presidência do Fluminense os novos rumos do futebol 

adaptando essa agremiação a eles, aproveitando as oportunidades oferecidas pelo 

contexto. 

 

2.1.4 – Fluminense: Remodelação e sofisticação. 

 

Arnaldo Guinle assumiu a presidência do clube em um momento em que este 

deixava de ser apenas um local de divertimento dos moradores do bairro das Laranjeiras 

para se tornar uma instituição marcante na cidade. Em 1915, iniciaram-se as obras de 

“remodelação material, social e esportiva do clube” (Coelho Netto, 2002: 59). Uma 

nova sede foi construída em apenas seis meses, com nova mobiliária e colocação de 

instalações elétricas.  No campo, foi erguida uma arquibancada privativa de cimento 

com cerca de 50 metros para sócios e família, houve também um aumento das 

arquibancadas para o público geral permitindo que o estádio recebesse 5.000 pessoas, 

externamente seus muros foram ampliados fazendo com que os limites do clube 

atingissem da Rua do Roso até o início do Novo Mundo. Foram construídas novas 

quadras de tênis, um novo rinque de patinação, pista de tiro239, atletismo, vestiários com 

                                                 
237 A visita se deu em 1931. 
238 Arnaldo Guinle fez parte da comissão fiscal entre 1931 e 1942, retornou à presidência do clube de 06 

de dezembro de 1943 a 04 de fevereiro de 1946 (Coelho Netto, 2002). 
239 Arnaldo Guinle negociou com a Prefeitura a autorização da ampliação do terreno do clube da Rua do 

Roso que ia do último portão do clube até as vertentes do morro Novo Mundo em contra partida, o clube 

construíria uma pista de tiro para o Ministério da Guerra (Coelho Netto, 2002: 39 e Relatório de trabalhos 

sociais do FFC de 1915, p8). 
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escaninhos e bancos para descanso dos jogadores240. Ademais o número de associados 

subiu de 584 para 785 em apenas um ano241. 

Após as reformas, o clube não era só mais um local para a prática de esportes, 

tornou-se um espaço associativo para várias atividades lúdicas como chás dançantes, 

apresentação de poesias, seções de piano, cinema e atividade cívicas242. A nova sede foi 

inaugurada em 29 de Julho de 1915 com um baile realizado no rink de patinação onde 

foi apresentado, o primeiro hino do Fluminense com letra de Coelho Netto adaptado da 

música Its a long, long way to tipperary muito executada pelos marinheiros ingleses 

durante a primeira guerra (Coelho Netto, 2002: 37). Esse hino não durou muito, foi 

substituído no ano seguinte243. 

 O Fluminense foi o clube que mais arrecadou em 1915 com a venda de 

ingressos: 36:320$000244, o número era fabuloso para a época, isso por si só justificava 

ampliação do estádio, mais lugares, mais ingressos. Arnaldo Guinle percebeu essa 

tendência e a necessidade de colocar o Fluminense como um dos grandes clubes do 

Brasil, por isso não poupou esforços financeiros e políticos. O primeiro ponto para 

alavancar o prestígio do Fluminense foi a ampliação do estádio, com mais lugares, pois 

poderia mais facilmente sediar competições internacionais, outro passo seria o aumento 

do número de sócios em 1916 ele pulou para 1178 sócios, sendo que 280 eram 

honorários e beneméritos, figuras ilustres que prestavam serviço ao clube dando a ele 

uma distinção na sociedade245. Em 1916, o clube arrecadou com as mensalidades 

63:377$000 e com joias 8:525$000246. A fórmula para aumentar os sócios sem perder a 

seleção dava-se em parte pelo valor das mensalidades que eram de cerca de 10$000, 

valor superior ao de outros clubes. Além da barreira econômica havia as criadas pelos 

estatutos do clube como obrigatoriedade do novo sócio ser indicado por um antigo e a 

exposição do nome a uma comissão.  

                                                 
240 Ibidem e Relatório de trabalhos sociais do FFC de 1915, p25. 
241 Relatório de trabalhos sociais do FFC de 1915,  p40. 
242 Durante a primeira Guerra (1914-1918), o Fluminense criou um batalhão de reservistas que contou 

inicialmente com 83 inscritos, era uma demonstração de civismo, um movimento patriótico que enaltecia 

os associados do Fluminense que entendiam o conflito como uma extensão das disputas em campo 

perante as nações adversárias. A iniciativa ganhou força em outros clubes como o Bangu e a própria Liga. 

O Imparcial, 27 de junho de 1917. Álbum de recortes de jornais do FFC, s/p. 
243 Nas comemorações do décimo quarto aniversário do clube foi composto um outro hino oficial do 

Clube. Correio da Manhã, 13 de julho de 1916. Álbum de recortes de jornais do FFC, s/p. 
244 O Imparcial, 23 de janeiro de 1915. Álbum de recortes de jornais do FFC, s/p. 
245 Relatórios de trabalhos sociais do FFC de 1916, p27. 
246 Ibidem. 
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Mesmo com o aumento do número de sócios, a estrutura social e esportiva do 

clube exigiam mais recursos, pois os outros esportes não davam lucros, daí a 

necessidade de arrecadação com as partidas de futebol, o aumento daria ao Fluminense 

mais poder político dentro da liga. A reforma de seu estádio fazia parte desse processo, 

o aumento do público levava à necessidade de espaços maiores e mais confortáveis. Do 

total das receitas de 1916 de 141:275$000, 20%, 27:240$000, foram oriundas das 

rendas, segundo o relatório de 1917, o aluguel do estádio para os outros clubes rendeu 

17:857$000, o futebol deu um lucro líquido de 13:723$830 (Santos, 2010:128 e 129)247.   

Possuidor do melhor estádio do Rio de Janeiro, o Fluminense recebia as partidas 

entre times estrangeiros em excursão ao Brasil, como também jogos do selecionado 

brasileiro. Arnaldo Guinle aproveitou essas situações para promover o Fluminense e, a 

si mesmo. O Fluminense e o sobrenome famoso o tornaram um candidato natural à 

presidência da CBD. 

Possuir um bom time ajudava a atrair público para o estádio. Em 1917, o 

Fluminense voltou a ser campeão com uma equipe que se tornou lendária no futebol 

carioca. No campo da política esportiva, as relações entre o clube e a cúpula do futebol 

brasileiro estreitam-se cada vez mais com a chefia da delegação brasileira para o sul-

americano entregue a Mario Pollo, segundo no comando do Fluminense (Mazzoni, 

1950:117).  

Com tudo isso, o Fluminense era a escolha natural para sediar o campeonato o 

sul-americano do ano seguinte, o que fez o clube voltar a investir em obras na sede248. O 

clube ainda começou uma campanha de aumento de sócios que resultou em um número 

de 1274249. Esse considerável aumento em suas receitas possibilitava as grandes obras 

que o tornaria um dos maiores clubes da América Latina. 

As obras consumiam grande parte do que era arrecadado, as mensalidades não 

eram suficientes e o futebol era a única atividade que podia cobrir esses custos, 

inclusive das outras modalidades. O futebol deveria ser tratado de forma diferente, era 

preciso ter um grande time para conseguir vitórias e torcedores, daí o investimento em 

estruturas de treinamento e profissionais especializados, como J. A. Quincey Taylor, 

                                                 
247 Relatórios de trabalhos sociais do FFC de 1917, p45. 
248 Suas receitas no ano de 1917 chegaram a um total 549:887$530 sendo que 84:996$000 foram em 

donativos para as obras, 78:000$000 obtidos em hipotecas além de um saldo em caixa de 188:058$180 

denominado de conta corrente (Coelho Netto, 2002:160). 
249 Relatórios de trabalhos sociais do FFC de 1917, p38. 
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que veio para o Brasil para trabalhar como professor de Educação Física do colégio 

Anglo-americano em 1913. Em 1917, foi contratado para ser técnico do time do 

Fluminense. Mr Taylor fazia muitos treinamentos físicos. O clube construiu dormitórios 

e salas de massagem para os atletas com treinos pela manhã e bate bola. Os jogadores 

tomavam café no clube, após o treino recebiam massagens e só então eram liberados 

para o trabalho ou aulas, pois eram amadores. Muitas vezes havia treinos no final da 

tarde, em dias de jogos, jantavam no clube ou no restaurante Lamas e depois dormiam 

em regime de concentração250. 

Assim como em São Paulo, o campeonato carioca de 1918 foi paralisado devido 

à epidemia de gripe espanhola por 56 dias, só terminando no ano seguinte. Quando o 

campeonato parou, o clube teve quase todo o seu time acometido pela gripe e 

interrompeu os treinos, já tinha feito 15 jogos e vencido 12, assegurando o título, após o 

retorno decidiu deixar de jogar o último jogo contra o Carioca em luto pela morte de um 

de seus jogadores, Arquibald French, vitimado pela gripe251 (Coelho Netto, 2002:60). 

O Fluminense foi novamente o maior arrecadador em 1918. O Flamengo foi o 

clube que mais elevou a arrecadação, mostrou o crescimento de sua torcida e tornou-se 

o maior rival do Fluminense. Os quatro grandes (América, Botafogo, Flamengo e 

Fluminense) eram os responsáveis pelas maiores arrecadações e seu poder na liga era 

proporcional às suas rendas (Santos, 2010:163). 

Enquanto o sul-americano estava adiado em virtude da gripe espanhola, o 

Fluminense continuou trabalhando nas obras de sua sede. Era primeira vez que o Brasil 

sediaria os jogos e o prestígio do clube só crescia, o que se traduzia no aumento do 

número de sócios. Em 1916 havia 930 sócios efetivos, alguns sócios eram expulsos por 

não cumprirem as regras ou não pagarem as mensalidades por um longo período. Em 

1918 – com a euforia de novo campeonato e o prestígio do clube em sediar o sul-

americano – foram 2808 sócios, quase o triplo do número de 1916 (Coelho Netto, 

2002:160). 

A compra de imóveis para a ampliação do estádio foram as principais despesas 

nesse período. O clube precisou reconstruir quase toda a sua sede para sediar o torneio. 

As obras começaram em maio de 1918 quando contraiu um empréstimo no Banco do 

Brasil, endossado pelo presidente Arnaldo Guinle, o valor ultrapassava os dois contos 

                                                 
250 Diários de Training 1918 e 1919. Acervo Fluminense F. C. 
251 O jogador de futebol Arquibald French era inglês oriundo do Bangu A C, e convidado a ingressar no 

Fluminense em 1917, ajudando-o na conquista do  título carioca de 1918 (Coelho Netto, 2002:60).  
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de réis (Coelho Netto, 2002:67). Incentivados pelos Guinle, os sócios mais ricos 

cotizaram-se para ajudar. As contribuições financeiras individuais eram premiadas com 

a concessão de títulos de sócios honorários, beneméritos e remidos. Além disso, o bom 

relacionamento político dos Guinle facilitou os empréstimos necessários às obras.  

 Quanto mais crescia o patrimônio do clube, mais ele distanciava-se do perfil de 

outras agremiações. Leonardo Pereira demonstra que a mensalidade paga por um 

associado do Fluminense e do Flamengo em 1915 era de 10$000. No mesmo período, a 

joia de entrada no Fluminense era de 25$000 e a do Flamengo de 10$000. Este por sua 

vez igualou-se ao Fluminense em 1919. Enquanto isso, os novos clubes que surgiam 

pela cidade cobravam entre 1$000 e 3$000. As diferenças entre os clubes eram também 

diferenças sociais que acabavam por criar hierarquias que se refletiam no campo das 

disputas políticas pelo controle do jogo. Mesmo que o discurso fosse de união em prol 

do esporte “não impedia as tentativas de afirmação das distinções sociais e nem 

amenizava as tensões entre os diferentes grupos” (Pereira, 2000: 167). 

Mas o valor da mensalidade não era uma barreira inexpugnável, dentro do 

Fluminense, almejava-se que seus sócios deveriam ser o que havia de mais distinto na 

sociedade. Contudo não era possível impedir a entrada de “indesejáveis”. O escritor 

Coelho Netto – em sua revista Atheltic – solicitava que a diretoria revisse a lista dos 

associados para expulsá-los “pois estes associados frequentam o clube com a mesma 

intenção que Ulisses penetrou em Troia”252. O objetivo do escritor era impedir a entrada 

de um ou outro “intruso” como ocorreu com um sócio apelidado de “O Presença”.  

O Presença foi o apelido dado ao sócio de nome Carlinhos que chamava a 

atenção por frequentar o clube sempre com a mesma roupa em todas as ocasiões: o 

mesmo fraque com um cravo na lapela. 

 

Se lhe tentássemos traçar o perfil com uma só palavra, não 

encontraríamos outra senão – desbotado. Tudo nele, tinha cores 

indefiníveis: o cabelo ruço e o bigode ralo; os olhos amarelados 

e os dentes solitários e fuginosos; a gravata esverdeada e o 

fraque pardacento. [...] Ele costumava dizer com orgulho, que 

era sua obrigação fazer presença (Coelho Netto, 2002: 53). 

 

O sócio chamava tanto a atenção que acabou dando nome ao primeiro jornal 

interno de clube. O Presença foi lançado em 1917 por alguns adolescentes que queriam 

                                                 
252 Athlética, 03 de abril de 1929, p8. 



 

170 

 

fazer graça com os sócios, escondendo suas identidades, os jovens distribuíam 

gratuitamente um jornal de duas páginas datilografadas com uma de caricatura feita a 

lápis, quase todo o material era em tom de deboche253.  

 Se somente o valor da mensalidade e a joia de entrada no clube não fossem 

suficiente para impedir a entrada de sócios como Carlinhos, “O presença”, outros 

critérios subjetivos eram usados para evitar a entrada de “indesejáveis”254. Ser sócio do 

Fluminense impunha determinadas regras de comportamento implícitas no requinte do 

local, tais como utilizar casacas ou smokings no caso dos homens, já as mulheres 

deveriam trajar roupas especiais para cada ocasião. Para a prática de esporte exigia-se a 

compra de todo material esportivo, em sua maioria importado. O clube tentava se valer 

de vários mecanismos para que sócios como “O Presença” fosse uma exceção que só 

confirmava a regra. Essas práticas do Fluminense também eram aplicadas no Paulistano, 

frequentar o ambiente do “Glorioso” de São Paulo requisitava um custo financeiro e 

uma conduta moral.  

Em 1918, Arnaldo Guinle, na presidência da CBD, deixava clara a penúria da 

entidade para organizar o sul-americano255 e pediu recursos ao governo federal, “não se 

compreende como os esforços dos que já se dedicam aos desportos não sejam auxiliados 

e amparados, quando não orientados , pelo governo256”.  Os recursos, sobre forma de 

empréstimos, vieram especialmente para o Fluminense. Começavam nesse momento as 

relações entre o Estado e os clubes, costurado por acordos políticos e sociais dos 

membros da elite participantes tanto de uma esfera quanto da outra, muitas vezes das 

duas. O empréstimo avalizado pelo governo federal aproximava os interesses do Estado 

brasileiro em realizar o evento de forma grandiosa ao do Fluminense, que obteve 

facilidades para a ampliação e remodelação de sua sede 

O novo estádio – construído para o evento – era todo de concreto com 

arquibancadas imponentes (Figura 13). Não existia um consenso sobre a capacidade. 

                                                 
253 O jornal teve vida curta contando com apenas cinco números, sendo que um deles era falso. Mais tarde 

o jornal foi editado pelo próprio clube, tornando-se  o primeiro periódico oficial a descrever o dia a dia. 

Presença, arquivo Fluminense F. C. 
254 No estatuto aprovado em 1916 o clube impunha que a entrada de um novo sócio tinha que vir por 

indicação de um sócio mais antigo e esses novos teriam que ser aprovados em assembleia254 que também 

decidia sobre a exclusão e readmissão de sócios e a permissão de parentes, ou noivos (as) de 

frequentarem a sede social. Estatutos do Fluminense F.C. 1916. 
255 Sobre o torneio ver: Sander (2013) e Pereira (2000) 
256 Relatório da CBD, 1918. Apud: Sarmento, 2013:28. 
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Alguns afirmavam que cabiam até 30.000 pessoas. Segundo Paulo Coelho Netto, o 

estádio tinha capacidade para 18.000 indivíduos (2002:73). 

 

Figura 13257                                                               

O estádio do Fluminense fazia parte de um conjunto de obras realizadas pelo 

prefeito Paulo de Frontin. Nesse período foram abertas avenidas como a Atlântica em 

Copacabana e Vieira Souto em Ipanema. O Estádio simbolizava essa época de 

progresso. Não havia recursos disponíveis para o clube realizar todas as obras 

necessárias. Ainda convivia-se com as limitações econômicas do próprio país, 

dependente das economias externas, exportador de produtos primários, O Brasil não 

possuía naquele período indústrias capazes de suprir a necessidade de cimento e ferro, 

por exemplo. Todo esse material tinha que ser importado o que encarecia o custo, 

tornando o feito um ato metaforicamente heroico (Santos, 2010). 

O número de sócios, cerca de 2800 em 1919258, não era capaz de arrecadar o 

suficiente para a obra, foi necessária a abertura de um livro de ouro para angariar 

dinheiro a quantia total foi de 91:195$000, que ajudou na compra de novos terrenos 

para ampliação da sede (Coelho Netto, 2002:68)259.  

Outra obra importante do Fluminense foi a inauguração da piscina que se tornou 

um acontecimento na cidade. Construída para abrigar as provas de natação e waterpolo 

                                                 
257 O estádio do Fluminense para o sul-americano - 1919. Revista do Fluminense F. C. Ano 1, Número 1, 

01 de Julho de 1954, p22. 
258 Relatório dos trabalhos sociais do Fluminense F. C. de 1920, p29. 
259 Foram adquiridos os terrenos entre o número 15 da Rua Retiro da Guanabara (atual Álvaro Chaves) e 

o número 92 da Rua Guanabara – atual Pinheiro Machado (Coelho Netto, 2002: 67-68). 
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dos jogos. “O pavilhão é cercado de jardineiras, onde estão plantadas samambaias e 

gerânios em grandes vasos onde se levantam belas azaleias”260. Seu interior era 

composto de duas partes: primeira, um grande edifício onde ficava o tanque com 

tobogã, trampolim e as dependências dos espectadores; na outra parte um outro edifício 

que servia como vestiários261. A piscina possuía 30 metros de comprimento e 17 de 

largura, com 3,5 de profundidade, dotada de um trampolim para saltos ornamentais de 

um a seis metros de altura, seu interior era revestido de azulejos brancos e acabamento 

em cerâmica com corrimões por toda a borda262. Possuía, ainda, uma cobertura de telhas 

francesas, abrigando em suas arquibancadas, de 470 metros divididos em cinco filas de 

94 metros, cerca de 2.000 pessoas, para melhor comodidade foram feitas 28 cabines 

com aparelhos sanitários e chuveiros com água doce, além de vestiários para 

senhoras263. O tanque da piscina foi cavado na rocha e a água foi capitada diretamente 

do mar através de canalização especial ligada à subestação de águas do Flamengo264. A 

galeria destinada aos sócios possuía tribuna de honra e era sustentada por belas colunas 

brancas com espaço para bandas de música (Figura 14)265.  

A 21 de janeiro de 1919, o cardeal Joaquim Arcoverde lançou a bênção 

inaugural da piscina com direito a discurso de Coelho Netto em forma de canto 

pindárico266. Após o discurso, foi executado o Hino Nacional com a presença do 

presidente da República e autoridades ministeriais, após isso houve uma partida de 

waterpolo entre os infantis e adultos do Boqueirão com os da Guanabara267. 

 

                                                 
260 Correio da Manhã, 29 de janeiro de 1919. Álbum de recortes de jornais do FFC s/p. 
261 Ibidem. 
262 Ibidem. 
263 Coelho Netto (2002: 67-70) e Correio da Manhã, 29 de janeiro de 1919 Álbum de recortes de jornais 

do FFC, s/p. 
264 Ibidem  
265 O custo da obra da piscina foi de 414:968$162, o total das obras, que incluía além da piscina, a nova 

sede, o estádio, quadra de tênis, linha de tiro, bar externo, quadra de basquete foi de 5.000 contos. A 

construção do estádio custou 840:717$701, para fazê-lo o governo federal autorizou o Fluminense a 

lançar um empréstimo de 5000 contos com a emissão e títulos de 50:000$000 e 100:000$000 a juros de 

7% ao ano, a totalidade desse empréstimo foi coberta pelos sócios e o clube hipotecou seu terreno no 

valor de 600.000$000 e de seu ativo como garantia (Coelho Netto, 2002:73). Foi uma obra cara se 

levarmos em consideração o período da guerra. Coelho Netto (2002: 67-70) e Correio da Manhã, 29 de 

janeiro de 1919 Álbum de recortes de jornais do FFC, s/p. 
266 “Píndaro foi o cantor dos vencedores dos jogos olímpicos da velha Grécia” Correio da Manhã, 29 de 

janeiro de 1919, Álbum de recortes de jornais do FFC s/p.  
267 Correio da Manhã, 29 de janeiro de 1919. Álbum de recortes de jornais do FFC s/p. 
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Figura  14268 

 

Com o estádio e a piscina prontos, o clube recebia as delegações estrangeiras 

para o primeiro campeonato sul-americano realizado no Brasil, maior evento esportivo 

já feito na República, o momento era de orgulho para o clube e seu estádio era descrito 

pela imprensa como “o vasto e elegante estádio do glorioso campeão da cidade”269 ou 

“o mais belo monumento da América Latina” (Pereira, 2000:135). O Fluminense atraiu 

os olhares de todo o país como o mais importante e distinto clube do Brasil naquele 

momento “O grêmio desportivo mais bem constituído de nosso País que honra o nome 

do futebol pátrio”270. 

A organização do torneio foi dada a Mario Pollo (Sarmento, 2013:29). Arnaldo 

Guinle recebeu as delegações estrangeiras promovendo banquetes, passeios turísticos e 

exibição no Fluminense da peça “O Intruso”, de Coelho Netto, com artistas da 

Companhia Dramática Nacional (Sander, 2009:39). Os treinos eram frequentados por 

cerca de 8.000 torcedores que pagavam ingresso para ver jogadores como Sergio Pereira 

e Friedenreich do Paulistano, além de Marcos de Mendonça, Lais e Fortes do 

Fluminense, respectivamente representados na figura a seguir. (Figura 15). 

 

                                                 
268 A piscina coberta. Revista do Fluminense F. C. Ano 1, Número 1, 01 de Julho de 1954, p22. 
269 Vida Sportiva, nº. 80, 10 de maio de 1919, p5. 
270 Vida Sportiva, nº. 102, 19 de Julho de 1919, p22 
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Figura 15271 

 

Dentro de campo, o time do Fluminense vivia seu esplendor vencendo pela 

terceira vez o campeonato carioca. Consagrou-se como o maior clube do Rio de Janeiro, 

só rivalizava com o Paulistano de São Paulo, eram os maiores do Brasil. O clube 

liderava em arrecadações já que os títulos aumentavam o número de simpatizantes. O 

jogo final contra o Flamengo foi o de maior renda do campeonato 15:188$000 (Santos, 

2010:221). 

As obras no Fluminense só foram totalmente finalizadas em 1920 com a 

inauguração da nova e ostentosa sede com os vitrais franceses em sua fachada, contava 

com sala de bilhar, biblioteca, bar, restaurante, e barbearia. Antes do início do baile de 

inauguração foi colocada uma placa de bronze homenageando Arnaldo Guinle pelos 

esforços dedicados ao desenvolvimento do Fluminense272. Cada parte da sede foi 

inaugurada com uma grande festa como a que ocorreu na tarde de 21 de abril de 1920 

para a inauguração do bar do clube que, por curiosidade, não vendia cerveja. 

 

Foi uma festa elegantíssima a da inauguração do bar do 

Fluminense Foot-ball Club, na tarde histórica de 21 corrente. O 

Pavilhão recosta-se ao flanco do monte, comunicando-se, por 

escaleira de pedra, com o terrapleno onde, em mesas floridas, 

foi irrepreensivelmente feito, pela casa Avelar, o serviço de chá 

e gelados273.  

 

A construção de uma sede suntuosa, de uma piscina exemplar e de um estádio 

admirável não significava apenas um embelezamento e uma modernização do clube que 

representava a criação de símbolos que ajudaram a construir uma determinada imagem 

                                                 
271

 Fonte: site Baú do Futebol <https://jogosdaselecaobrasileira.wordpress.com,> último acesso: 30 de 

maio de 2015.  
272

A inauguração da nova sede social do Fluminense foi marcada por discursos de agradecimentos à 

figura de Arnaldo Guinle e à diretoria. O presidente foi considerado como um dos principais responsáveis 

da reforma e teve elogiada sua administração e sua distinção como seleto sportmen. O Paiz, 18 e 20 de 

novembro de 1920, Álbum de recortes de jornais do Fluminense F C, s/p. 
273 Athlética, 24 de abril de 1920, p6 

https://jogosdaselecaobrasileira.wordpress.com/
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do Fluminense como um espaço restrito a uma parcela da sociedade que aspirava 

solidificar nesse espaço um ideal de comunidade baseado na polidez, na elegância, no 

refinamento, marca de uma identidade que a distinguia do restante da população. “A 

disposição estética é a dimensão de uma relação distante e segura com o mundo e com 

os outros, é uma expressão distintiva de uma posição privilegiada no espaço social” 

(Bourdieu, 2008a:56).  O salão do Fluminense refletia um gosto pela superficialidade 

ornamental e demasiadamente refinada. Assim como nos textos parnasianos de Coelho 

Netto274, o clube convidava os sócios a desfrutar dos prazeres disponibilizados por ele. 

Por outro lado, a construção de um estádio capaz de abrigar tanta gente de 

origem bem diversa dos sócios frequentadores desse salão, demonstrava que a imagem 

do Fluminense fora de seus muros adquiria um caráter popular, a administração de 

Arnaldo Guinle fez com que o clube extrapolasse suas dimensões e fosse mais do que 

um espaço refinado. Diferentemente do Paulistano, o clube não ficou alheio ao que 

acontecia no futebol, crescendo só para seus sócios. A expansão patrimonial do clube 

carioca foi feita para responder as necessidades de expansão que o futebol precisava 

com a sua popularização. Tal fato é fundamental para compreensão do distanciamento 

que o clube carioca aos poucos tomaria em relação à agremiação paulista. 

Após a conquista do campeonato de 1919, o time de futebol apresentou um 

declínio técnico, perdeu alguns de seus principais jogadores como Marcos de Mendonça 

e não conseguiu repetir as performances vitoriosas em campo. O ano de1921 foi um dos 

piores na história do Fluminense. Após liderar um movimento pela diminuição do 

número de clubes no campeonato, o time ficou em último lugar e teve que disputar sua 

manutenção na primeira divisão com o Vila Isabel. Além disso, assistiu ao Flamengo 

assumir a hegemonia do futebol carioca ao conquistar o bicampeonato (1920/21). O 

campeonato de 1922 foi bastante tumultuado, o clube buscou recuperar-se do insucesso 

do ano anterior, mas viu o título escapar para o América. Neste ano foram constantes as 

reclamações sobre os erros de arbitragem e invasões de campo. O América, já campeão, 

recusou-se a jogar uma nova partida com o Fluminense que havia sido anulada pela liga. 

O Fluminense exigiu a punição do clube, o que acabou não acontecendo (Mazzoni, 

1950:166).   

                                                 
274 Coelho Netto foi muito criticado por Lima Barreto, por ser um escritor de salão. A polêmica entre 

Lima Barreto e Coelho Netto, envolvia a não aceitação do primeiro na Academia Brasileira de Letras 

fundada por Netto. Sobre o assunto ver: Sevcenko (2003) e Pereira (2000). 
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 Depois de um longo período, o Fluminense voltou a conquistar o campeonato 

carioca em 1924 e cedeu seis jogadores para a seleção carioca de 1925: Haroldo, Fortes, 

Zezé, Lagarto, Nonô e Nilo (Sant’Anna,1925:105). Esta equipe foi formada apenas de 

jogadores do Flamengo e do Fluminense. 

As derrotas em campo entre 1920 e 1924 não abalaram o prestígio político do 

clube que foi reafirmado com a indicação para, novamente, sediar as competições dos 

jogos sul-americanos de 1922. Em um ano de eleições presidenciais, realizavam-se as 

comemorações para o centenário da Independência do Brasil, entre muitas atividades 

que visavam promover a nação interna e externamente, estavam os jogos com 

competições de remo, natação, polo aquático, boxe, esgrima, tiro, hipismo, tênis, 

basquete, atletismo e evidentemente futebol.  

Não foi um ano fácil, apesar das comemorações clamarem por um clima de 

união nacional, foi um período conturbado. Em fevereiro realizou-se a Semana de Arte 

Moderna em São Paulo, quando a nacionalidade foi questionada e as críticas ao quadro 

político foram evidenciadas. A eleição do mineiro Arthur Bernardes para presidente da 

República gerou diversos protestos. O ápice da tensão política eclodiu em julho com a 

revolta do Forte de Copacabana275, que culminou com o fuzilamento dos revoltosos em 

plena calçada de Copacabana, este episódio iniciou o denominado movimento 

tenentista. 

Esse clima conturbado também manifestou-se na organização dos jogos sul-

americanos. Para as obras o governo subsidiou 300:000$000 para a CBD (Sarmento, 

2009:28). Porém o dinheiro rapidamente esvaiu-se e o novo presidente Oswaldo Gomes 

(também ligado ao Fluminense), culpabilizou a gestão anterior de Macedo Soares276 

(ligado a São Paulo e membro da diretoria do Paulistano). Em meio às acusações, o 

prefeito de São Paulo – Washington Luís – tentou levar a competição para sua cidade 

criticando a ampliação do estádio do Fluminense e prometendo construir um grande 

                                                 
275

 A revolta dos 18 do Forte de Copacabana teve a participação de 17 militares e um civil. Suas causas 

foram o descontentamento com a eleição de Arthur Bernardes, o monopólio político das oligarquias de 

São Paulo e Minas Gerais na chamada Política do café com leite, as fraudes eleitorais e principalmente a 

prisão do Marechal Hermes da Fonseca, ex-presidente do Brasil e presidente do Clube Militar, solicitada 

pelo presidente da República Epitácio Pessoa, pois o Marechal havia feitos críticas ao processo eleitoral. 

Ver: Fausto, 1977. 
276 Arnaldo Guinle presidiu a CBD entre 1916 e 1920 sendo substituído por Ariovisto de Almeida Rêgo 

(1920 – 1921), após este foi eleito José Eduardo de Macedo Soares (1921-1922). 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Ariovisto_de_Almeida_R%C3%AAgo
https://pt.wikipedia.org/wiki/Jos%C3%A9_Eduardo_de_Macedo_Soares
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estádio em São Paulo. A estratégia não funcionou e os jogos acabaram ficando 

novamente na capital federal (Sarmento, 2009:20-21)277.  

O Fluminense recebeu os jogos, mas dividiu as competições com os outros 

clubes cariocas. Em sua sede foram abrigados, além do futebol, o boxe, polo aquático, 

esgrima, atletismo e tiro. O basquete e o hipismo seriam no Flamengo, Payssandu, Vila 

Militar e Jockey Club. Para as obras foi chamado o arquiteto Hypólito Pujol Jr, um dos 

maiores especialistas em concreto armado do país (Santos: 2011:6)278. Apesar disso a 

competição consolidava o Fluminense como o clube mais expressivo da cidade. Com 

um patrimônio invejável e a liderança política de Arnaldo Guinle, o Fluminense tornou-

se um dos maiores clubes do Brasil como fica claro na excursão feita à Bahia em 1923. 

Com uma delegação chefiada por Coelho Netto, as equipes de tênis e futebol 

tiveram seu maior momento de glória ao serem recebidas pelas mais altas autoridades 

locais desfilando em cortejo de automóveis pela cidade279. A popularidade do clube era 

tão grande que bondes extras foram colocados em circulação no dia do jogo contra a 

Associação Athletica280, demonstrando o prestígio nacional alcançado pelo Fluminense.  

 

É justo, justíssimo o orgulho com que a Bahia hospeda a ilustre 

delegação do club, que pelos seus méritos inconfundíveis, por 

sua vida, que é uma marcha ininterrupta de conquista em 

conquista, para os altos destinos do sport, soube constituir-se o 

ponto culminante da glória esportiva do Brasil281. 

 

 O prestígio do Fluminense refletia o quanto o futebol desenvolvia-se por todo o 

país na década de 1920 influenciado pelo Rio de Janeiro e por São Paulo. A 

popularidade do clube era maior do que os princípios elitistas atribuídos a ele, o que 

mais importava para o povo baiano era a visita a seu estado de um grande clube pioneiro 

                                                 
277 O historiador Malaia Santos analisa o evento trabalhando os aspectos econômicos, o autor demonstra 

que em 1922 o Fluminense não conseguiu obter um empréstimo hipotecário como em 1919, pois o clube 

acumulava dívidas no valor de 2:500:000$000. Entretanto através de um decreto lei assinado pelo 

presidente Epitácio Pessoa, o clube conseguiu uma autorização para captar recursos através da emissão de 

debêntures (obrigações ao portador) no valor de 100$000 cada uma, podendo chegar ao máximo de 

5.000:000$000, ou seja, 50.000 títulos pagos com juros de 7% ao ano em parcelas semestrais quitadas em 

30 anos. Para tal, Guinle conseguiu da assembleia dos sócios o total apoio para o empreendimento 

argumentando que as receitas eram suficientes para enfrentar as dívidas . Em 1922, o clube possuía 3.580 

sócios, as joias e as mensalidades foram elevadas para 200$000 e 20$000, respectivamente. Apesar de 

todo o investimento, o clube teve um déficit de 114:807$847 devido ao aumento de despesas com salários 

dos funcionários e por isso anunciou um aumento de 5$000 nas mensalidades (Santos, 2013: 68-69). 
278 Relatórios dos trabalhos sociais do Fluminense F. C. referente ao ano de 1922, p42. 
279 O Imparcial, 01 de abril de 1923. Álbum de recorte de jornais do FFC, s/p. 
280 Diário da Bahia, 02 de abril de 1923. Álbum de recorte de jornais do FFC, s/p. 
281 Idem, 01 de abril de 1923. Álbum de recorte de jornais do FFC, s/p. 
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na prática do futebol. Um clube de expressão nacional, chefiado por um dos maiores 

nomes da literatura nacional. 

  

Unem-se para a justificação do jubilo que vai hoje por todos os 

corações baianos, esses dois motivos relevantes: a longa e 

fulgida história de que se tece a vida do Fluminense e o nome 

consagrado do eminente vulto que lhe preside a embaixada282.  

 

 A ligação de um literato com o futebol não correspondia a um contrassenso, 

conforme o futebol ganhava espaços, os intelectuais não ficaram avessos ao seu 

desenvolvimento; alguns atacavam o futebol como Graciliano Ramos e Lima Barreto, 

mas, a maioria o defendia como Coelho Netto, Monteiro lobato e Alcântara Machado , 

escritores de todas as tendências vão abordar o tema demostrando que o esporte 

tornava-se cada vez mais importante para grande parte da população283.  

 

2.1.5 – Antônio Prado Junior e Arnaldo Guinle: analise comparativa. 

 

Ao analisarmos as administrações de Antônio Prado Junior e Arnaldo Guinle em 

seus respectivos clubes, percebemos que o papel exercido pelos dirigentes durante o 

amadorismo pode ser analisado levando-se em consideração a teoria de reciprocidade de 

Marcel Mauss. Esta implica um circuito pelo qual se movimentam pessoas e coisas a 

partir de três fundamentos: Dar, Receber e Retribuir (Mauss, 2003: 104-114). O Dar 

seria a ação doadora do doador não só do ponto de vista financeiro, mas do tempo 

dedicado, o Receber aconteceria na aceitação da dádiva pelo recebedor e da liderança do 

doador e a Retribuição seria a retomada do objeto dado, pois seria a obrigação que 

estaria no cerne da circulação dos outros dois, a retribuição mantem a memória do 

doador na trajetória do tempo. O dever de retribuir avalia o sucesso das trocas, 

aprofundando os vínculos, a retribuição fundamenta-se no princípio da própria 

reprodução da sociedade (Mauss, 2003:115). 

 Transmutada tal teoria para o esporte, o dirigente pode doar, pois controla o 

dinheiro, transformando isso em um poder sobre uma entourage que gravita em torno 

dele, a força da dádiva faz com que aquele que a recebe, precise retribuir. Para Damo 

(2002), essa relação de Dar, Receber e Retribuir assume uma configuração social e 

simbólica em uma cadeia de reciprocidades múltiplas, a força do dirigente reside na 

                                                 
282 Ibidem. 
283 Sobre o tema ver: Pereira, 1993. 
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crença dos grupos que o reconhecem, quer dizer, são as configurações sociais que 

geram a possibilidade da doação responsável pela orientação e manipulação do clube. 

Tão importante quanto o ato de doar é a diluição da doação nas relações de 

honra, fidelidade e prestígio. A serviço da acumulação de bens políticos, o uso do 

capital econômico, que se faz de forma aparentemente generosa, emerge como a 

principal forma de manter o poder político, multiplicar seu prestígio no clube e no 

universo esportivo.  

A imagem de um abnegado servidor do clube e do esporte era constantemente 

explicitada pelos diversos discursos proferidos nos órgãos de imprensa e nas cerimônias 

clubísticas, como a que concedeu a Antônio Prado Junior o título de “Patrono Perpétuo 

do clube”284: 

 

Ontem o C. A. Paulistano prestou ao seu presidente o sr. 

Antônio Prado Junior, um dos nossos mais esforçados e 

esclarecidos esportistas e o principal fator do grêmio do Jardim 

América, uma significativa homenagem, que constou da posição 

de uma placa comemorativa no salão nobre do clube e a entrega 

de um pergaminho considerando-o patrono perpétuo do clube285. 

 

A placa está no salão de reuniões dedicada a ele com os dizeres: 

 

A Antônio Prado Junior que com ânimo viril e nobres 

inspirações, consagrou patriótica e abnegadamente ao Club 

Athletico Paulistano e à causa da Educação Física, os mais belos 

feitos de energia e capacidade, os seus consórcios agradecidos 

(São Paulo, Setembro de 1921)286. 

 

 Para Huizinga, “O clube pertence ao jogo como o chapéu à cabeça” (Huizinga, 

2007:14), ou seja, os clubes devem ser pensados como um lugar de transmissão de 

valores em que se tematizam questões sem os quais a compreensão sobre o seu papel 

social seriam impossíveis. O clube também é um espaço de articulação política, de 

poder, que como a maneira do estado se ópera organizando relações, distribuindo cargos 

e posições de prestígio (Damo,2007).  

                                                 
284 Relatórios de trabalhos sociais  do C. A. Paulistano – 1921, publicado em 1922, p49. 
285 O Estado de São Paulo, 10 de outubro de 1921. Álbum de recorte e jornais do CAP, p138. 
286 Salão de reuniões do CAP. 
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Para a compreensão dessa relação entre os clubes e seus representantes, é 

necessária a análise das diversas configurações assumidas pelos dirigentes esportivos 

que atuavam nos clubes responsáveis pelas transformações internas da agremiação. 

 Com a popularização do futebol, passou-se a denominar o dirigente esportivo de 

“cartola”. O termo, segundo Bernardo Buarque de Hollanda, é polissêmico, abarca um 

conjunto ampliado de dirigentes esportivos, desde aqueles que transitam na burocracia 

estatal, quanto aos que pertencem ao universo clubístico. Essa denominação vinculada 

de início aos dirigentes do Fluminense, pelo caráter elitista atribuído ao clube, circularia 

até a década de 1960.  Cartola é um termo assumido como pejorativo cujo intuito é 

ironizar o estilo supostamente refinado da elite esportiva, a forma de vestimenta com 

casaco e cartola foi carnavalizado pelas classes subalternas. O cartola seria aquele 

situado no topo da escala de poder no clube, que usufruía das regalias oferecidas pela 

posição. Responsável pela política do microcosmo do futebol, função que ficou mais 

destacada a partir dos anos 30 com a querela entre amadorismo e profissionalismo 

(Hollanda, 2010:120). 

Apesar da imagem do dirigente ter se expandido com o profissionalismo, ao 

analisarmos a trajetória de Antônio Prado Junior e Arnaldo Guinle como presidentes de 

seus clubes, percebemos que a figura do dirigente esportivo não pode ser associada 

apenas à adoção do profissionalismo. Ele já existia, e com muita ênfase, durante o 

amadorismo com características muito semelhantes às atuais. Podemos acrescentar que 

a forma de atuação dos dirigentes esportivos tem suas origens durante o amadorismo, 

lembrando que até hoje é uma atividade não remunerada e diletante, movida em tese 

pela paixão ao clube. Esses sujeitos sociais são homens proeminentes e distintos que 

possuem o “espírito do amadorismo” mesmo com uma situação de profissionalização 

disfarçada ou não. A manutenção do ethos amadorístico justifica-se para reforçar e 

assegurar a hierarquia e posições de mando no interior dos clubes. Característica que se 

mantém mesmo após a adoção oficial do profissionalismo “diretor e torcedor, malgrado 

todas as diferenças hierárquicas, continuariam a ser verso e reverso da mesma medalha, 

partilhando uma mentalidade amadora muito próxima entre si (Hollanda, 2010:132 -

133). 

Figuras como Antônio Prado Junior e Arnaldo Guinle representavam a própria 

imagem que se construiu de um bom dirigente: ricos, famosos, com forte influência 

social pelo sobrenome familiar e bom trânsito na imprensa. Sóbrios nas suas 
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colocações, não aparecendo tanto, a não ser nos momentos decisivos, como fiel da 

balança. Suas convicções não são limitadas a seus clubes, mas ao esporte em geral, 

visavam seu aperfeiçoamento e desenvolvimento. Essa imagem se contrastava com o 

dirigente mais efusivo e brutalizado, associado a clubes de subúrbios, vistos como maus 

dirigentes que só pensam nos interesses de suas agremiações e não no bem do esporte.  

Ao analisar a disputa entre Antônio Prado Junior e Arnaldo Guinle pelo controle 

político do COI, Danilo Lemos em sua dissertação de mestrado, defendida na área de 

Educação Física, na USP287, afirma que no âmbito pessoal, a relação entre os dois era 

cheia de altos e baixos, eles tiveram desentendimentos por conta das instituições 

esportivas que presidiam e pela organização do futebol brasileiro, em especial na 

tentativa de fundação de uma confederação que unificasse o esporte no Brasil, que 

culminou com a criação da CBD dominada por Guinle (Lemos, 2008). No âmbito dos 

clubes os dois se desentenderam pela posse da Taça Ioduran288. Contudo estiveram 

juntos nos princípios de defesa do amadorismo e na fundação do COB (Comitê 

Olímpico Brasileiro) em 1935.  

Embora viessem do mesmo círculo cultural, entendemos que, pela biografia de 

suas famílias, o dirigente paulista originava-se de uma “linhagem” mais tradicional, de 

origem rural que apresentava traços de uma nobreza adquirida com valores arraigados à 

terra natal, enquanto os Guinle – imigrantes ascendentes junto com a república e a 

capital federal – apresentavam características mais urbanas e cosmopolitas. Embora os 

dois sofressem forte influência da europeização dos costumes a partir do final do século 

XIX, suas origens levaram ao desenvolvimento de personalidades distintas, Antônio 

Prado era mais efusivo, emocional e conflituoso, havia sido um atleta de destaque e 

gostava da fama e da vida social. Arnaldo Guinle era mais discreto em sua vida pessoal, 

agia racionalmente, buscava sempre a conquista do espaço político e conciliava os 

diversos interesses. Entendia o momento político, recuava em suas concepções pessoais 

para viabilização de um projeto de maior alcance, como ocorreu com o apoio do 

Fluminense ao profissionalismo no início dois anos 1930.   

Com semelhanças e diferenças, Antônio Prado Junior e Arnaldo Guinle foram 

protótipos dos dirigentes que possuíam a capacidade de incorporar as características 

                                                 
287

 LEMOS, Danilo Luis Rodrigues. A História social do movimento olímpico brasileiro no início do 

século XX. São Paulo. 2008. Dissertação de Mestrado. 
288 Taça oferecida pelo laboratório Ionduran, ao vencedor de um jogo entre o campeão carioca e o 

campeão paulista, teve sua duração entre 1913 e 1920. 
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atribuídas ao clube. É nesta capacidade de articular o imaginário do clube e sua prática 

social que residia a magia que esses presidentes pareciam emanar. Concordando com 

Burlamaqui, se os clubes de futebol são microcosmos refletidos do Estado Nação, o 

presidente pode afigurar-se com o líder carismático e salvador, aquele que aparece em 

momento de crise dotado de poderes mágicos (Burlamaqui, 2013:153). Esses cartolas 

representavam a própria entidade, exalavam um carisma construído pelo êxito na 

administração e na vitória esportiva, “somente aqueles vencedores é que serão dignos de 

culto e lembrados a longo e médio prazo” (Burlamaqui, 2013:154). 

A imagem do Paulistano e do Fluminense como clubes de elite perpetuaram-se 

pelo carisma de seus presidentes, em uma circularidade entre o estilo de direção e a 

imagem dos dirigentes, eles representaram o próprio ethos do grupo social, ou seja, o 

que o dirigente é, torna-se o que o clube é. Antônio Prado Junior e Arnaldo Guinle eram 

ricos e sofisticados assim como os seus clubes. Essas agremiações eram, portanto, como 

“comunidades imaginadas” (Anderson, 2008). Os dirigentes representavam as tradições 

dessa comunidade clubística, seus sistemas de códigos e de habitus, consentindo extrair 

dos sócios do Fluminense e do Paulistano uma “nobreza” atribuída a uma noção de 

riqueza aristocratizada. Seus legados continuaram pois a maior parte dos dirigentes – 

que os sucederam – vieram de camadas médias e altas da sociedade, com fortes vínculos 

familiares ou de amizades com o patrono289. 

Seguindo a premissa de Gertz (1978b), que compreende o jogo como drama, o 

esporte é uma fábrica de alteridades e identidades, aceitando que uma série de valores 

possa ser discutida.  As longas administrações de Prado Junior e Guinle tiveram um 

caráter de doação adquirindo uma característica patrimonialista, essas doações foram 

feitas ao longo de muitos anos, representavam o modelo do “patrão-mecenas” discreto, 

implicando não em uma paixão cega, mas na temperança e em um equilíbrio moral e 

detalhista necessário para dar a suas agremiações uma alma, uma identidade. À 

comunidade esportiva, restava receber a dádiva de seu patrono e beneficiar-se com ela, 

promover o esporte, em seu nome e de seu protetor. Não há possibilidade de o doador 

existir sem a capacidade de receber daquele que se beneficia da doação, portanto, ao 

clube e seus associados cabe usufruir da doação dentro dos princípios e regras 

                                                 
289 No caso do Fluminense, sobrenomes de destaque durante a administração de Arnaldo Guinle, como 

Mario Pollo, os Carneiro de Mendonça e os Coelho Netto, assumiram a presidência ou cargos de muita 

influência, assim como no Paulistano em que, após a saída de Antônio Prado Junior, em 1955,  Fernando 

Amaral assumiu a presidência do clube.  
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estabelecidas pelo doador que passa a ser a própria representação da instituição, que se 

reconhece na forma de pensar e agir de seu patrono. Por tudo, isso é correto afirmar que 

existe uma conexão entre as formas desses dois dirigentes administrarem e as 

representações historicamente construídas e entronizadas no imaginário dos clubes. 

As gestões do Fluminense e do paulistano refletiam o cosmopolitismo e 

otimismo reinante nas duas cidades, o crescimento econômico e as reformas urbanas 

estabeleciam um desejo pela modernidade, finalmente o século XX havia chegado para 

superar o Brasil rural do século XIX. O progresso chegava e com ele as praticas 

esportivas ganhvam contornos mais definidos. Novos esportes, surgidos com a 

modernização tecnológica, foram adotados pelos segmentos mais enriquecidos da 

sociedade, o futebol ganhou a concorrência de novos modismos esportivos, constatados 

nas obras de ampliação feitas nas sedes do Paulistano e do Fluminense, que abriram 

mais espaços para outros esportes, que não o futebol, em especial aqueles que 

permitiam a presença feminina. 

 

2.2 - O esporte como elemento de distinção social e corporal. 

 

Realizada a 21 de dezembro entre Flamengo e Fluminense a partida que decidiu 

o campeonato carioca de 1919 foi também o grande momento do goleiro Marcos 

Carneiro, do atacante Welfare e seus companheiros no Fluminense.  O goleiro teve uma 

atuação impecável defendendo um pênalti e realizando três defesas na jogada seguinte a 

cobrança da penalidade290. 

 O jogo despertou grande interesse em toda a cidade, a imprensa dava total 

cobertura ao evento, o jornal O Paiz chegou a dizer que o jogo era a “preocupação 

máxima da cidade”291, “o maior acontecimento da história do futebol carioca”292. Uma 

multidão compareceu ao estádio do Fluminense293. Os portões foram fechados mais de 

uma hora antes da partida, calcula-se que cerca de 5.000 pessoas ficaram do lado de 

fora. Os 18.000 presentes294 pagaram um ingresso de 5.000$000 para as arquibancadas e 

                                                 
290 O Paiz, 22 de dezembro de 1919. Álbum de recorte de jornais do FFC, s/p. 
291 Ibidem. 
292 Ibidem. 
293 Ibidem. 
294 O Jornal do Commercio fala em 30.000 pessoas.  Jornal do Commercio, 22 de dezembro de 1919. 

Álbum de recorte de jornais do FFC, s/p. 
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1.000$000 para geral295. Entre os convidados estavam o presidente da República, 

Epitácio Pessoa, o Ministro da Marinha e o chefe de polícia296. 

A vitória do Fluminense por 4 x 0 culminou com a conquista da Taça Colombo 

de forma definitiva. Após o jogo uma grande festa popular realizou-se, a vitória foi 

saudada com uma banda de clarins e salva de 21 tiros de canhões, o presidente ofereceu 

11 medalhas de ouro para os campeões, ademais os jogadores foram carregados pelos 

torcedores para uma volta olímpica, à frente o batalhão naval297.   

Ao observar o envolvimento popular nos jogos que decidiram o campeonato 

carioca e o campeonato paulista de 1919, percebemos que essas partidas possuem 

múltiplos significados simbólicos, pois ao mesmo tempo em que representaram o 

coroamento de um determinado tipo de futebol marcado pela distinção, sofisticação e 

cavalheirismo de uma plateia seleta, representaram também o fim desse tipo de futebol 

restrito a partir da participação popular efusiva comemorando a vitória de seus times. 

Por mais que o caráter elitista da organização interna dos clubes permanecesse, o 

futebol adquiriu um outro significado capaz de empolgar pessoas de todos os grupos 

sociais. 

Essa mudança trazia novos elementos ao futebol que pareciam incomodar aos 

setores mais tradicionais do campo esportivo. A revista Atlética, de 06 de fevereiro de 

1920, criticou a postura do Fluminense por ter dado aos jogadores tricampeões o título 

de sócio remido do clube. Essa regalia ocorria quando um associado pagava uma grande 

quantia de uma só vez e ficava isento de mensalidade. A revista levanta que um título 

deste custaria dois contos de réis e que isso era uma forma de remunerar indiretamente 

os jogadores. Para o periódico, a atitude ao invés de homenagear os atletas os desonrou, 

pois o pagamento tornou a conquista uma “bravura mercenária”298. À medida que o 

futebol popularizava-se, começava-se demonstrar as contradições do regime amador. 

 Ao longo da década de 1920 é possível perceber que o futebol rapidamente vai 

perdendo seu caráter de distinção e assumindo uma postura mais popular, essa 

popularização do futebol deve ser entendida como uma popularização das praticas 

                                                 
295 O Paiz, 14 de dezembro de 1919. Álbum de recorte de jornais do Fluminense FC, s/p. 
296 Ibidem. 
297 O Paiz, 22 de dezembro de 1919 e Netto (2002:62). Álbum de recorte de jornais do Fluminense FC, 

s/p. 
298 Revista Athletica, 06 de fevereiro de 1920, p20. 
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esportivas, mesmo aquelas em que a maioria da população não tinha acesso como o 

automobilismo e a aviação. 

Embora o futebol fosse o preferido, modismos como a aviação,  o 

automobilismo e motociclismo atraiam a atenção. Os aviadores sempre ganhavam 

destaque na imprensa pela grandeza da então recente invenção. O primeiro grande 

evento da aviação foi a chegada a São Paulo de Lafay e Verdier, vindos com a missão 

francesa junto ao Exército brasileiro. Os militares franceses sobrevoaram a cidade e 

jogaram flores299. A aviação possuía um número muito reduzido de praticantes, em 

virtude de seus custos, não obstante, uma verdadeira multidão acompanhava as 

performances dos aviadores geralmente estrangeiros. Em 1912, os pilotos Roland 

Garros (francês) e Eduardo Chaves (brasileiro) realizaram um raide entre Santos e São 

Paulo. Ao chegar a São Paulo, sobrevoaram a cidade por cerca de 25 minutos, fazendo 

manobras arrojadas. Antônio Prado Junior foi um dos primeiros a reverenciar o novo 

esporte tornando-se o primeiro presidente do Aeroclube de São Paulo, um dos locais 

mais seletos da cidade300. Os ídolos não eram só os jogadores de futebol, as aclamações 

maiores em São Paulo dividiam-se entre o artilheiro Paulistano Friedenreich e o aviador 

Edu Chaves, denominado de o Capitão do ares, detentor de todos os recordes 

aeronáuticos. (Sevcenko, 1992:57). A aviação e o futebol não eram contraditórios, 

muitas vezes se juntavam para promover o novo modismo, como demonstrava a matéria 

do Estado de São Paulo. 

 

O sr. Edu Chaves, competente e dedicado aviador patrício que a 

um mês inaugurou nesta capital, no aeroporto de Guapira, a sua 

escola civil de aviação, teve a lembrança de convidar o primeiro 

quadro do team do Club Athletico Paulistano para diversos voos 

de acrobacia no seu aparelho. 

Assim foi que ontem, em Guapira, subiram em sua companhia 

os jogadores Carlito, Carlos de Araújo, Rubens Salles e 

Friedenreich. 

                                                 
299 A Missão Francesa consistiu na visita de vários aviadores para exibições em São Paulo. O Estado de 

São Paulo, 28 de abril de 1919. Álbum de recorte de jornais do CAP – 1920, p5. 
300

 A aviação desenvolveu-se partir do voo de Santos Dumont em 1906 com seu avião 14 bis, logo 

seguidores de Dumont começaram a interessar-se pelo caro e arriscado esporte. Edu Chaves foi o maior 

piloto da época, com seu avião fazia voos de exibição pela cidade realizando manobras arrojadas. Edu era 

membro de uma família rica e oligárquica, primo de Antônio Prado Junior, estudou na Escola Politécnica 

de São Paulo e partiu para a França com 23 anos tornando-se aviador, tendo ganhado vários prêmios e 

batido vários recordes na Europa, de volta a São Paulo em 1920, lançou o desafio de voar Rio-Buenos 

Aires, realizado por ele em um avião do governo do Estado (Schupun, 1999:69). 
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Estes jogadores trouxeram das acrobacias com o Edu Chaves, as 

melhores impressões, elogiando a maneira segura e calma por 

que esse piloto executa as evoluções301. 

 

 

O automobilismo também era um esporte de praticantes reduzidos. Esse esporte 

não era uma novidade como a aviação, sua origem remonta ao início do século XX. 

Nomes como Luiz Santos Dumont (irmão do aviador), Washington Luiz e o próprio 

Antônio Prado Junior foram seus precursores. Logo depois, juntaram-se a esses, Luiz 

Fonseca, Júlio Prestes e Armando Prado, quase todos viviam mais em Paris do que em 

São Paulo.  

 

Há três para quatro anos, o sr. Washington Luiz, então secretário 

de justiça e Segurança Pública, aos domingos, fazia grandes 

excursões de automóvel. 

Mais tarde, o dr. Antônio Prado Jr. E outros sportman, 

encantados com a descrição desse belíssimo passeio realizaram-

no também verificando, ao mesmo tempo, que nesse trecho se 

poderia fazer uma corrida de automóvel, à semelhança das que 

anualmente se realizam em França302. 

 

 Considerado um brinquedo de meninos ricos, o automobilismo transformou a 

Avenida Paulista em pista de corridas quando a prefeitura a asfaltou criando um piso 

uniforme e contínuo303. 

 Junto com a aviação e o automobilismo, a elite paulista praticava o hipismo, 

outro esporte caracterizado pela sofisticação burguesa. No Velódromo eram realizadas 

não só as provas de ciclismo, mas as corridas de cavalo. Antônio Prado Junior foi 

membro da sociedade Hípica Paulista fundada em 1911, sua nova sede construída após 

o fim do Velódromo e inaugurada em 1921, em um terreno de 75.000m² doado pelo 

Governador Washington Luiz no mesmo ano do Automóvel Club. Tais clubes 

tornaram-se os mais sofisticados da cidade, com uma bela piscina, pista de atletismo e 

aeroporto304.  

O hipismo trazia a novidade de ser praticado por mulheres. O desenvolvimento 

esportivo na década de 1920 não pode deixar de levar em consideração a participação 

cada vez maior das mulheres. Na obra “Beleza em jogo”, Monica Schupun (1999) 

                                                 
301 O Estado de São Paulo, 24 de agosto de 1924, Álbum de recorte de jornais do CAP– 1920, p1. 
302 O Estado de São Paulo, 19 de agosto de 1912. Álbum de recorte de jornais do CAP – 1912, p257. 
303 Idem, 07 de setembro de 1919. Op. Cit. (Sevcenko, 1992:83). 
304 Revista Sports, janeiro dev1922, p42. 
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examina a diferenciação do gênero feminino do masculino, partindo do contexto da vida 

na cidade de São Paulo nos anos vinte. A autora permite revelar como a concepção 

estética feminina no vestir-se e no comportar-se do período transformou-se conforme a 

adesão feminina as atividades esportivas construindo uma imagem de beleza e saúde 

que deveria ser compartilhada pelo gênero feminino. A autora cita que a esposa e a filha 

de Antônio Prado Júnior, Dona Eglantina e Maria Helena Ramos eram amazonas da 

Hípica, que a partir de 1913 oficializou a estação de “caça a raposa”: um cavaleiro hábil 

fazia o papel da raposa e as amazonas o caçavam. Um lazer refinado, com equipamentos 

caros e trajes sofisticados e importados (Schupun, 1999:57). 

 Diferentemente do que ocorria no Paulistano, a política desses clubes não era a 

de aumentar o número de sócios, ao contrário, com um caráter assumidamente elitizado, 

orgulhava-se de ser restrito, a necessidade de afirmar-se dessa forma era manifestada 

pela rígida comissão que escolhia quem podia ou não se associar. Diferentemente dos 

clubes de futebol, em agremiações como a Hipica e o Automóvel Club a riqueza não era 

o fator primordial, embora necessária, o que valia era o sobrenome (Schupun, 1999). 

 Entre todos os esportes que buscavam uma distinção social, aquele que foi mais 

praticado no Fluminense e no Paulistano foi o tênis, a cada nova reforma eram 

construídas cada vez mais quadras e o interesse dos sócios só aumentavam. O tênis era 

uma atividade que também permitia a participação das mulheres, por ser considerado 

um esporte adequado à condição feminina e um dos poucos onde homens e mulheres 

podiam jogar juntos. No Paulistano ele passou a ser praticado em 1903 e expandiu-se 

em 1906 após uma viagem de Antônio Prado Junior à Europa para comprar material. O 

clube jogava contra os seus rivais do futebol e organizava campeonatos internos305. No 

Rio de Janeiro, o Fluminense fazia o mesmo, sua equipe de tênis acompanhava a de 

futebol para os jogos interestaduais como ocorreu na excursão a Bahia em 1923.  

Aviação, automobilismo, hipismo e tênis foram modismos, que mesmo restritos, 

fizeram parte da cultura urbana dos anos 1920, junto com o futebol, assumiram 

dimensão central na vida das cidades. Eles eram uma fração do desenvolvimento geral 

dos esportes na cultura urbana. Os eventos públicos organizaram-se de forma a permitir 

que todos usufruíssem dos mesmos espaços de unificação e reunião de experiências 

                                                 
305

 O tênis foi introduzido em São Paulo pela Light & Power e São Paulo Railway no SPAC, em 1903. 

Na mesma época, no CAP, ainda no Velódromo, houve um campeonato criado no mesmo ano por 

Antônio Prado Junior pelo troféu Prado Junior (Schpun, 1999:58). 
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urbanas coletivas expressas nos estádios e outras praças desportivas que fizeram parte 

do processo generalizado de difusão e organização da prática esportiva. 

 Esse desenvolvimento esportivo, por sua vez, conectava-se com uma nova 

cultura física, novas formas de apresentação corporal, não só dos atletas, mas, também, 

dos assistentes que envolviam as maneiras de se apresentar esteticamente em público, 

através das vestimentas e na maneira de portar-se, em uma estética que associava beleza 

e vida saudável.   

Era o momento dos jovens, dos fortes e dos saudáveis, carregados de ideias de 

competição, buscava-se a formação de um cidadão viril. A ideologia da juventude 

coincidia com a sensação de progresso promovida pela riqueza do café e pelas reformas 

urbanas. Na década de 1920, os discursos de que os esportes preparavam os jovens para 

serem adultos disciplinados, eram feitos por aqueles que possuíam preocupações 

higiênicas, médicas e morais. Em revistas esportivas, médicos – como o doutor 

Fernando de Azevedo membro da Sociedade eugênica de São Paulo – dissertavam sobre 

os benefícios da eugenia associada ao atletismo para a saúde mental dos povos. 

Azevedo defendia a eugenia ao lado de uma educação física, desde o começo da vida 

infantil, principalmente as práticas ao ar livre. 

 

Não vim propugnar a força, mas também e principalmente  

pregar a eugenia, fazer a propaganda necessária da cultura 

integral do homem. Para que nele se realize, com glória para o 

Brasil, força e beleza para os seus filhos, o ideal estético das 

raças: mens sana in corpore sano306. 

 

Esperava-se que o jovem seguisse a atualidade esportiva, participasse dos 

eventos nos estádios, torcesse por um time de futebol e zelasse pela sua condição física 

praticando esportes (Schupun, 1999:38). 

Nos clubes, uma multidão de jovens desde as primeiras horas da manhã 

exercitavam-se nos saltos ornamentais, nos barcos a remo, no tênis e na natação, 

utilizavam trajes sumários que causavam escândalo nas famílias e a atenção das 

moças307. 

Nicolou Sevcenko (1992) cita um trecho do jornal O Estado de São Paulo, em 

que é demonstrado todo o entusiasmo pelo progresso esportivo da cidade “O ano 

                                                 
306 Athletica, 06 de fevereiro de 1920, p12. 
307 O Estado de São Paulo, 28 de fevereiro de 1920, p5. 
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esportivo que ontem se findou foi, nesta década do século XX, o mais fértil em grandes 

acontecimentos de alcance imediato e de alcance futuro para o esporte brasileiro”308. O 

jornal parecia adivinhar que o ano esportivo de 1919 entraria para a História como o 

primeiro grande momento do futebol nacional, com o sul-americano e os dois grandes 

jogos entre clubes que decidiram os campeonatos paulista e carioca em favor do 

Paulistano e do Fluminense, respectivamente. Mas não era só o futebol que chamava a 

atenção do jornal, era o crescimento das atividades esportivas como um todo. Esse 

desenvolvimento refletia o momento de celebração do corpo, dos músculos e de ações 

coordenadas de vozes da sociedade em defesa da prática esportiva.  

O esporte ganhava nova dimensão na década de 1920 e os clubes aumentavam 

seu alcance, tornaram-se espaço para ações sociais como o combate à gripe espanhola309 

e à distribuição de presentes de natal para as crianças pobres, como fazia o Fluminense. 

Os grandes esportistas tornaram-se heróis, comparados aos grandes vultos da Grécia 

antiga, principalmente nos textos dos parnasianos como Coelho Netto. Esses novos 

heróis eram inicialmente pessoas abastadas como Marcos Carneiro de Mendonça do 

Fluminense e Rubens Sales do Paulistano representantes do futebol elegante ou figuras 

polêmicas como Friendereich e Welfare. De forma diferente, esses jogadores tiveram a 

adoração do esporte que encantava cada vez mais um maior número de pessoas.  

 

2.2.1 - Atletas ideais do amadorismo: Marcos Carneiro de Mendonça e Rubens  

Sales. 

 

Nenhum atleta representou tão bem a imagem do Fluminense como um clube 

elegante e sofisticado como Marcos Carneiro de Mendonça. A história desse goleiro  

com o clube da Rua Guanabara teve início após a saída da maioria de seus jogadores 

titulares para fundar o futebol do Flamengo. O Fluminense perdeu a hegemonia técnica 

do futebol carioca para o América e o Flamengo310 entre 1912 e 1915. A situação 

começou a mudar a partir de 1914, com a vinda de vários jogadores do América e do 

Guanabara. Este último responsável indireto pela criação, em 1916, do time infantil do 

                                                 
308 O Estado de São Paulo, 01 de janeiro de 1919. Apud. Sevcenko, 1992:45. 
309 O Estadinho. O football e epidemia. 18 de novembro de 1918. Álbum de recortes de jornais do CAP – 

1918, p159. 
310 O América foi campeão em 1913 e 1916. O Flamengo seria bi campeão em 1914 e 1915. O título de 

1912 ficou com o Payssandu (Asaaf & Martins, 1997). 
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Fluminense311, que revelaria vários jogadores para a equipe principal312. Com essa nova 

base, o clube formou um dos maiores elencos de sua história e retomou o controle do 

futebol carioca com a conquista dos campeonatos de 1917, 1918 e 1919. O Fluminense 

foi tricampeão com uma equipe basicamente formada por jovens que representavam a 

imagem da distinção marcada pela elegância. Seriam eles os primeiros grandes ídolos313 

do clube e do esporte brasileiro, simbolizado principalmente na figura do keeper Marcos 

Carneiro de Mendonça. 

Leonardo Pereira (1997) publicou um artigo sobre o goleiro do Fluminense, em 

que fez um relato de sua vida e sua importância no futebol daqueles tempos. Nascido 

em Cataguases, Minas Gerais em 1895, começou a jogar futebol em 1907. Marcos, 

associado ao América, acompanhava seu irmão nas partidas pelo clube, observando e 

aprendendo os segredos desse esporte em especial a posição de goal-keeper314. Foi a sua 

altura privilegiada de 1 metro e 85 centímetros que o levou a este posto. 

Em 1910, ele já chamava a atenção no gol do Hadock Lobo, ao brilhar em uma 

partida contra o Fluminense315. No ano seguinte, transferiu-se para o América, um time 

mais forte onde os irmãos Mendonça já eram sócios316. Não demorou muito para tornar-

se o goleiro titular. O jovem descrito como “alto, forte e robusto” possuía “fantástica 

                                                 
311 O Club Atlético Guanabara tinha seu campo de futebol localizado na Rua Payssandu, em um terreno 

que foi arrendado pelo C. R. do Flamengo para a construção de seu campo, o que levou a extinção do 

futebol no clube. A despedida aconteceu em 29 de novembro de 1914, em um jogo beneficente para a 

Cruz Vermelha contra o Flamengo. Neste jogo, em sinal de protesto, os jogadores do Guanabara atuaram 

vestidos de palhaços e fizeram um pacto de não se transferirem para o Flamengo. O time foi desfeito e 

alguns abandonaram o futebol, outros foram para o Botafogo, entretanto a maioria foi para o Fluminense 

entre eles estavam os filhos de Coelho Netto que jogavam no infantil do Guanabara. Porém, antes de ir 

para o tricolor, eles fundaram um clube chamado de Curupaity que tinha sede na casa do escritor, só no 

ano seguinte eles foram para o Fluminense e ajudaram a fundar o infantil do clube. (Coelho Netto, 2002: 

41-42). 
312 Em 1917 o clube possuía oito times de futebol: quatro para adultos, dois de juvenis e dois de infantil 

no total de 88 atletas. Coelho Netto, 2002, p63 e Relatório de trabalhos sociais do FFC para o ano de 

1917. 
313

 A ideia de ídolo no esporte está associada ao sucesso alçando pelo esportista e o desejo do homem 

comum de ser um vencedor, o ídolo é uma representação de anseios e desejos em um universo 

competitivo, funcionando como um imaginário de ações da sociedade. Helal fala sobre o universo do 

esporte estar imerso em aspectos competitivos tornando o atleta em herói por causa do agonismo entre 

vitória e derrota. "O 'sucesso' de um atleta depende do 'fracasso' do seu oponente", complementa ainda 

que esse componente ocorre no bojo do próprio espetáculo (Helal, 2001: 135-148). 
314Marcos de Mendonça, Football recortes de jornal. Biblioteca Nacional, Seção de Manuscritos e 

Depoimento. Museu da imagem e do som, Rio de Janeiro, 1967. 
315Ibidem 
316 Em 1911 ocorreu uma fusão entre o América e o Hadock Lobo, o nome América foi mantido, mas a 

camisa preta do América foi substituída pela vermelha do Hadock Lobo. A fusão fortaleceu a equipe do 

América como os irmãos Fábio e Marcos Mendonça, além de aumentar o prestígio político da família no 

clube. Sobre a fusão ver: Cunha e Valle (1972: 55-60). 
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agilidade, indômita coragem e preciso golpe de vista”317. Ele foi a sensação nos campos, 

ganhou dos jornais o título de melhor goal-keeper da cidade318. O jogador era, aos olhos 

dos torcedores, um símbolo de elegância natural que chamava a atenção principalmente 

das moças319. Seu sucesso levou-o a ser convidado a defender uma seleção de jogadores 

cariocas contra um combinado inglês em 1911320. 

Marcos teve um papel de destaque na campanha do América, no título de 1913, 

entretanto uma crise política no clube levou à saída de sua família para o Fluminense321.  

O goleiro entrava em campo sempre com uma camisa de seda e uma fitinha roxa 

presa ao calção322 (Figura 16), ganhando o apelido de “fitinha roxa”. Ainda que em seu 

álbum de recortes, Marcos negue que fosse chamado assim, atribuindo essa história a 

uma invenção de Mario Filho, o atleta chegou a mostrar uma foto de todo o time do 

Fluminense com a fitinha roxa. De qualquer forma sua imagem foi construída pelo zelo 

do uniforme e na postura elegante e educada que dava a ele um porte aristocrático.  

Ao se transferir em 1914 para o Fluminense, essa imagem garbosa consolida-se 

com mais força. Era a pessoa ideal no lugar perfeito, nunca um jogador e um clube se 

identificaram tanto, o goleiro e o Fluminense passavam a mesma imagem sofisticada, 

distinta e aristocratizada. O mais elegante clube de futebol tinha agora o mais técnico e 

elegante goleiro da cidade, um complementava o outro. Um herói para aqueles que 

torciam por ele e pelo Fluminense. Era o atleta amador perfeito, romanticamente 

idealizado como portador de uma dádiva especial, cortejado pelas mulheres e pelo 

público, representava a crença de que lutava pela equipe de forma gratuita, sem receber 

nada em troca, além da força moral que é jogar por amor. 

 

                                                 
317 O Tricolor - Revista Sportiva do Fluminense Foot-ball Club, nº. 3, janeiro de 1928, p8. 
318 Marcos de Mendonça, Football recortes de jornal. Biblioteca Nacional, Seção de Manuscritos. 
319Ibidem. 
320Ibidem. 
321

 Em meados de 1912, o América negociou a vinda do selecionado chileno ao Brasil. O custo da 

viagem acusou um déficit de 2.792$000 ao clube. O alto empreendimento fez com que Alberto Carneiro 

de Mendonça, presidente do América, questionasse Belfort Duarte. Não concordando com a vinda do 

selecionado chileno e não encontrando respaldo no conselho, Alberto renunciou a presidência, mas seu 

filho – Luis Carneiro de Mendonça – o convenceu a ficar no cargo até a nomeação de um substituto. Em 

15 de outubro de 1913, realizaram-se novas eleições, venceu Guilherme Medina, ligado ao grupo de 

Belfort Duarte, os conflitos não cessaram, o presidente eleito tentou unificar os grupos renunciou ao cargo 

e propondo a criação de um conselho diretor formado por ele, Joaquim Amarante e Alberto Carneiro de 

Mendonça, o que também não resolveu a crise, visto que as diferenças eram muito profundas, as 

tentativas de pacificação fracassaram. Uma nova eleição ratifica o poder de Belfort Duarte Isolado 

politicamente, só restou a Alberto e seu grupo deixarem o clube. Junto com ele, saíram quase 100 sócios, 

em sua maioria para o Fluminense(Cunha & Valle, 1972). 
322 Marcos de Mendonça, Football recortes de jornal. Biblioteca Nacional, Seção de Manuscritos. 
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Figura 16323 

 

De forma muito semelhante ao goleiro do Fluminense, o primeiro jogador a 

causar euforia no Paulistano foi Rubens Salles (Figura 17), considerado como o melhor 

jogador paulista na época do amadorismo após Charles Miller e Friedenreich.  

 Nascido em 1891 em São Manuel, era filho de fazendeiro rico. Marcou sua 

passagem no Paulistano atuando como center-half. Era irmão de Ibanez Salles e 

ingressou no clube em 1902 no infantil, estreou no time principal em 1906. Apesar 

franzino destacou-se no futebol sendo campeão paulista pela primeira vez em 1908. Sua 

principal característica eram os passes precisos em profundidade que permitiam que os 

atacantes entrassem livre para marcar, tal característica rendeu-lhe o apelido de 

“Gazela”. Era considerado um jogador cerebral, que organizava a equipe. Foi um dos 

primeiros a utilizar a matada no peito para sair jogando e tinha um potente tiro de longa 

distância. (Mazzoni, 1950:71). Assim como Marcos de Mendonça, era tido como um 

jogador elegante e sofisticado, que honrava as tradições do Paulistano. Pela seleção, 

disputou a Copa Roca e notabilizou-se por marcar o gol da primeira vitória da seleção 

                                                 
323

 Figura 16.  Marcos Carneiro de Mendonça.  <http://colunistas.ig.com.br>. Último acesso: 25 de 

fevereiro de 2010. 

http://colunistas.ig.com.br/
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fora do Brasil contra a Argentina, em Buenos Aires324.  Além disso, Rubens Sales teve 

importante participação na carreira de Friedenreich, indicando-o para a equipe do 

Germânia em 1909 (Duarte, 2012).  

 

 

Figura 17325 

 

Com Marcos Carneiro de Mendonça e Rubens Sales, o Brasil fez seu primeiro 

jogo na história contra Excester City, no campo do Fluminense.326. No dia 21 de julho 

de 1914, a Seleção Brasileira, venceu por 2 x 0. O jogo chamou a atenção e o campo 

recebeu lotação máxima. “Bem cedo não havia mais acomodações, estando as 

arquibancadas completamente repletas, muitos, por falta de lugar subiram ao teto do 

pavilhão, ficando também este completamente cheio”327. 

 Aos poucos, Marcos de Mendonça e Rubens Sales afirmaram-se como ídolos de 

seus clubes, receberam o reconhecimento da crítica esportiva e do público, mesmo 

daqueles que não faziam parte das elegantes arquibancadas. A vitória brasileira na Copa 

Roca confirmava isso, a recepção popular feita para os jogadores, em especial ao 

goleiro Marcos, na volta da Argentina, demonstrava que esses sportmen haviam se 

transformado em ídolos nacionais328.  Nessa competição,  o Fluminense mandou 

                                                 
324

 Rubens Sales jogou futebol até 1920 com 30 anos de idade. Em 1930 tornou-se técnico do São Paulo 

da Floresta e venceu o campeonato paulista de 1931 (Grandes nomes do CAP. Acervo do C. A. 

Paulistano). 
325 Figura 17: Rubens Sales. Arquivo C. A. Paulistano. 
326 Marcos Carneiro de Mendonça, Depoimento. Museu da imagem e do som. Rio de Janeiro, 1967. 
327 O Estado de São Paulo, 22 de julho de 1914. Álbum de recortes do CAP. 
328 O Imparcial, 28 de setembro de 1914. Álbum de recortes de jornais do Fluminense F. C., s/p. 
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Marcos de Mendonça, Oswaldo Gomes, Pernambuco e Bartholomew e o Paulistano 

enviou Rubens Sales, Milton e Arnaldo demonstrando a importância dos dois clubes no 

cenário futebolístico do momento. 

Rubens Sales e Marcos Carneiro de Mendonça tornaram-se representantes de 

uma época em que a elegância dominava o futebol, ajudando a consolidar a imagem de 

refinamento que seus clubes possuíam. Jogadores como eles representavam os 

princípios de seus clubes, que associavam amadorismo e sofisticação. Ligados à 

imagem da pura elegância esses jogadores reforçavam o ideal estético buscado pelas 

elites para reafirmar sua superioridade perante o crescimento de uma população urbana 

negra, mestiça e imigrante.  

Dentro dos clubes, os novos esportes, além do futebol, passaram a ser cultuados 

para agradar essa nova demanda de associados que já não encontravam no futebol um 

espaço de distinção como no início do século.  

 

2.2.2 - O esporte e sua influência na concepção estética. 

 

Durante o processo de popularização do futebol ao longo da década de 1920, 

ocorreu o progressivo esfacelamento da seletividade dos praticantes deste esporte. No 

interior dos clubes de futebol, uma parte dos associados não conseguia mais identificar 

neste esporte os mesmo ideais de sua fundação. Dentro dos clubes estudados, em 

especial no Paulistano começou a ocorrer um desinteresse pelo futebol, concentrando 

suas práticas em esportes considerados mais refinados e requintados, ainda não 

dominados pelas classes subalternas.  Em entrevista concedida ao Estado de São Paulo, 

Antônio Prado Junior respondeu ao ser indagado sobre a popularidade do futebol na 

Europa: 

 

Não é bem isso, na Europa o futebol, tanto do ponto de vista 

público como dos jogadores esta numa esfera muito diferente da 

em que aqui vive e se manifesta. Lá ele é um esporte de segunda 

ordem, pelo qual a sociedade fina se desinteressa. Ou talvez 

nunca se interessasse. O tênis e o atletismo são muito mais 

apreciados329. 

 

                                                 
329 O Estado de São Paulo, 21 de agosto de 1923. Álbum de recortes de jornais do CAP, p196. 
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 Tal declaração demostra o distanciamento de parte elite do esporte outrora 

admirado, na entrevista ele afirmou que os sócios do Paulistano não se interessavam 

pelo futebol como antes: 

 

O mal não tem remédio. A situação em que se encontra o futebol 

é o simples reflexo do meio em que agora se desenvolve. E por 

isso ele tende cada vez mais descer, talvez nunca perdendo a 

popularidade, mas ficando de segunda, terceira ou outra classe. 

Os sócios do Paulistano estão muito desinteressados pelo 

futebol330. 

 

Cada vez mais o clube investia na estrutura de outros esportes em especial na 

natação com a inauguração de uma grande piscina em 1926.  Na revista do Paulistano 

de junho de 1928331, o instrutor de ginástica definiu as vantagens da educação física 

para manter a saúde física e mental, ter mais segurança pessoal e espírito de decisão e 

ajudar a formar o caráter. O artigo incentiva a prática de esportes de competição 

inclusive para as mulheres desde que apropriados a elas. 

 Quando o Paulistano e o Fluminense foram fundados no início do século, a 

participação das mulheres era muito pequena, eram limitadas a acompanhar as famílias, 

ficavam na plateia apenas torcendo pelos atletas, muitas deles seus familiares. Esse 

quadro modificou-se a partir dos meados dos anos 1910. O crescimento de movimentos 

emancipacionistas na Europa e Estados Unidos e a própria urbanização fizeram com que 

as mulheres tivessem uma participação mais ativa no contexto social. Mesmo ainda 

muito submissa ao homem, elas adentraram em espaços do mercado de trabalho que 

eram abertos ao sexo feminino. Fosse no setor operário, onde as mulheres ocupavam as 

fábricas de tecidos em condições mais precárias que os homens, ou – para as classes 

médias – com uma maior atuação no campo de ensino, da literatura e nas artes em geral. 

Essa tendência também atingiu os esportes. A participação cada vez maior de mulheres 

nas atividades esportivas levou a um debate sobre os tipos de esportes mais apropriados 

aos gêneros.  

  Esportes como o futebol ou boxe, que permitem fluir expressões de 

agressividade, não deviam ser praticados mulheres, estas deveriam procurar atividades 

marcadas pela delicadeza dos gestos e pela beleza estética. O curso de ginástica 

                                                 
330 Ibidem, p205. 
331 Revista do C. A. Paulistano, junho de 1928. Apud. Schupun, 1999:41. 
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feminina do Paulistano, além de instrutor, oferecia um pianista à beira da piscina para 

dar ritmo aos movimentos (Schupun, 1999:41). 

Inaugurados inicialmente como um espaço para homens exercitarem-se, o 

Paulistano e Fluminense superaram aos poucos esse limite, tornaram-se uns dos 

primeiros clubes a constituírem-se como um lugar de congraçamento familiar, 

permitindo que as mulheres332 pudessem frequentar suas sedes com mais constância e 

praticassem esportes. Esses clubes alargavam o espaço para o passatempo misto, com a 

inclusão de diversos esportes que pudessem ser praticados pelos dois gêneros, tomando 

sempre o cuidado de proteger as mulheres de assédios indesejáveis. Muito diferente das 

arquibancadas, com torcedores cada vez mais exaltados, o que expulsava o elemento 

feminino do futebol, em seus jardins internos as moças da alta sociedade podiam 

desfilar com tranquilidade. Essa convivência permitiu dar a essas agremiações uma 

coesão social a uma parcela da elite que se associava a eles. Também era uma forma de 

construir uma imagem de clube familiar e atrair mais sócios. 

Apesar disso, não podemos nos iludir, a divisão dos esportes pelo gênero – 

feminino: ginástica e dança e masculino: futebol e atletismo – corroboram com os 

discursos sociais de promover as diferenças “naturais” entre homens e mulheres 

(Schupun, 1999:45), em que os homens estariam mais aptos a atividades coletivos ou 

que exigiam maior resistência física e as mulheres a esportes individuais e graciosos. 

Ao analisar as práticas esportivas do período dentro dos clubes, Schupun entende que 

embora eles se esforçassem para desenvolver esportes entre homens e mulheres através 

do estímulo a competições de integração social, ainda era uma ordem calcada pela 

liderança masculina, na distinção e na apresentação física. 

 Mesmo em busca da observação do universo feminino, a obra de Schupun nos 

permite perceber os paradigmas em que são calcados os valores estéticos corporais 

dessa geração e a função dos esportes nestes valores. A autora realiza uma análise de 

como a noção de belo era ligado à juventude, esbelteza, brancura em oposição à velhice, 

obesidade e negritude (Schupun, 1999: 4-6). O primeiro aspecto associava-se ao ideal 

de modernidade difundido pelo cinema, fotografia e propaganda, enquanto o segundo ao 

atraso, aos velhos traços da sociedade escravocrata. 

                                                 
332 Victor Melo (1999ª) demostra que a presença fermina ocorria nos clubes de jóquei, mas não era 

generalizada para todos os esportes. 
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 Em um momento de maior liberalidade corporal, reafirmado pelos discursos 

higienistas já bastante difundidos, o pudor exagerado era um obstáculo à saúde, os 

higienistas queriam homens e mulheres fortificados, em uma vida ao ar livre, menos 

cobertos e prontos a praticar esportes. 

 Essa liberalidade corporal associava-se a um controle em relação a hábitos que 

punham em risco a saúde. Em oposição a festas e bailes frequentados sem medidas, a 

bebida e o fumo em exagero que prejudicam a saúde, a vida mundana desregrada, 

considerada imoral e prejudicial à saúde e à beleza corporal, os higienistas colocaram-se 

como defensores de uma beleza que exprimia saúde que para tal exigia disciplina, 

higiene e moderação (Schupun, 1999:86), principalmente a feminina. A obesidade, a 

flacidez eram provas de desleixo, de falta de zelo consigo mesmo, para eles a beleza 

ganhava um sentido moral, já que era associada à saúde.   

A busca por um padrão de beleza calcado nos corpos estéticos antagonizava-se 

com os corpos obesos e flácidos identificados com um tipo de comportamento negativo 

do ponto de vista moral. A ideia de excesso de apetite, de falta de limites associada à 

obesidade vinculava-se com o enriquecimento ilícito, a imoralidade e os exageros de 

prazeres mundanos que levariam à decadência os indivíduos (Schupun, 1999:104). 

 Nas crônicas da época, a vida boêmia do século XIX era condenada, pois não 

permitia o progresso, o crescimento. Uma vida voltada para as letras e poesias, como 

apregoavam os românticos, era questionada pela sua falta de ação, de atitude, de força. 

Antônio Figueiredo, ao elogiar a nova geração pela sua preocupação com os esportes, 

criticava o estilo de vida boêmio dos estudantes paulistas no final do século XIX. 

 

São Paulo era uma república de estudantes. Estes passavam a 

estudar [...] tudo, menos Direito. Eram, poetas, literatos, 

jornalistas, políticos. Havia boêmios incorrigíveis, que, à noite, 

se embebedavam nas tabernas escuras do centro, e andavam 

atrás das mucamas da Praça dos Enforcados e o Moranguinho 

(Figueiredo, 1919:8). 

 

O esporte tornava-se a grande cura para esses males morais. A urbanização e a 

nova organização dos espaços públicos permitiam o aparecimento de novos personagens 

na cena urbana. A burguesia passou a frequentar pontos de lazer e de comércio mais 

sofisticados em relação ao que havia antes. Apesar do discurso moralista quanto à vida 

boêmia, as relações cotidianas tornaram-se mais livre, os namoros, por exemplo, 
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ficaram mais flexíveis e menos vigiados, os bailes eram espaços de diversão e cortejo, a 

preocupação com a elegância era primordial, era preciso controle no andar e no olhar, 

seguindo determinantes de sua posição social. As mulheres caprichavam na maquiagem, 

nos vestidos, no comportamento, tentando passar uma imagem de beleza. Os atributos 

corporais ficavam mais visíveis uma vez liberados dos trajes pesados e das expressões 

sóbrias e severas do século XIX. Na década de 1920, os trajes são mais coloridos, o 

padrão de beleza caracterizava-se por traços finos, pele lisa e olhar sorridente, aparência 

jovial, até as mulheres mais maduras pareciam mais jovens (Schupun, 1999:101). Já a 

moda masculina era sóbria, essencialmente ereta, cinza e branca (cores iniciais do 

Fluminense e uniforme do Paulistano).  Os fraques e ternos, necessários para participar 

dos eventos sociais nos clubes, exprimiam as hierarquias sociais que distinguiam os 

elementos e as posições na sociedade. O trajar devia compor a elegância que 

demostravam sua conotação de classe, o bom gosto a originalidade, a capacidade de 

combinar harmonicamente as roupas, permitiam aos membros da elite afastarem-se do 

vulgar, diferenciando-se do comum. 

 Os novos tempos exigiam pessoas rápidas e ágeis, os corpos pesados pareciam 

ser contraditórios ao progresso. O esporte adquiria posição fundamental na manutenção 

do corpo esbelto, a prática esportiva era a maneira de exercitar-se, entretanto não se 

podia igualar tudo, era necessário praticar exercícios, mas, sem perder a distinção, dessa 

forma os exercícios deviam estar completamente desvinculados de qualquer forma de 

trabalho braçal. Por isso era necessário frequentar um clube, neles, além das atividades 

físicas, seria possível vivenciar situações de lazer em companhia de outros da mesma 

posição social. 

O discurso higienista estava vinculado com as teorias que – da virada do século 

até a Primeira Guerra – valorizavam a superioridade da raça ariana, amplamente aceitas 

pelos intelectuais brasileiros como um exemplo de determinismo histórico. (Love, 

1982:24). Desde que a República foi proclamada, ou mesmo antes, existia uma 

preocupação com a questão racial na formação da população. As políticas imigratórias 

enquadravam-se nas ideias defendidas pela elite brasileira de formar um povo mais 

branco, acreditando na necessidade de “extinção” dos elementos “inferiores” através da 

mescla progressiva com imigrantes selecionados.  

Dentro desse contexto, o Governo Provisório de Deodoro da Fonseca promulgou 

um decreto em 1890, que considerava livre a entrada de imigrantes no Brasil que 
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atendessem às seguintes condições: capacidade para o trabalho, que não estivessem 

sendo processados por crimes e que não fossem oriundos da África e da Ásia 

(Skdimore, 1989:155). Tais medidas estavam coadunadas com os princípios da eugenia 

propalados por parte da comunidade científica da época. Teóricos da eugenia e do 

higienismo acreditavam ser fundamental a construção de uma nova raça brasileira, 

baseada em uma nova concepção de saúde física e estética corporal, os esportes e suas 

associações faziam parte desta estratégia.   

 

2.2.3 - Eugenia e sport: a  concepção de um novo tipo de brasileiro. 

 

A eugenia333 foi um movimento em voga no fim do século XIX e início do XX 

em diversos países como: EUA, Inglaterra, França, Rússia e Brasil. Seus princípios, 

debatidos em congressos médicos, influenciaram nas concepções de saúde infantil, 

familiar e na definição de diversas doenças. Ao defenderem a atuação do Estado na 

formação da “medicina legal”, legislavam e interferiam nos casamentos entre os 

indivíduos visando o aprimoramento da raça. 

No Brasil, o movimento eugênico intensificou-se no final do século XIX e início 

do XX, principalmente, com a fundação da Sociedade Eugênica de São Paulo em 1918. 

Essas ideias fizeram parte do processo de formação de médicos e advogados, que 

utilizaram a biologia como processo explicativo dos fenômenos sociais (Rinaldi, 

1998:315). Seus principais representantes no Brasil foram o médico Ferraz Kehl (1889-

1974) e o agrônomo Octávio Domingues (1897-1972)334. 

Essas ideias estavam ligadas a teorias deterministas adotadas por um grupo de 

intelectuais vindos de universidades europeias adeptas do darwinismo social, do 

evolucionismo e do determinismo biológico e geográfico. Desse darwinismo social, 

adotou-se o suposto pensamento de que as diferenças entre as raças e sua hierarquia 

eram naturais e não estáticas, estando em constante evolução (Rinaldi, 1998:320). 

                                                 
333 O termo eugenia foi criado por Francis Galton (1822-1911), que o definiu como o estudo dos agentes 

sob o controle social que podem melhorar ou empobrecer as qualidades raciais das futuras gerações seja 

física ou mentalmente. Galton publicou, em 1865, o livro Hereditary Talent and Genius em que defende a 

ideia de que a inteligência é predominantemente herdada e não fruto da ação ambiental. Parte destas 

conclusões ele obteve estudando 177 biografias, muitas de sua própria família. José Roberto Goldim 

(1998). Eugenia. UFRGS <www.ufrgs.br/bioetica/eugenia>. Última visita em 28 de agosto de 2009. 
334 Ibidem. 

http://www.ufrgs.br/bioetica/eugenia.htm
http://www.ufrgs.br/bioetica/eugenia
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 Um dos principais intelectuais que se debruçavam sobre a questão racial no 

Brasil foi Nina Rodrigues (1862-1906)335 que conviveu com a teoria do 

embranquecimento em voga no final do século XIX e início do XX, que propunha a 

mistura das raças oriunda da imigração, partindo do princípio de que a raça branca era 

superior às outras. Nosso autor colocava-se contra a ideia geral de mestiçagem e 

considerava algumas raças superiores a outras. Em sua visão, os graus de civilização de 

cada raça eram muito diferentes e estavam em conflitos (Neves, 2008). Sua discordância 

da ideia de mestiçagem ocorria pela consideração de que a diluição dos sangues puros 

nos mestiços era prejudicial, pois descaracterizaria a raça, principalmente entre os 

mulatos claros (Correa, 2001).  

Mesmo a concepção de que os negros fossem uma raça pura consistia um 

problema quando associado à ideia de mestiçagem A questão étnica tornar-se-ia, 

segundo o autor, um grande problema para o Brasil, pois os negros não tinham laços de 

sangue ou outros aspectos sociais que os vinculassem ao Brasil, eram “estrangeiros”, 

porque, apesar de nascerem no Brasil, ainda eram considerados africanos, conservando 

suas tradições culturais (Rodrigues, 1935:33). Era preciso que o Estado interviesse no 

processo de mestiçagem, verdadeira ameaça à dominância do sangue branco. 

 

Mestiços, vegetando na turbulência estéril de uma inteligência 

viva e pronta, mais associado à mais decidida inércia e 

indolência, ao desânimo e por vezes à subserviência, e assim, 

ameaçados de se converterem em parto submisso de todas as 

explorações de régulos e pequenos ditadores. A mestiçamento 

não faz mais do que retardar a eliminação do sangue branco 

(Rodrigues, 1935:25). 

 

Contudo durante a década de 1920, essa visão negativa sobre a mestiçagem será 

reformulada por novos higienistas, que enxergam na mistura uma forma de eliminar o 

percentual negro de nossa população. Ao invés de um fator determinante, a raça passou 

a ser entendida como uma variável que poderia ser manipulada e moldada através da 

educação (Capelato, 1989: 86). Para Skidmore, o ideal de branqueamento da população 

                                                 
335 Nascido no Maranhão, ingressou na Faculdade de Medicina da Bahia em 1882; três anos depois, 

transferiu-se para a Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro, onde se formou. Ao retornar a Bahia, 

dirigiu a Gazeta Acadêmica. Em 1887, novamente no Rio de Janeiro, concluiu o curso de doutorado cujo 

título era Das Amiotrofias de Origem Periféricas. Ao longo de sua carreira, publicou em diversos 

periódicos médicos, além de seus livros, versando sobre a relação entre medicina e raça. Sua obra 

consistia basicamente no estudo da antropologia criminal e na criação de uma classificação racial no 

Brasil (Neves, 2008). 
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almejado pela elite de certa forma aconteceu pela chegada dos imigrantes europeus, pela 

baixa taxa de natalidade da população negra e na miscigenação que valorizava o branco 

como critério de relacionamento com as mulheres negras (Skidimore, 1989). Segundo 

esse pensamento a miscigenação não teria como consequência a degeneração da raça, 

como afirmava Nina Rodrigues, mas antes a formação de uma população mestiça cada 

vez mais branca, tanto no aspecto físico, como cultural. 

Um dos representantes dessas ideias era João Batista de Lacerda (1846 – 1915), 

citado por Skidmore no Primeiro Congresso Universal das raças, realizado em Londres 

em 1911. “Em virtude deste processo de redução étnica, é lógico esperar que no curso 

de mais de um século os “metis” tenham desaparecido do Brasil. Isso coincidirá com a 

extinção paralela da raça negra em nosso meio” (Skidmore, 1989:117). 

A eugenia teve forte influência na concepção esportiva que se introduziu no 

Brasil durante as primeiras décadas do século XX. Esses escritores enxergavam na 

prática do futebol elementos civilizatórios perfeitos para a afirmação do caráter 

nacional. Essa valorização de uma estética branca e esbelta em contraposição à etnia 

negra estava presente nos clubes de elite do Rio de Janeiro em São Paulo, esse ideal de 

beleza manifestava-se de forma direta em quase todas as publicações. Fossem em texto 

ou fotografias de figuras femininas brancas e pertencentes às mais tradicionais famílias 

frequentadoras dos clubes. As revistas oficiais dos clubes aqui estudados, 

invariavelmente colocavam figuras femininas em suas capas sempre associada a uma 

estética grega, em que a cultura física agregava-se ao ideal de beleza. (Figura 18).  

Quanto mais próximo ao ideal estético branco, melhor. Em meio a esse debate a 

indústria dos cosméticos desenvolvia-se para valorizar traços de uma identidade racial 

branca, principalmente nas mulheres através da utilização de pós, pomadas para o rosto 

e tingimento de cabelos entre outros (Schupun, 1999:117). 
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Figura18336 

 

Durante a década de 1920, generalizaram-se os concursos de beleza que fizeram 

parte desse movimento mais geral de valorização dos corpos e da beleza física grega nos 

espaços públicos, manifestando o olhar social sobre a beleza feminina. Em uma 

filmagem realizada nas Laranjeiras no inicio da década assistimos a um desses 

concursos de misses que despertava uma euforia popular com arquibancadas lotadas, em 

determinado momento a polícia usou os cavalos para dispersar a multidão que invadiu o 

campo onde as candidatas seriam apresentadas, a incapacidade de controlar a multidão 

demonstrava que o evento ultrapassou as expectativas dos organizadores337. Em outro 

momento da filmagem, as moças são apresentadas individualmente para o julgamento. 

Os critérios, no entanto são os mais masculinos possíveis, os corpos femininos são 

exibidos em trajes de banho, tornando-se objetos de discussão e torcidas que 

consideram unicamente as qualidades físicas, todavia as mulheres que participavam do 

concurso não pareciam, pelas imagens, incomodar-se com isso. As motivações que 

geravam o entusiasmo por esses concursos, confirmavam o otimismo reinante no 

período, já que permitia a exibição das lindas mulheres brasileiras, marcadas pela 

elegância e beleza. As jovens no filme, são apresentadas pelos sobrenomes das famílias 

                                                 
336 Respectivamente, capas da Revista do CAP,  nº 11 de novembro de 1928, e da Revista O tricolor nº 4 

de Fevereiro de 1928.  
337 Arquivo pessoal. 
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e dos clubes que frequentavam, correspondiam ao modelo de beleza oficial que era 

difundido para a sociedade.  

Jovens do Paulistano e do Fluminense serviam de exemplos para os outros 

grupos, em uma assimilação social de um determinado modelo estético que representava 

a modernidade almejada para o país. Com penteados da moda, silhueta esbelta, 

maquiagem discreta e sofisticada assemelhavam-se ao máximo aos modelos europeus 

difundidos pela moda francesa. 

 Os cabelos eram outro aspecto do signo corporal importante da identificação 

racial, neste caso não só para as mulheres, mas para os homens também. É muito 

comum ao observar as tradicionais fotos dos times de futebol postados para o início da 

partida, ver jogadores de cabelos alisados ou usando chapéus para disfarçar o cabelo 

encaracolado (Figuras 19 e 20).   

         

Figura 19338 

                                                 
338 Jogo entre  Paulistano e Corinthians em 1918. Revista Cigarra. História do futebol. A enciclopédia do 

futebol na internet. <http://cacellain.com.br/blog.> História do Futebol”. Último acesso: 11 de maio de 

2015. 

http://cacellain.com.br/blog
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Figura20339 

 

A própria mitologia sobre o jogador Carlos Alberto, pivô da história veiculada 

por Mario Filho (Rodrigues Filho, 2003) nos anos de 1940, sobre o pó de arroz do 

jogador tricolor, revela isso. Verídica ou não, a famosa história, não deixa de ser uma 

                                                 
339 Jogo entre Fluminense e Paulistano, no Velódromo, em 1914. Revista Cigarra. História do futebol. A 

enciclopédia do futebol na internet. <http://cacellain.com.br/blog> História do Futebol”. Último acesso: 

11 de maio de 2015. 

http://cacellain.com.br/blog
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normalidade nesse contexto, ela acabou incorporando-se no processo de construção da 

memória coletiva como um símbolo do desejo de embranquecimento340. (Figura 21). 

 

                        

Figura 21341 

A figura 22 demostra uma aula de ginástica feminina no Fluminense em 1927, 

por ela percebemos que o esporte era cada vez mais o caminho para associação da 

beleza física com a saúde.  Essas jovens saudáveis deveriam ser exemplos para toda a 

sociedade.  

 

Figura 22342  

                                                 
340

 Carlos Alberto teria protagonizou a famosa história de ter passado pó-de-arroz para não ser 

reconhecido pela torcida adversária, a história foi narrada por Mario Filho (Rodrigues Filho, 2003) e será 

alvo de analise mais detida no capítulo 5. 
341 <www.flumania.com.br> último acesso 15/12/2009. 

http://www.flumania.com.br/
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Em 1918 foi criada a Liga Internacional da Educação Nova que defendia ser o 

esporte fundamental para a educação de um povo, por isso deveria ser dirigido pelo 

Estado (Capelato, 1989:132 -133). O esporte associava-se à preocupação com a saúde, 

com o objetivo de preservar as boas condições físicas, em consonância com os 

princípios higienistas, tal prática tinha como objetivo prevenir doenças e fortalecer o 

corpo a partir da educação física e das práticas esportivas, a educação do corpo e do 

espírito caminhavam juntas (Capelato, 1989:87). Essas ideias não circulavam apenas 

como ideário das elites, elas deveriam ser válidas para todos, inclusive para os 

trabalhadores que se tornariam mais aptos fisicamente e disciplinados, por isso a 

interferência do estado era fundamental no incentivo e financiamento da prática 

esportiva.  

Administrações de prefeitos sportman como Washington Luiz343 em São Paulo e 

o próprio Antônio Prado Junior na Capital Federal, eram constantemente elogiadas na 

imprensa pelo incentivo ao esporte. Quando bem orientado, o esporte seria uma maneira 

lúdica de despertar comportamentos e práticas importantes para a moral do homem 

brasileiro. Além de fortalecer o corpo e promover um comportamento sadio, eles 

ajudariam a desenvolver a parte biológica, segundo o médico higienista Fernando de 

Azevedo344, o esporte compensaria o que a natureza não deu ao homem brasileiro, um 

corpo virtuoso moldado às bases do exercício físico, este seria um agente transformador 

higiênico, desenvolvendo um organismo que em longo prazo criaria uma raça forte 

desenvolvida e apurada pela ginástica ao ar livre. O desporto seria o meio de superar a 

deficiente formação racial brasileira345. 

 Como assinala Pereira (2000), a relação entre o elitismo que procurava fazer do 

futebol um mecanismo de distinção social e o esporte como instrumento pedagógico 

não era só de contradição, mas também de interdependência, pois a ideia do futebol 

como “regenerador da raça” dava sustentação moral à ostentação das elites que 

                                                                                                                                               
342 Relatórios dos Trabalhos sociais do FFC referentes ao ano de 1927, publicado em 1928. Secção de 

Ginástica, s/p. 
343 Washington Luís, prefeito (1914-1919) e Governador de São Paulo (1920-1924),  foi um entusiasmado 

defensor das práticas esportivas em prol da valorização do homem e de sua saúde física e mental. Durante 

seu mandato de prefeito contratou professores suecos de ginástica para ensinar nas escolas municipais. O 

próprio prefeito gostava de cultivar uma imagem atlética, pois era um esportista (Sevcenko, 1992:137). 
344

Fernando de Azevedo (1894 -1974), escritor e médico, foi um estudioso da educação física entendida 

como “regeneração física é incontestavelmente um dos maiores fatores do progresso, se não for talvez o 

próprio progresso” (Azevedo, 1936).  Op. Cit.: Araújo, 1996:63. 
345 Revista Athletica, 06 de Fevereiro de 1929, p6. 
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representavam o modelo a ser atingido para o bem de toda a sociedade, isso justificava 

sua posição superior na ordem social. 

 Socialmente esse modelo de beleza imposto também possuía o objetivo de 

marcar uma separação em relação aos mais pobres que não se encaixassem no ideal 

proposto, especialmente, no caso dos esportes. A divisão entre tribunas e gerais dos 

estádios, preservava um distanciamento nos espaços abertos onde o futebol era 

praticado, nesse sentido a identidade de classe e de raça não se separam, ao contrário 

complementam-se. 

 Se, no campo do futebol, o impedimento da participação de grupos sociais não 

privilegiados é limitado, mas não impedido, nas festas dos clubes isso não ocorriam, as 

regras para a aceitação ou não de sócios permitiam que as elites convivessem entre 

iguais, com seus ideais estéticos de beleza. Nos bailes, os ritmos exprimiam a 

modernidade, tocava-se ragtime, foxtrote, charleston, jazz, tango. Vivendo em cidades 

que almejavam a modernidade e a elegância, clubes como o Fluminense e o Paulistano 

permitiam regular as relações de sociabilidade em seus espaços. 

 A ação dos mais pobres limitava-se aos campos de futebol, mesmo assim, vaias 

e insultos a jogadores e juízes era constantemente criticada pela imprensa, que exigia 

um controle destes torcedores, a fim de enquadrá-los nas normas de um comportamento 

estabelecido como civilizado. Esses momentos eram utilizados pelas elites como uma 

oportunidade de defender as fronteiras que separavam a vida esportiva das diferentes 

classes sociais. As mesmas regras que faziam do futebol um instrumento de regeneração 

social, eram acionadas para que ele continuasse funcionando como mecanismo de 

distinção social. O jornal o Estado de São Paulo comungava desses princípios “Jogar 

futebol não consiste somente neste ato meramente mecânico de atividade muscular. 

Caminhando de par estão também a distinção e a educação346”. Trabalhadores em sua 

maioria negros e analfabetos só poderiam pertencer ao progresso representado pelo 

futebol, se essa prática esportiva pudesse regenerá-los através de atributos civilizatórios. 

O que os defensores desses princípios não percebiam é que o movimento de 

assimilação do futebol pelos setores populares, não levaria somente a uma imitação dos 

hábitos das elites, mas também a uma apropriação desse esporte aos valores das classes 

tidas como subalternas, se por uma lado havia admiração à elegância de Marcos de 

                                                 
346 O Estado de São Paulo, 23 de outubro de 1923. Álbum de recorte de jornais do C. A. Paulistano – 

1923, p268. 
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Mendonça e Rubens Salles, por outro surgiam práticas de comportamento e jogadores 

identificados com esse universo mais popular. Alheio ao projeto regenerador, o futebol 

foi apropriado pelas camadas mais pobres e diversos clubes foram fundados em bairros 

de subúrbio cariocas e várzeas paulistas. Simbolicamente, Marcos de Mendonça e 

Rubens Sales anunciaram o fim de suas carreiras em 1920, em um momento em que o 

futebol dava claros sinais de popularização e abandono das práticas amadorísticas tão 

bem representadas por eles. Podemos afirmar que o futebol não mudou o povo, este é 

que mudou o futebol. 

A questão racial é uma temática muito importante neste momento de 

popularização do futebol, na década de 1920 jogadores negros e mulatos eram presença 

constantes nos relatos sobre o futebol. Dessa forma é importante para o 

desenvolvimento dessa pesquisa compreender como essa questão foi absorvida nos 

clubes estudados.   

Por serem incorporados na mitologia do futebol como clubes de brancos e ricos, 

imediatamente atribui-se a essas instituições um caráter racista. Em toda a nossa 

pesquisa, não encontramos, como era de se esperar, documentos oficiais tanto no 

Fluminense como no Paulistano, sobre a proibição explícita quanto a negros 

frequentarem suas dependências. O que não significa que barreiras não tenham sido 

impostas para a presença deles. Acreditamos que os mesmos instrumentos de seleção 

usados para impedir a entrada de sócios “indesejáveis” poderiam ser utilizados no 

critério de cor. Fluminense e Paulistano viviam as contradições de seu tempo e com isso 

repercutiam as marcas culturais da sociedade. É possível encontrar episódios que 

demonstrem práticas preconceituosas dentro desses clubes, sem que, porém, isso 

adquira um caráter institucional. O que percebemos é que o mais importante para essas 

agremiações eram as relações pessoais, elas estavam à frente da origem étnica. A raça 

de uma pessoa era avaliada pela aparência, pelo tom da pele, nível intelectual e 

principalmente a posição social do indivíduo. 

 Um dos momentos em que o preconceito racial fica evidenciado no clube das 

Laranjeiras foi narrado por Paulo Coelho Netto ao descrever a incorporação do clube 

infantil Curupaity, do qual ele fazia parte com seus irmãos, pelo Fluminense.  

O técnico do infantil do Club Atlético Guanabara era Euclides Joaquim da Silva. 

Euclides era negro e trabalhava como auxiliar de tipografia. Tinha o apelido de Cuca. O 

apelido foi dado pelos jogadores devido ao hábito do técnico de, sem recursos para 
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comer fora, esquentar a sua comida em uma fogueira dentro do campo do Guanabara. 

Ainda como jogador do Guanabara, sofreu um acidente perdendo a mão esquerda. 

Sentindo-se humilhado pelos gritos de “maneta”, desistiu de jogar futebol e passou a 

orientar o quadro. Paulo Coelho Netto refere-se a ele como “o preto de maior caráter e 

bondade que conheci na minha infância [...] nunca foi advertido por indisciplina ou 

praticou lance desleal” (Coelho Netto, 2002:41), “um preto de alma branca” (Coelho 

Netto, 1964:90). Quando o Guanabara deixou de praticar o futebol, os filhos do escritor 

Coelho Netto e alguns colegas fundaram em sua residência o Curupaity F. C., um time 

de garotos treinados por Cuca. Quando o Fluminense fundou sua sessão infantil em 

1916, quis levar os garotos do Curupaity, no entanto Cuca não poderia ir “pois o 

Fluminense não aceitava pretos” (Coelho Netto,, 2002:44). Mesmo enaltecendo o 

Fluminense, o historiador oficial do clube acaba deixando escapar que mesmo não 

havendo um impedimento formal pela entrada de negros, havia, sem dúvida, uma 

política restritiva à sua participação, afinal Cuca, além de negro e pobre era deficiente 

físico, não condizendo com o cargo de treinador a dar ordem as jovens brancos das 

famílias tradicionais do Rio de Janeiro na base do principal esporte do clube. O Cuca 

teve que se contentar com a permissão concedida, após muita insistência dos garotos, de 

livre acesso às arquibancadas nos dias de jogos e treinos do infantil (Coelho Netto, 2002 

46-47), mas apenas isso. 

Mario Filho (2003) foi o grande responsável por construir a imagem do 

Fluminense como um clube de rapazes de boas famílias endinheiradas e brancas. Não 

que a cor fosse para Mario Filho um elemento fundamental, a questão de frequentar o 

Fluminense, tratava-se mais do espírito e não só da cor. Para exemplificar o 

Fluminense, o jornalista acaba citando o Paulistano. 

 

Não se tratava de só querer branco legítimo. Ninguém no 

Fluminense pensava em termos de cor, de raça. Se Joaquim 

Prado, winger-left do Paulistano, quer dizer extrema esquerda, 

preto, do ramo preto da família Prado, se transferisse para o 

Rio, seria recebido de braços abertos no Fluminense, Joaquim 

Prado era preto, mas era de família ilustre, rico, vivia nas 

melhores rodas (Rodrigues Filho, 2003:36). 

 

O texto de Mario Filho atribui uma certa seletividade do que era ser negro, pela 

interpretação do autor, o sobrenome era mais importante do que a cor.  
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O texto do jornalista abre caminho para o debate racial dentro do Paulistano. 

Antônio Prado possuía um tio (primo de seu pai) que era mulato, seu nome era 

Armando Prado nascido em 1880. Antônio era amigo dele e de seus irmãos.  Segundo o 

biografo da família Prado, Darrelln Levi, eles eram ambíguos sobre os problemas 

raciais. Encaravam a escravidão como uma tragédia necessária e estavam conscientes de 

sua injustiça. Embora não tivessem uma atuação decisiva para a abolição, eram amigos 

de vários abolicionistas e de mulatos como José do Patrocínio e o escritor Machado de 

Assis. Ao mesmo tempo evitavam discutir o “problema da raça”. Em 1925 durante a 

excursão do Paulistano à Europa, um dos membros da delegação era o primo mulato de 

Antônio Prado Junior, Joaquim Prado, irmão de Armando. Uma prima francesa 

assistindo à partida apontou Joaquim e perguntou quem era aquele “macaco”. “Não é 

um macaco, respondeu Antônio, é seu primo” (Levi, 1977;131). Os membros da família 

Prado não foram os únicos exemplos de mulatos bem posicionados no clube paulista.  

Renato Miranda e seu irmão Tutu, goleiro do Paulistano, e seu primo Clovis 

Glycério, todos fundadores do clube, eram netos de uma ex-escrava347. Renato Miranda 

chegou a presidir o clube. Para Wilson Gambeta, a cor não era fator excludente quando 

vínculos de sangue integravam o indivíduo com o grupo, nesse caso não havia 

comentários abertos, a negritude ficava velada, branqueada, sua postura era mais 

importante, quanto mais claro o mestiço, mas fácil era sua aceitação (Gambeta, 

2013:177). 

O autor de O negro no futebol brasileiro usa Joaquim Prado para descrever o 

tipo de negro que poderia frequentar o Fluminense e o Paulistano. 

 

Um verdadeiro Lord. Vestia-se bem, admiravelmente bem. Nada 

de cores berrantes, nem mesmo o contraste do branco com o 

preto. Tão do agrado do homem de cor. O cinza, o preto, o azul-

marinho. De noite sempre de preto, de smoking. 

Mesmo quem não tivesse levado o smoking ficava à vontade 

junto de Joaquim Prado. Ele fazia tudo como se não estivesse 

fazendo nada. Também tinha nascido naquele meio, vivia nele. 

Era o meio do Paulistano. Do Paulistano em São Paulo, do 

Fluminense no Rio. Por que morava em São Paulo, Joaquim 

Prado jogava no Paulistano. Se morasse no Rio, jogaria no 

Fluminense. Escolheria o Fluminense naturalmente. Não só por 

que era um clube de gente fina, como ele, mas também porque 

                                                 
347 Maria Zelinda da Conceição, filha de escravos, casou-se em 1837 com o fazendeiro Antônio Benedito 

de Cerqueira Leite (Gambeta, 2013:176). 
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era um clube de homens feitos, como ele. De responsabilidade. 

Joaquim Prado só ficaria bem no Fluminense (Rodrigues Filho, 

2003:37). 

 

 A descrição feita por Mario Filho pode ser bastante exagerada e até inverossímil, 

porém o registro capta traços do pensamento preconceituoso da época, primeiro 

consolidando a imagem de que um negro bem sucedido comportar-se-ia como um 

branco e, em segundo lugar, associando os jogadores negros e mestiços oriundos das 

camadas populares como homens de hábitos e vestes simples sem responsabilidades. 

Assim a postura que um sócio negro ou mestiço deveria ter no Paulistano ou no 

Fluminense tinha o efeito prático de inibir qualquer senso de identidade negra. 

 Talvez o caso que melhor explicite essa ambiguidade seja exatamente a do maior 

ídolo do Paulistano e do futebol brasileiro durante o amadorismo Arthur Friedenreich. 

 

2.3 - Friedenreich: a trajetória esportiva de um mulato em um futebol de brancos. 

 

 Friedenreich tem sido alvo de diversos debates entre jornalistas e historiadores 

que tentam buscar um enquadramento social para aquele que foi o primeiro grande ídolo 

nacional, comparado a Pelé, atribui-se a ele um maior número de gols do que o 

aclamado “Rei do futebol”. Mulato, Friedenreich brilhou em diversos clubes, mas teve 

sua imagem associada ao Paulistano, clube onde transitou aparentemente sem 

problemas tornando-se até hoje referencial de memória da instituição. 

No campo literário e cientifico três trabalhos foram feitos sobre o jogador (até o 

momento dessa tese) que merecem destaque: o primeiro de Alexandre da Costa 

intitulado O Tigre do Futebol, publicado em 1999, traz um relato de casos envolvendo o 

jogador, histórias isoladas sem uma preocupação linear com os fatos e sua veracidade; a 

segunda uma biografia escrita em 2012, por Luis Carlos Duarte, denominada 

Friedenreich – a saga de um craque nos primeiros tempos do futebol brasileiro, possui 

um narrativa linear da vida do jogador em uma linguagem essencialmente jornalística; 

finalmente a terceira é uma dissertação de mestrado de René Duarte Gonçalves Junior 

defendida em 2008 com o título de Friedenreich e a reinvenção do futebol de São 

Paulo: O futebol e a vitória na fundação da metrópole, nela o autor tenta relacionar a 

trajetória de Friedenreich com o desenvolvimento do futebol na cidade de São Paulo.  
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Das três obras, as duas primeiras acabam por glorificar o jogador sem buscar um 

aprofundamento do tema, apenas a terceira possui um caráter interpretativo. Por ser 

tratar de uma dissertação, busca metodologicamente utilizar Friedenreich como eixo 

para pensar o futebol paulista e suas contradições. São nestes três trabalhos, em especial 

o terceiro, em que me baseio para analisar a trajetória desse atleta e o significado que 

ele teve para o Club Athletico Paulistano, local onde mais brilhou gerando uma aparente 

contradição entre sua etnia e a imagem construída sobre clube. 

 Em um rápido levantamento biográfico, destacamos que Friedenreich nasceu 

em São Paulo em 18 de julho de 1892, filho de um comerciante, imigrante da 

Alemanha, Oscar Friedenreich e Matilde Friedenreich, uma lavadeira negra. Os 

negócios de seu pai iniciaram-se em Blumenau, Santa Catarina, mas migraram para São 

Paulo após o casamento. Pertencente a uma classe média, estudava na escola Americana 

e ali começou a praticar o futebol, com 15 anos Friedenreich já jogava na várzea 

(Gonçalves Junior, 2008).  

Sua origem alemã o levou a atuar inicialmente no Germânia por apenas seis 

meses, após uma cisão com clube alemão foi para o Ypiranga. Fisicamente era mulato 

de olhos verdes, cabelos crespos, magro e esguio, media 1,72m de altura com peso em 

torno de 52 kg. Sua aparência não atrapalhava a convivência no Germânia já que era 

descendente de alemães e seu pai era uma figura destacada no clube.  Aos 17 anos, 

Friedenreich, já encarava as responsabilidades matrimoniais com Joana, branca e 

professora. O atleta conseguiu emprego como funcionário da Secretaria do Interior de 

São Paulo, o que o obrigou a abandonar os estudos, entretanto não o futebol e nem a 

vida boêmia que frequentava assiduamente com seu violão, não resistindo a uma 

seresta, um carteado e jogo de azar (Duarte, 2012:27). 

 Do Ypiranga foi para o Mackenzie em 1911, mas teve que retornar para o 

primeiro em 1913. Com a divergência do futebol paulista neste ano, recebeu convite 

para atuar pelo Americano junto com Formiga em uma excursão a Buenos Aires. Sua 

boa atuação levou-o a ser convocado pela primeira vez para a seleção brasileira, quando 

participou da primeira partida contra o Exeter City em 1914. Logo depois, jogou e 

venceu a Copa Roca e, por isso, tornou-se uma figura de destaque. Em 1915 tentou 

transferir-se para o Paulistano, mas foi impedido pela APEA por considerar que o 
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jogador ainda possuía vínculo com o Ypiranga348, acabou sendo punido e liberado para 

jogar por outro clube só em 1916349. Nesse período atuou pelo modesto Payssandu da 

LPF. Somente no fim desse ano, com a junção das duas ligas, os jogadores da LPF 

puderam transferir-se para os clubes da APEA, finalmente Friedenreich estava livre para 

atuar pelo Paulistano.  

 Em 1917 assinou sua ficha de sócio do C. A. Paulistano, onde jogou até a 

extinção do futebol no clube em 1929, em uma das relações mais duradouras do 

amadorismo. O maior ídolo do aristocrático grêmio do Jardim América era um mulato, 

fato de análise complexa, pois fugia às regras da imagem atribuída ao clube. 

Diferentemente de Marcos de Mendonça no Fluminense, considerado como a “cara” do 

tricolor, Friedenreich exige uma análise mais completa sobre sua personagem que 

extrapolava o limite do clube em que atuava. 

 Para o Paulistano, como vimos, a questão da cor não era um problema, desde 

que ele parecesse e se comportasse como um branco. Além do episódio com o 

Ypiranga, sua estreia no Paulistano ainda foi prejudicada com a epidemia de gripe 

espanhola que se abateu na cidade. Só em meados de dezembro, pôde finalmente atuar 

no  time que torcia desde a infância, no novo campo do clube no Jardim América. Com 

Friedenreich, o Paulistano chegou ao tricampeonato. No jogo final, marcou quatro gols, 

na vitória de 7 x 0 sobre A. A. das Palmeiras. Era o primeiro título dele, que mais uma 

vez foi o artilheiro da temporada. 

 Mas não foi um ano só de vitórias para Friedenreich, ele junto com Amilcar e 

Neto do Corinthians vieram ao Rio de Janeiro para participar da seleção brasileira no 

sul-americano que se realizaria em 1918, para isso receberam uma quantia da CBD para 

cobrir despesas de hospedagem. O campeonato foi suspenso devido à epidemia de gripe 

e os jogadores não devolveram o dinheiro alegando que já haviam gasto a quantia. A 

CBD tentou punir os jogadores, acusando-os de profissionalismo. A APEA ficou ao 

                                                 
348

No final de 1915, Friedenreich aceitou participar de um amistoso festivo em Santos por uma equipe 

que se formaria apenas para essa partida e seria dissolvida, chamada de Paysandu. A diretoria do 

Ypiranga não gostou da atitude do jogador e resolveu suspendê-lo, principalmente ao saber que ele havia 

recebido dinheiro para jogar. Sem clube e acusado de temperamental, ficou no Payssandu, que acabou 

não sendo extinto, disputou o campeonato da LPF em 1916 de forma muito fraca. Nesse ano, Friedenreich 

participou de  algumas partidas pelo Paulistano sem nenhum compromisso (Gonçalves Junior, 2008). 
349 Friedenreich foi convidado para atuar pelo Flamengo em um jogo contra o Barrancas, que terminou 

em 1 x 1. A atuação não foi bem vista pelo Ypiranga, a situação complicou-se quando houve a recusa em 

participar da seleção da APEA para uma série de jogos contra o Rio de Janeiro. O Ypiranga decidiu 

suspendê-lo por três messes, a pena coincidiu com o fim do prazo de seu contrato com o clube  (Duarte, 

2012:66). 
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lado dos atletas causando um rompimento entre as duas entidades. Friedenreich foi o 

pivô de uma crise que ameaçava a participação dos paulistas no sul-americano de 1919. 

No final tudo foi resolvido com a interferência do escritor Coelho Netto350, Friedenreich 

pôde atuar na competição. Foi o destaque do time e após o jogo final foi carregado em 

triunfo.  

 A carreira de Friedenreich no Paulistano atingiu seu apogeu na excursão de 

1925, mas não sem polêmicas, um confronto com nada menos que Antônio Prado Junior 

quase o afastou dos jogos. O presidente do clube e chefe da delegação obrigava os 

atletas a retornarem de seus passeios às dez horas da noite. Friedenreich e Netinho 

acabaram voltando um dia às três da manhã. Antônio Prado inicialmente disse aos dois 

que iria puni-los, mandando-os de volta no primeiro navio. Alguns atletas tentaram 

interceder a favor dos companheiros e até mesmo o embaixador brasileiro tentou 

persuadir o presidente que, após alguma resistência, voltou atrás (Gonçalves Junior, 

2008:81). Superado o incidente, protagonizou a grande excursão do clube, sua 

participação foi considerada primorosa sendo apontado pelos jornais franceses como “o 

mais perfeito avante do mundo”351. O jornal Le Miror des Sports publicou: “seu 

centroavante, Arthur Friedenreich, vê claro no campo. Ele alimenta ora uma ala, ora a 

extrema oposta, lança seus interiores e às vezes se encarrega de conduzir o caso 

pessoalmente” (Patuska, 1976:66). 

 Em depoimento ao Museu da Imagem e do Som (MIS) em 1967, Marcos 

Carneiro de Mendonça apontava as qualidades do estilo de jogo de Friedenreich, 

mostrando sua versatilidade, bom companheirismo e que chutava bem com as duas 

pernas. Ele seria um protótipo do estilo de jogo brasileiro que iria consolidar-se no 

imaginário nacional nos textos de Gilberto Freyre e Mario Filho. Friedenreich não 

possuía as medidas típicas de um atleta, mas praticava um futebol de dribles curtos sem 

perder o sentido tático, era capaz de defender e atacar com bastante mobilidade, possuía 

um pé esquerdo extremamente potente352. Suas exibições no sul-americano de 1919 

renderam o apelido de El Tigre, dado pela imprensa Uruguaia.  

 Sua popularidade era enorme, Friedenreich, conseguiu superar até a rivalidade 

entre a imprensa carioca e paulista. Inicialmente não aparecia muito nos jornais do Rio 

                                                 
350 Por ser um escritor renomado e defensor dos esportes, Coelho Netto foi escolhido para negociar a paz 

entre as duas entidades. 
351 Reproduzida pelo Mundo Desportivo, 04 de abril de 1925, s/p. Rio de Janeiro. 
352 O Estado de São Paulo, 30 de maio de 1919. Álbum de recortes do CAP, p92. 
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de Janeiro, fosse por seu tipo racial ou por ser identificado com São Paulo, era criticado 

por ser individualista, entretanto, seus dribles e jogadas principalmente no campeonato 

sul-americano de 1919 impuseram sua presença nos periódicos da capital, tornando-o 

um personagem esportivo de grande prestígio e festejado pelos amantes do futebol, 

imortalizado no apelido “pezinho de ouro” que acabou culminando com a foto de sua 

perna (Figura 23). 

 

 

Figura 23353 

 

Segundo Leopoldo Sant’Anna, Friedenreich foi um dos primeiros jogadores a 

fazer anúncios publicitários, a marca era dos cigarros Automóvel Clube da Cia 

Castellões (Sant’Anna,1926:122). Se por um lado o anúncio demostrava a popularidade 

do atleta, por outro a personalidade dúbia de Friedenreich. Defensor do amadorismo, 

mas de origem mais humilde do que a de Marcos de Mendonça, o jogador não podia 

dispensar o dinheiro que o futebol trazia-lhe de forma indireta. Dificilmente a imagem 

fidalga de Marcos de Mendonça permitiria disseminar uma publicidade, muito menos 

de cigarros. Tal fato demonstra que embora ambos fossem populares, essa popularidade 

era diferente, alcançava significados opostos, Marcos representava o tipo de futebol 

cavalheiresco já em declínio, enquanto Friedenreich era o herói mais identificado com a 

grande massa, sua figura de boêmio, sua cor mulata, colocava-o mais sintonizado com 

as novas demandas do futebol. O episódio também nos revela o quanto a estrutura 

                                                 
353 A Noite, 29 de maio de 1919, p29. Álbum de recortes de Jornais do FFC, s/p. 
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amadora era frágil e contraditória, possuía brechas para a remuneração de técnicos e 

juízes, mas era implacável, ao menos no discurso, com os jogadores, porém admitia que 

recebesse por um anúncio. A própria posição do jogador sobre o amadorismo era muito 

conflitante, sempre defendeu o amadorismo, não obstante inúmeras vezes atuou por 

gratificações financeiras e apesar de não questionar a ordem do futebol daquele 

momento, lutava pelos seus interesses e o direito de atuar onde quisesse. Com todo o 

seu discurso de defesa do amadorismo, não titubeou em se profissionalizar com a 

aprovação da lei do profissionalismo em 1933, enquanto alguns como Preguinho do 

Fluminense mantiveram-se fiéis ao velho regime354. Essa imagem dúbia de Friedenreich 

era não só em relação ao amadorismo, mas também esteve presente na questão do 

racismo.    

Segundo Mario Filho, Friedenreich usava brilhantina no cabelo e depois passava 

o pente até colá-lo no couro cabeludo como se fosse uma carapuça (Figura 24). Depois 

enrolava uma toalha na cabeça como se fosse um turbante até considerar o cabelo 

“amansado”, era sempre o último a sair do vestiário. Quando jogava o cabelo parecia até 

postiço (Rodrigues Filho, 2003:61), isso seria feito, na visão do jornalista carioca, para 

que passasse como branco e pudesse atuar nas grandes equipes. 

  

 

Figura 24355 

                                                 
354 João Coelho Netto, o Preguinho, jogador do Fluminense nos anos 1920 e 1930 foi amador até o fim de 

sua carreira. 
355 Friedenreich. A Gazeta, 22de agosto de 1929. Álbum de recortes de jornais do CAP - 1929, s/p. 
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Entretanto, Mario Filho não leva em consideração que alisar os cabelos era um 

modismo da época e não era só feito entre os negros, como já demonstramos, portanto, 

não era necessariamente um gesto de negação de sua condição de negro ou uma 

tentativa de embranquecimento. Mario Filho apresentava Friedenreich como um herói 

que suplantando as barreiras sociais, teria, em função de sua habilidade, legitimado o 

mulato como epítome de brasilidade.  

Essa visão reducionista construída pelo jornalista no início dos anos 40, não 

favorece a percepção sobre as ambiguidades dessa personagem. Sua condição de filho 

de branco alemão dava-lhe um caráter dúbio sobre sua condição, de fato era resultado 

da mestiçagem tão valorizada pelas elites intelectuais dos anos 30. Sua popularidade e 

ascensão dentro do futebol aconteceram porque o jogador teve de negociar sua condição 

de mulato. Friedenreich tinha muitas facetas e negociava com todas elas. Era ao mesmo 

tempo um mulato, mas que jogava e era ídolo, em um time aristocrático como o 

Paulistano. Foi um soldado de São Paulo no movimento Constitucionalista de 1932 e 

herói brasileiro no sul-americano de 1919. Friedenreich assumia uma identidade em 

cada contexto. Durante a existência da LAF (1926-1930) foram organizados, em cada 

13 de maio, jogos entre selecionados de brancos e negros e Friedenreich atuava nos dois 

times de acordo com as circunstâncias (Figura 25), tais fatos dificultam um 

entendimento claro sobre a identidade racial desse jogador.  

 

 

Figura 25356 

                                                 
356Atuando na seleção negra da LAF, contra a LMDT. A Tarde, 21 de janeiro de 1929, Álbum de recortes 

do CAP – 1929, s/p. 
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Essa imagem imprecisa pôde ser demostrada em um desenho do jogador 

publicado no jornal O Imparcial em 1928, em que era exibido em duas cores, meio 

preto e meio branco. (Figura 26). 

 

Figura 26357 

 

Com um sofisticado instrumental crítico baseado na filosofia, na sociologia, na 

psicanálise e na crítica estética, José Miguel Wisnik em seu ensaio Veneno Remédio 

(2008) analisa o futebol e sua evolução ao longo das décadas. Tratando esse esporte não 

como mero reflexo da sociedade, mas tampouco se desenvolvendo à margem dela, o 

autor o vê como uma  instância do embate social e da construção do imaginário  que o 

associa como uma expressão artística. Na obra, a mestiçagem não é tratada como 

mescla de traços genéticos ou fenotípicos, mas sim como a quebra fundamental de 

padrões ligados à ordem e à disciplina, associados a princípios civilizatórios.   

Com relação a Friedenreich, Wisnik estabelece que ele seria  um arquetípico 

machadiano “nem rejeitado nem admitido” (Wisnik, 2008:198). Concordando 

parcialmente com o autor, acreditamos que Friedenreich circulou nos dois caminhos, 

não podemos dizer que ele não foi aceito, pois aos olhos das elites o atleta era o 

resultado do embranquecimento racial, exemplo positivo do processo pedagógico 

                                                 
357 O Impacial, 11 de janeiro de 1929. Álbum de recorte de jornais do FFC, s/p. 
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representado pelo futebol como regenerador de uma raça, isso explica sua permanência 

por tantos anos como o maior ídolo da história do Paulistano.  Por outro lado, essa 

situação de “indefinido”, também levou a momentos de rejeição que demonstravam as 

contradições da própria época. O espaço ocupado por Friedenreich era uma questão de 

conveniência, e ele aceitava isso negociando a cada momento o melhor lugar. 

Tão importante quanto analise dos trações étnicos de Friedenreich é a de seu 

posicionamento político. Se por um lado a sua condição de negro era confusa, a de 

cidadão paulistano foi assumida em toda a sua plenitude. Durante o período de atuação 

no C. A. Paulistano sempre revelou sua identificação com São Paulo, como o clube 

sempre foi um digno depositário dos “nobres tradições paulistas”. Na excursão de 1925, 

recebeu carta dos “paulistas de Paris”, estes afirmavam que os jogadores do Paulistano 

eram um pedaço da “cidade bandeirante”, os atletas eram como bandeirantes que 

carregavam o nome e a grandeza de São Paulo. Em 1932, Friedenreich lutou ao lado dos 

constitucionalistas paulistas (Figura 27), recebendo a patente de tenente, chegando a ser 

dado como morto.  

 

 

Figura 27358 

 

Ser paulista não se contrapunha a ser brasileiro, na verdade ser paulista era uma 

forma de ser brasileiro, uma formula vencedora de ser brasileiro359. 

                                                 
358

Arquivo Histórico do São Paulo F.C. 

<http://www.literaturanaarquibancada.com/2013/07/friedenreich-e-revolucao-de-32.html,> último 

acesso: 12 de maio de 2015. 
359

Consta na mitologia da carreira de Friedenreich o episódio em que ele abandonou o campo de jogo 

para salvar uma bandeira do Brasil em chamas durante um jogo na Argentina em 1921, quando o 

http://www.literaturanaarquibancada.com/2013/07/friedenreich-e-revolucao-de-32.html
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Os ídolos do futebol estão associados às suas representações. Friedenreich foi 

representado como sendo um dos pioneiros da chamada tropicalização do futebol na 

qual se teria criado um jeito brasileiro de jogar. Sempre descrito como uma mistura de 

craque e herói modificou o estilo inglês de jogar futebol, levado a uma redimensão 

lúdica que pressupunha malícia, ginga, aspectos associados à cultura negra. 

Não obstante, tal visão também ignora a complexidade da personagem. Michel 

Vovelle (1987:224), analisando as ideologias e mentalidades, busca reabilitar o papel 

histórico do ator individual, para ele alguns seres estariam na categoria definida como a 

de “intermediário cultural”, um indivíduo que transita entre várias culturas e assume a 

coloração do ambiente, Friedenreich pode ser descrito como um “intermediário 

cultural”, ele mostrou-nos como as ideologias de embranquecimento, de paulistanidade 

forjadas pela sociedade do início do século XX consistiam em uma engrenagem de 

afirmação identitária do sistema republicano. Ao estabelecer a estratégia da negociação, 

o atleta abriu a possibilidade de fazer parte daquele mundo novo, moderno, reservado à 

elite que o permitiu adentrar nesse círculo. Todavia isso não impediu que – por realizar 

uma atividade cada vez mais popular, como o futebol – de ganhar uma identidade com o 

homem comum, com o trabalhador que pouco a pouco se apropriava desse esporte.  

 Esse caráter impreciso acompanhou o jogador até o final de sua carreira. Com o 

fim do futebol no Paulistano, Friedenreich transferiu-se para o São Paulo da Floresta, 

em 1933 profissionalizou-se fazendo o primeiro gol do novo regime. Em 1934 com 42 

anos o jogador foi homenageado pelos clubes cariocas que fizeram uma recepção a ele 

na Central do Brasil. Friedenreich foi carregado nos ombros até o automóvel que o 

levou à sede do Fluminense onde lhe foi oferecido um banquete e à noite foi saudado no 

Teatro Carlos Gomes. No retorno a São Paulo, outra festa o aguardava no Parque 

Antártica onde foi aplaudido de pé ao entrar em campo acompanhado de vários 

dirigentes ao som da banda da guarda civil, depois teve início uma parada de 

motocicletas, bicicletas e desfiles de atletas de diversas modalidades tanto amadoras 

como profissionais. Terminou sua carreira atuando pelo Flamengo, após rejeitar uma 

proposta do Fluminense, alegando ter no Flamengo seu clube de coração no Rio de 

Janeiro (Duarte, 2012:221). A opção pelo clube da Gávea talvez se justifique pela 

aproximação do Paulistano com o Flamengo a partir da fundação da LAF, 

                                                                                                                                               
Paulistano venceu o River Plate por 1 x 0 (gol dele). Tal fato transformou Friedenreich em herói da pátria 

e o Paulistano em uma representação nacional (Gonçalves Junior, 2008). 
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diferentemente do Fluminense que se aproxima do futebol profissional, daí pode ter 

surgido a maior simpatia de Friedenreich com o rubro negro. 

* 

 Buscamos neste capítulo demonstrar como o Fluminense e o Paulistano 

estiveram em sintonia com a ideologia presente nas sociedades carioca e paulista do 

final da década de 1910 e 1920. Seus clubes foram a representação mais glamorosa do 

ideal estético pregados pelo higienistas do período. Em suas sedes reformadas e 

expandidas, em suas festas e torneios internos coroavam-se as premissas da distinção 

esportiva buscada pelas elites da época e representadas em seus atletas como Marcos de 

Mendonça e Rubens Sales e mesmo na figura intermediária de Friedenreich. 

Em meio à administração de seus patronos, mesmo que diferentes, esses clubes 

acabaram por ser tornar portadores dos valores defendidos por aqueles que acreditavam 

que o futebol possuía uma função pedagógica de estimular através da saúde corporal, 

princípios estéticos e morais capazes de regenerar o povo brasileiro. 

 Administrados por seus presidentes Arnaldo Guinle e Antônio Prado Junior, 

esses clubes viveram seus momentos mais gloriosos, não só nos campos de futebol, mas 

na influência política dentro das associações que tentavam controlar a prática esportiva 

em suas praças e no país. Apesar de membros de tradicionais famílias identificadas com 

os valores da modernidade, suas origens sociais comuns não significaram formas de 

administrações semelhantes. Por trás dos estilo sóbrio e sofisticado de ambos, Arnaldo 

Guinle e Antônio Prado Júnior vão desenvolver gestões distintas em seus clubes.  

Por mais que esses clubes se parecessem em seus bailes e na configuração social 

de seus membros, o Fluminense a partir da gestão de Arnaldo Guinle caracterizou-se 

por uma concepção do esporte como um negócio rentável, procurando organizar o clube 

como uma instituição capaz de dar conta dessa realidade. Suas reformas transformaram 

o Fluminense em uma praça esportiva ampla que atendia a demanda de todo o futebol 

carioca e brasileiro, indo além das necessidades de seus sócios, para isso negociou 

politicamente e assumiu os mais importantes cargos da estrutura do futebol, com isso 

conseguiu transformar o clube em palco dos sul-americanos de 1919 e 1922 e, 

consequentemente, atraiu recursos financeiros para as obras.  

Já Antônio Prado Junior manteve uma concepção de esporte voltada apenas para 

o engrandecimento físico e moral, um divertimento para poucos, dessa forma sua gestão 

à frente do Paulistano, sem os mesmos recursos federais que o Fluminense, visava 
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atender as demandas de seus associados, o clube cresceu, tornou-se uma referência na 

cidade, mas extrapolou muito pouco para além de seus próprios muros. Isso se refletiu 

na dificuldade do dirigente de se impor como liderança político-esportiva fora de São 

Paulo, mesmo assumindo cargos importantes como o de prefeito do Distrito Federal. 

Essa diferença de gestão revela uma diferença entre eles na concepção do 

próprio futebol como esporte, sendo fundamental para entendermos a posição de cada 

clube mediante a popularização do futebol e as novas demandas que ela exigia. Tal 

questão será representada na disputa entre aqueles que defendem o amadorismo como 

um princípio rígido e aqueles que já entendem a necessidade de se fazer concessões a 

esse modelo para dar mais dinamismo ao futebol. 

No próximo capítulo, busco demonstrar, através dos confrontos esportivos entre 

Paulistano e Fluminense, como esses clubes acabaram, também, por tornar-se 

representantes de suas cidades. Nas disputas entre eles, estava em jogo a rivalidade 

entre os bandeirantes paulistas e os cariocas da corte política, não só pelo controle do 

esporte no Brasil, mas pela afirmação das duas cidades como os principais centros 

políticos e econômicos do país.  
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CAPITULO 3: 

AS RIVALIDADES ENTRAM EM CAMPO: AS DISPUTAS PELO CONTROLE 

DO FUTEBOL OFICIAL NAS CIDADES DO RIO DE JANEIRO E SÃO PAULO 

(1918-1925). 

  

O processo de urbanização tornou necessária a assimilação de novos 

contingentes sociais que afluíam às cidades, elementos heterogêneos e turbulentos que 

ocupavam as ruas e reclamavam sua participação na vida econômica, institucional e 

cultural da nação. As décadas de 1920 e 1930 foram marcadas por uma série de 

acontecimentos em virtude dessa demanda. Boris Fausto (1983) analisou o fenômeno 

tendo em vista a enorme quantidade de estrangeiros que compunham a força de trabalho 

em São Paulo e no Rio de Janeiro, apontou a porcentagem superior de imigrantes em 

São Paulo em relação ao Rio de Janeiro no período de 1890 a 1920, com destaque à 

presença majoritária no setor industrial. Já no Rio de Janeiro, os estrangeiros tinham 

uma porcentagem menor na população ocupada, mas também eram muito expressivos.  

Fausto afiança ainda que os imigrantes tiveram grande influência nas ideologias 

reivindicatórias no país.360 Nesse período a classe operária emergiu enquanto 

movimento social. O movimento anarquista, trazido pelos imigrantes italianos e 

espanhóis, mobilizou os trabalhadores em greves que paralisaram as cidades do Rio de 

Janeiro e São Paulo por melhores condições de vida e trabalho. 

Nesse contexto descrito por Boris Fausto, buscaremos neste capítulo analisar as 

disputas entre as cidades do Rio de Janeiro e São Paulo como centros hegemônicos do 

país. A cidade de São Paulo, beneficiada por um crescimento econômico fortalecido 

pela industrialização, ressignificou o ideal bandeirante e exigiu uma maior afirmação no 

cenário nacional em um enfrentamento ao Rio de Janeiro, capital e centro político e 

cultural do país.  

Esta disputa teve repercussão no âmbito esportivo, nas disputas entre as duas 

seleções de futebol e nos jogos envolvendo seus clubes. Demostraremos como 

Fluminense e Paulistano protagonizaram essa rivalidade nos torneios que envolveram as 

duas equipes, quando a vitória de um time era considerada a vitória da cidade, essa 

                                                 
360 O anarquismo, segundo Boris Fausto, teve hegemonia entre o movimento operário na América Latina 

até o advento da Revolução Russa. Sua penetração na América Latina se deu, sobretudo, através da 

imigração de intelectuais e massas de trabalhadores europeus. Tal fato explica a força do movimento 

anarquista em São Paulo, destino de grandes levas imigratórias de europeus, sobretudo de italianos. No 

Brasil, o movimento anarquista configurou-se, principalmente, na sua vertente anarcossindicalista. Os 

meios de luta, a ação direta, faziam-se através das greves gerais e parciais, boicotes, manifestações e 

sabotagem (Fausto, 1983:80). 
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rivalidade atingiu seu apogeu na luta pela posse da Taça Ioduran361 alvo de disputas 

políticas entre os dois clubes. 

Outro fator de análise deste capítulo será a imprensa, parte direta nesse conflito, 

por isso o estudo dos periódicos é fundamental em nossa argumentação. Assumindo 

uma postura local e agressiva, alguns jornalistas serão importantes para a construção 

dessa rivalidade, como Leopoldo Sant’Anna em seu livro intitulado Supremacia e 

decadência do Futebol Paulista, publicada em 1925362, nele o autor busca demonstrar a 

supremacia esportiva de São Paulo. Outra publicação importante é o livro de Arakem 

Patusca sobre a viagem do Paulistano à Europa em 1925363, quando a performance 

vitoriosa do time é associada a grandeza de São Paulo. 

Paralelamente a isso, iremos demonstrar a eclosão do chamado falso 

amadorismo no universo do futebol, que se refletiu na disputa entre amadores versus 

profissionais. Para esse debate utilizaremos como fonte, além dos jornais, o livro de 

Floriano Peixoto, Grandezas e misérias de nosso futebol, publicado em 1934, nele é 

traçado um retrato do que era a vida de um jogador durante o falso amadorismo.  

A defesa do amadorismo envolveu o Paulistano e o Fluminense em disputas 

políticas dentro da APEA e da LMDT, respectivamente. Nosso objetivo é perceber a 

profunda influência desses clubes neste conflito que acabaram por gerar dissidências 

importantes no futebol brasileiro a partir de 1924 com a fundação da AMEA 

(Associação Metropolitana de Sports Athleticos) no Rio de Janeiro e, posteriormente, 

em 1926, com a criação da LAF em São Paulo.  

Por fim, a viagem do Paulistano à Europa será detidamente analisada neste 

capítulo, pois é crucial para o entendimento do período. Para além do sucesso esportivo, 

essa excursão assumiu significados que extrapolaram as boas jogadas de Friedenreich e 

seus companheiros em campos europeus, permitiu o levantamento de questões como: a 

consolidação da popularização do futebol e de seus clubes, independente de suas 

origens; o bandeirantismo paulista como projeto de identidade nacional; a mestiçagem 

como traço positivo do brasileiro; o desenvolvimento do jeito brasileiro de jogar; e, em 

especial, o amadorismo como valor defendido pelo clube paulista. Dessa forma, 

                                                 
361 Taça criada em 1915 e financiada pelo laboratório Ioduran que envolvia o campeão carioca contra o 

campeão paulista. 
362 Sant’Anna, 1925.  
363 Patuska, 1976.  
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acreditamos que será possível perceber como esses clubes, vão aos poucos tornar-se 

representantes dessas rivalidades conjunturais. 

Alguns trabalhos acadêmicos serão importantes para ajudar-nos a compreender o 

período em questão, entre eles o da Professora Lucia Lippi (2006) que analisou a 

influência da obra do escritor Alcântara Machado na construção de uma identidade 

paulista a partir da chegada dos imigrantes. Roberto Pompeu de Toledo (2015) foi 

muito útil ao perceber as transformações da cidade de São Paulo na primeira metade do 

século XX, quando a velocidade das mudanças na urbanidade acometeu os paulistas de 

uma vertigem causada pelo progresso associado à modernidade. Boris Fausto (1983), 

consagrado historiador, foi importante na contextualização política e econômica do 

período em especial sobre dos movimentos sociais e revoltas militares. 

No campo esportivo, Marcelino Rodrigues Silva (2006) contribuiu na análise da 

imprensa esportiva do período, assim como sua interpretação sobre a rivalidade entre as 

equipes do Cruzeiro e do Atlético na cidade de Belo horizonte (Silva, 2014b) que 

permitiram avaliar a significação e a importância da rivalidade clubística a partir de suas 

origens e trajetórias. Ainda nessa perspectiva, Arlei Damo (2005) foi útil no 

entendimento do significado do clubismo como um fenômeno que acometeu o futebol e 

criou vínculos identitários próprios à sua esfera, fundamentais para a compreensão dos 

surgimentos das torcidas de futebol. Luiz Henrique Toledo – em sua tese de doutorado 

(2000b) – e o artigo de Luiz Felipe Baeta (1982) foram de valiosa ajuda na 

compreensão da lógica do amadorismo associada à honra e distinção e o papel dos 

dirigentes esportivos no momento em que esse regime entrou em crise com a 

remuneração dos atletas de futebol. Por fim, o trabalho clássico de Antônio Jorge Soares 

(2001) influenciou bastante na análise sobre a crise no futebol carioca em 1924 ao 

romper com visões tradicionais sobre o caráter discriminatório desse movimento. Nossa 

proposta ao trabalhar com esses autores é integrar suas análises as perspectivas dos 

clubes aqui estudados. 

 

3.1 -  Rivalidades entre as cidades do Rio de Janeiro e São Paulo. 

 

Nas primeiras décadas do século XX, intelectuais e pensadores reconstruíram 

uma memória que reforçava o papel de São Paulo e dos paulistas na História do Brasil. 

Com uma população cada vez mais diversificada devido à imigração de estrangeiros e à 
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constituição de novas camadas sociais, construiu-se a imagem de uma sociedade 

paulista maleável, nascida da mescla migratória, com uma cultura dinâmica, fruto da 

aventura bandeirante que seria capaz de integrar os novos contingentes populacionais 

que vieram para São Paulo.   

Lúcia Lippi Oliveira (2006), por meio dos relatos de histórias de vida de 

imigrantes, examinou qual o lugar desses novos personagens na cidade de São Paulo 

pelos textos de Alcântara Machado. Descortinando a construção da identidade nacional 

a partir da ótica paulista, a autora demonstrou o desejo da intelectualidade de São Paulo 

de forjar a construção da identidade paulista pela valorização do mito bandeirante e 

como esse ideal de integração seria incorporado aos novos contingentes populacionais 

que chegavam à cidade. 

Para Lippi, o crescimento de um operariado e de imigrantes no cenário urbano 

paulista passou a ser visto como algo perigoso à ordem social que demandava 

enquadramento (Lippi, 2006: 45) e que envolviam debates sobre a questão sanitária, a 

eugenia, a educação física e os esportes, como também demostra Sevcenko: 

 

(São Paulo) não era uma cidade nem de negros, nem de brancos 

e nem de mestiços; nem de estrangeiros e nem de brasileiros; 

nem americana, nem europeia, nem nativa; nem industrial, 

apesar do volume crescente das fábricas, nem entreposto 

agrícola, apesar da importância crucial do café; não era tropical 

nem subtropical; não era ainda moderna, mas já não tinha 

passado (Sevcenko, 1992:31). 

 

A metrópole paulista necessitava de um padrão de identidade que emprestasse 

ordem, coesão e vigor àquela sociedade multifacetada e descontinua que surgia. Era 

necessário que esses atores sociais congregassem uma nova identidade comum capaz de 

ser o elemento construtor do futuro.  

Assim, foi no momento em que a população da região apresentava uma maior 

diversificação étnica e social que se procurou assegurar o primado da suposta 

aristocracia paulista sobre esses grupos. Descobriu-se uma suposta estirpe aristocrática 

na vida paulistana baseada no branco europeu mestiçado com o indígena (Lippi, 

2006:145). 

 Em busca dessa identidade, a função de São Paulo na história do Brasil foi 

reforçada tendo o bandeirante como centro de um papel heroico. Ao conquistar novos 
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territórios para a coroa portuguesa, os paulistas reforçavam sua importância nos 

principais momentos políticos e econômicos da história nacional, como na 

independência, na riqueza provocada pelo café, na luta contra a escravidão e com a 

substituição da mão de obra cativa pelo trabalho assalariado. São Paulo era, portanto, o 

palco da ação de uma elite que conduziu os destinos do país em períodos cruciais. 

 O aristocrata rural tradicional evolui para o industrial cosmopolita com um laço 

profundo ao solo paulista e brasileiro. As levas de imigrantes europeus, associadas ao 

bandeirante moderno, permitiriam o enfrentamento das questões nacionais, a redenção 

econômica e étnica do país que receberia uma “transfusão de sangue rico e puro” pela 

contribuição das civilizações superiores trazidas pelos imigrantes que seriam 

incorporados sem que a nação alterasse sua identidade, já construída nos padrões 

superiores dos paulistas resultante das bandeiras (Lippi, 2006: 72). A qualificação de 

bandeirantes passou a estender-se a todos os paulistas, trabalhadores e imigrantes, essa 

imagem envolveu vitalidade, emergia, movimento e dinamismo, qualidades presentes 

na modernização da cidade. 

 Era um motivo de orgulho, para os paulistas, a condição de colonizadores do 

século XVI (famílias de quatrocentos anos), o bandeirantismo identificado pela busca da 

aventura e da oportunidade. Os adornos desse movimento atingiram seu apogeu na 

década de 1920, com as obras de Afonso Tunay, História Geral das Bandeiras e a 

reimpressão da Nobiliarquia Paulista.  Neste período, o prefeito, e depois governador, 

Washington Luís tentou incutir na população a consciência do passado subsidiando 

projetos históricos e comemorativos como a recuperação e edição dos documentos 

quinhentistas da câmara municipal de São Paulo, além de oficializar o brasão da cidade 

em 1916.  

           Neste mesmo ano, inaugurou a Praça Buenos Aires no bairro de Higienópolis e o 

pavilhão conhecido como Trianon na Avenida Paulista (Toledo, 2015:133). A capital do 

estado tornou-se centro do cosmopolitismo de procedência europeia que deu origem ao 

nacionalismo, tanto na Semana de Arte Moderna como na obra Paulicéia desvairada364, 

                                                 
364 Publicado em 1922, Paulicéia Desvairada lançou as bases estéticas do Modernismo. Inspirada na 

análise da cidade de São Paulo e seu provincianismo, a obra marcou o rompimento definitivo do autor 

com todas as estruturas do passado literário. A obra é tida como verdadeiro manifesto-programa do 

modernismo brasileiro.  É um livro de poesias em que a temática é a cidade de São Paulo, e tudo o que é 

inerente a ela. Paulicéia desvairada pode ser lida como um inventário das vivências, percepções e 

sensações desencadeadas pela modernização de São Paulo, com a qual Mario de Andrade terá uma 

relação ambígua ao longo de sua obra. A cidade ora é tumba de homens massacrados pelas "monções da 
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de Mario de Andrade (Love, 1985:60). Para Pompeu de Toledo, os jovens paulistas 

entusiasmavam-se por estarem vivendo no tempo certo, no tempo da eletricidade, da 

velocidade, da indústria, do rádio, do arranha-céu e do boulevard. A cidade na frente 

das outras arrancava rumo à modernidade. Tudo isso levava o paulista a ser atacado por 

uma certa vertigem movida à arte, à indústria, à urbanização, ao aumento demográfico e 

ao abalo social trazido pelo movimento operário, tudo isso transformava São Paulo na 

Capital da Vertigem (Toledo, 2015:14-15).   

Em contraste com São Paulo, a cidade do Rio de Janeiro havia recuperado-se das 

obras de remodelação no centro, que continuaram até 1921. Sob a alegação de que 

prejudicava a circulação do ar e o escoamento da água das chuvas e de que abrigava 

somente casas velhas e miseráveis ocorre a demolição do Morro do Castelo. A cidade 

possuía o dobro da população de São Paulo com cerca de um milhão de habitantes e 

como capital federal atraía a atenção de todo o país ao sediar os principais 

acontecimentos político do Brasil. Sua beleza natural e sua condição de centro político 

escamoteavam sua decadência econômica em relação a São Paulo. Contudo ainda era a 

referência cultural para as outras regiões, símbolo de uma identidade nacional a partir de 

seus parâmetros.  É exatamente essa condição que estava no centro das disputas com 

São Paulo, quando os esportes adquiriram um espaço especial. 

Durante a década de 1920, acirrou-se o conflito entre São Paulo e Rio de Janeiro 

sobre o controle político e administrativo do futebol brasileiro, essa rivalidade começou 

na criação da CBD em 1916. As relações entre a CBD e a LMDT, principal Liga da 

capital, foram definidas pelo jornal Folha da Noite como “unha e carne”365. Esse 

favorecimento aos cariocas não era bem visto pelos paulistas que por diversas vezes 

recusavam-se a enviar jogadores para a seleção nacional.  

           Essas tensões no âmbito esportivo refletiam a disputa entre as duas cidades na 

busca de tornarem-se legítimas representantes da modernidade que se gestava. Por trás 

dos discursos de unidade nacional, competiam dois projetos gerados pelo federalismo 

oriundo da proclamação da República, que permitiu a liberação dos desejos das elites 

políticos locais que antes eram contidos na centralização política do Império. Para José 

                                                                                                                                               
ambição", de bandeirantes ou de capitalistas, ora é palco de multicoloridos festejos (SELOMAR, Claudio 

Borges. Máscaras do Modernismo e Anacronismo em Pauliceia Desvairada de Mario de Andrade. 

Revista Rascunhos culturais. Coxim, MS. V2, nº 4 – p. 91-106, jul/dez. 2011). 

<http://revistarascunhos.sites.ufms.br/files/2012/07/>, último acesso em 23 de maio de 2015. 
365 Folha da Noite, 14 de agosto de 1922, p4. 

http://revistarascunhos.sites.ufms.br/files/2012/07/
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Murilo de Carvalho (1987) grande parte da sociedade foi excluída do processo de 

modernização do país, notadamente as camadas populares. Se eleitoralmente Minas 

Gerais e São Paulo tinham peso, o Rio de Janeiro como capital tornava-se o local onde 

tudo se decidia.  As páginas esportivas não cansavam de proclamar a superioridade de 

um estado sobre o outro. Após uma vitória sobre uma equipe de outro estado, os jornais 

cariocas assumiam um discurso de centro político-administrativo consolidado. O 

mesmo era feito em São Paulo quando os resultados eram invertidos. Isso ficou mais 

latente principalmente pela escolha de sediar os sul-americanos de 1919 e 1922. Estes 

confrontos tornaram-se emblemáticos por deixarem claro o controle político e cultural 

do sudeste sobre o restante do país, principalmente no campo esportivo.  

Analisando o contexto político dos anos 1920, Boris Fausto (1983) enfatizou que 

o domínio dos grupos políticos tradicionais vinham sendo abafados pelos movimentos 

militares e pela emergência de novas oligarquias fora do eixo Rio, São Paulo e Minas. 

Por ser a capital, o controle do Rio de Janeiro acabava sendo mais questionando, as 

novas demandas exigiam um novo acordo federativo.  

A crise impunha uma nova reorganização política que potencializou a imagem 

de São Paulo como única capital com real capacidade de enfrentar o Rio de Janeiro 

como líder do processo de modernização, capaz de atender, pela força do progresso 

industrial, as novas demandas sociais e políticas.  

Ao analisar os discursos produzidos para a comemoração do centenário da 

Independência em 1922, Marly Motta afirmou que eles englobavam o Brasil Moderno e 

suas perspectivas futuras, forjou-se no meio intelectual um processo de “desqualificação 

do Rio de Janeiro como cabeça da nação e sua substituição por São Paulo como lócus 

da produção de uma nova identidade nacional” (Motta, 1992: 101-102). São Paulo seria 

o exemplo ideal a ser seguido para a construção do progresso, já o Rio de Janeiro por 

sua natureza privilegiada, induzia mais contemplação do que trabalho. Na perspectiva 

dos paulistas o Rio era uma espécie de antinação.  

           O futebol metaforizava essa disputa ao permitir que essas duas cidades medissem 

suas forças no campo esportivo. A criação do Campeonato Brasileiro de seleções 

estaduais em 1922 acirrava essa rivalidade no campo esportivo. A disputa futebolística 

alimentava o confronto político e o confronto político alimentava a disputa esportiva. 

Quando São Paulo era derrotado havia muitas críticas à organização do futebol, a 

imprensa paulista não admitia uma derrota para o Rio de Janeiro, vencer o Rio era uma 
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oportunidade de São Paulo mostrar sua força contra a capital, vista como centralizadora 

e impositora. O jornal O Estado de São Paulo exemplifica bem a forma como a 

imprensa paulista via o Rio de Janeiro na disputa pelo controle do futebol: 

 

Na Europa o Prussianismo obliterou a consciência da nação 

alemã e esta, com anseios de novas glórias e sedenta de 

domínios – borra as páginas de sua fulgurante história – e com 

sangue da humanidade inocente. 

No Brasil esportivamente ocorre fato idêntico; o carioca 

deslumbrado com a luxúria de sua natureza e embriagado com a 

mania do domínio exibicionista, ufana-se de sua beleza, 

elegância, educação e patriotismo – com exclusividade de seus 

irmãos menos favorecidos.  

Para os cariocas, São Paulo é caipira, egoísta, mal educado, e 

inimigos da pátria, e outra quejandas inverdades. Para ele os 

bandeirantes não passaram de desabusados bandidos que nada 

fizeram em benefício do Brasil. 

Paulistas, alerta com a Prússia esportiva. Ao seu fatídico grito 

“Cariocaland Under Alles”366. 

 

 Aproveitando-se do clima do pós-guerra e da derrota alemã, o jornal coloca o 

Rio de Janeiro como a Prússia brasileira, que se julga superior a outras praças e por 

isso teria o direito de controlá-las. 

            Por isso os jogos entre paulistas e cariocas ganhavam outros significados que 

extrapolavam o aspecto esportivo, muitas vezes com ataques violentos, acusações e 

insultos que davam vazão ao “bairrismo”. Cada qual buscando justificar a liderança de 

um setor sobre o outro no processo de modernização do País.  

 Na final do Campeonato brasileiro de seleções de 1922, vencido pelos paulistas, 

o Correio Paulistano reconheceu que a rivalidade entre as duas cidades extrapolava o 

campo de jogo:  

 

No campo de pugna outros incidentes significativos da velha 

rivalidade, não diremos mais esportiva, mas sim social, existente 

entre dois grandes centro do país, foram notados, produzindo a 

mais justa revolta entre todos os espíritos sensatos e isentos do 

partidarismo exagerado367.  

 

 

                                                 
366 Cariocaland Uder Alles. O Estado de São Paulo, 04 de agosto de 1918. Álbum de recortes de jornais 

do CAP- 1918, p4-5. 
367 Correio Paulistano, 30 de outubro de 1922. Álbum de recortes de jornais do FFC -1922, s/p.  
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No ano seguinte após a nova vitória paulista, foi a vez do jornal carioca, O 

imparcial, ironizar a importância do título para os paulistas: 

 

Vai haver em São Paulo no mínimo uma semana de festas, 

foguetes, discursos ao ar livre, passeatas, reco-reco, missa 

campal, ladainhas, o diabo enfim. Não há dúvidas que às vezes 

para grandes mágoas, aparece inesperadamente um alívio. Foi, 

pois, justamente o que acaba de acontecer ao povo da terra dos 

bandeirantes368. 

 

A matéria tentou minimizar a vitória paulista, tratando-a como inesperada, mas 

suficiente para amenizar a mágoa dos “bandeirantes” diante da superioridade do Rio de 

Janeiro em outros sentidos. Na visão carioca, São Paulo era uma cidade complexada 

pelo fato do Rio de Janeiro ser a capital do País. Ao mesmo tempo, demostrava uma 

resistência em aceitar a vitória incontestável dos Paulistas por 4 x 0. 

Nem mesmo quando a vitória era do selecionado nacional havia uma trégua na 

disputa, o jornal Correio Paulistano entendia que a vitória brasileira contra o Uruguai 

na final do Campeonato sul-americano de 1919 foi devido aos paulistas que forneceram 

a maioria dos jogadores o que deu o espírito necessário para a vitória.  

 

E, uma vez que nos referimos ao incomparável êxito do 

selecionado nacional, é de justiça que salientamos ainda o papel 

preponderante que nele desempenhou o elemento de nosso 

Estado. Ao footballers paulistas, que formaram em absoluta 

maioria no scrach brasileiro, cabem de modo especial as honras 

de memorável vitória (...) acresce ainda, para maior mérito dos 

valorosos campeões de São Paulo, a circunstância de terem 

sabido manter nesse prélios a que foram chamados fora de sua 

terra natal, o admirável espírito de desprendimento pessoal e 

desinteresse regional com que invariavelmente, tomaram parte 

nas lutas, visando com seu esforço, sempre eficiente e 

inigualado, engrandecer o Brasil, alçando-o à sua presente 

situação de inconfundível brilho nos meios sportivos 

internacionais. Os paulistas revelaram-se mais uma vez dignos 

das suas gloriosas tradições369. 

 

                                                 
368 O Imparcial, 23 de outubro de 1923. Álbum de recortes de jornais do FFC, s/p. 
369 Correio Paulistano, 30 de maio de 1919, p1. 
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 No campo esportivo, nada revela mais essa rivalidade do que o livro de 

Leopoldo Sant’Anna,370 Supremacia e decadência do Futebol Paulista. Escrito após a 

disputa do campeonato brasileiro de seleções de 1924, vencido pelo Rio de Janeiro, o 

livro tem o objetivo de demonstrar a superioridade do futebol paulista sobre o carioca e 

responder a imprensa da então Capital Federal que apregoava a superioridade técnica da 

seleção carioca, sobre a paulista. 

 

Resolvemos elaborar este modesto trabalho; tendo por 

argumento básico a lógica dos números. As estatísticas, com sua 

rigidez matemática, avessa a palavratório vazio, as divagações 

ilusórias, falam alto, não admitem fantasias. E não é um simples 

bairrismo que nos impõe esta missão, mas o amor à verdade. A 

demais, dessarte, com alguma coisa contribuiremos em prol de 

nossa paupérrima literatura esportiva (Sant’Anna, 1926:10). 

 

O livro nega ter caráter passional ao utilizar a lógica dos números como critério 

científico, afirmando ser a obra de grande importância para os futuros historiadores do 

esporte que poderão saber sobre a “verdade” dos fatos (Sant’Anna, 1926:164). 

  Em suas páginas Leopoldo Sant’Anna, tenta explorar a contradição da própria 

imprensa carioca ao descrever trechos de reportagens de jornais da capital elogiando o 

futebol paulista. Reconhece a decadência paulista, mas não pela superioridade técnica 

dos adversários e sim pelos “problemas de sociabilidade causados pelas discórdias 

políticas no seio da APEA, com o surgimento de rixas e rivalidades” (Sant’Anna, 

1926:24-15), essa seria a principal razão pelo fracasso paulista no torneio de seleções. 

Ao tentar justificar sua argumentação pela lógica científica dos números, o autor 

deseja convencer o leitor de sua imparcialidade, porém suas interpretações acabam por 

reafirmar sua passionalidade favorável a São Paulo. Atribuindo que o clima de conflito 

foi criado pelos cariocas, invejosos pelas constantes derrotas impostas pelos paulistas 

desde 1901, ano em que começaram as disputas. Estes, na visão do autor, tentavam 

desmerecer as vitórias paulistas, atribuindo-as a parcialidade dos juízes e as péssimas 

condições do campo. No entanto, o autor, usa o mesmo argumento para justificar as 

derrotas dos clubes paulistas sobre os cariocas, poucas em sua visão e que se dão 

sempre no campo do adversário, segundo ele, os paulistas só perdem porque estão 

“cansados pela viagem” (Sant’Anna, 1926:27). 

                                                 
370 Leopoldo Sant’Anna era carioca, mas desde criança vivia em São Paulo, era professor e jornalista em 

1915 trabalhava como cronista na Gazeta, o jornal ajudou a publicar seus livros (Ribeiro, 2007:50). 



 

233 

 

O livro que critica o “clubismo” e o “partidarismo” da imprensa como algo 

pernicioso para o futebol acaba, ao contrário, por acirrar mais ainda a rivalidade entre as 

duas cidades, seu partidarismo por São Paulo fica claro na irônica passagem em que 

atribui a derrota dos paulistas ao mérito de reforçar traços da identidade carioca: 

“Quando de uma ou outra rara vitória, todos, na efeminada371 Guanabara, se irmanam 

debaixo de intenso entusiasmo e passam a ser sob todos os pontos de vista, cariocas da 

gema” (Sant’Anna, 1926:55).  

Se o próprio texto não bastasse, o autor termina o último capítulo com a frase: 

“Por São Paulo – e pelo Brasil” (Sant’Anna, 1926:162) e próprio livro com a 

reivindicação de um direito de conquista: “A nós – O que é nosso” (Sant’Anna, 

1926:166). 

 Textos como o de Leopoldo Sant’Anna reafirmam os apontamentos de 

Marcelino Rodrigues (2006), ao analisar a imprensa esportiva nas primeiras décadas, 

segundo ele, o discurso do fair-play foi paulatinamente cedendo lugar aos interesses 

clubísticos e regionalistas. Embora a maior parte das análises sobre a rivalidade entre 

paulistas e cariocas nesse período debatam sobre as seleções regionais, também 

apareciam com a mesma intensidade quando seus clubes enfrentavam-se.  

Em termos clubísticos, a rivalidade entre Rio e São Paulo atingiu proporções 

gigantescas em 1918, quando o Paulistano visitou o Fluminense para a disputa da Taça 

Ioduran. Antes do jogo a imprensa carioca protestava contra sua colega paulista, que 

não só torcia por seus clubes, como menospreza os cariocas. Os confrontos entre 

Fluminense e Paulistano, tornaram-se os mais representativos dessa rivalidade. As duas 

equipes eram as melhores de suas cidades, possuíam os maiores ídolos do futebol, e 

tinham conquistado mais títulos. Seus confrontos ganhavam contornos nacionais. Ao 

vencer os jogos, o clube vitorioso proclamava-se o melhor do Brasil e a imprensa local 

ratificava isso.  

Essa rivalidade agressiva não atingia a cordialidade entre os dois clubes, não 

impedindo que após os jogos estivessem juntos em eventos e festividades que os 

congregavam, como bailes e festas beneficentes. Essa relação pode ser definida como 

uma rivalidade amistosa construída em torno do futebol, afinal os dois clubes tinham 

mais afinidades do que diferenças, reforçando uma ideia de distinção, que os separava 

dos demais. 

                                                 
371 Grifo nosso. 
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Elias e Duning (1991:246) mostram que a rivalidade é um componente estrutural 

dos esportes modernos. Assim os conflitos e os antagonismos que permearam a vida de 

qualquer comunidade seriam transferidos para dramatizações esportivas. Para esses 

autores, as relações de rivalidades ocorridas entre grupos podem ser explicadas a partir 

da inclusão do futebol nas práticas civilizadoras.  

Na maioria das narrativas sobre a história do futebol brasileiro, o conflito entre o 

“povo” e as “elites” aparece de maneira preponderante, acompanhados por analogias do 

mesmo tipo que opõem negros e brancos, ricos e pobres, centro e subúrbio, sujos e 

limpos372. Tal visão teve como base o Rio de Janeiro, metrópole cultural geradora de 

símbolos e identidades, que se espalharam para outros locais os influenciando, contando 

o que acontecia na Capital da República repetia-se o mesmo para todo o país onde o 

futebol difundia-se.  

Ao analisar a rivalidade entre o Clube Atlético Mineiro e o Cruzeiro E. C. na 

cidade de Belo Horizonte, Marcelino Rodrigues da Silva (2014b) revela que existem 

diversos modos de avaliar a significação e a importância de uma rivalidade esportiva. 

Esta pode ser feita considerando a trajetória e os resultados dos clubes envolvidos, o 

tamanho de suas torcidas e sua inserção na comunidade ou, como o autor propõe, 

observando como a rivalidade é vivida, percebida e representada pelas pessoas que nela 

se engajam, privilegiando os discursos sobre o futebol que permitem a circulação de 

signos e significações.   

Por isso, a análise da rivalidade é entendida como simbólica e cultural (Silva, 

2014b:102 e 103). No caso específico dos clubes mineiros, esta rivalidade surgiu em um 

momento em que o esporte funcionava como meio de distinção social, Atlético e 

Cruzeiro buscavam ser representantes do projeto de modernidade que inspirou o 

surgimento da nova capital mineira (Silva, 2014b:104). Buscando a tornarem-se os 

clubes mais populares de Belo Horizonte, Atlético e Cruzeiro “não encarnam o conflito 

clássico entre povo e elite, mas opõe duas formas de diferentes de representar e 

construir a noção de popular” (Silva, 2014b:121). 

 De modo semelhante isso já havia ocorrido no Rio de Janeiro e em São Paulo no 

início do século. Fluminense e Paulistano simbolizavam as duas cidades que 

                                                 
372 Essa metáfora higiênica ainda pode ser observada em especial no eixo Rio-São Paulo, nos animais 

representativos atribuídos aos clubes populares como o urubu ao Flamengo, bacalhau ao Vaso da Gama e 

porco ao Palmeiras, todos animais de forte odor repulsivo. Já aos times de elite são atribuídas 

características afeminadas como a denominação de Bambi ao São Paulo e Pó de arroz ao Fluminense. 
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rivalizavam em torno do controle da realização do projeto modernizador das elites 

republicanas. Nesse sentido as análises sobre as rivalidades desses clubes deve levar em 

consideração a narrativa de origem deles, calcada na fidalguia e distinção.  

 Utilizando a argumentação de Marcelino Rodrigues, percebemos que, se a 

rivalidade entre Atlético e Cruzeiro representavam duas formas de ser popular, 

Paulistano e Fluminense concebiam duas formas de ser de elite. Em ambos os casos 

esses clubes simbolizavam uma forma de rivalidade, diferente da tradicional povo 

versus elite, uma rivalidade de irmãos que se negavam, mas se invejavam e com isso 

reafirmavam a identidade um do outro. A rivalidade fazia-se presente de forma 

ambígua, pois impunha a necessidade de negar o adversário, ao mesmo tempo essa 

negação admitia a grandeza dele, exatamente para enaltecer as suas próprias conquistas 

(Silva, 2014b:111). 

A rivalidade entre iguais podia ser observada não apenas como um conflito de 

duas formas diferentes de se ver, mas também como uma relação de espelhamento e 

complementaridade. No caso do Fluminense e do Paulistano, uma relação que naturaliza 

e cristaliza a ideia de tradição e de modernidade representada pelos dois clubes em seus 

discursos de origem. Esse potencial simbólico exprimia uma ideia de conciliação entre a 

tradição e a modernidade, por isso a rivalidade era amistosa, produzindo, mesmo em 

meio às acirradas disputas, discursos harmonizadores que mantinha o futebol sobre o 

controle de um determinado grupo, principalmente em um momento em que este 

assumia contornos próprios com a sua popularização. Isso explica os textos cordiais 

publicados nos jornais em momento de jogos entre as duas equipes, sempre ressaltando 

as qualidades de cada agremiação. 

Acostumados a enfrentarem-se desde 1902, Fluminense e Paulistano 

protagonizaram uma das maiores disputas do período amadorístico pela posse da Taça 

Ioduran. Uma disputa que aconteceu mais fora de campo do que dentro dele, em uma 

troca de acusações que extrapolaram a cordialidade que imperava até então nos jogos 

entre as duas equipes. Além disso, transportou-se para o universo dos clubes a 

rivalidade entre Rio de Janeiro e São Paulo, como veremos. 

 

3.1.1 - Rivalidades entre Fluminense e Paulistano: Taça Ionduran. 

 

A primeira tentativa de estabelecer uma competição entre paulistas e cariocas foi 

a Taça dos campeões estaduais, denominada taça Ioduran, doada pelo Laboratório 
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Ioduran. A disputa aconteceria entre o campeão carioca e o campeão paulista em um 

único jogo, realizado no ano seguinte à conquista. Pelo regulamento o jogo seria na 

cidade do último campeão. 

O primeiro confronto deveria ocorrer em 1917 entre os campeões de 1916, o 

América (do Rio de Janeiro) e o Paulistano, o jogo seria na capital federal, contudo o 

Paulistano recusou-se a jogar com o América por estar com relações cortadas com este 

clube373. Dessa forma o América foi decretado campeão mesmo sem o jogo. 

O segundo confronto ocorreu em 07 de abril de 1918, envolvendo os campeões 

de 1917, Fluminense e Paulistano. Os jornais cariocas entendiam que o jogo iria “medir-

se numa luta em que se decidirá a supremacia, se não do football, pelo menos das forças 

dos campeonatos oficiais das duas cidades” 374.  

O jogo foi realizado em General Severiano, campo do Botafogo.  O Paulistano, 

sem Friedenreich375, após estar perdendo por 2 x 0, conseguiu uma vitória consagradora 

por 3 x 2, com um gol a 3 minutos do final376. O tento de empate foi marcado após o 

zagueiro do Fluminense Vidal, ter se acusado ao cometer um pênalti inicialmente não 

visto pelo juiz377. 

 

O jogo entre Paulistano e Fluminense, fez surgir uma questão 

muito séria no meio dos entendidos de matéria de regras e leis 

do Football. 

Muita gente está convicta que o fullback tricolor confessou a sua 

penalidade. De fato ele confessou, mas o fez coagido e depois de 

dois forwards do Paulistano terem insistido com o juiz378. 

 

                                                 
373 Em 1914, foi organizada uma partida entre os campeões das duas cidades de 1913, o América e o 

Paulistano.  Na primeira partida, no Velódromo, o clube paulista venceu por 3 x 2, o jornal o Imparcial 

levantou a suspeita de os jogadores uruguaios A. Bertoni e seu irmão J. Bertoni estivessem sido 

comprados pelo Paulistano. O clube paulista reagiu acusando o América de ser o difusor dos boatos. O 

América rompeu relações com o Paulistano e a segunda partida não foi realizada. Os Bertoni foram 

afastados do quadro do América (Mazzoni, 1950:129). 
374 Correio da Manhã, 07 de abril de 1919. Álbum de recortes de jornais do FFC, s/p. 
375 Friedenreich não pôde jogar, por não estar inscrito no Paulistano em 1917. O Estado de São Paulo, 14 

de março de 1918. Álbum de recortes de jornais do CAP - 1918, p23. 
376 O Estado de São Paulo, 08 de abril de 1918. Álbum de recortes de jornais do CAP- 1918, p34-38. 
377 Os times foram: Fluminense: Marcos Mendonça - Sylvio Vidal, Chico Netto (c) - Laís, Oswaldo 

Gomes, Fortes - Mano, José "Zezé" Carlos Guimarães, Harry Welfare, Celso da Silva, Machado. Técnico: 

Quincey Taylor. Paulistano: Cunha Bueno - Carlitos, Orlando (c) - Sergio, Gullo, Ferreira - Agnelio, 

Mário Andrade, Zonzo, Mariano, Madureira. Os gols foram marcados por Machado, Zezé; Zonzo e M. 

Andrade (2). O Estado de São Paulo, 08 de abril de 1918. Álbum de recortes de jornais do CAP-1918, p 

34-38. 
378 A Notícia, 10 de abril de 1918. Álbum de recortes de jornais do FFC, s/p 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Marcos_Mendon%C3%A7a
http://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Arthur_Antunes_Moraes_e_Castro&action=edit&redlink=1
http://pt.wikipedia.org/wiki/Oswaldo_Gomes
http://pt.wikipedia.org/wiki/Oswaldo_Gomes
http://pt.wikipedia.org/wiki/Agostinho_Fortes_Filho
http://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Emmanuel_Coelho_Neto&action=edit&redlink=1
http://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Jos%C3%A9_Carlos_Guimar%C3%A3es&action=edit&redlink=1
http://pt.wikipedia.org/wiki/Harry_Welfare
http://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Ernesto_Duarte_Machado_da_Silva&action=edit&redlink=1
http://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Quincey_Taylor&action=edit&redlink=1
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 Pelo periódico, não foi um gesto voluntário, a confissão foi alvo de pressão, o 

jornal carioca questionava se o juiz, que antes havia marcado um corner, teria o direito 

de voltar atrás em uma decisão já tomada, o gesto de Vidal que em outra época seria 

considerado digno e elegante e dentro das normas do mais puro amadorismo, foi 

criticado como responsável pela derrota dos cariocas. O jornal O Presença editado no 

Fluminense ao comentar a derrota do clube ironiza Vidal: “Segundo uns, o Fluminense 

perdeu do Paulistano por causa da gentileza, segundo outros por causa da gente-lesa”379.  

Em suas memórias, Fernando do Amaral, o Zonzo, relembra essa vitória, que 

segundo ele foi conquistada na raça, característica não muito comum para o time do 

Jardim América, como revela sua observação na entrada em campo no intervalo do 

jogo. 

 

Na saída do vestiário nós avistamos com o team do Fluminense, 

com roupa trocada, após um banho, acompanhado de chá, nada 

de gelados. Nós suados transpirando e meio desanimados, tendo 

tomado um refresco gelado, pois o calor era muito insuportável, 

e estava doendo os 2 x 0. Entramos em campo dispostos a 

vencer, o “queré-queré” do Zuzu não saía da cachola (Amaral, 

1977:9-10). 

 

O autor trata o Fluminense como um time superior, mais organizado e elitizado, 

e o Paulistano como um clube simples que vence na garra. O “queré-queré” era um 

incentivo do goleiro Zuzu, para que o time entrasse com disposição no segundo tempo e 

virasse o jogo. Para o autor o que decidiu a partida foi: “a inveja da troca de roupa no 

intervalo e o chazinho serviram de estímulo para nós, garra é garra!” (Amaral,1977:10).  

Após o jogo o Fluminense, surpreendentemente, não manda nenhum 

representante ao jantar de cortesia para os campeões380. O confronto, que entre essas 

duas equipes que sempre foi descrito como cordial e elegante, não resistiu à rivalidade 

entre cariocas e paulistas, sendo o Paulistano hostilizado pelos cariocas, gerando atos de 

violência entre os jogadores paulistas e a torcida local. 

 

Em todas as estações do Rio, estavam apinhadas de gente que na 

saída do trem nos vaiavam com ditos e gestos. Se bem me 

lembro foi em Resende, o trem demorou-se mais e as vaias 

foram maiores. Quando ouviu-se o apto do chefe do trem 

ordenando a partida, com a mão chamei um cara qualquer, por 

                                                 
379 O Presença, 19 a 26 de maio de 1918. Arquivo do FFC, s/p. 
380 O Estado de São Paulo, 10 de abril de 1918. Álbum de recortes de jornais do CAP- 1918, p56. 
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que aquilo já estava enchendo. Este perguntou o que eu queria. 

“Isto seu malandro!” e dei-lhe uma bofetada (Amaral, 1977:11). 

 

Dois discursos estavam em oposição: um, que seguia o velho lema do 

cavalheirismo, em declínio, elogiava o gesto de Vidal; e outro, que considerava a vitória 

mais importante que tudo, justificava as vaias da torcida. Afinal, segundo este 

raciocínio, o Paulistano só venceu porque Vidal acusou-se. Apesar de toda áurea de 

elegância e sofisticação, o episódio demonstrou que mesmo Fluminense e o Paulistano, 

não estavam imunes às mudanças que o futebol vinha atravessando em termos de 

popularização e rivalidade, que no caso específico extrapolava o âmbito futebolístico já 

que demostrava a rivalidade entre duas cidades.  

Outro aspecto demostrado pela análise dos jornais é o espanto com o 

comportamento da torcida local que surpreendentemente torcia em parte contra o 

Fluminense, demostrando como já estava forte a rivalidade entre os clubes da mesma 

cidade.  

Um assistente paulista, que assinava como Dulpessis, escreveu uma carta ao 

Estado de São Paulo descrevendo suas impressões sobre a torcida. 

 

Tive a impressão que jogavam Fluminense e o Flamengo, pois 

torcedores destes estavam numa hostilidade pavorosa. Os 

tricolores, como é natural, torcendo para o seu clube, e os 

Flamengos, esquecendo-se que são cariocas, torciam loucamente 

pelos paulistas [...] Eles fizeram do Paulistano instrumento de 

suas rivalidades381. 

 

A imprensa paulista ao contrário da carioca saudava o Paulistano como campeão 

brasileiro e São Paulo como o supremo futebol brasileiro. 

 

Que São Paulo é real e indiscutivelmente a força máxima do 

esporte pátrio e que o cronista do Paiz, queira, quer não queira, 

o Paulistano é o campeão brasileiro, o clube mais forte que 

conta com a maior equipe de futebol do Brasil. Que a Taça 

Ioduran vai para São Paulo, que vai achar o clima aqui muita 

mais agradável que do Rio e dificilmente se abalará para tomar 

um suador na linda cidade de São Sebastião. 

Os jogadores paulistas são como pombas que vão para o Rio 

alegres e satisfeitos e que as taças vem do Rio para São Paulo, e 

aqui ficam e não voltam mais382. 

                                                 
381 O Estado de São Paulo, 11 de abril de 1918. Álbum de recortes de jornais do CAP- 1918, p59. 
382 O Estado de São Paulo, “Os Cariocas são deliciosos”, 10 de abril de 1918. Álbum de recortes de 

jornais do CAP- 1918, p48 e 49. 
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 Ao chegar a São Paulo, os jogadores foram homenageados com um banquete 

pago por Antônio Prado Junior, que acompanhou a delegação ao Rio e no vestiário foi 

um dos incentivadores do time383. 

Em 11 de junho de 1918, foi a vez de o Fluminense vencer. Em uma excursão à 

capital paulista, foi disputada a taça Sodman. Este jogo, em comemoração ao 

aniversário da Batalha do Riachuelo comandado pelo almirante Barroso em 1865, teve 

um caráter de revanche para os cariocas. A vitória do Fluminense por 3 x 1 foi 

celebrada pela torcida tricolor usando o grito de guerra do Paulistano, só que para o time 

carioca, “Alegua, Alegua Hurra Fluminense”. Tal atitude foi na verdade feita pela 

torcida do Palestra presente ao jogo, repetindo o que ocorreu com os simpatizantes  do 

Flamengo no Rio de Janeiro. 

 O Paulistano era considerado invencível na Paulicéia384. Os jornais, tanto do 

Rio como de São Paulo, anunciavam o jogo como um tira-teima entre o campeão 

carioca e o campeão paulista385. Após vencer o Santos por 6 x 1386, o Fluminense 

conseguiu vencer a equipe do Paulistano de virada por 3 x 1, com dois gols de Welfere e 

um de Mano387. Em seu retorno ao Rio, o clube é saudado como campeão brasileiro. Os 

jornais dedicaram suas primeiras páginas à vitória do time carioca, na verdade, uma 

vitória do Rio de Janeiro sobre São Paulo, como demonstrou a irônica poesia abaixo.  

 

Era uma vez um paulista.  

Forte, chibante de escol, 

Que no Rio veio de crista 

Num match de foot-ball 

Paulista, Bicho de arromba 

Logo que aqui desemboca, 

Valentemente destromba, 

O muque do carioca 

Então, neurótico e ousado, 

Mas sempre nobre e civil. 

O paulista foi guindado  

A campeão do Brasil! 

                                                 
383 Estado de São Paulo, 16 de abril de 1918. Álbum de recortes de jornais do CAP- 1918, p78. 
384 O Tricolor - Revista sportiva do Fluminense Foot-ball Club, nº. 2, dezembro de 1927, p5. 
385 “O match de amanhã é para eles (Fluminense) uma prova de honra e na qual nutrem grandes 

esperanças de sair vencedores”. O Imparcial, 11 de junho de 1918. O Estado de São Paulo destacava a 

presença do grande Friedenreich no jogo. O Estado de São Paulo, 10 de junho de 1918. Álbum de 

recortes de jornais do FFC, s/p. 
386 Correio Paulistano, 10 de junho de 1918. Álbum de recortes de jornais do FFC- 1918, s/p. 
387 O Fluminense atuou com: Marcos, Vidal, Netto, Lais, Oswaldo, Fortes, Mário, Zezé, Welfere, French 

e Machado. O Paiz, 11 de junho de 1918. Álbum de recortes de jornais do FFC - 1918, s/p. 
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Mil glórias o festejavam! 

Por tarde, noite e manhã. 

Até vivas lhe silvavam 

As cobras do Butantã! 

Mas um dia, a atroz gangorra. 

De sorte virá e babau! 

Chega o dia da desforra 

O paulista vai para o pau 

A vitória se pertence 

Por direito de conquista 

Desta vez o Fluminense 

Mete ripa no Paulista 

Olha o estadinho a pensar 

Butantã e Tietê 

Perdem o modo de andar 

E nem bebem mais café! 

E aqui se encrenca um bocado 

O caso agudo e febril 

Se o campeão derrotado 

Era o “Campeão do Brasil” 

Não lhes parece e convence 

Que o vencedor (coisa preta!) 

- O terrível Fluminense 

Seja campeão do Planeta388.  

 

 A poesia ironizou os símbolos paulista como o Butantã, o café e o rio Tietê, 

além do jornal Estadinho. Em seu retorno ao Rio, o clube foi saudado como o 

“Glorioso, campeão do Brasil”389, Marcos Carneiro de Mendonça foi elogiado como um 

goleiro que influenciava os outros, não existindo nem na Inglaterra um keeper como 

ele390. As homenagens eram muitas. O São Cristóvão ofereceu uma festa ao Fluminense 

pela vitória em São Paulo com a presença de dançarinas, cerveja, fogos, declamações e 

balões com as cores dos clubes391. Já o Jornal O Imparcial ofereceu uma taça ao 

Fluminense pela histórica vitória392. 

 A próxima disputa seria a nova edição da taça Ioduran referente ao ano de 1918. 

Porém não aconteceu em virtude da polêmica que envolveu o zagueiro Palomone do 

Mackenzie que se transferiu para o Botafogo logo após a disputa do sul-americano em 

1919. O clube paulista acusou o clube carioca de aliciar o jogador com ofertas 

financeiras, a LMDT confirmou a transferência e a APEA rompeu com essa entidade, 

                                                 
388  O Paiz, 21de junho de 1918. Álbum de recortes de jornais do FFC, s/p. 
389 Vida sportiva, 06 de julho de 1918. p12. 
390 Id., 22 de junho de 1918. p10. 
391 Ibidem, 29 de junho de 1918. p8. 
392 Ibidem. 
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como a CBD ficou ao lado da LMTD, a APEA também rompeu com a CBD. (Mazzoni, 

1950:129)393. 

 O desentendimento fez com que a APEA, alegando falta de datas, impedisse que 

o Paulistano defendesse seu título contra o Fluminense marcado para 27 de agosto de 

1919. Assim como ocorrera em 1917, o Fluminense foi declarado campeão sem haver o 

jogo.  

O Paulistano não aceitou a decisão e exigiu o jogo. A polêmica da taça Ioduran 

afetou a seleção brasileira. A APEA recusou-se a ceder jogadores paulistas para a 

disputa do sul-americano no Chile (Sarmento, 2013:35). Em 1920 o Paulistano aceitou 

entregar a taça ao Fluminense, mediante um recibo que garantiria a marcação de um 

novo confronto394. 

 Essa atitude permitiu uma trégua para a realização do primeiro campeonato 

brasileiro de clubes, a Copa dos Campeões, sediado nas Laranjeiras no Rio de Janeiro, 

envolvendo os campeões estaduais de 1919 do Rio de Janeiro (Fluminense), São Paulo 

(Paulistano) e Gaúcho (Grêmio Esportivo Brasil). Os jornais exaltavam a reconciliação 

entre cariocas e paulistas: “Pela primeira vez na História esportiva do País, encontram-

se no mesmo lugar e na mesma época os representantes da nossa força máxima de 

football. E esses encontros revestem tanto mais interesse quanto é ainda recente a 

reconciliação Rio-São Paulo”395. 

 Após vencer o Brasil de Pelotas por 7 x 3, o Paulistano esperou o Fluminense  

em um jogo com ingressos a 10$000 a poltrona, 4$000 a arquibancada e 2$000 a geral, 

mais caros que os jogos do sul-americano do ano anterior396, os preços foram criticados 

pelo jornal o Imparcial397.  

O jogo deveria um substituto da disputa que não houve da Taça Ioduran. 

 

                                                 
393 O Imparcial, 02 de agosto de 1919. Álbum de recortes de jornais do FFC, s/p e O Estado de São 

Paulo, 29 de agosto de 1919. Álbum de recortes de jornais do CAP - 1918, p87-88. 
394 O Estadinho, 28 de fevereiro de 1920. Álbum de recortes de jornais do CAP- 1918, s/p. 
395 Estado de São Paulo, 25 de março de 1920. Álbum de recortes de jornais do CAP - 1918, p1. 
396Paulistano: Arnaldo -Orlando (c), Carlito - Clodoaldo, Mariano, Sergio - Zonzo, Mário 

Andrade, Friedenreich, Carlos Araujo, Cassiano. Técnico: Angelo, Bernardelli. Mário 

Andrade, Friedenreich, Carlos Araujo, Cassiano. Técnico: Angelo Bernardelli. Brasil: Frank - Nunes, 

Zabaleta - Floriano, Rossell, Victório “Babá” (o Waldomiro) - Faria, Alberto Côrrea, Proença, 

Ignácio, Alvariza. Gols: 4’ Friedenreich, 11' M. Andrade, 17' Friedenreich, 25' M. Andrade, 29' 

Friedenreich, 42' Ignácio, 54' C. Araujo, 64' C. Araujo, 78' Proença, 82' Alberto. Estado de São Paulo, 25 

de março de 1920. Álbum de recortes de jornais do CAP - 1918, p3 e O Paiz, 26 de março de 1918. 

Álbum de recortes de jornais do FFC, s/p. 
397 O Imparcial, 29 de março de 1920. Álbum de recortes de jornal do FFC, s/p. 
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Hoje em fim... 

Duas jaulas que se abrem para dois tigres em luta se 

encontrarem. 

Em outros tempos, a família de ambos, unida parecia uma única 

família. 

Mas, um dia, desses laços de fraternidade estremeceram-se, 

inimigos, evitando encontros... 

Mas a alma das feras o gérmen do ódio também morre... 

E morreu... 

Ficaram unidas as duas famílias... 

E dois elementos da mesma, dois tigres hoje encontram-se para 

uma luta em que o vencido é o vencedor e vice versa... 

A derrota faz parte da vida dos que lutam... 

E a tarde no majestoso estádio do Fluminense,  

Toda a gente assistira ao encontro dos falados tigres: – O 

campeão carioca e o campeão paulista. 

Salve! Campeões!398 

 

Com uma plateia estimada em 25.000, e renda de 25.500&000399, o Paulistano 

sagrou-se campeão ao derrotar o Fluminense por 4 x 1400, o resultado foi mais uma vez 

comemorado como uma comprovação da superioridade de São Paulo perante a capital. 

“A vitória do Paulistano não é simples triunfo de um quadro formado e bem treinado. É 

a vitória da escola brasileira de futebol que em São Paulo tem sua expressão, mas alta e 

melhor definida”401.    

O jogo (Figura 28) foi transmitido por telefone e os lances eram afixados em 

placas na praça Antônio Prado, onde a multidão delirava com cada gol do Paulistano, o 

que chamava a atenção era grande quantidade de torcedores “limpando o suor frio que 

lhe orvalhava a testa, lhe empastava o cabelo e lhe descia pelo pescoço – Torcida pelo 

telefone! Nunca mais! É a última vez”402. O Jornal do Commercio narrou que um noivo 

chegou atrasado ao casamento para ir à praça saber o resultado do jogo e foi perdoado, 

porque o Paulistano venceu403. Histórias como essas revelam que o futebol já era 

definitivamente popular e que a imagem do Paulistano como um clube de elite e restrito, 

                                                 
398 O Paiz, 28 de março de 1920. Álbum de recortes de jornais do CAP - 1920, p5. 
399 O Paiz, 30 de março de 1920. Álbum de recortes de jornais do CAP - 1920, p2. 
400 Fluminense: Marcos Mendonça - Othelo, Chico Netto (c) - Laís, Osvaldo Gomes, Fortes - Mano, 

Zezé, Harry Welfare, Machado, Bacchi. Técnico: Pode Pedersen. Paulistano: Arnaldo -

 Orlando (c), Carlito - Sergio, Carlos Araujo, Mariano - Zonzo, Mário Andrade, Friedenreich, Botelho, 

Cassiano. Técnico: Angelo Bernardelli. Gols: 2' Zezé, 40' Friedenreich, 50' M. Andrade, 69' Botelho, 89' 

M. Andrade. O Estado de São Paulo, 29 de março de 1920. Álbum de recortes de jornais do CAP - 1920, 

p1-14. 
401 Ibidem. 
402 O Estadinho, 29 de março de 1920. Álbum de recortes de jornais do CAP - 1920, p1-2. 
403 Jornal do Comercio, 29 de março de 1920. Álbum de recortes de jornais do CAP - 1920, p2-3. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Marcos_Mendon%C3%A7a
http://pt.wikipedia.org/wiki/Agostinho_Fortes_Filho
http://pt.wikipedia.org/wiki/Harry_Welfare
http://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Cesar_de_Araujo_Bacchi&action=edit&redlink=1
http://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Orlando_Pereira_Pires&action=edit&redlink=1
http://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Manoel_Carlos_Aranha_(futebolista)&action=edit&redlink=1
http://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Sergio_Pereira&action=edit&redlink=1
http://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Carlos_Araujo_(futebolista_brasileiro)&action=edit&redlink=1
http://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Mariano_Proc%C3%B3pio_(futebolista)&action=edit&redlink=1
http://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=M%C3%A1rio_Andrada_e_Silva&action=edit&redlink=1
http://pt.wikipedia.org/wiki/Friedenreich
http://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Carlos_Botelho_do_Amaral&action=edit&redlink=1
http://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Angelo_Bernardelli&action=edit&redlink=1
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não impedia que ele também caísse no gosto dos operários, imigrantes dos setores 

populares. 

 

 

Figura 28404 

 Os jogadores do Paulistano foram recebidos em São Paulo com banquetes e uma 

placa de bronze, cada um recebeu uma medalha de ouro405.  

 A alegria da vitória não fez esquecer a questão da taça Ioduran. O Paulistano 

resolveu recorrer da decisão que deu a taça ao Fluminense, já que este continuava a 

recusar-se a jogar com o clube paulista406. A questão durou até 1922. A imprensa 

paulista defendeu os interesses do Paulistano, atacou diretamente o Fluminense, ao 

afirmar que sua diretoria não tinha escrúpulos, ironizou a suposta fidalguia e 

superioridade tricolor que se aproveitou da boa vontade do Paulistano407.  

No Rio de Janeiro, as declarações do Paulistano e o apoio que a APEA dava à 

agremiação foram duramente criticados pela imprensa e pelo próprio Fluminense. Em 

defesa do clube carioca o Correio da Manhã atribuiu a causa a uma intransigência do 

Paulistano alegando que não existia nenhuma lei que regulasse as disputas 

interestaduais entre os clubes, por isso a CBD não possuía nenhum argumento legal em 

que se pudesse pautar para interferir na questão. Para o Fluminense, a participação da 

                                                 
404 Final do Campeonato brasileiro de clubes Paulistano x Fluminense. In: Brandão, 2000:43. 
405 O Estado de São Paulo, 01 de abril de 1920. Álbum de recortes de jornais do CAP - 1920, p1. 
406 A Gazeta, 06 de julho de 1920. Álbum de recortes de jornais do CAP - 1920, p4. 
407 O Estado de São Paulo, 29 de julho de 1920. Álbum de recortes de jornais do CAP - 1920, s/p. 
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APEA ao lado do clube paulista prejudicava o futebol como um todo, impedindo a 

realização de outros confrontos, assim como a convocação de uma seleção nacional. 

Segundo o jornal: “os dirigentes estão levando para o terreno da infantilidade, do 

ridículo, do pouco caso, da falta de seriedade”408. 

A crítica do Correio da Manhã pelo apoio que a APEA deu ao Paulistano, 

transformou o caso da taça em uma questão política, o que, segundo o jornal, contribuía 

para a decadência moral do esporte “quem perderá, serão as nossas tradições, os nossos 

exemplos de nobreza e fidalguia, e a nossa glória de termos sido os primeiros a 

propagarem o football em nossa terra”409. 

 O Paulistano, ao exigir um novo jogo fazia declarações que humilhavam o 

Fluminense, afirmando que este seria derrotado em qualquer campo, pois temia a equipe 

paulista410. O Fluminense fez, através de seu representante na Liga Metropolitana, uma 

declaração irônica ao adversário paulista, que segundo o clube carioca, demonstrava a 

contradição entre o seu discurso fidalgo e a prática agressiva. 

 

Que club de sport é esse que ao cabo de tantos anos de 

existência, ainda nem se quer aprendeu o bastante para saber que 

o primeiro dever de um sportman é honrar o seu adversário. Pois 

então basta uma divergência quanto a uma taça em disputa para 

se pretender humilhar um club do Rio de Janeiro, que todo o 

país conhece como um modelar de disciplina e educação 

esportiva para se pretender menoscabar dos sportmen de todo o 

país, como se esses fossem coisa nenhuma em face da majestade 

olímpica do Club Athletico Paulistano. 

Será possível que assim fale o club que se dá por mentor do 

sport no glorioso estado vizinho?411  

   

Em 1921, buscou-se a solução para o impasse com a escolha do deputado José 

Eduardo Macedo Soares para a presidência da CBD. Macedo Soares tinha a tarefa de 

sanear financeiramente a CBD, até com recursos públicos, pacificar paulistas e cariocas 

e organizar o sul-americano de 1922 (Sarmento, 2013:36), para essa última tarefa seria 

necessário resolver a questão da Taça Ioduran. A polêmica arrastou-se até 1922, 

Macedo Soares negociou com os dirigentes cariocas e paulistas, e o problema foi 

                                                 
408 Correio da Manhã, 11 de maio de 1921, p6. 
409 Idem. 
410 Declaração feita ao jornal O Estado de São Paulo e reproduzida no jornal carioca Correio da Manhã, 

11 de maio de 1921, p6. 
411 Correio da Manhã, 11 de maio de 1921, p 6. 
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resolvido com a doação do troféu ao Museu do Ipiranga. O Paulistano aceitou a 

proposta, pois a taça ficaria em São Paulo no museu que simbolizava a participação 

paulista na comemoração do centenário da independência, dessa forma a taça ressaltaria 

o valor da conquista dos paulistas. 

As disputas entre Paulistano e Fluminense pela posse da taça Ioduran acabaram 

por definir uma diferença simbólica entre eles. A partir desse episódio, os clubes 

começaram a trilhar caminhos distintos na maneira como o futebol ia ser visto, apesar 

de ainda manterem as boas relações e os sócios de ambos os clubes terem livre acesso 

em suas sedes quando de visita, cada clube desenvolveu projetos diferentes para si. O 

Fluminense, com sua grande praça de esportes, vai ter cada vez mais o futebol como um 

negócio bastante rentável e necessário para a manutenção de sua estrutura, 

principalmente em um momento em que o clube amargava a perda de campeonatos 

seguidos e via outros clubes – como o Flamengo e o Vasco – ameaçarem sua 

hegemonia. Embora continuasse a defender o amadorismo, começou a fazer concessões 

a esse modelo para construir um time mais competitivo. O Paulistano, ao contrário, 

continuava fiel aos seus princípios de defesa de um futebol amador, disputando dentro 

da APEA o controle político com medidas de moralização do futebol, o time continuava 

forte e ainda brilhava nos gramados paulistas.  

Mesmo ainda mantendo uma imagem de clubes de cavalheiros, frequentado pelo 

que “havia de melhor na sociedade”, esses, gostando ou não, deveriam conviver com o 

processo de popularização do futebol. Nessa nova realidade, os clubes de futebol 

tiveram que tomar a decisão de abrir-se ou não a essas novas demandas impostas pelo 

espetáculo, representadas pelo avanço cada vez maior do futebol entre as classes 

populares. Aqueles que não conseguiram completar essa transição sofreram um 

processo de enfraquecimento, como ocorreu com os primeiros clubes de origem 

estrangeira que encerraram suas atividades futebolísticas na primeira década do século 

XX, como o SPAC, o Germânia, O Internacional e o Mackenzie em São Paulo e o 

Athletic And Football, Paysandu e Rio Cricket no Rio de Janeiro. Para entendermos as 

opções tomadas por Fluminense e Paulistano, será necessário analisarmos esse processo 

de popularização do futebol e suas demandas políticas. 
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3. 2 - Popularização e suas questões na política esportiva. 

 

José Murilo de Carvalho (1987) ao demonstrar o intenso crescimento 

populacional ocorrido nas cidades no final do século XIX explicita que os grupos 

sociais tornaram-se heterogêneos e fragmentados com a abolição e a imigração, 

tornando presente nos centros urbanos, pessoas como operários, empregados do 

comércio e desempregados, estes conviviam, não sem conflitos, com as elites, formadas 

por gerentes da administração pública ou de empresas privadas, militares, estudantes e 

uma incipiente burguesia industrial e financeira herdeira das oligarquias rurais e 

comerciantes. Ao mesmo tempo assistia-se ao crescimento de setores intermediários 

como profissionais liberais, funcionários públicos e de empresas privadas. Na mesma 

linha, Nicolau Sevcenko (1992) afirma que o processo de urbanização e 

desenvolvimento do capitalismo estava aos poucos colocando em cena novas figuras 

com uma imensa diversidade e enorme potencial de conflito, tais grupos faziam surgir 

uma imensa demanda por uma identidade coletiva que se refletia em novos hábitos de 

consumo e lazer. 

 Em meio a essa realidade, o futebol, foi sendo assimilado por esses setores 

abrindo um filão econômico que interessava aos clubes, até os de elite, dessa forma o 

alargamento do perfil social do torcedor começava a abrir uma brecha para a circulação 

e troca culturais. Ainda que não agradassem aos setores mais tradicionais da sociedade, 

estes, foram obrigados a tomar contato com esses grupos cada vez mais necessários para 

a viabilização desse esporte como um negócio.  

Em uma pesquisa pelos jornais da época, visibilizamos que apesar da 

manutenção da linguagem rebuscada e dos elogios à distinção das plateias, eles não 

podiam evitar o destaque às grandes multidões que acorriam aos jogos demonstrando as 

mudanças no perfil de quem frequentava os estádios, logo expressões como: 

“representantes de todas as classes sociais” tornaram-se comuns nos periódicos 

paulistas e cariocas.  

 A presença do grande público era bem vista e comemorada, desde que 

estivessem de acordo com as normas de boa conduta, o que nem sempre acontecia. 

 

Match de Foot-ball 

O dia estava lento. Havia gente em penca. 

O juiz apitou e começou a encrenca. 

Nossa senhora! Mas que charivari! 
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Tanta correria assim que eu nunca vi. 

Um jogador, feroz, deu com o pé na bola 

que foi bater, bem certeira, na cartola. 

Dum cidadão que não contava com essa 

De ver amassada a tampa da... cabeça... 

A louca multidão, bruta e malcriada, 

Vaiou a um bom chefe de família honrado. 

Outro caiu por terra. Deu-lhe vaia o povo. 

Levantou-se fulo, mas caiu de novo. 

Parecia aquilo, em meu pensar profundo, 

Vinte e duas fúrias, perseguindo o mundo. 

E, depois da hora e meia de combate, o juiz apitou. 

O jogo estava empate412. 

 

 O texto irônico do Barão de Itararé de 1916 demostrava o futebol como um 

espetáculo violento, em que a multidão “bruta e malcriada” hostilizava o “chefe de 

família honrado”, claramente os tempos eram outros no universo do futebol.  

A imprensa, de modo geral, tentava associar a violência ao público popular, 

entretanto, ao contrário do que informavam os cronistas, a violência nem sempre vinha 

dos torcedores mais pobres. Com o desenvolvimento das rivalidades clubísticas e 

regionais, as derrotas e vitórias tornaram-se mais importantes do que o cavalheirismo, 

mesmo para os sócios dos grandes clubes, cada vez era mais comuns incidentes 

provocados por aqueles que se diziam “verdadeiros sportmen”.  

Estes incidentes já existiam desde a década de 1910. Um dos episódios mais 

conhecidos envolveu Coelho Netto em um Fla-Flu de 1916. O escritor, sentado ao lado 

do chefe de polícia, Ataliba Correa Dutra, indignado com a decisão do árbitro de 

mandar voltar um pênalti perdido pelo rubro-negro, iniciou a invasão do campo. O 

beletrista, na época deputado federal, e o chefe de polícia agitavam no ar suas bengalas 

de junco. O juiz correu e a torcida tomou conta do campo. Os jornais da época não 

citaram o nome de Coelho de Netto, o diário A Noite limitou-se a dizer que houve troca 

de murros e bengaladas 413. 

O incidente demonstra que não se podia atribuir a violência somente às camadas 

mais pobres que frequentavam os estádios. O denominado público de elite não era 

                                                 
412 Apparício Fernando de Brinkerhoff Torelly (Barão de Itararé). Livro de poesias Pontas de cigarros, 

1916, apud: Pedrosa, 1968, p112. 
413 A Tribuna da Imprensa, 29 de Julho de 1955 e Coelho Netto (1964:12 e 13). Os outros lamentam o 

incidente culpando o juiz. O Correio da Manhã calculou em 500 o número de invasores do campo. O 

Correio da Manhã, 23 de outubro de 1916, A Noite,  22 e 23 de outubro de 1916 e  Jornal do Commercio, 

23 de outro de 1916. Álbum de recortes de jornais do Fluminense FC, s/p e MENDOÇA, Álbum de 

Recortes v1 p231. Biblioteca Nacional. 
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homogêneo, pelo contrário, era formado por grupos diversos e com ideias e interesses 

conflitantes que se manifestavam no esporte. As rivalidades clubísticas e regionais 

tornaram-se um campo de discórdia, também no interior das elites, como demonstrou a 

disputa pela Taça Ionduran. Divididos em verdadeiros “clãs”, como referia-se o 

jornalista Thomas Mazzoni, iam fomentando os ressentimentos clubísticos e o 

bairrismo. Aos poucos, rompia-se com a camaradagem e a harmonia dos primeiros 

tempos. O processo explodia na imprensa através das notícias sobre críticas aos juízes,  

atitudes violentas dos jogadores e tentativas de anulação de resultados em campo.  

Por diversas vezes Antônio Prado Junior reclamou da ação da arbitragem contra 

o Paulistano e em vários momentos ameaçou abandonar a APEA. Cada vez mais a 

plateia abandonava a atitude passiva dos primeiros tempos para uma ação mais concreta 

durante os jogos, ao poucos os próprios jornais identificaram esse fenômeno. A palavra 

torcedor – originada do verbo torcer – foi explicitada pelos cronistas nos dias de jogos 

em meio aos lances de expectativa na partida, quando as moças contorciam suas luvas e 

outros objetos nas arquibancadas, exprimindo de maneira sutil o sofrimento com as 

tensões emanadas da partida (Hollanda, 2010: 99). O termo substituiu na imprensa a 

palavra assistência, criando uma ligação mais forte entre o público e o clube, em que o 

indivíduo faz mais do que assistir. O torcedor participava acreditando que o ato de 

torcer podia interferir no resultado414. 

A simpatia dos torcedores não levava em consideração a imagem dos clubes, 

Fluminense e Paulistano, ao contrário do que se possa imaginar, assumiam uma 

preferência em todos os grupos. Ao entendermos esses clubes como comunidades de 

elite, cabe perguntar o que levaria as camadas mais pobres a torcer por eles? Para 

responder essa indagação é preciso retornar as origens das associações praticante do 

futebol. 

Desde a primeira década do século XX, o futebol espalhou-se para áreas não tão 

sofisticadas como bairros periféricos do Rio de Janeiro ou a várzea paulista, todavia os 

clubes surgidos nesta região mantiveram elementos estruturais que assemelhavam os 

clubes de zona norte aos de zona sul. Devido a isso, não demorou muito para que o 

                                                 
414 Atribui-se ao escritor Coelho Netto a invenção do termo em uma crônica denominada “Bola a Gol” de 

1922 em que usa a denominação torcedor em vez de torcida: “Perguntem a um torcedor se há coisa que 

enfeze mais do que estar a ver o adversário fazes gols e a gente nada”. COLHO NETTO, Henrique 

Maximiano. O esporte e a beleza. In: MACHADO, Ubiratan (org.). Melhores crônicas de Coelho 

Netto. São Paulo: Global, 2009, p100. 



 

249 

 

Fluminense e o Paulistano, assim como os outros clubes, ganhassem adeptos entre os 

setores populares. Para Waldenir Caldas (1990), a explicação para tal fenômeno viria 

exatamente do caráter elitista do clube. Se por um lado o elitismo do Fluminense ou do 

Paulistano podia afastar a simpatia das camadas mais pobres e até de setores médios 

menos abastados, por outro lado, o efeito poderia ser diferente. O requinte e a 

sofisticação seriam, na verdade, um fator de aproximação e não de rejeição. Afinal, 

gostar do clube mais fino da cidade representava sublimar a impossibilidade de 

ascensão social (Caldas, 1990:26). Essa explicação entretanto não contempla outras 

aspectos presentes no chamado pertencimento clubistico ou clubismo, um entendimento 

mas elucidativo talvez se dê no campo das significações. 

Para Damo, o fato de os torcedores ocuparem a mesma comunidade afetiva, não 

implica que as diferenças entre eles desaparecessem, a fragmentação dentro de uma 

mesma torcida obedece a critérios de classe social, escolaridade, religião, etnia, partido 

político, entre outras. Essas diferenças não desaparecem por completo, mas são 

englobadas pelo clubismo (Damo, 2002).  A noção de pertencimento clubístico, feita 

por conta da adesão dos torcedores aos clubes é uma fidelidade construída como um 

valor fundamental do universo do futebol. O pertencimento clubístico é um neologismo 

forjado para dar conta de uma modalidade de vínculo identitário próprio à esfera do 

futebol no Brasil (Damo, 2005:65). Pertencer a uma torcida não sublima, nem 

escamoteia as diferenças sociais. 

  Partindo da argumentação de Damo e enveredando pelo caminho das 

representações, podemos concluir que não existe uma única explicação para o fato da 

escolha dos torcedores por um clube ou outro. Tornar-se torcedor de um time implica 

adesão a um universo de regras e afinidades pré-estabelecidas, o clubismo deve ser 

analisado como uma trama social e cultural. Como comunidades com valores próprios, 

os clubes possuem uma série de símbolos e rituais como cores, hinos, maneiras de 

entrar em campo entre outras que, repetidas durante um longo tempo, acabam por se 

transformar em tradições, estas são absorvidas pelos torcedores, reforçando sua 

identificação com o clube.  Ao escolher um clube para torcer, imediatamente o torcedor 

torna-se parte desta tradição sendo ao mesmo tempo receptor e propagador da tradição 

clubística.  

Segundo o sociólogo polonês Zigmunt Bauman (2004), o homem moderno é 

possuidor de múltiplas identidades. Estas são negociáveis e ambíguas. Elas têm como 
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objetivo uma busca de um “nós”, de um pertencimento que constitui fatores de unidade 

a uma comunidade destino. Os torcedores recriam novos clãs, com ritos, cores, músicas, 

adereços e mitos que dão sentido a seus participantes (Franco Junior, 2007). 

Para Damo, a maneira como os clubes pensam si próprios dá-se a partir da forma 

como ele é pensado pelos outros, por isso são comunidades imaginadas e como 

instituições imaginadas elas devem ser pensadas (Damo, 2005:70). Acredito que ao 

inventar símbolos como camisas, bandeiras e escudos, os clubes acabaram por criar 

elementos de identificação comparados aos ícones pátrios, que servem de verdadeiros 

instrumentos visuais de mediação entre os torcedores e os clubes. Porém esses símbolos 

extrapolam os seus domínios e fogem ao seu controle, gerando comportamentos e 

paixões nas mais diversas pessoas, mesmo aquelas que a princípio não estariam no hall 

dos sócios das agremiações. É essa convivência entre o torcedor mais humilde que se 

apropriava dos símbolos de distinção de seu time de preferência que causa essa falsa 

ideia de sublimação da pobreza.    

Se aqueles que apreciavam o jogo não tinham condições de frequentar a sede do 

clube, buscavam nos símbolos os mecanismos de aproximação com essa comunidade e 

construíam outras formas de relação de identidade com eles, seja em virtude da cor do 

vestuário, do bairro em que o clube estabeleceu-se, ou no fato de ele obter mais vitórias 

que os seus adversários. Não se trata, portanto, de sublimar a impossibilidade de 

ascensão social, como defende Caldas, mas sim de participar ativamente dessa 

comunidade clubística à qual o individuo se identifica, mesmo a distância, 

simplesmente como torcedor. Ou seja, não se torce por um clube de elite, para se sentir 

na elite ou por um clube de operários por ser um trabalhador, as razões são de caráter 

afetivo e simbólico. 

A partir dessa argumentação, podemos retomar a pergunta sobre a adesão de 

torcedores comuns às agremiações estudadas. Ao serem admirados por um público mais 

amplo e diverso, Fluminense e Paulistano tendiam a ser ressignificados por estes, o 

caráter elitista dos seus sócios não impediu a admiração do homem comum por estas 

equipes. Estes torcedores se apropriavam da imagem dos clubes quebrando, mesmo que 

a distância, a barreira que o impede de fazer parte dessa comunidade imaginada. Os gols 

de Friedenreich e Welfere, as defesas de Marcos de Mendonça e os passes de Rubens 

Salles tornaram-se mais importantes do que as vestimentas e os nomes famosos da 

tribuna de honra, com o aumento da rivalidade entre os clubes as vitórias eram 
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indispensáveis para esse torcedor comum, dessa forma os símbolos clubísticos eram 

usados como marca de identidade perante o adversário.  

O aumento do número de torcedores amplificava os conflitos, as torcidas pelos 

grandes clubes tornavam-se cada vez mais presentes e estimuladas pelos próprios 

dirigentes em uma contradição do discurso seletivo. Um exemplo seria o de Chico 

Guanabara, considerado por Mario Filho (2003) o primeiro torcedor da cidade. Chico 

Morava no retiro do Guanabara, atual Álvaro Chaves, bem no fundo do campo do 

Fluminense, sua habilidade na capoeira era um desafio a quem ousasse falar mal do 

clube de coração (Coelho Netto, 2002:311). Apesar de sua paixão pelo Fluminense, que 

o levou diversas vezes a ser preso, não frequentava a sede, mantendo-se a distância da 

parte elegante do clube, mas isso não impedia que os dirigentes – por diversas vezes – 

intercedessem ao delegado para a soltura do torcedor. 

Exemplos como o de Chico Guanabara revelavam que os sentimentos clubísticos 

tornavam-se cada vez mais exacerbados, fazendo com que a devoção a uma associação 

esportiva superasse uma identificação maior com o esporte, como pregavam os 

sportmen. Quatro anos após a invasão de campo no Flamengo versus Fluminense, 

Coelho Netto esquecia sua atitude e criticava o chamado clubismo. 

 

Se o espírito tacanho do chamado clubismo, em vez de 

concorrer para firmar a solidariedade entre os moços degenera 

em cizânia, é preferível que desistamos de fazer esporte, de 

cultivar a força, de aperfeiçoar a energia para que não nos 

tornemos um povo de atletas de plástica robusta e apolínea, mas 

de alma depravada sem caráter que é o cerne da moral415. 

 

As rivalidades entre as agremiações nos diversos torneios foram pouco a pouco 

deixando de lado o velho espírito de cavalheirismo e fair-play que dominou o futebol 

em seus primórdios.  

A derrota do Fluminense por 4 x 1 em pleno estádio da rua Guanabara na final 

do campeonato brasileiro de 1920, foi em parte atribuída a uma torcida local hostil,  

desfazendo de vez a ideia de que os torcedores cariocas podiam unir-se para torcer por 

um clube que não fosse o seu, tais torcedores não escaparam das críticas por ir ao 

estádio torcer contra o Fluminense. 

 

                                                 
415  Athletica, 03 de abril de 1920, p12. 
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Esses elementos, como se vê, são elementos que precisam ter 

um gesto nobre e elevado – retirem-se do clube – e agora mais 

do que nunca, pois a representação contra eles que vai ser 

dirigida a diretória do Fluminense, já conta com centenas de 

assinaturas, e é de se esperar que seja convocada uma 

assembleia geral para tratar-se de tão delicado caso416. 

 

 Estranhamente O Paiz acredita que o gesto veio da própria torcida do 

Fluminense em um ato de traição que deveria ser contido pela diretoria do clube. O 

jornal ainda lamentava que o clubismo estivesse inserido dentro do futebol carioca, mas 

a própria imprensa alimentava essa rivalidade, o cronista O Perigoso do jornal 

Imparcial, não deixa de criticar Mario Pollo, redator do rival Correio da Manhã e 

segundo na hierarquia tricolor e o próprio Arnaldo Guinle. 

Podemos garantir que o dr. Arnaldo Guinle não se suicidou, 

anteontem, afogando-se, por que a piscina estava vazia! 

O Paulistano quando fez o quinto gol, Mario Pollo, perdeu por 

completo os sentidos e o celebre canhão tricolor estava pronto 

para as salvas de tiros, mas em virtude do resultado do match, os 

tiros saíram pela culatra417. 

 

 O quinto gol não ocorreu, era uma provocação ao dirigente tricolor que de tão 

abalado teria perdido as contas do placar. Esse relato provocativo demostra que o 

clubismo não atingia somente os torcedores, mas a própria imprensa que pouco a pouco 

assumia simpatias por determinadas agremiações. Muitos dos redatores eram dirigentes 

dos clubes, Mario Cardim ligado a Paulistano era redator do Estado de São Paulo e 

Mario Pollo era o fundador da Associação dos Cronistas Desportivos do Rio de Janeiro 

e ligado ao Correio da Manhã. 

A popularização do futebol abarcava a todos, cada vez mais tornava-se distante o 

futebol de cavalheiros educados, apregoados pelos primeiros cronistas, isso gerava 

reações daqueles que viam nesse processo uma decadência moral, durante os jogos mais 

importantes havia a necessidade de uma força policial para manter a ordem como 

ocorreu na final do sul-americano de 1919 (Figura 29). 

 

                                                 
416 O Paiz, 30 de março de 1920. Álbum de recortes de jornais do CAP - 1920, p3. 
417 Driblando. O Imparcial, 30 de março de 1920.  Álbum de recortes de jornais do CAP - 1920, p. 1-2. 
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Figura 29418 

 

Em 1920, Marcos Carneiro de Mendonça abandonou os gramados por não 

concordar com os rumos que o futebol vinha tomando com a presença de pessoas de 

“outros níveis sociais”419. Essa atitude demonstra que os clubes de futebol, nos últimos 

anos da década de 1920 e início da de 1930, tiveram que conviver, satisfeitos ou não, 

com a popularização do esporte e acabaram por integrar-se às diversas mudanças por 

que passava o país. Clubes originariamente de bairros ou de colônias como Fluminense, 

Botafogo, Flamengo, Paulistano e Palestra Itália, transformaram-se em instituições de 

caráter nacional420 com simpatizantes que até então eram incapazes de frequentar suas 

sedes. O futebol foi pouco a pouco perdendo seu caráter elitista integrando-se às novas 

manifestações culturais e de lazer as quais demonstravam um novo padrão de 

brasilidade, já manifestado na Semana de Arte Moderna e que se consolidaria na década 

de 1930. 

                                                 
418 Jogo final do sul-americano de 1919. In: Sander, 2009:5. 
419 O jogador retornaria ao futebol em 1922 para alguns jogos no Fluminense e para a disputa do sul-

americano deste ano.  
420 Neste período, as excursões dos clubes do Rio e São Paulo demonstraram o quanto eles eram 

conhecidos nacionalmente. Os maiores exemplos foram as excursões do Fluminense à Bahia em 1923, 

quando a delegação foi recebida pelo governador, e a viagem do Paulistano à Europa em 1925, que foi 

amplamente noticiada nos jornais brasileiros, os quais transformaram o clube paulista em uma 

representação do Brasil. 
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Para entendermos esse processo, precisamos considerar as inter-relações, os 

significados e sentidos que o futebol tem para os diversos segmentos sociais. Leonardo 

Pereira (2000) afirma que esses sujeitos diferentes viviam em ambientes próximos e 

cruzavam com as elites nos espaços comuns permitidos pela cidade como estádios de 

futebol, compartilhando com eles práticas comuns, comungando ações que lhes 

aproximavam. Apesar das divisões dos estádios distinguirem o sportman educado de 

um público tachado de grosseiro e ignorante, percebemos uma grande participação da 

plateia/torcida revoltando-se contra resultados, vaiando ou incentivando os jogadores e 

buscando formas de participação no espetáculo. Compartilhando com a visão de Pereira, 

o futebol tornou-se um “campo de disputas entre diferentes tradições, práticas e projetos 

sociais” (Pereira, 2000:280), sendo apropriado pelos mais diversos setores sociais que o 

ressignificaram como uma atividade legítima para tais segmentos. 

 O fair-play e a distinção social como valores que regulavam a disciplina 

esportiva foram gradualmente substituídos pela paixão clubística, o desejo de vitória, a 

irreverência dos torcedores que degeneravam em deslealdades e brigas dentro de campo. 

Insultos e vaias tornavam-se constantes, atiçados pela parcialidade da imprensa. A 

emergência popular provocou um deslocamento do mundo esportivo que não 

representavam mais as fronteiras estabelecidas pelos letrados e jovens sportmen que 

fundaram o esporte no Brasil. 

Thomas Mazzoni alerta que o ano de 1918 marcou o fim da linguagem inglesa 

no futebol que passou adotar termos em português (Mazzoni, 1950:121). Na década de 

1920 foram construídos novos estádios, como o do Vasco da Gama ou ampliaram-se os 

que já existiam, como o do Fluminense e em menor escala o do Paulistano, tudo isso 

para atender uma demanda cada vez maior de público. Chama a atenção o vertiginoso 

aumento de clubes de subúrbio no Rio de Janeiro nesse período (Pereira, 2000). Esses 

clubes espalhados pela cidade incorporavam jogadores pobres de perfil bem distinto do 

ideal proposto pelas elites, essas novas agremiações em termos técnicos, segundo o 

Estado de São Paulo: “não deviam nada aos da primeira divisão”421. O futebol cada vez 

mais interessava a quase toda a população de São Paulo e Rio de Janeiro 

desenvolvendo-se entre os bairros periféricos.  

As rivalidades entre os torcedores cresciam com o aumento cada vez maior dos 

clubes. Em São Paulo rivalizavam com o Paulistano, o Palestra Itália e o Corinthians, no 

                                                 
421 O Estado de São Paulo, 26 de maio de 1920. Álbum de recortes do C. A. Paulistano, p1. 
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Rio consolidavam-se Flamengo, Botafogo, América, o suburbano Vasco da Gama e o 

Fluminense. 

O jogo que decidiu o título do campeonato paulista de 1919 (Figura 30) 

demostrava que o futebol já não era um esporte como os outros em termos de 

popularidade: 

 

A assistência de ontem ao jogo Palestra x Paulistano no Parque 

Antártica bateu cremos, o recorde das lutas esportivas em São 

Paulo. Cerca de 40 mil pessoas acorreram à grande praça de 

esportes do Palestra. Desde as doze horas começou o transporte 

de sócios e partidários dos dois clubes e de pessoas que iam 

simplesmente apreciar a luta e ver decidir, praticamente, a 

colocação dos dois mais cotados candidatos ao campeonato da 

cidade. Da mesma maneira que foram utilizados todos os meios 

de transportes inimagináveis, desde o pedibus calcantibus até o 

automóvel, com escala pelos bondes, tiburis, carriolas, cavalos 

de monta etc. [...] As arquibancadas e as gerais, como as cercas 

ao redor do campo, ficaram cheíssimas – é o termo. Nas árvores, 

mais do que da outra vez, no domingo anterior, instalaram-se 

numeríssimoss espectadores, vergando-lhes os ramos ao peso da 

estranha carga422.  

 

 

 

Figura 30423 

                                                 
422 O Estado de São Paulo, 17 de novembro de 1919. Álbum de recortes do CAP – 1919, p215. 
423 Palestra x Paulistano, jogo decisivo do campeonato de 1919. Revista Cigarra. In: Ribeiro, 2000.214. 
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Em 1918 o Paulistano já reconhecia o alargamento do futebol e em seu resumo 

histórico, declarava-se a instituição esportiva responsável pela popularização do esporte 

na capital paulista.  

 

Podemos nos gabar sem receio algum, de termos concorrido, 

para o desenvolvimento do futebol em São Paulo. [...] foi o 

Paulistano que popularizou o futebol, popularizou é bem o 

termo, porque antes dele nenhum clube resolvera fazer 

propaganda. Os primeiros sócios eram efetivamente 

escandalosos e queriam provocar a atenção de todos. E não se 

poupavam. Um domingo qualquer reuniam-se vários rapazes, 

pertencentes ao clube e partiam nos bondes, por essas vias 

públicas afora. A algazarra era grande, todo mundo vinha à 

porta, para saber do que se tratava [...] apesar de serem filhos 

das melhores famílias [...] chamar a atenção do povo, era o 

melhor comercial e o mais poderoso estímulo. [...] Hoje se 

reconhece o papel do povo no desenvolvimento do esporte: é o 

elemento indispensável para a prosperidade do clube424.  

 

O fato de o Paulistano proclamar-se como o responsável pela popularização do 

futebol, levanta uma série de reflexões. Em primeiro lugar, é preciso entender o que o 

clube chama de povo, pois no mesmo histórico ele afirma que: 

 

Já não havia aquele escrúpulo dos tempos idos para a escolha 

dos jogadores. As sociedades para levar vantagem sobre seus 

congêneres, não indagavam dos precedentes dos que defendiam 

suas cores e as suas tradições. Fulano jogava bem? Tinha bom 

kick, driblava com facilidade, resistia aos embates? Pronto – era 

o quanto chegava para ser admitido, com todas as honras, como 

footballer, e dos mais festejados. Não se cuidava saber se o 

indivíduo tinha educação, se era polido, se conhecia as boas 

regras de cortesia e delicadeza. Isso, para as sociedades, não 

tinha importância. Consequência: no campo, por vezes, ouviam-

se frases de baixo calão425. 

 

 Escrito em 1918, em pleno processo de popularização do futebol, o relatório do 

Paulistano demostrava uma visão confusa e revelava a dificuldade do clube em conviver 

com essa popularização e, principalmente, com a entrada de novos elementos bem 

diferentes dos seus sócios, mas que nutriam simpatias pelo clube do Jardim América. 

Pelo texto, o problema não seria a origem social, mas sim a falta de educação para 

participar do evento, tal processo levou a que “os rapazes distintos, de mistura com os 

                                                 
424 Resumo histórico do Club Athletico Paulistano, p18 e 19. Acervo do CAP. 
425 Idem, p34. 
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outros, se sentiam ofendidos e reagiam. O povo não acostumado com essas grosserias e 

discussões fugia dos grounds, enojados de tantas irregularidades426”. A ideia de povo 

para o Paulistano referia-se àqueles que assistiam educadamente às partidas, aqueles que 

se comportavam mal não eram considerados como pessoas do povo eram “os outros”.  

 A afirmação de que o povo é elemento indispensável para a prosperidade do 

clube, referia-se aos seus primórdios quando ganhou simpatia do público por ser um 

representante brasileiro em meio a diversos clubes ingleses, suas vitórias contra o SPAC 

eram comemoradas com grande entusiasmo por serem consideradas como uma vitória 

do povo brasileiro contra os ingleses.    

 Ainda no histórico o clube, em outro trecho, chama a atenção de que na 

Inglaterra o futebol é jogado por operários, todavia ressalva que esse argumento não é 

válido para o Brasil, pois operário inglês “recebe instrução desde tenra idade, o que não 

sucede entre nós427. Apesar do caráter preconceituoso da afirmação que usa o caráter 

educacional para escamotear o preconceito, o discurso do clube vai ao encontro 

daqueles que entendiam o futebol como um processo pedagógico de construção de um 

novo homem, dai a ênfase de que um trabalhador educado, como o inglês, seria bem 

vindo nos estádios.  

          Por outro lado ao compararmos esse texto com a atuação política do Paulistano na 

Liga de São Paulo, percebemos que é preciso relativizar a visão que afirmava que o 

clube deliberadamente buscava um afastamento desse mesmo povo ou das instituições 

populares. Por mais que o discurso do Paulistano esteja afinado com os preconceitos da 

época, a origem social dos indivíduos não era a questão central nos constantes embates 

travados com a APEA, sempre acusada pelo clube de ser passiva à violência que 

impregnava o futebol428. Acreditamos que a questão fundamental para o Paulistano não 

era tanto a popularização, mas sim, o que esta impunha como, por exemplo, a 

remuneração dos jogadores ou a desorganização administrativa. Era preciso, no 

entender do clube, não perder o controle sobre o futebol. Foi esse movimento que o 

levou a disputar o poder dentro das diversas Ligas fundadas no futebol paulista, usando 

todo o seu peso para que seus princípios de defesa do amadorismo e da disciplina 

prevalecessem. 

                                                 
426 Ibidem 
427 Idem, p35. 
428 Idem, p33. 
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Ao analisarmos os embates políticos no campo esportivo das décadas de 1920 e 

1930, tanto no Rio de Janeiro como em São Paulo, concluímos que a entrada ou não de 

clubes populares nas Ligas foram resultados de conflitos e acomodamentos pelo 

controle do futebol daquele momento. Estes foram refletidos nas disputas políticas 

dentro e entre as diversas Ligas, portanto não se trata, unicamente, de um embate entre 

popular versus elite, e sim uma questão de apropriação do campo político-esportivo em 

disputa pelos mais diversos agentes que se resolveram através da negociação. Por maior 

que fosse o preconceito contra o perfil social e racial de quem estava praticando e 

assistindo o futebol não se percebia nos clubes estudados uma atitude radical e 

intransigentemente contrária às agremiações de menor expressão, muito pelo contrário, 

os acordos dentro das associações e Ligas eram construídos em parceria com essas 

agremiações que constituíam peso financeiro, pois oriundos de camadas mais populares 

constituíam fontes de arrecadação, necessárias para o desenvolvimento do negócio e, 

por isso, os clubes de subúrbio ou de várzea eram buscadas para formalização de 

alianças politicas com as equipes tradicionais, principalmente quando estas estavam em 

lados opostos. 

 Durante a década de 1920, os principais conflitos entre os clubes, não eram 

exatamente pela manutenção de um futebol excludente. As principais disputas no 

interior das ligas era muito mais em relação da remuneração ilegal de jogadores, ela 

seria a fonte das constantes irregularidades e violências que acometia o futebol e não a 

presença de clubes suburbanos. Cada vez mais ocorriam denúncias contra atletas que 

teriam recebido para atuar por um ou outro clube, tal atitude era considerada uma 

mácula na essência amadora do futebol, o denominado falso amadorismo era criticado 

tanto por aqueles que defendiam o amadorismo como por aqueles que aceitavam uma 

profissionalização real do atleta, como remédio para a situação. Essas eram as tensões 

que se manifestaram no campo político e precisam ser analisadas de forma mais detida.  

 

3.3 - Convivendo com o falso amadorismo e suas tensões. 

 

Estudando o futebol carioca, Santos (2010) registrou que a presença de 

jogadores de origem humilde no campeonato carioca de 1919 era muito grande, 

inclusive jogadores negros como Chiquinho do Andaraí e Jobel, do Vila Isabel. A 

imprensa levantava sempre a possibilidade de eles serem profissionais. Em 1920 caiu a 
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lei do Estágio429, dessa maneira os jogadores podiam trocar de clubes com mais 

facilidade o que aumentavam as possibilidades de haver o falso amadorismo.  

Embora os relatos do recebimento de dinheiro para jogar já viessem desde a 

primeira década do futebol, foi durante a década de 1920 que esta prática alastrou-se 

mais profundamente uma vez que o futebol deixou de ser uma mera distração praticada 

entre sócios de clubes de forma diletante. O crescimento das cidades formou um imenso 

público consumidor, o afluxo cada vez maior de torcedores, de todas as classes sociais, 

para os jogos fez com que os clubes construíssem espaços de maior escala para a 

plateia. O Brasil vivia o processo de massificação do futebol como em outros lugares do 

mundo, com isso a questão da remuneração do atleta começou a ser considerada. A 

manutenção do amadorismo estava na ordem do dia, para alguns, o esportista não podia 

ser profissional, pois não estaria representando seu clube pelo espírito esportivo, mentor 

fundamental de um esporte de cavalheiros, afinal a origem do termo amador era “fazer 

por amor”.  

 

3.3.1 - Honra e distinção no amadorismo. 

 

O futebol é uma via de acesso para a compreensão da imaginação social e da 

realidade sociológica brasileira. A partir dele constroem-se representações de certas 

identidades sociais. Essas representações estão presentes nos discursos favoráveis ao 

amadorismo praticados por dirigentes como Antônio Prado Junior e intelectuais como 

Coelho Netto que em sua argumentação condensam uma série de regras que podem ser 

operadas como verdadeira gramática das relações sociais, contribuindo para um tipo de 

socialização dos brasileiros e um ideal de igualdade que respeita as hierarquias sociais 

construídas em valores morais e cívicos.  

Para Bularmaqui, em sua dissertação de mestrado, a ideologia do amadorismo 

aspirava à “difusão de uma moral ascética de trabalho e virilidade a ser inculcada por 

uma prática pedagógica adquirida pelo trabalho corporal, incorporando certos valores, 

conceitos, visões de mundo, próprios a uma filosofia aristocrática” adquirida por meio 

da vida no clube (Bulamarqui, 2013:38).  

                                                 
429 A Lei do Estágio obrigava o jogador a cumprir um período sem atuar quando desejasse mudar de 

clube. O Imparcial, 09 de janeiro de 1920. Álbum de recortes de jornais do FFC, s/p. 
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 O amadorismo preconizado pelos jovens dos clubes da zona sul partia do 

pressuposto que um jogador não poderia extrair seu sustento do futebol, o esporte era 

um espaço de distinção social e sociabilidade. Ser amador associava-se à ideia de honra, 

para Arno Vogel:  

 

Honra é o valor estabelecido para si e para outros, ela vem a ser, 

portanto, a afirmação de uma determinada qualidade social, de 

uma posição de status, trata-se, não só de reconhecer uma 

posição, mas de fazer valer (respeitar) as suas prerrogativas. Isto 

implica, no entanto, a existência de uma complexa ética 

relacional430. 

 

O discurso da honra implica duas fontes principais: a tradição e o mérito, a 

honra, se constrói a partir de ações (mérito) que geram uma determinada posição 

construída ao longo do tempo (tradição) 431. A honra pode ser herdada ou adquirida, ela 

corresponde a um cartel de feitos e dignidades cujo mérito vem da tradição ou do 

esforço, se reivindicando como um direito432. No universo do futebol no início do 

século XX, a honra manifestava-se pela classe ou categoria social do atleta ou dirigente, 

pelo amor, garra e fibra que eles dedicam ao clube, dessa forma a ideia de honra 

associa-se perfeitamente ao ideal amador. Já no profissionalismo não há espaço para a 

honra e sim para desonra, jogar por dinheiro seria vergonhoso. 

A manutenção do futebol como amador permitia aos clubes obter os 

instrumentos legais para pôr em xeque a participação ou não dos jogadores cujo 

trabalho e a posição social fossem duvidosos. Para praticar o futebol, o jogador deveria 

estar inserido em um modo de vida em que o trabalho manual e diário fosse 

desmerecido em comparação a uma atividade ligada ao comércio e indústria ou uma 

carreira universitária na área da medicina, do direito e da engenharia, profissões que 

garantiriam a não necessidade de angariar recursos com o futebol, mantendo a honra e 

dignidade do esporte.  

A defesa da ética amadora – nas duas primeiras décadas do século XX – teve o 

empenho de vários agentes que militavam na tentativa de manutenção do processo de 

                                                 
430 VOGEL, Arno. O momento Feliz – reflexão sobre o futebol e o ethos nacional. In: DaMatta, 

Roberto. Universo do Futebol: Esporte e Sociedade Brasileira. Pinakotheke, Rio de Janeiro: 1982, 

p93-94. 
431 Ibidem, 94. 
432 Ibidem, 95. 
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distinção social. Em sua visão, a remuneração tiraria do esporte o grau de 

competitividade e seriedade que só seria possível em uma ética amadora. 

Para o Toledo (1999:147), o amadorismo possui uma essência lúdica de esporte, 

não eliminando, entretanto, o grau de seriedade e competitividade presente nele, mesmo 

nos seus primórdios, tal fato exemplifica-se no alto grau de disputa entre os próprios 

círculos amadores, notadamente os filhos das elites nas escolas públicas inglesas. Como 

demonstraram Elias e Dunning, nestes locais o futebol teve como objetivo promover 

pessoas por critérios que estão além dos critérios acadêmicos, tais como a seleção de 

preferidos (líderes) e por critérios desportivos, que eleva o desporto a uma posição 

dominante no currículo, além da capacidade de construir equipes como dinamizadoras 

de caráter (Elias & Dunning, 1995:314). 

Podemos entender entretanto, que mesmo em seu período inicial o futebol já era 

gestado como uma possibilidade de visibilidade social, as vitórias tornaram-se condição 

fundamental para obtenção de prestígio e a necessidade de obtê-las fez com que nem 

sempre os princípios do amadorismo fossem respeitados, são diversos os exemplos da 

participação de outros atores remunerados, que não jogadores, na organização e 

preparação dos jogos como técnicos contratados e professores de ginástica responsáveis 

pela melhoria técnica e física dos jogadores, conforme vimos no primeiro capítulo. 

Esses fatos aconteceram no próprio Paulistano com a contratação de Jack Hamilton em 

1907 e no Fluminense com a vinda do trainner Charles Wilson em 1911.  Além disso, a 

ampliação do interesse sobre o futebol levou cada vez mais torcedores aos estádios que 

prestavam incentivos e elevavam a tensão como um elemento crucial na ampliação da 

emoção por esse esporte. 

Podemos citar como exemplo o jogador Welfare, nascido em 28 de agosto de 

1888, em Liverpool, Inglaterra, lá jogou futebol pelo Seffon Park School, depois foi 

transferido para o Oulon Secondary School da segunda divisão da Liga amadora de 

Lancashire. O atacante jogou ainda em vários clubes da Inglaterra e destacou-se no 

Liverpool durante oito anos. Ficou conhecido como “Madhorse” (Cavalo louco). O 

apelido fazia jus ao porte físico alto e robusto de Welfare e seu jeito vigoroso de jogar. 

Fora do futebol ganhava a vida como professor (Hamilton, 2001: 159) e foi exatamente 

uma proposta para lecionar no Gynasio Anglo-brasileiro, um internato para meninos no 

Rio de Janeiro, que fez Welfare desembarcar na cidade em 1913.  
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A sua vinda para o Fluminense levantou muitas dúvidas. Em uma versão, a 

entrada de Welfare no clube foi proposta por um dos fundadores Felix Frias em uma 

reunião da diretoria, em 08 de julho de 1913. Como Welfere só embarcou no Brasil dez 

dias após essa reunião, chegando ao Rio de Janeiro em 31 de julho de 1913, levantou-se 

a suspeita de que o clube já tinha feito um acordo financeiro com o jogador, e por isso 

ele veio para o Brasil, tal versão sempre foi oficialmente negada.  Em outra versão, 

reconhecida pelo Fluminense, Welfare conheceu na escola em que trabalhava J. A. 

Qüincy Taylor, professor de Educação Física e treinador do Fluminense, este teria 

levado o jogador para o clube, que remontava seu elenco abalado desde a saída dos 

jogadores para o Flamengo.  

Welfare (Figura 31) destacou-se como um dos melhores jogadores do Rio de 

Janeiro, foi artilheiro no campeonato de 1914, descrito como um bom driblador e boa 

finta de corpo, seu apelido era Tank devido à sua força física, que o ajudava a marcar 

gols, colocando o goleiro e a bola para dentro. Foi grande ídolo do Fluminense; entre 

meados da década de 1910 e parte de 1920.  

 

Figura 31433 

 

Fora de campo, Welfare demonstrava as dificuldades de um jogador amador que 

tinha de dividir o seu tempo entre o trabalho e a dedicação ao futebol. Estrangeiro e sem 

ter família rica, o trabalho era sua fonte de renda. Ele mesmo relembrou a dificuldade de 

lecionar em uma escola na praia do Vidigal e  chegar ao Fluminense para os 

compromissos futebolísticos tendo que após uma caminhada pegar um bonde e um taxi, 

depois tinha que fazer todo o trajeto de volta para retornar a escola434. 

                                                 
433 Figura 31: <www.flumania.com.br >– último acesso 15 de dezembro de 2009. 
434 Depoimento de Welfare. In: Hamilton (2001:161).  
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Ao contrário de Marcos Carneiro de Mendonça, o comportamento de Welfare 

causava muita polêmica, seu gosto por bebida era ironizado na imprensa. 

 

Nariz vírgula, vermelho e arrebitado, com físico possante 

parece um tanque ou touro, às vezes bruto é um Center forward 

de grande chute, o que não deve fazer é entrar em campo um 

tantinho sapecado pela aguazinha marca Elefante, que boi 

cheira e não bebe435. 

 

Porém o que causou mais preocupação foi o questionamento, seguido de 

investigação, feito pela Liga Metropolitana sobre a verdadeira condição de amador do 

jogador. A Liga alegava que Welfare havia defendido o Liverpool como profissional. O 

clube imediatamente mandou trazer documentos que comprovavam a situação de 

amador do jogador. A documentação não passava de uma carta redigida pelo secretário 

do Liverpool F. C., George Patterson, endereçado ao Fluminense436. O documento não 

provava nada, apenas a influência do Fluminense na Liga, que em  setembro de 1915, 

endereçava uma carta ao clube, pondo fim à questão437 e permitindo a ele a utilização do 

jogador. Mesmo assim, os boatos acompanharam o jogador até o fim de sua carreira, em 

1928438. 

 Exemplos como o de Welfere demostram que com a inevitável popularização do 

futebol, a ética amadora configurava-se mais como um discurso de defesa de uma 

distinção social perante a ascensão de segmentos populares. Na realidade a necessidade 

de maior preparo para as competições, fez com que a remuneração direta ou indireta dos 

jogadores ocorresse, o que se refletia nas constantes crises dentro das Ligas que vão se 

tornar espaços de disputas políticas no campo futebolístico não só entre os clubes 

tradicionais e suburbanos, mas entre os interesses clubísticos na competição e na disputa 

pelo poder dentro das associações. Na década de 1920, tais disputas acabaram por 

convergir para uma luta entre amadores e profissionais. 

 

3.3.2 - O avanço do falso amadorismo e as tentativas de reprimi-lo. 

 

No final da década de 1910, ocorreu um aumento na média dos salários da 

população que permaneceu até 1930, o que decorreu com um aumento do mercado 

                                                 
435 Vida Sportiva, nº. 58, 28 de setembro de 1918. p12. 
436 Carta do secretário do Liverpool F. C. ao Fluminense, 15 de julho de 1915. Arquivo FFC. 
437 Carta da LMDT ao Fluminense, 13 de setembro de 1915.  Arquivo FFC. 
438 O Tricolor – Revista Sportiva do Fluminense Foot-ballClub, nº. 7, maio de 1928. 
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consumidor produzido pelo processo de industrialização em curso no país, (Lobo, 

1978). O aumento do poder de consumo por parte dos setores populares afetou o 

futebol. O crescimento do público fez com que os clubes continuassem a investir no 

aumento da capacidade de seus estádios, principalmente nos setores mais baratos.  

As vitórias nos torneios sul-americanos de 1919 e 1922, a força dos clubes e as 

altas rendas geradas, transformaram o futebol em um espetáculo comercial. Essa difusão 

para setores mais amplos gerava a possibilidade de obtenção de mais lucros. Cada vez 

mais a possibilidade de obter maiores ganhos financeiros dependiam das vitórias em 

campo. A necessidade de melhorar tecnicamente levou ao investimento em estruturas de 

treinamentos e a formação de bons jogadores. Nesse momento os times não eram mais 

formados por genuínos sócios; aos poucos, bons jogadores, das mais diversas origens, 

foram sendo convidados para associarem-se e, portanto, jogar nos clubes, como 

demostra o exemplo de Welfere. A necessidade de dedicar-se mais aos treinos e a 

própria situação financeira desses jogadores levantava a questão da remuneração do 

jogador de futebol.  

Os diários de Training do Fluminense demonstram que, no final dos anos de 

1920, a dedicação dos jogadores com o clube eram maiores do que na década anterior. 

O número de jogadores que compareciam aos treinos era muito superior ao que ocorria 

anteriormente439. A especialização dos treinamentos, a disciplina física e técnica 

exigiam cada vez maiores investimentos e comprometimento do jogador com o jogo e o 

clube440. Isso acabava sendo contraditório com a própria lógica do amadorismo. Como 

participar dos treinamentos se o atleta precisava trabalhar ou estudar? E mesmo para 

aqueles que possuíam uma condição financeira que permitisse a ele empenhar-se ao 

esporte sem outras preocupações, a exigência de uma disciplina física esbarrava no 

modo de vida boêmio que esses jovens endinheirados gostavam de ter. O futebol não 

poderia mais ser encarado como um simples passatempo. No Fluminense era comum 

jogadores dormirem no clube, isso dava maior controle sobre eles, porém mesmo com a 

disciplina mais rígida, não se podia impedir que jogadores chegassem de madrugada à 

                                                 
439 Diários de Training, 20 de abril de 1928. Acervo F.F.C. 
440 Os jogadores treinavam ginástica individualmente às 6h da manhã. Diários de Training, 11 de março 

de 1919, folha 36. Acervo F.F.C. 
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sede441. O próprio Arnaldo Guinle enviou telegrama convocando os jogadores para os 

treinos. 

 

Foi enviado aos jogadores do primeiro quadro, pelo presidente, 

um telegrama especial, convidando-os a comparecer aos treinos 

individuais, em vistas das responsabilidades que pesam sobre o 

campeão do Rio – que deverá jogar contra os campeões de São 

Paulo, Rio Grande do Sul e Minas Gerais442. 

 

A questão da remuneração tornava-se uma necessidade. Essa podia dar-se de 

diversas formas. A mais comum era que alguma pessoa ligada ao clube oferecesse um 

emprego com certas vantagens para que o jogador conciliasse essa atividade com o 

futebol e tudo que ele envolvia. Outra forma era escamotear o pagamento de jogadores 

com despesas de jogo, como lanches e passagens. João Malaia (Santos, 2010) 

demonstrou através da análise dos balanços financeiros dos clubes que estes utilizavam 

despesas com passagens, lanches e outras rubricas para esconder o pagamento de 

jogadores. 

A manutenção do “falso amadorismo” ou “amadorismo marrom” era 

interessante para os dirigentes dos clubes, pois davam muito pouco aos jogadores em 

relação ao que ganhavam com as rendas dos jogos. O profissionalismo obrigaria o clube 

a ter uma despesa fixa com os salários, institucionalizando uma receita que não podia 

mais ser burlada, mascarada pelo discurso de que o futebol era uma prática de 

cavalheiros que o dinheiro o desmoralizaria. O falso amadorismo revela como o 

paternalismo, sustentado pela ausência de uma estrutura empresarial, pode ser 

verificado na ideologia que cerca o relacionamento dos dirigentes dos clubes com os 

jogadores. Segundo Baeta (1982), são relações de mandamento interpessoais e com o 

mínimo de interferência de outra ordem ou mediações, devido a uma ausência de 

organização burocrática nos clubes (Baeta, 1982:50). Esses dirigentes possuíam grande 

concentração de poder e de dinheiro, capazes de financiar a carreira de jogadores de 

talento. 

                                                 
441 “Jorge Py e João Coelho Netto excepcionalmente chegaram à uma da manhã no club”. Diários de 

Training, 16 de abril de 1928. “Chegaram às 02h30min da manhã no clube: Pedro Fortes e Fernando 

Espindola”. Diários de Training, 20 de abril de 1928. Acervo F.F.C. 
442 Diários de Training, 15 de março de 1920. Acervo F.F.C. 
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A LMDT foi fundada em 1917 em substituição à Liga Metropolitana de Sports 

Athleticos, tinha como princípio a defesa do amadorismo443 e a manutenção do poder 

político decisório nas mãos dos grandes clubes submetendo os pequenos. Entretanto no 

decorrer dos anos, esta exclusão foi interrompida com a participação de equipes fora 

desse círculo restrito. 

Clubes tradicionais como o Paulistano e o Fluminense, em termos de 

amadorismo gostavam de pensar que eram mais puros entre os puros e tentaram colocar 

barreiras a esse processo definindo o que seria ou não profissionalismo no futebol. A 

regra básica para definir uma relação como profissional seria o recebimento de salários 

regulares por um jogador ou treinador. Para evitar isso, em 1923, a LMDT passou a 

exigir dos jogadores uma carteira de sanidade, comprovando que o jogador possuía uma 

saúde apropriada à prática do futebol444, a justificativa para tal pedido era na verdade 

uma maneira de favorecer os clubes mais ricos que já possuíam uma estrutura de 

atendimento ao atleta. O Fluminense era um dos mais beneficiados, pois há muito tinha 

um preparador físico, um massagista, além de muitos de seus jogadores viverem no 

próprio clube. 

Floriano Peixoto – destacado jogador dos anos 1920 que atuou pelo Fluminense, 

América e Santos – escreveu no fim de sua carreira o livro Grandezas e misérias de 

nosso futebol (Correa, 1933) que demonstrava as relações existentes no futebol 

brasileiro durante o falso amadorismo445. Escrito como forma de defender-se das 

acusações de jogador que “se vendia” revela que a defesa do amadorismo pelo 

Fluminense deve ser relativizada. (Figura 32). 

 

                                                 
443 A LMDT previa em seus artigos quem podia pertencer à Liga: a) ser amador; b) ser sócio do clube 

proponente; [...] d) exercer profissão honesta; [...] f) saber ler e escrever e g) ter moralidade comprovada 

(Napoleão, 2006: 91). 
444 O Imparcial, 28 de março de 1923. Álbum de recortes de jornais do F.F.C., s/p. 
445 O mineiro Floriano Peixoto começou a jogar futebol na adolescência, enquanto cursava a escola 

militar. Pediu transferência para o Rio Grande do Sul, ainda aluno, atuou pelo Sport Club Internacional. O 

prazer de jogar futebol o levou a abandonar a academia em 1920 e partir para Caxias do Sul, onde, 

segundo ele já se praticava o futebol profissional. Após três anos, retornou ao Exército e a Porto Alegre, 

onde passou a atuar defendendo as cores do Grêmio (Fernandez, 2010:126).  
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Figura 32446 

 

Jogador do Fluminense entre 1924 e 1927, destacava-se pelo seu espírito de 

liderança. Convencido pelo clube a dedicar-se exclusivamente ao futebol, deu baixa no 

exército, e mesmo amador passou a viver do futebol, não tinha salário, mas era bancado 

pelo clube. 

Dormia na sede do clube e era socorrido pelos diretores Lais e 

Ramiro Pedrosa, que para que me dedicasse por inteiro ao 

Fluminense, trataram primeiro de conseguir minha baixa do 

exército. Livre da farda passei a desfrutar de uma vida de 

capitalista sem capital (Correa, 1933:60). 

 

 Floriano não era o único nessa situação, outros jogadores – como Nilo e Zezé –

tinham o mesmo tipo de vida, vez ou outra iam para Petrópolis e instalavam-se em um 

suntuoso palacete tendo à disposição automóvel de luxo e cavalos, fumavam charutos e 

bebiam bons vinhos. Todavia nada era deles, a roupa usada por Floriano consistia de um 

único terno de casimira doado por Ignácio Nogueira, um sócio milionário do clube 

(Correa, 1933: 60). 

 Ao aceitar dedicar-se integralmente ao futebol, Floriano recebeu a promessa de 

um emprego, onde ganharia mais do que no exército, com tempo de folga para o 

futebol. As promessas de trabalho não eram cumpridas e sem dinheiro recorreu a um 

empréstimo a Arnaldo Guinle de 1:000$000 que nunca foi saldado, apesar de ter 

assinado um letra de câmbio (Correa,1933: 62). 

 As promessas de emprego só foram cumpridas em 1926, quando o jogador 

ameaçou deixar o clube447, Floriano conseguiu uma colocação no Jornal do Commercio 

                                                 
446 Floriano Peixoto é o primeiro da foto de 1925. Arquivo F. C.: foto de jornal sem maiores referências. 
447 Logo após conseguir o emprego, jogador declarou que não deixaria o Fluminense: “já há tempos eu 

declarei que apesar de haver tido um pequeno desentendimento com um diretor do Fluminense F. C. não 
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com salário de 400$000448, a quantia era o suficiente para bancar a “boa vida chic” 

(Correa, 1933:71) que ele e seus companheiros levavam. Quando se ganhava estava 

tudo bem, o bicho449 vinha, porém quando se perdia a coisa apertava, “o bicho já havia 

se tornado o nervo do amadorismo” (Correa,1933: 72) e a penúria do jogador 

contrastava com o luxo da sede das laranjeiras.  

 É preciso perceber a manipulação feita pelo próprio jogador da ideologia 

paternalista presente no amadorismo visando seu benefício pessoal, o que reforça o 

circuito paternalista, (Baeta, 1982:50). Na lógica do paternalismo no esporte criou-se 

uma ilusão de relacionamento justo e bondoso que ocultava efetivas relações 

econômicas e de poder. A relação de jogadores com os dirigentes – conforme observou 

Benzaquem – era fundada na oposição entre lógica individualista e acumuladora e a 

hierarquia paternalista dos dirigentes (Benzaquem, 1980:62-63). Os jogadores 

aceitavam o paternalismo como forma de obter “presentes”, “favores” e prestígio no 

clube. Se por uma lado Floriano reclama do não cumprimento das promessas de 

emprego, por outro aceita as regalias da mansão de Petrópolis e o empréstimo nunca 

pago concedido por Arnaldo Guinle. 

As revelações de Floriano Peixoto acerca do Fluminense de seu tempo 

demonstram que duas realidades distintas passaram a existir dentro do clube, de um 

lado jogadores como ele que precisavam do futebol como meio de vida, de outro os que 

ainda praticavam o futebol como um hobby. Entrementes, essa situação começava a 

desparecer esgaçada pelo próprio desenvolvimento do futebol e suas necessidades.  

Nos jogos dos anos 1920, a competitividade levou a um estilo de jogo mais viril. 

Nas páginas de jornais, o relato da violência entre jogadores aumentou, não era mais 

possível praticar o futebol sem preparo físico, nem mais como um esporte de 

cavalheiros, exigia-se mais vigor e velocidade. A partir daí, os interesses entre 

jogadores e dirigentes tornaram-se antagônicos e não mais de identidades harmônicas. O 

Fluminense era um clube composto de empresários, altos empregados de indústrias e 

casas comerciais e filhos de pais ricos educados na Europa. A partir da década de 1920, 

esse quadro começou a mudar, o clube foi obrigado a recrutar atletas de maior 

                                                                                                                                               
pensava e abandonar o mesmo. Eu não poderia por um inimigo deixar muitos amigos que conto no seio 

tricolor”. O Sport, 20 de fevereiro de 1926. Álbum de recortes de Jornais do FFC, s/p. 
448 Correa (1933:71). O jogador trabalha como auxiliar. O Sport, 20 de fevereiro de 1926. Álbum de 

recortes de Jornais do Fluminense FC, s/p. 
449 Termo utilizado no universo futebolístico referente ao pagamento de gratificação por uma vitória 

alcançada. 
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competitividade, devido ao acirramento das disputas e a expansão do futebol. O tempo 

dos jovens estudantes começava a fazer parte do passado e pessoas com o perfil de 

Marcos de Mendonça já não podiam ou não queriam praticar o futebol. 

Essa relação mais contraditória entre o discurso de defesa do amadorismo e a 

prática no Fluminense o diferenciava do Paulistano, que criticava duramente a 

possibilidade de remuneração dos atletas, mantendo-se fiel a ideal amador, o que levava 

a sérios conflitos dentro da APEA. 

 Em São Paulo, a prática de repressão ao falso amadorismo ocorreu de forma 

mais amena do que no Rio de Janeiro. O ideal de identidade forjado na imigração fez 

com que muitas atitudes discriminatórias aos mais pobres fossem condenadas. Ainda na 

década de 1910, o jornal O Estado de São Paulo criticou a decisão da Associação 

Metropolitana de Sports Athleticos (AMEA) do Rio de Janeiro de proibir a participação 

de operários nos clubes a ela associado. “A exclusão dos operários dos torneios 

esportivos não é só um absurdo, é também uma coerção de seus direitos civis, contra a 

qual eles podem perfeitamente recorrer à proteção da justiça”450.  

Para o jornal a tentativa era ilegal. A ideia de formação de um clube esportivo 

não era a de exclusão, e sim de união; o uso de uniforme, como o nome diz, igualava 

todos sem distinção. O espírito de grupo era o que importava, a associação –

representada pelos seus símbolos – é maior do que a origem social de seus atletas. 

“Quando numa sociedade sportiva, os sócios que a ela pertencem se acham revestidos 

de seus uniformes, desaparece qualquer distinção de casta” 451.  

A história do futebol paulista, principalmente após a cisão de 1913, foi 

profundamente marcada pela questão dos grupos favoráveis ou não ao acesso de 

indivíduos das classes mais baixas no futebol “oficial”. Esta questão foi fundamental 

para os rumos do esporte nessa cidade e o por tabela pelo próprio destino do Paulistano. 

O Paulistano não era avesso a popularização, entretanto foi um defensor 

intransigente do amadorismo, mesmo que para isso sacrificasse seu principal esporte, o 

clube reagiu sempre de maneira indignada a qualquer menção de que um atleta seu 

pudesse ter atuado por dinheiro. O maior exemplo foi a forte reação à insinuação de que 

o jogador Formiga não embarcou com a delegação para Europa em 1925 por não 

conseguir fazer um acordo financeiro (como veremos adiante). A luta do Paulistano na 

                                                 
450 O Estado de São Paulo, 15 de maio de 1916. Álbum de recorte de jornais do CAP – 1916, p180. 
451 Ibidem. 
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manutenção de seu ideal revelava, além de uma concepção esportiva, as disputas, dentro 

deste campo, surgidas a partir da emergência de novas relações entre grupos e 

indivíduos em uma sociedade em transformação.  

Para Leonardo Pereira, o futebol tornou-se um “campo de disputas entre 

diferentes tradições, práticas e projetos sociais” (Pereira, 2000:280). Concordando com 

o historiador, percebia-se que em cidades como o Rio de Janeiro e São Paulo esse jogo 

foi apropriado pelos mais diversos setores sociais que o ressignificaram como uma 

atividade legítima para tais segmentos. O futebol desenvolveu-se dentro das 

contradições sociais brasileiras, sua expansão foi vista como resultado dessas 

contradições. Foi nesse cenário que Paulistano e o Fluminense tiveram que conviver e 

definir, internamente, os rumos políticos que cada um devia tomar. Em um conflito que 

tomou conta do futebol entre amadores e profissionais, esses clubes tiveram um papel 

crucial no seu prosseguimento 

 

3.4 - Fluminense e Paulistano na politica esportiva. 

 

Por mais que Fluminense e Paulistano possuíssem poder e influência, nem 

sempre eles conseguiam seus objetivos.  Em 1916 o Fluminense foi derrotado junto com 

o Flamengo e América na tentativa de propor a chamada Lei do Amadorismo, aprovada 

em abril pela Liga e publicada no jornal o Imparcial: 

 

Art. 30º - São considerados amadores: 

 Todas as pessoas que por gosto ou divertimento, jamais com 

intuito de lucro, exercem qualquer Sport athletico; 

Art. 31 A Liga não reconhece como amadores: 

a) aos que a troco de dinheiro, ou prêmio em dinheiro, ou 

como profissionais tenham tomado parte em festas, partidas, 

matches, campeonatos, torneios, ou concursos athelticos de 

qualquer natureza, dentro ou fora do país; 

b) aos que tirarem seus meios de subsistência de qualquer 

profissão braçal, considerando como tais, todas aquelas em que 

o indivíduo depende inteiramente de seus poderes físicos, e não 

dos recursos de sua inteligência [...] 

c) aos criados de servir, aos empregados (denominados 

caixeiros) de armazéns de secos e molhados, vendas ou 

mercearias [...] 

d) aqueles cuja profissão permita o recebimento de gorjetas; 

e) aqueles que pertencerem a qualquer sociedade suspensa 

pela Liga e aos que foram expulsos de qualquer federação 
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reconhecida pela Liga ou club a ela filiado, até que façam cessar 

o motivo da expulsão e disso tenha a Liga conhecimento oficial 

pela respectiva federação ou club; 

f) aos que exercerem qualquer posição, profissão ou 

emprego que, a juízo do Conselho Superior, esteja abaixo do 

nível moral e social exigido pelo sport e pelo amadorismo452. 

 

 A lei do amadorismo causou muita polêmica. Os clubes pequenos reagiram e 

com a ajuda do Botafogo, conseguiram isolar América, Flamengo e Fluminense.  O 

grupo de Botafogo, Bangu, Andaraí e Carioca além dos clubes da segunda divisão e 

terceira conseguiram reformular a lei de 1916, tirando o poder dos grandes clubes. A 

nova comissão formada pelos pequenos tinha plenos poderes para alterar os estatutos da 

Liga. Uma das mudanças foi o aumento do número de equipes no campeonato que 

passava de sete para dez. As modificações nos estatutos de 1917 eram menos rígidas 

nos critérios do que seria um jogador amador, dando ao conselho da Liga o poder de 

definir quem era ou não amador. A nova situação fez desaparecer a LMSA e fundar a 

LMDT453 (Santos, 2010). 

Esta não foi a única polêmica, neste ano, ocorreu em São Paulo a revolta dos 

pequenos clubes contra a APEA, por não concordarem com a fórmula de ascensão para 

a 1ª divisão, saíram da associação: o Itália F. C., Vila Clementino F. C., União Brasil F. 

C., A. A. Barra Funda, União Fluminense F. C., Ruggerome F. C. União Lapa F. C., 

União Artística e Recreativa do Cambuci e Antártica F. C., estes fundaram a Federação 

Paulista de Desportos. A APEA abriu novas vagas entrando: Clube Atlético Audax, 

Palmeiras F. C., A Independência F..C., Flor do Ipiranga, União Belém F..C., A..A. 

Paulistana e A. A. Sul América. A ausência dos clubes mais fortes fez com que o 

campeonato da liga dissidente fosse um fracasso e os clubes voltaram atrás retornando à 

APEA (Mazzoni,1950:160).   

Esse episódio demonstrou a força política da APEA no futebol paulista. 

Contando com os clubes de maior apelo popular, a associação inibiu qualquer outra 

possibilidade de controle do futebol no Estado, por outro lado, os diversos interesses 

dentro do seu ceio levavam a que a APEA, apesar de seu forte poder, fosse pouco a 

pouco cedendo em seus princípios de defesa do futebol puramente amador, fazendo 

vista grossa para as diversas suspeitas de prática do falso amadorismo. Essa atitude 

                                                 
452  O Imparcial, 28 de abril de 1916. Álbum de recortes de jornais do FFC. s/p 
453 Liga Metropolitana de Desporto Terrestre. Para saber mais sobre o assunto ver: Napoleão,2006. 
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condescendente com o falso amadorismo levou a constantes protestos por parte do 

Paulistano. 

 

O esporte paulista atualmente descamba por um princípio cujas 

profundezas a ninguém é dado prever. Há muito tempo que 

espíritos deletérios minam sua existência, e ele fatalmente 

baqueara, se não se encontrar a barreira dos esportistas bem 

intencionados que impeça sua derrocada. 

O nosso mundo esportivo de hoje já não é o mesmo de outros 

tempos: aqui esportistas apatacados seduzem jogadores com 

gordas propinas fazendo-os trocar as suas cores como se 

mudassem suas camisas (Anhanguéra)454.  

 

Por pressão do clube do Jardim América, em 1921, foi criada uma comissão para 

julgar os problemas ocorridos durante o campeonato e moralizar o futebol (Mazzoni, 

1950:159). Tal comissão não foi suficiente para impedir que o Paulistano abandonasse a 

Liga em 1922 após a anulação de um gol seu considerado legítimo, em uma partida 

contra o Mackenzie-Portuguesa e após atitudes de agressão entre os jogadores, o 

Paulistano abandonou o campo455. 

 Em meio à crise, Antônio Prado fez uma nova proposta para moralizar a 

associação que foi rejeitada, nessa proposta estabeleciam-se punições rígidas para os 

jogadores que não cumprissem as regras do cavalheirismo e da educação esportiva. Na 

imprensa as opiniões se dividiam sobre a atitude do Paulistano. A Stampa Sportiva 

acusava a agremiação de agir contra os interesses de São Paulo em abandonar o mais 

importante campeonato, justamente o do centenário456. Em defesa do clube do Jardim 

América, o jornalista da Folha da Noite, Anhanguéra publicou: 

 

De todas essas infâmias e baixezas o Club Athletico Paulistano, 

tem sido vítima predileta; a verminose da paulistonofobia, como 

bem diria o sr. Epitácio – agravou-se de tal modo que invadiu o 

já depauperado organismo do esporte paulista. Odiar o 

Paulistano, aos seus diretores e seus jogadores – é o esporte da 

moda457. 

 

                                                 
454 Folha da noite, 05 de maio de 1922. Álbum de recorte de jornais do CAP – 1922, p108. 
455 O Estado de São Paulo, 15 de maio de 1922. Álbum de recorte de jornais do CAP – 1922, p146-151. 
456 O Estado de São Paulo, 11 de maio de 1922. Álbum de recorte de jornais do CAP – 1922, p127.  
457 Folha da noite, 05 de maio de 1922. Álbum de recorte de jornais do CAP – 1922, p109. 
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Entre os clubes só o Palestra ficou ao lado do Paulistano, apesar do pouco apoio, 

a pressão de dois dos maiores clubes da Liga foi grande458. Uma nova diretoria na 

APEA foi eleita e os ânimos acalmaram-se. Vitorioso o Paulistano retornou e propôs 

regras duras de disciplina para os jogadores459, no ano seguinte o clube iniciou uma luta 

para novamente tentar uma reforma nos estatutos (Mazzoni, 1950:175). 

Nesse momento, porém, o futebol já caminhava a passos largos para tornar-se 

um negócio rentável e os princípios amadorísticos defendidos pelo Paulistano entraram 

em contradição com essa realidade. As diversas comissões elaboradas por Antônio 

Prado foram aos poucos perdendo força e os problemas continuaram. As reformas dos 

estatutos não surtiram efeito e logo nova crise eclodiu. Insatisfeito com a indisciplina e 

as atitudes das arbitragens, o Paulistano entrou em novo conflito com a APEA 

(Santa’Anna, 1925:94-95). O clube argumentava que seus esforços de moralização 

esbarravam no clubismo e em 1923 as tentativas de reformulação dos estatutos da Liga 

foram encerradas460 por um novo conflito entre o Paulistano e a APEA.  

Em um jogo contra o E. C. Syrio vencido pelo Paulistano por 3 x 0, este escala 

irregularmente o zagueiro Villa, que tinha vínculo com o Hespanha F. C. até janeiro de 

1925. Os dirigentes do alvirrubro alegaram que foram enganados pela “lábia do 

futebolista” que usou nome falso para ludibriar o clube461. O fato é que o Paulistano 

poderia perder os pontos e por isso pediu a anulação do jogo por não terem agido de má 

fé, o Syrio que havia perdido a partida também queria a anulação do jogo462, entretanto 

a direção da APEA deu os pontos ao Syrio e negou a possibilidade de outro jogo 

alegando que a atitude feria os estatutos da associação463. O jornal O Estado de São 

Paulo acusou o Corinthians e o Palestra de fazerem o Paulistano perder os pontos e 

argumentaram a disposição do Syrio em jogar de novo, pois o clube queria “ganhar no 

gramado”464. A Stampa Sportiva levantou dúvidas sobre a decisão do Syrio em jogar de 

novo, apontando que o clube estava sendo manipulado pelo Paulistano465. Nesse 

impasse, novamente o Paulistano ameaçou deixar a liga466. 

                                                 
458 O Estado de São Paulo, 30 de maio de 1922. Álbum de recorte de jornais do CAP – 1922, p213 a 217. 
459 O Estado de São Paulo, 22 de junho de 1922. Álbum de recorte de jornais do CAP – 1922, p275-276. 
460 Folha da Noite, 19 de março de 1923. Álbum de recortes de jornais do CAP – 1923, p4 a 7. 
461 Folha da Noite, 25 de abril de 1923. Álbum de recortes de jornais do CAP – 1923, p18 a 20. 
462 O Estado de São Paulo, 27 de abril de 1923. Álbum de recortes de jornais do CAP – 1923, p23. 
463 A Gazeta, 27 de abril de 1923. . Álbum de recortes de jornais do CAP – 1923, p24 – 25. 
464 O Estado de São Paulo, 28 de abril de 1923. Álbum de recortes de jornais do CAP – 1923, p30-32. 
465 A Stampa Sportiva, 30 de abril de 1923.  Álbum de recortes de jornais do CAP – 1923, p41 a 45. 
466 Diário Popular, 30 de abril de 1923.  Álbum de recortes de jornais do CAP – 1923, p45-46. 



 

274 

 

Em meio à polêmica, o jornal Folha da Noite espantou-se ao perceber a 

repercussão que o caso havia tomado na cidade, não acreditando que o futebol e a 

paixão pelos clubes pudessem mobilizar tanto a população. 

 

As discursões futebolísticas assumem os mais variados aspectos. 

Todos se julgam iguais, da mesma classe; nos bondes, nos bares, 

nas arquibancadas, é comum deparar-se com um respeitável 

cavalheiro tendo no “minguinho” um formidaloso holophoto de 

4:000& a discutir regras esportivas com um pobre diabo que 

divisa pela primeira vez e que só tem nas mãos o calo de seu 

trabalho cotidiano. 

O mais curioso é que, cada um só enxerga o que lhe convém. 

Gente que jamais pensou em sua pátria, ainda mesmo quando 

ela lhe estende seus braços suplicantes. (Entretanto), a uma 

palavrinha, a um fiozinho sutil de ironia, toma o pião na unha e 

na ofensa às cores de seu clube – enxerga a bandeira sagrada de 

sua pátria em míseros farrapos [...] Isso até, é coisa muitas 

vezes, de pancadaria grossa, cabeças em cacos, fuças 

esborrachadas e como epílogo – algumas dezenas de maus 

quartos de hora de hospedagem forçada nos gélidos calabouços 

dos postos policiais do distrito467. 

 

Em meio à polêmica o Palestra, Corinthinas, Ypiranga, Santos e Minas Gerais 

mudaram de posição e conseguiram a devolução dos pontos ao Paulistano468. Este, que 

antes queria jogar novamente, aceitou a decisão e publicou uma declaração dando por 

encerrada a questão: “será estranha qualquer nova atitude tomada por pessoas ou 

entidades sobre tal assunto” em um claro recado ao Syrio e à direção da APEA469.  

Retornando ao campeonato, o Paulistano enfrentou o Ypiranga em julho quando 

marcou um gol validado pelo juiz. Por pressão dos jogadores do Ypiranga, o árbitro 

voltou atrás e anulou o gol do Paulistano, revoltado o time deixou o campo e, 

novamente, o clube perdeu os pontos470. O Paulistano sugeriu jogar os minutos finais, 

mas o Ypiranga queria os pontos. A decisão da polêmica dependia do juiz que manteve 

o resultado de empate, alegando que o gol foi realmente ilícito, mas que o Paulistano ao 

abandonar o campo não prejudicou em nada, pois o jogo já estava encerrado, faltando 

apenas a confirmação e disse ainda, que a única agressão cometida contra ele foi a dos 

jogadores José e Japonês do Ypiranga, que foram eliminados da partida. Mediante essa 

                                                 
467 Folha da Noite, 10 de maio de 1923. Álbum de recortes de jornais do CAP – 1923, p51 a 53. 
468 O Estado de São Paulo, 10 de maio de 1923.  Álbum de recortes de jornais do CAP – 1923, p75-76. 
469 Folha da Noite, 19 de maio de 1923. Álbum de recortes de jornais do CAP – 1923, p85-86. 
470 O Estado de São Paulo, 02 de julho de 1923. Álbum de recortes de jornais do CAP – 1923, p112-119. 
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declaração, a APEA apenas reprendeu o Paulistano por este ter abandonado a partida 

antes de seu fim oficial471. 

Mesmo com uma pena branda, o Paulistano – insatisfeito com o desfecho, pois 

queria os pontos – tomou a atitude de abandonar o campeonato e não compareceu ao 

encontro com o Germânia472. O clube alegou que esse fato com o Ypiranga foi apenas 

mais um entre tantos que mostrava a desorganização do futebol paulista. Para o clube 

foi a agressão física ao árbitro que o fez anular o gol473.  

Embora as questões conflitantes tivessem um aspecto disciplinar, pois 

envolviam erros de arbitragens e atitudes violentas em campo; na visão do clube, isso 

era causado pelos rumos que o futebol paulista estava tomando, pela promiscuidade 

causada pelas constantes trocas de clube e das suspeitas de recebimento de dinheiro por 

parte de alguns jogadores o que desvirtuava o verdadeiro espírito do amadorismo. 

Portanto por trás destas reclamações, aparentemente de um clube que se julgava 

perseguido e que não aceitava o resultado de campo, estava uma questão maior: a razão 

de tanta injustiça era a presença de uma estrutura corrompida pelo falso amadorismo. 

A APEA em assembleia decidiu desclassificar o Paulistano do campeonato, mas 

não o eliminou da Liga474. Nesse período o clube fez alguns amistosos no Rio de 

Janeiro e aproximou-se da Liga amadora argentina Amateurs, buscando uma aliança 

com os defensores do amadorismo no continente, disputando alguns jogos com clubes 

dessa entidade475. Em novembro de 1923, o Paulistano propôs que a APEA saísse da 

CBD e se filiasse à Amateur, para fortalecer a causa do amadorismo476. A proposta foi 

rejeitada por unanimidade. Isolado, o Paulistano resolveu deixar a APEA477. Solidários 

à direção, os jogadores fizeram um abaixo assinado comprometendo-se a ficar no 

clube478.  

                                                 
471 A Plateia, 06 de julho de 1923. Álbum de recortes de jornais do CAP – 1923, p126-127. 
472 O Estado de São Paulo, 07 de julho de 1923.  Álbum de recortes de jornais do CAP – 1923, p128. 
473 O Estado de São Paulo, 01 de agosto de 1923.  Álbum de recortes de jornais do CAP – 1923, p148 à 

152. 
474 Correio Paulistano, 22 de agosto de 1923. Álbum de recortes de jornais do CAP – 1923, p208-209. 
475 O Paulistano venceu o Universal F. C., clube uruguaio filiado a Amateur, o jogo teve 10.000 pagantes 

e rendeu 30:000$000. O Estado de São Paulo, 14 de novembro de 1923. Álbum de recortes de jornais do 

CAP – 1923, p322-323. 
476 O Estado de São Paulo, 15 de novembro de 1923. Álbum de recortes de jornais do CAP – 1923, p323 

à 328. 
477 O Estado de São Paulo, 24 de novembro de 1923. Álbum de recortes de jornais do CAP – 1923, p345 

à 355. 
478 A Gazeta, 01 de dezembro de 1923. Álbum de recortes de jornais do CAP – 1923, p409-410. 
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A questão tornou-se uma disputa entre o presidente da APEA, Edgar Nobre de 

Campo e Antônio Prado Junior que envolvia as reformas dentro da Liga. Caso essas 

viessem a ser implantadas seria uma vitória do Paulistano e de seu presidente sobre a  

direção da APEA que desprestigiada seria forçada a mudar por pressão do clube do 

Jardim América. Em entrevista ao jornal O Estado de São Paulo, Antônio Prado Junior 

afirmou que o Paulistano era constantemente perseguido e que o futebol tinha decaido 

técnica e moralmente o que levava à diminuição da assistência. Disse ainda que o 

futebol era frequentado “por gente de menos valor e representação social”. Criticou a 

APEA por não investir em outros esportes por considerar estes deficitários: “veja o que 

sucede com o atletismo, esporte nobre por excelência, o que favorece mais e melhor o 

desenvolvimento individual, é tratado como se fosse um mendigo”. Para o presidente 

era importante uma regeneração moral do esporte479. 

O Paulistano usou toda a sua força política e apoio dos grandes jornais para a 

causa das reformas480. O Palestra, comandado pelos Matarazzo, passou a apoiar as 

reivindicações do alvirrubro. Antônio Prado Junior reuniu-se com o presidente do 

Palestra e mais seis clubes no escritório da empresa de Francisco Matarazzo, o objetivo 

era chegar a um acordo que impedisse a saída do Paulistano da APEA e organizasse um 

programa de reformas na associação481. A questão já estava decidida em favor das 

reformas, quando o presidente da APEA tentou desligar o Paulistano da entidade  

desmentindo publicamente que o clube tivesse decidido voltar atrás em não abandonar a 

Liga. No momento em que a diretoria da APEA iria votar o desligamento definitivo do 

Paulistano, chegou um ofício assinado pelos presidentes de sete clubes da primeira 

divisão requerendo uma assembleia geral extraordinária para discutir o caso. A diretoria 

lançou nota indignada renunciando por “não termos o hábito de capitular; renunciamos 

por não termos interesses privados a defender com os nossos cargos; renunciamos por 

não saber viver de cócoras”. A nota ainda falava de interesses de magnatas em uma 

clara alusão a Antônio Prado Junior e ao Conde Matarazzo. Além de renunciar levaram 

                                                 
479 O Estado de São Paulo, 27 de novembro de 1923. Álbum de recortes de jornais do CAP – 1923, p387 

à 392. 
480 O Correio Paulistano públicou reportagem para que a assembleia de clubes da APEA aceitasse as 

reformas do Paulistano, relembrou o passado do clube e sua importância para o desenvolvimento do 

futebol em São Paulo. Correio Paulistano, 29 de novembro de 1923. Álbum de recortes de jornais do 

CAP – 1923, p398 à 400. 
481 Folha da Noite, 06 de dezembro de 1923. Álbum de recortes de jornais do CAP – 1923, p424. 
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as chaves da sede que ficou fechada482. Uma nova diretoria foi eleita: Orlon Ferreira do 

São Bento seria o presidente, Carlos Aranha do Paulistano, o vice. Antônio Prado 

estaria encarregado da comissão dos estatutos483. Outra vez o Paulistano reverteu uma 

situação desfavorável e retornou à liga com mais força política pondo o fim ao 

conturbado ano de 1923. 

Em 1924, ocorreu em São Paulo a Revolução tenentista em julho com o objetivo 

de derrubar o governo Artur Bernardes. Os rebeldes atacaram a sede do governo do 

Estado, o Palácio dos Campos Elíseos, tomaram o quartel da Luz, a estação de trem e a 

sede do Telegrafo Nacional, o movimento estendeu-se até o dia 27 de julho484.  

A consequência esportiva do episódio foi a paralisação do campeonato por 40 

dias. As confusões não pararam por aí, a paz conseguida no fim do ano anterior foi 

abalada pelo Palestra que abandonou o campeonato por não conseguir inscrever o meia 

Amílcar – vindo do Corinthians – por ir contra a lei de transferência que impedia que 

um jogador defendesse duas equipes no mesmo ano. Com a saída do Palestra, o 

caminho ficou aberto para Corinthians e Paulistano. O Corinthians venceu por 1 x 0 e 

tornou-se tricampeão. 

Apesar das vitórias política de Antônio Prado Junior na defesa do amadorismo, o 

futebol caminhava a passos largos para tornar-se um negócio rentável e os princípios 

defendidos pelo Paulistano entraram em contradição com essa realidade. As diversas 

comissões elaboradas por Antônio Prado foram aos poucos perdendo força e os 

problemas continuaram. As reformas dos estatutos não surtiram efeito e logo novas 

crises eclodiram. Insatisfeito com a indisciplina e as atitudes das arbitragens, o 

Paulistano entrou em novo conflito. O clube argumentava que seus esforços de 

moralização esbarravam no clubismo. Como represália ameaçou não ceder jogadores 

para a seleção paulista e para a disputa do sul-americano de 1925485, mas voltou atrás 

(Mazzoni, 1950:191). 

                                                 
482 O Correio Paulistano, 07 de dezembro de 1923. Álbum de recortes de jornais do CAP – 1923, p429-

431. 
483 O Estado de São Paulo, 16 de dezembro de 1923.  Álbum de recortes de jornais do CAP – 1923, p473. 
484 Sobre o movimento ver (Toledo, 2015: 233-265). 
485 Durante o Campeonato sul-americano de 1925, Friedenreich, Fortes, Filo e Floriano foram acusados 

de frequentar cabarés . A acusação foi confirmada alguns anos depois no livro de Floriano Peixoto, médio 

central do Fluminense. O Brasil perdeu de 4 x 1 para a Argentina,  no dia seguinte, a chefia da delegação 

implantou regras rígidas para conter os atletas como: não sair do hotel após o jantar, proibidas as bebidas 

alcoólicas, dormir às 23 horas e fim do carteado após o recolhimento aos quartos que tiveram suas portas  

fechadas a chave e finalmente foram suspensos o abono e ajuda de custo. (Peixoto, 1934). 
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Contando sempre com o apoio dos clubes que se rendiam às relações pessoais de 

nomes poderosos como Prado e Matarazzo, como também com grande parte da grande 

imprensa referendando as atitudes do clube, foi possível perceber o poder e influência 

do Paulistano no futebol paulista. Por outro lado, essa liderança era frágil, na medida em 

que ela não atendia às novas demandas do esporte como a necessidade de rendimentos 

para manter as equipes. A competividade cada vez maior e a necessidade de vitórias 

acabavam por desenvolver o clubismo e o crescimento das práticas que se contradiziam 

com os princípios do amadorismo defendidos pelo Paulistano. Isso fica claro no 

fracasso de sua tentativa de desfiliar a APEA da CBD para unir-se a Amateur, mesmo 

tendo conseguido derrubar a direção da Liga em 1923. Essas dificuldades demostravam 

que a crise era do próprio modelo amador que cada vez mais não conseguia sustentar-se.  

Esse fenômeno não era exclusividade do futebol paulista, no Rio de Janeiro os 

clubes enfrentam as mesmas polêmicas. Na capital federal, o avanço da remuneração 

dos atletas era constantemente criticado assim como a violência que imperava nos 

campos, assim como o Paulistano, o Fluminense por diversas vezes propôs mudanças 

no estatuto da Liga visando o que ele chamava de regeneração do esporte. 

Desde início da década de 1920 assistia-se a constantes tentativas de alteração as 

relações de poder dentro da LMDT, o Fluminense por diversas vezes tentou modificar 

os estatutos da mesma para que o futebol não fosse “dominado” por associações sem 

condições de estar entre eles, o argumento era sempre a violência em campo e o mau 

comportamento da torcida. 

          A imprensa era forte aliada dessa tese, constantemente cobrando providências, 

pois o futebol estava afugentando as moças e famílias do estádio486. No início da 

década, o Fluminense iniciou uma discussão sobre a redução do número de clubes das 

divisões, criando quatro divisões com sete clubes. Os objetivos só foram atingidos na 

temporada de 1921, com a diminuição dos números de participantes na primeira divisão 

e na segunda divisão. O Jornal Imparcial apoiava a decisão: 

 

A seleção é a força. Devem vencer os mais fortes. Não é lógico, 

pois que esses mais fortes dominem a Liga? Sejam eles que a 

dirijam? Ninguém por certo o contestará de boa fé. Vamos além. 

Que mal há que com a seleção os grandes clubes venham a 

ganhar mais? Pagariam, assim, de fato, suas dívidas; 

                                                 
486 Correio da Manhã, 30 de novembro de 1920. Álbum de Recortes de jornais do FFC, s/p. 
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melhorariam suas sedes, tomariam novo impulso; e, com isso, só 

lucrará o sport do Brasil487.  

 

 O jornal defendia abertamente a seleção de clubes tradicionais e sua liderança no 

comando do futebol. Dentro de campo a hegemonia continuava com o Flamengo, o 

clube havia contratado o técnico Ramon Platero campeão pelo Fluminense em 1919488. 

A participação do Fluminense no campeonato de 1921 foi uma das piores de sua 

história, o clube terminou em último lugar e teve que jogar uma eliminatória contra o 

vencedor da serie B, o Vila Isabel, conseguiu ganhar e evitou o rebaixamento. Com sua 

grande equipe desmantelada, o Fluminense vivia o pior momento técnico de sua 

história, fato que continuou em 1922 com o título do América e em 1923 com a vitória 

do Vasco da Gama. 

 Todavia o mau momento não se refletia nas receitas do clube. Pelos seus 

relatórios notamos que os ganhos com o futebol praticamente dobraram no início dos 

anos 1920. Eles revelam também que o Fluminense, apesar do discurso, também 

começava a abrir mão do ideal de amadorismo puro prevalecente até o momento. Ao 

analisar o relatório de 1923, João Malaia percebeu uma despesa excessiva com 

passagens, automóveis, transportes e alimentação, além de uma rubrica com a descrição 

de despesas diversas. Só com a alimentação de seus jogadores o clube gastava cerca de 

200 contos por dia, o suficiente para comprar 125 quentinhas em um restaurante popular 

da cidade. O gasto excessivo leva à interpretação que era uma forma de esconder o 

pagamento de gratificações no balanço do clube (Santos, 2010:254). 

Em 1923, era muito difícil acreditar que a estrutura amadora clássica no futebol 

permanecesse estável A chegada do Vasco da Gama à primeira divisão tem sido 

atribuída pela historiografia tradicional como a causa do rompimento que levou à 

fundação da AMEA. Não obstante em uma análise mais geral, entendemos que a crise – 

econômica e política – refletia-se no futebol, o preço do ingresso havia subido e os 

clubes manifestaram a necessidade de reajustar os valores: “Atendendo ao 

encarecimento geral do custo de vida que, atingindo a todas as manifestações sociais, 

não podiam deixar de alcançar o esporte, e, principalmente o futebol sobre o qual 

recaem ônus pesados”489. Os preços foram para 3$000 as arquibancadas e 1$000 as 

                                                 
487 O Imparcial, 07 de janeiro de 1921. Álbum de Recortes de jornais do FFC, s/p. 
488 O Imparcial, 13 de abril de 1921. Álbum de Recortes de jornais do FFC, s/p.  
489 Gazeta de Notícias, 14 de abril de 1923. Álbum de Recortes de jornais do FFC, s/p. 
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gerais. O jornal O Imparcial defendia a medida ressaltando que em São Paulo esses 

preços já eram praticados há mais tempo490.  

No jogo entre Fluminense e Vasco pela quinta rodada do campeonato daquele 

ano, apesar dos jornais chamarem a atenção que estariam em campo os representantes 

da aristocracia contra o ascendente clube do subúrbio carioca, a vitória do Vasco por 1 x 

0 foi comentada como a vitória do melhor time que treinava mais e possuía os melhores 

jogadores491.  

Pelo lado financeiro, o campeonato de 1923 foi um sucesso de renda e público, o 

Fluminense arrecadou naquele campeonato a quantia 23:857$020 somente com o 

aluguel do estádio (Santos, 2010:298) cerca de 20% do total das receitas492.  O 

campeonato deixava clara a viabilidade do futebol como fonte de lucros para os clubes e 

a entrada do Vasco só aumentava esse potencial, portanto discriminá-lo seria um erro do 

ponto de vista econômico. 

  O crescimento do interesse pelos jogos levou à presença de cambistas. A própria 

diretoria do Fluminense estimulava a prática com a venda de ingressos com ágio de 

100% como demonstra o Imparcial.  

 

Mal satisfeitos dos lucros que vem tirando das partidas de 

football, o club de snobismo da rua Guanabara lançou mão de 

mais um recurso e transformou cada empregado seu em agiota. 

E assim é de vê-los em dia de jogo, com as mãos abarrotadas de 

entradas, a vendê-las cá fora com porcentagens escabrosas, 

como assistimos ainda sábado no match contra o Flamengo. 

Um expectador ao chegar, dirigiu-se ao guichet, à procura de 

uma entrada numerada e como não mais encontrasse já se 

dispunha a consolação de não assistir a disputa, quando todo 

risonho surgiu um porteiro da maçonaria, uniformizado e 

inquirindo-o: 

-  O senhor quer ? Eu tenho aqui... 

- Mas você há de levar um ágio nessa transação, retorquiu o 

cavalheiro, já se apercebendo do truque que lhe era posto em 

cima. 

- Nem tanto! O senhor dá 10mil reis...  

Não se compreende que um porteiro faça esse comércio sem ter 

recebido ordem de alguém493.  

 

                                                 
490 O Imparcial, 13 de abril de 1923. Álbum de Recortes de jornais do FFC, s/p. 
491 Correio da Manhã, 21 de maio de 1923. Álbum de Recortes de jornais do FFC, s/p. 
492 Relatórios dos trabalhos sociais de 1923, p. 38.  Arquivo FFC. 
493 O Imparcial, 13 de abril de 1923. Álbum de Recortes de jornais do FFC, s/p. 
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O termo maçonaria, destacado na citação, era utilizado pelo jornal para 

denunciar a força política do Fluminense na escolha de arbitragens dos jogos, 

principalmente por parte de Mario Pollo, fundador da Associação dos Cronistas 

Desportivos e segundo na hierarquia do Fluminense. 

Hugo de Moraes, em dissertação de mestrado (2009), demostrou que a eleição 

do Capitão Agrícola Benthlen, do Vila Isabel para a presidência da LMDT, em 1923  

permitiu a ascensão dos pequenos clubes ao controle da Liga retirando os grandes do 

poder. Não aceitando a perda de poder político, os clubes mais tradicionais iniciaram 

uma reação capitaneados pelo Fluminense (Moraes, 2009: 107-109). 

Como uma reação à eleição para 1º vice-presidente da LMDT de Ernesto 

Loureiro, ligado a clubes pequenos, que alterava o equilíbrio da Liga, os grandes clubes 

romperam com a direção. Agrícola Bethlen, presidente, renunciou juntamente com 

todos os seus diretores. A intensão dos grandes clubes era reverter o quadro politico e 

manter o controle do futebol carioca mudando as regras para a organização dos esportes, 

para tanto apresentaram uma proposta de alteração na distribuição dos poderes no 

Conselho deliberativo da LMDT, este passaria para nove membros sendo quatro dos 

grandes e cinco dos pequenos, escolhidos pelos grandes, isto deixava claro o domínio 

dos grandes sobre os pequenos com um conselho dominado por eles. Houve uma 

reunião dos pequenos clubes, incluindo o Vasco, que rejeitaram a proposta494.  

Sem conseguir mudar o perfil da LMDT, agora controlada pelos pequenos 

clubes que remuneravam abertamente seus jogadores, Mario Pollo liderou a fundação da 

AMEA (Associação Metropolitana de Esportes Atléticos), em 1924, cuja presidência foi 

de Arnaldo Guinle495. A nova entidade teria como princípio a defesa do amadorismo 

puro. O movimento foi apoiado pelo Botafogo, Flamengo, Mangueira, Andarahy, São 

Cristóvão, Helênico e América.  

As explicações sobre a fundação da AMEA foram durante muito tempo 

influenciadas por uma visão racial em que o C. R. Vasco da Gama teria sido 

discriminado por ter jogadores negros em seu time. Uma análise mais profunda sobre o 

tema revela-nos que o esporte é um campo fértil para a invenção de tradições, no 

sentido atribuído por Hobsbawm e Ranger. A visão racial do conflito foi utilizada para 

construção de uma identidade que atribuiu aos clubes da zona sul (como Fluminense) 

                                                 
494O Imparcial, 14 de fevereiro de 1924. Álbum de Recortes de jornais do FFC, s/p. 
495 O Sport, 28 de abril de 1924. Álbum de Recortes de jornais do FFC, s/p. 
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um caráter racista sobre o Vasco da Gama, clube de subúrbio que sem preconceitos 

aceitava negros. Tal construção, no entanto, não encontra veracidade em pesquisas mais 

profundas. 

A tese de que o Vasco teria sido o clube que denunciou o racismo presente no 

futebol e que a fundação da AMEA pelos grandes clubes teria sido uma prova do 

elitismo racistas destes contra o Vasco da Gama, foi difundida por Mario Filho e 

repetida várias vezes por pesquisadores como de Waldenir Caldas, Gordon Junior 

Mauricio Murad, Claudia Matos e muitos outros, tais teses reafirmavam as afirmações 

do jornalista colocando o Vasco como o clube que rompeu com o racismo no futebol496. 

Esta análise, entretanto, não leva em consideração as tensões ocorridas no amadorismo 

no período, responsáveis por uma série de conflitos no interior das instituições. O 

amadorismo, por definir formas de participação a partir de um critério de distinção 

social, é tomado como sinônimo de racismo por esses escritos. 

A fundação da AMEA é mais bem explicada pela hipótese da manutenção da 

ética do amadorismo em um esporte que se popularizou rapidamente no período e pela 

dinâmica das instituições esportivas e seus membros. 

A criação e o fim de Ligas não eram novidades no Brasil e no exterior. Como 

associações voluntárias, as Ligas são espaços propícios para ativar mecanismos de 

direito a voz e consequentemente, direito de saída de seus membros quando não 

satisfeitos com algo no interior da organização, tais mecanismos podem auxiliar ou 

degenerar as organizações (Soares, 2001). Nesse sentido a dinâmica de conflitos no 

interior das Ligas de futebol combinavam esses dois mecanismos de voz ou saída. A 

manutenção do ethos amador e os interesses divergentes entre os clubes-membro, que 

utilizando seu direito de saída, fizeram surgir uma série de conflitos que justificaram a 

fundação da AMEA, como já havia ocorrido em 1913, em São Paulo, com a fundação 

da APEA. 

Mario Pollo, dirigente do Fluminense, concedeu entrevista para o jornal 

Imparcial em que dizia que a saída dos grandes clubes não era para estabelecer 

distinções sociais e que a nova associação prezaria pela realização dos jogos em locais 

adequados buscando a melhoria do espetáculo. 

 

                                                 
496 Tais pesquisadores são denominados por Antônio Jorge Soares como “novos narradores”. O debate 

pode ser acompanhado em Soares (2001). 
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Só desejamos eliminatórias em equivalência de atributos 

materiais, com a posse de praças para exercícios físicos e 

respectivas acomodações higiênicas. Não havia razão, porém, 

para tanto, por que não podemos compreender que produza 

aqueles que não dispõem de máquina produtora, mais valendo o 

que produz menos com instalações para poder produzir, do que 

o que produz mais com apetrechos alheios497. 

  

Pollo representava o Fluminense e estava preocupado que clubes sem praças 

esportivas tomassem o lugar dos tradicionais clubes que as possuíam, já que os gastos 

destes eram só com o futebol, enquanto os grandes clubes tinham que investir em outros 

esportes não lucrativos. Este era o sentido da fundação da AMEA segundo o dirigente. 

A crise de 1924 no futebol no âmbito interno do Fluminense denunciava uma 

preocupação do clube em não perder as receitas do futebol, ameaçadas em parte pelo 

baixo desempenho em campo. Para melhorar as receitas era preciso vencer. O controle 

da federação garantiria também a hegemonia esportiva dos grandes clubes, ameaçadas 

pela ascensão do Vasco, do São Cristóvão e dos clubes de subúrbios, por outro lado 

esses clubes, em especial o Vasco da Gama, possuíam um forte potencial de público, o 

que explica a posição do Fluminense em apoiar a entrada deste na nova entidade. O 

próprio Vasco da Gama faz um esforço enorme para construir um estádio e assim 

conseguir entrar na nova Liga.  Neste sentido o debate sobre o caráter discriminatório da 

AMEA ficou contraditório com a aceitação e o desejo de ser aceito do Vasco, do 

Andaraí e do Helênico na AMEA, além do próprio Bangu.  

           Desprestigiada e sem o apoio dos grandes clubes, a LMDT entrou em crise 

financeira em virtude da queda das rendas e rapidamente perdeu espaço para a AMEA, 

logo os outros clubes pequenos aceitaram as novas regras e também entraram na nova 

associação. 

            Para Antônio Jorge Soares (2001), o que ocorreu em 1924 foi algo mais do que 

discriminação ou racismo contra os jogadores negros do Vasco da Gama, o racismo 

existia, mas não a segregação, pois se houvesse segregação os negros nem teriam sido 

aceitos posteriormente junto com o Vasco da Gama; a tensão maior envolvia a questão 

do amadorismo versus profissionalismo. A defesa do amadorismo ainda era um valor 

de resistência das elites, que dirigiam o campo esportivo na cidade, apesar da crescente 

popularização do futebol. 

                                                 
497O Imparcial, 14 de fevereiro de 1924. Álbum de Recortes de jornais do FFC, s/p. 
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A crise vivida no futebol nos anos vinte fazia parte de uma configuração mais 

ampla do esporte, que não se limitava ao Brasil. A popularização do futebol seu 

processo de transformação em negócio e em profissão estava tencionado pelos valores 

amadorísticos ou aristocráticos do esporte (Soares, 2001: 119). O objetivo não era 

excluir as pequenas agremiações, mas submetê-las ao poder e aos princípios dos 

grandes clubes “rico e pobre comendo do mesmo trigo”498. 

 O que motivava o Fluminense e seu presidente Arnaldo Guinle, nesse momento, 

não era somente a defesa intransigente do amadorismo, uma vez que, como vimos, o 

clube de maneira indireta também praticava o falso amadorismo. A defesa do regime 

amador era um instrumento para o domínio do jogo no Rio de Janeiro, era uma disputa 

política e econômica pela hegemonia do futebol pelos grandes clubes no qual o 

Fluminense fazia parte. Neste ponto o Fluminense afastava-se dos princípios do 

Paulistano, mesmo que os dois defendessem o amadorismo e utilizassem essa defesa 

para buscar o domínio político em suas praças, a visão de amadorismo dos dois estava 

modificando-se, enquanto o clube carioca foi pouco a pouco permitindo formas 

alternativas de remuneração dos jogadores para sobreviver nesse novo contexto de 

transformação do futebol, o clube paulista continuara intransigente na defesa do velho 

regime, o que ficaria explícito em 1926 com a fundação da LAF pelo Paulistano.  

O Fluminense foi o campeão do primeiro campeonato organizado pela AMEA 

em 1924, no ano seguinte o Vasco voltou a ser aceito, mas o campeão foi o Flamengo. 

O princípio da distinção estava mantido, aparentemente as coisas voltavam à 

normalidade, mas só aparentemente o profissionalismo era algo que se impunha na 

prática e logo o Fluminense iria aceitar isso, diferentemente do Paulistano. 

Nesse mesmo período em São Paulo, apesar de a APEA ter reconhecido a 

AMEA como principal liga do Rio de Janeiro, esta fazia vista grossa para o pagamento 

de jogadores, enquanto no Rio buscava-se punir com firmeza tal prática, em São Paulo a 

coisa corria frouxa, O Paulistano era um dos poucos clubes que exigia o que ele 

entendia como moralização do futebol, isso explicava os constantes conflitos que 

envolveram o clube e a Liga. São Paulo era muito grande e o número de jogadores que 

recebiam salários de seus clubes para jogar em plena fase do amadorismo era 

incalculável. Restava aos defensores do amadorismo reclamar como fez Rivadavia 

                                                 
498 Mario Póllo.  O Imparcial, 22 de fevereiro de 1924. Álbum de Recortes de jornais do Fluminense FC, 

s/p. 
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Meyer, dirigente do Botafogo e da CBD ao Correio da Manhã, após a derrota da 

seleção no sul-americano daquele ano: “Voltamos sem nenhuma vitória no sul-

americano, é verdade. Apesar de tudo, foi melhor do que se tivéssemos levados os 

mercenários paulistas, que só correm atrás da bola por dinheiro”499. 

Em meio a esse momento crítico, Antônio Prado Junior patrocinou uma viagem 

de seu clube à Europa, seria a primeira vez que uma equipe brasileira iria apresentar-se 

nos campos dos fundadores do futebol, seguindo a trilha do que os uruguaios e 

argentinos haviam feito um ano antes. Em campo estariam os princípios norteadores do 

clube paulista como a noção de honra, dedicação, amor ao clube e ao país, saúde e 

educação, tudo isso como valores representativos do mais puro amadorismo. A viagem 

seria uma forma de botar à prova o sucesso dessas ideias. Em um momento em que o 

amadorismo estava sendo questionado e as práticas remuneratórias estavam 

hegemonizando-se, o sucesso alcançado nos gramados europeus seria usado pelo clube 

paulista para reafirmar sua posição política no cenário futebolístico em defesa do velho 

regime.  

 

3.5 - Os reis do futebol: o Paulistano conquista a Europa 

 

O novo diretor do São Paulo Sportivo, Mario de Macedo, acompanhou o 

Paulistano em sua excursão à Europa500, além dele foi também o jornalista Américo 

Netto do O Estado de São Paulo, as passagens foram pagas por Antônio Prado Junior 

(Ribeiro, 2007: 64). A escolha não foi por acaso, Mario Macedo e Américo Netto501 

eram sócios apaixonados pelo Paulistano. O motivo do financiamento dos jornalistas 

pelo milionário justificava-se, pois era a primeira vez que um clube brasileiro iria à 

Europa jogar com as equipes de lá, consideradas como superiores técnica e taticamente. 

Era preciso dar ao evento a publicidade equivalente. 

                                                 
499 Correio da Manhã, 22 de novembro de 1923. Álbum de Recortes do FFC, s/p. 
500 Mario Macedo nasceu em 1881 em São Paulo. Foi esportista (remador e futebolística). Fundador do 

CAP e sócio remido. Trabalhou como cronista esportivo em vários jornais e em 1924 fundou o São Paulo 

Sportivo do qual foi gerente e proprietário. Batalhador do amadorismo foi um dos fundadores da 

Associação dos Cronistas Desportivos de São Paulo. Em 1925 foi convidado para acompanhar a 

delegação do CAP. Era chefe da torcida organizada do clube, chegou a ganhar de Washington Luiz uma 

batuta de prata para reger a torcida, batalhou perlo atletismo e boxe, além do ciclismo, natação e outros 

esportes.  Em 1930 foi um dos fundadores do São Paulo da Floresta. No carnaval gostava de arrumar 

carros alegóricos para a torcida do CAP. Seu jornal oferecia vários troféus e promovia várias modalidades 

de esporte. Morreu em 1938 recebendo muitas homenagens e o nome da travessia a nado de São Paulo 

(Patuska, 1976:204). 
501 Após deixar o jornalismo, tornou-se presidente da Associação Paulista de Estradas e Rodagens (DER) 

por influência de Antônio Prado Junior (Ribeiro, 2007:65). 
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 A ideia de levar o Paulistano à Europa começou a ser alimentada pela vitória do 

Uruguai nas olimpíadas de 1924:  

Por ocasião de suas viagens à Europa, o nosso presidente, Sr. 

Antônio Prado Junior, pôde várias vezes, observar a 

superioridade do jogo de futebol dos brasileiros sobre os dos 

povos do velho continente, o que lhe inspirou a ideia de levar 

daqui uma turma de jogadores que com o fim de fazer do Brasil, 

por meio de seu esporte, uma propaganda eficiente502.  

 

Depois que o Uruguai conquistou a olimpíada de 1924, os europeus passaram a 

dar atenção ao futebol sul-americano. Em 1925 vários clubes cruzaram o oceano para 

apresentarem-se na Europa, além do Paulistano, foram o Boca Juniors da Argentina e o 

Nacional do Uruguai. O primeiro clube brasileiro a excursionar para o exterior foi o 

Americano de São Paulo a região do Prata em 1913 (Mazzoni,1950:87), fazendo dois 

jogos em Buenos Aires e dois em Montevidéu. O próprio Palestra voltou ao Prata em 

1925 para mais dois encontros em Buenos Aires e dois em Montevidéu, neste último 

enfrentou o selecionado uruguaio campeão olímpico de 1924 perdendo as duas partidas 

(Mazzoni, 1950:189-190). Mas a primeira excursão a impressionar o país foi mesmo a 

do Paulistano entre março e maio de 1925, não só por ter ido à Europa, mas pelo 

sucesso alcançado.  

 A participação da imprensa na cobertura começa em 08 de fevereiro de 1925 em 

um jogo que terminou com a vitória do Paulistano por 5 x 0 contra o Internacional, a 

partida era um treinamento para a viagem e foi filmada pela Rossi Film (Patuska, 

1976:24). O clube levou – como forma de propaganda – 10 mil metros de filme com 

imagens da cidade de São Paulo que eram exibidas nos cinemas locais onde iria jogar. 

(Ribeiro, 2007:64). Era necessário demonstrar ao Europeu o que era o Brasil, em 

especial São Paulo e os progressos que apresentava. 

 Para a realização da epopeia, era fundamental levar uma equipe que mantivesse 

a imagem deixada pelos uruguaios um ano antes, dessa forma além do elenco 

tradicional do Paulistano, jogadores de outros clubes foram cedidos. Nestor e Barthô do 

São Bento, Araken Patuska do Santos, Miguelzinho do Ipiranga e Junqueira e Seabra do 

Flamengo. (Mazzoni, 1950:181). O Flamengo ofereceu aos jogadores do Paulistano 

uma faixa mascote, trazendo nas bordas, duas de cada lado, as cores dos clubes, em uma 

borda a do Flamengo e na outra do Paulistano, além de um presente a Junqueira por ter 

                                                 
502 Relatórios de trabalhos sociais do CAP referente ao ano de 1925, p28. 
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se formado em medicina, uma caneta-tinteiro e um termômetro de ouro (Patuska, 

1976:32).  

A escolha do elenco não esteve longe de polêmicas, Formiga não viajou 

inicialmente por não conseguir licença no trabalho. O Jornal do Commercio lamentou a 

ausência e comentou que as razões não foram bem especificadas. O jornal A Folha 

entrevistou Orlando Pereira, dirigente do Paulistano, que ainda acreditava no embarque 

de Formiga pelo vapor La Plata chegando a tempo de disputar o primeiro jogo marcado 

para 15 de março (Patuska, 1976:30)503. A polêmica ocorreu por ter se levantado a 

hipótese do jogador pedir dinheiro para viajar, fato negado pelo clube e pelo atleta504. 

 O acontecimento pode ter motivado a preocupação do clube em mostrar que o 

time era composto somente por amadores através da divulgação das profissões dos 

atletas, em sua maioria industrias, agricultores, funcionários empresas e estudantes505. 

Em tempos de falso amadorismo, tão combatido pelo Paulistano, era fundamental o 

reforço da ideologia amadora deixando bem claro que o clube não aceitava essa prática 

nociva ao esporte. 

 Contaminada com a viagem, a imprensa desde seu início tratou-a como uma 

forma de promoção do Brasil no exterior. O cronista do jornal “O Governador” 

escreveu a seguinte poesia para o Paulistano em seu embarque. 

 

[...] De São Paulo e Brasil e nome levas  

Duma Pátria a bandeira vai contigo 

Vais selar no estrangeiro, as glórias coevas. 

Opondo tua força a do inimigo 

[....] 

Glorioso vais partir. Felicidade! 

E lembra que serás até morrer 

O Campeão da nobreza e Lealdade! 

                                                 
503 A Folha, 11 de fevereiro de 1925. Álbum de recortes de jornais do CAP – 1925, p80-82. 
504 O jogador incorporou-se à equipe já na Europa. Jornal do Brasil, 24 de março de 1925. Álbum de 

recorte de jornais do CAP, p109. 
505 Patuska, 1976:22-23. Entre as páginas 193 e 204, o autor fez um relato biográfico de cada jogador, 

apontando suas características esportivas, suas origens sociais e profissões: Kuntz – Industrial de artefatos 

de alumínio, Sergio Pereira – Secretário geral da Brazil Railway, Nestor de Almeida – Contador, 

Clodoaldo – Lavrador e negociante de café, Caldeira – Estudante do Mackenzie College, Bartô – 

funcionário do tesouro do Estado, Mauricio Vilela – Funcionário da agência Ford, Epaminondas Mota – 

Funcionário da secretaria da agricultura, Francisco Abate – reservista do Exercito, João Mestre Alijostes 

– Funcionário da Ford Motors, Ernesto Pujol Neto – Estudante de Direito, Antônio Carlos Seixas – 

Estudante de Farmácia, Friedenreich – Funcionário da secretaria do interior, Mario de Andrade – 

Funcionário do Banco Comercial do Estado de SP,  Filó – Estudante, Patusca – Estudante do Mackenzie 

College, J Seabra – Doutorando em Direito, Durval Junqueira –Médico, Miguel Feite – comerciante e 

Luiz Lopes – estudante do Mackenzie College. 
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Oswaldo Sylveira (Batepé) 506. 

 

 A iniciativa do clube foi vista como se a nação tivesse ido para uma guerra que 

devia ser lutada até a morte, o ideal paulistano do bandeirantismo foi ressaltado como 

um ideal de toda pátria.  

 Araken Patuska (1976) fez um relato da viagem marítima que durou cerca de 

três meses, ressaltou que os jogadores foram de segunda classe enquanto os dirigentes 

de primeira. A utilização de bebidas alcoólicas foi comum, principalmente a cachaça 

chamada de “água que passarinho não bebe” ou “branquinha” usada principalmente 

durante a exibição da “orquestra” grupos de jogadores que tocavam instrumentos e 

música popular (Patuska, 1976:35). É possível perceber uma clara associação entre o 

comportamento dos jogadores e os hábitos referentes ao universo das classes populares 

como tomar cachaça e rodas de samba, mesmo em um clube marcado pela sofisticação 

como o Paulistano era impossível deter essas práticas. Isso não era novidade no âmbito 

esportivo, desde os primórdios do futebol sempre foi muito comum que após os jogos o 

time local oferecesse uma feijoada aos visitantes. Para Ginzburg (2006: 15) existe uma 

circularidade entre dois modos de vida, um subalterno e outro hegemônico que se 

misturam ou se complementam promovendo uma circularidade cultural. As absorções 

de certas práticas culturais populares por rapazes pertencentes aos círculos distintos da 

sociedade ganham uma legitimidade, sem que isso, entretanto, significasse o 

desaparecimento de barreiras de distinção social, muito pelo contrário, elas são muitas 

vezes reafirmadas só que de outra forma. 

As festas regadas a samba e cachaça não eliminavam o caráter restritivo, a 

própria acomodação dos jogadores na segunda classe, enquanto os dirigentes iam de 

primeira, revela o quanto o futebol deixava de ser representativo de uma imagem 

distinta para associar-se ao universo mais popular, deixando clara a diferença de quem 

joga e quem comanda. Retratada por Patuska, como uma grande diversão, a viagem na 

segunda classe era reveladora da divisão social do trabalho e de como o futebol 

transformava-se. 

Tal fato se evidencia na alimentação, a comida do navio era sofrível, amenizada 

quando os jogadores recebiam presentes dos dirigentes da primeira classe, como ocorreu 

no dia 17 de fevereiro quando o navio transpôs a linha do Equador, o feito foi 

                                                 
506 Idem, p29. 
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comemorado com champanhe, bacalhau com arroz e gritos de viva São Paulo, viva o 

Brasil, viva o Paulistano e o Sr. Antônio Prado Junior (nesta ordem). No tombadilho 

houve euforia pela distribuição de cigarros da marca Automóvel Clube da Cia Castelões.  

A Senhora Nenê Macedo distribuiu os bombons recebidos na primeira classe. Em outro 

momento, Mario Macedo ofereceu no jantar uma garrafa de vinho do Porto, só que era 

muito caro e o presente foi adiado para a chegada a Paris onde seriam oferecidos 

brindes de champanhe. O oferecimento foi recebido com hurras a Macedo, ao 

Paulistano, São Paulo e Brasil (Patuska, 1976:46 e 47). 

 Por várias vezes pessoas da primeira classe iam cumprimentar os jogadores, 

estes se referiam a elas como melindrosas (mulheres) e almofadinhas (homens). Essas 

visitas obrigavam aos rapazes a fazer a barba para tornarem-se apresentáveis (Patuska, 

1976:52), em troca a “orquestra”, abandonava o samba e  homenageava os visitantes 

com a obra O Guarani, de Carlos Gomes. 

 Duas observações podem ser feitas sobre os relatos de Patuska. A primeira 

refere-se à condição social dos jogadores. Pelas profissões definidas no relato do clube, 

esses jogadores pertenciam em sua maioria às camadas médias da sociedade. Por 

estarem na segunda classe, passaram a aceitar doações dos dirigentes ou admiradores 

enriquecidos da primeira classe, enquanto isso os jornalistas convidados estavam no 

lado oposto convivendo com a primeira classe entre champanhes e charutos. Mesmo 

que esta atitude justificasse uma forma de economia, já que as despesas eram bancadas 

por Antônio Prado Junior, o ato de quase esmolar por uma comida e bebida de melhor 

qualidade como no texto é descrito, representava algo estranho à imagem difundida do 

clube e a própria origem social dos atletas. Se, por um lado, aqueles que jogavam 

futebol eram influenciados pela popularização desse esporte e o que ela representava, o 

que explicava as rodas de samba, regadas a aguardente, por outro contradizia com a 

imagem difundida ao Paulistano como um clube refinado, composto com o que havia de 

mais distinto da sociedade paulistana. Esta imagem era mais apropriada aos dirigentes, 

incluindo aí os jornalistas que mantinham seu status elitista na primeira classe. O 

episódio demonstrou o quanto o futebol já não era mais visto como um esporte 

aristocrático. 

A segunda observação denotava a valorização de São Paulo nos gritos de 

saudação emitidos pelos jogadores, São Paulo aparecia sempre antes do Brasil, o que se 

repetiu durante toda a viagem e no discurso de saudação no retorno ao Brasil, mais do 
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que afirmar o futebol brasileiro no exterior, valorizava-se o traço indenitário local, seria 

São Paulo o portador que definiria o que era ser brasileiro em terras europeias. 

No dia 26 de fevereiro, os jogadores receberam em Paris, uma carta de Antônio 

Prado Jr. com palavras de animação e uma caixa com camisas de lã para protegê-los do 

frio francês (Patuska, 1976:68). O dirigente que já estava na Europa logo assumiria a 

chefia da delegação, que percorreu a França, Alsácia, Suíça e Portugal, mas a maioria 

das partidas aconteceu em território francês. 

 Antônio Prado – como chefe da delegação – estabelecia regras rígidas de 

conduta, como horário de chegada ao hotel até às 23h30min. No dia 14 de março de 

1925, um dia antes da estreia, o dirigente disse aos jogadores: “Chegou a hora. Vamos 

jogar amanhã e é mister que não se esqueçam que no Brasil estão de olhos fitos em nós; 

precisamos honrar nossas tradições de paulistanos e brasileiros” (Patuska,1976:14). 

A estreia do Paulistano na Europa foi contra um selecionado representando a 

França, no estádio de Bufallo, próximo a Paris. O público foi um dos maiores 

registrados até então, na plateia estavam o Embaixador Souza Dantas, o ex-governador 

de São Paulo e candidato à presidência Washington Luís e o príncipe D. Pedro de 

Orleans e Bragança, além do governador de Paris e o representante do governo francês, 

havia também a participação de uma colônia de brasileiros e gente vinda do interior da 

França e da Suíça, o clima não era bom para os brasileiros, pois fazia frio e nevava em 

um campo mal conservado. O resultado, apesar das dificuldades, foi de 7 x 2 para o 

Paulistano com gols de Friedenreich (3) Mario, Bartô, Filó e Araken. O Duque de 

Orleans, com a cabeça cheia de neve, gritava como incorporado de um espírito, 

(Brandão, 2000:45), não tomou conhecimento da lama que sujava os jogadores e 

abraçou-os (Patuska, 1976:16). Washington Luiz, então governador, chamou os 

jogadores de modernos bandeirantes que ergueram alto o nome das terras de Piratininga 

e do Brasil (Patuska, 1976:85). Em São Paulo, como já era comum, a multidão 

acompanhava os resultados na Praça Antônio Prado, onde os números eram afixados em 

placas pelo jornal Estadão, a cada gol a multidão fazia festa aguardando a próxima 

placa507. Este jogo foi comentado pelo poeta Coelho Netto como capaz de tornar o 

Brasil mundialmente conhecido: 

 

                                                 
507 O Estado de São Paulo, 23 de março de 1925. Álbum de recorte de jornais do CAP, p106. 



 

291 

 

Tão ágeis se mostravam os jogadores nos passes e arremessos 

que, aos franceses maravilhados, parecia que os pés que por ali 

andavam não eram de homens, mas de vento, principalmente os 

de Friedenreich que valiam por dois ciclones. 

E a França, por mais que se esforçasse, fazendo finca-pé para 

não ser levada de vencida, não teve senão render-se, ficando aos 

pés do Brasil que, desta vez provou, e perante juízes íntegros de 

várias nacionalidades, constituindo um Conselho Superior de 

Nações ou Liga, como agora se diz em estilo jarreteiro, que o 

Brasil sabe pelo menos onde põe o pé [...]. 

O Brasil tem hoje um pé na Cidade Luz, é o pé do Paulistano, e 

por esse pé fica o mundo conhecendo o valor do colosso sul 

americano como, segundo o adágio, pelo dedo se conhece o 

gigante. 

Ora, sendo o pé do corpo, pode o Brasil dizer ufano que esta 

com os alicerces de sua glória firmados no poleiro de 

Chantecler, podendo doravante cantar de galo ele que, até bem 

pouco, nem como pinto piava508. 

 

O jornal francês Paris Soir dizia que os brasileiros fizeram feitiçaria em campo, 

“sendo fintadores notáveis, mas que trabalham para todos” (Patuska, 1976: 16). O jornal 

chamou atenção para o tipo de jogo latino “que deveria ser o nosso”. (Patuska, 1976: 

16). Outro periódico o L’Auto observou o domínio brasileiro sobre a bola (Patuska, 

1976: 19). Apesar de muito elogiados, a imprensa de modo geral considerou os 

uruguaios melhores: “Os brasileiros possuem um grande quadro. Sem igualar a 

virtuosidade dos uruguaios” (Patuska, 1976: 90). 

Para Araken Patusca e o embaixador Souza Dantas, em artigo de 1925, dos 

35.000 franceses presentes ao estádio de Bufallo, 30.000 ficaram sabendo que existe um 

país chamado Brasil e 5.000 de que a tanga não é mais a nossa vestimenta (Patuska, 

1976:145). Para os autores, o Itamarati estaria mais bem representado nas mãos de um 

zagueiro ou centroavante do que na dos representantes diplomáticos. Afirmando 

ironicamente que o Itamarati deveria ter uma seção de negócios do esporte e do futebol 

com seu quadro de “jogadores de carreira” (Patuska, 1976:145). 

Para esse grupo de dirigentes e jornalistas, a identidade nacional passava pelo 

reconhecimento do outro. Não foi qualquer vitória, foi a vitória sobre a civilização, na 

terra deles, sobre aqueles que inventaram o futebol e exportaram-nos, era a prova cabal 

                                                 
508 O Paulistano agradeceu as palavras de Coelho Netto. O Imparcial, 28 de março de 1925. Álbum de 

recorte de jornais do CAP – 1925, p230 e Patuska,1976:7-8. 
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de que o projeto de nação brasileira regenerada e higiênica estava dando certo. O 

reconhecimento da imprensa francesa do nosso futebol era o reconhecimento do Brasil.  

Dois dias depois, o embaixador oferecia um banquete para a delegação na 

embaixada brasileira com a participação das mais diversas personalidades da imprensa e 

do mundo esportivo francês, compareceram os deputados Antônio Prado Junior, Dr. 

Mariano Procópio, Sr. Oswaldo Pereira, Jorge Prado, Mario de Macedo, Sergio Millet e 

o escritor e deputado Gilberto Amado (Patuska,1976: 137).  Artistas como Bidu Sayão e 

o tenor Camargo também prestaram homenagens ao Paulistano (Patuska, 1976:141-

142). O Vice-presidente do Stade de Fraçais referiu-se ao Paulistano como um clube do 

puro amadorismo, digno representante do Brasil e do espírito sul-americano (Patuska, 

1976:139). 

A figura a seguir é de uma das muitas recepções feitas ao paulistano na Europa 

(Figura 33). 

 

Figura 33509 

 

No dia 22 de março, o Paulistano jogou em Cette, contra o Cette F.C., o time 

perdeu por 1x 0 na sua única derrota em 10 jogos, em algumas versões o time teria sido 

prejudicado pela arbitragem. Este jogo ficou conhecido como a “injustiça de Cette”. 

                                                 
509 Foto da delegação em frente a prefeitura da cidade de Strasburgo. Relatórios de trabalhos sociais do 

CAP referentes ao ano de 1925, p35. 
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Em Bordeaux o Paulistano enfrentou no dia dois de abril a equipe do 

Bastidienne, vencendo por 4 x 0,  com três gols de Friedenreich e um de Araken 

Patuska. Antes do jogo, o cônsul brasileiro – Matheus de Albuquerque – ofereceu uma 

recepção aos brasileiros. 

Regressando a Paris no dia cinco de abril, o Paulistano foi a Havre (Figura 34) 

jogar contra o clube de mesmo nome, o Paulistano venceu por 2 x 1 gols de Netinho e 

Friedenreich. Gabriel Mistral, o correspondente da “United Press”, após o jogo 

descreveu que os jogadores do Paulistano fugiam às características dos sul-americanos. 

“É uma injustiça que se infligem aos brasileiros que além de inúmeras lições de técnica 

que tem dado na Europa, em matéria de futebol, deram a meu ver o mais belo exemplo 

de educação, candura, gentileza e dignidade” (Patuska,1976:89). A vitória em Havre 

coincidiu com o aniversário de Antônio Prado Junior, os jogadores cotizaram e 

compraram uma lembrança que foi uma “pêndula de grande estilo” (Patuska, 1976:142). 

Antônio Prado ofereceu uma macarronada aos jogadores com a presença de Washington 

Luiz. Na hora dos brindes de champanhe foi oferecida uma placa que dizia: “Com 

amizade a admiração, a Delegação do Paulistano, 05 de abril de 1925”. 

(Patuska,1976:143). 

 

 

Figura 34510 

                                                 
510 Jogo conta o Havre A.C. Relatórios de trabalhos sociais do CAP referentes ao ano de 1925, p39. 
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De volta à capital francesa, o Paulistano preparou-se para a partida mais difícil 

que seria realizada em Strasbourg contra o time de mesmo nome no dia 10 de abril, o 

clube brasileiro voltou a vencer por 2 x 1 com gols de Seixas e Friedenreich.  Este 

último era o jogador mais louvado pela imprensa francesa, apelidado de El Tigre era o 

grande jogador de um esquema tático bem ofensivo o 2-3-5. A dupla de ataque era 

Friedenreich e Patuska, sobre o primeiro foi dito pela a imprensa francesa que chegava a 

fazer com que o adversário parasse para vê-lo jogar e o segundo parecia ter um chute 

com dinamite. Araken Patuska foi chamado de Le Danger (O Perigoso) pela imprensa 

europeia local, junto com Friedenreich formava a dupla El Tigre e Le Danger. 

Após a partida, a delegação seguiu para Berna; na tarde do dia seguinte, 

enfrentou o time do Auto Tour, vencendo por 2 x 0, com tentos de Mario e Filó, neste 

encontro estava presente o presidente da Suíça. O clube recebeu muitas homenagens. 

Acolhidos pelo ministro brasileiro Raul do Rio Branco, participaram de recepção onde 

foram cumprimentados pelo presidente da Suíça. De Berne, o Paulistano foi para Zurich 

enfrentado uma equipe que correspondia a quase o selecionado suíço vencendo por 1 x 

0 gol de Mário.  

De volta a Paris, disputaram um jogo contra o Rouen, em 19 de abril, venceram 

por 3 x 2 gols de Mario (2) e Friedenreich, alguns dias antes a equipe participou de mais 

um almoço com  a presença de Washington Luís que foi homenageado com o pedido de 

que na presidência fizesse pelo esporte o mesmo que havia sido feito como prefeito e 

presidente do estado. Washington Luiz agradeceu e pediu uma vitória do Paulistano no 

dia seguinte (Patuska, 1976:143).  A delegação deixou Paris no dia 23 de abril, de 

passagem por Lisboa, recebeu convite para enfrentar uma seleção de Portugal. Foi a 

última partida na Europa, o Paulistano fechou com chave de ouro, pois venceu os 

portugueses por 6 x 0 com dois gols de Friedenreich, Mário e Filó. 

O Le Journal, de 15 de maio de 1925, creditou ao time do Paulistano o título de 

“Reis do Futebol” (Patuska, 1976: 19). Essa afirmação, talvez exagerada, se pensarmos 

no futebol uruguaio campeão olímpico um ano antes, acabou sendo emblemática para a 

construção mitológica dessa excursão, deu ao Paulistano a primazia de ter 

protagonizado o primeiro grande momento do estilo de jogo brasileiro, posteriormente 

consagrado nas conquistas mundiais. O jornal O Sport publicou uma entrevista com 

Friedenreich concedida antes do embarque, nela o jogador afirmou que o estilo leve e 

rápido do futebol brasileiro, seria devido à estatura pequena, permitindo um virtuosismo 
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único na América Latina, superior inclusive ao dos uruguaios. Para ele nosso futebol 

tem características próprias que o diferencia de todos os outros da América, porque é 

extremamente mais rápido, não se preocupando de ficar com a bola nos pés por muito 

tempo. Por termos pouco estatura, evitamos o choque direto, usamos o virtuosismo e a 

velocidade, por essas caraterísticas o ataque é superior que a defesa. Friedenreich 

destacou ainda que por estamos longe da Europa não temos técnicos estrangeiros e por 

isso tivemos que fazer o nosso próprio futebol adaptado às nossas características 

físicas511. As afirmações do atacante destoam das premissas da eugenia que buscavam 

construir uma raça forte fisicamente baseada em princípios europeus, para o jogador 

seria exatamente a fraqueza física e a falta de contato com a Europa a criadora de um 

estilo de jogo inovador e somente nosso. Intuitivamente Friedenreich antecipou as teses 

expostas por Gilberto Freyre em Casa Grande e Senzala, de 1936, e incorporadas na 

obra de Mario Filho nos anos de 1940 sobre a capacidade do brasileiro de promover um 

futebol mais técnico e maleável em comparação ao futebol europeu mais rígido. 

 Dentro desta mitologia, que servia muito bem ao debate ensejado com a 

popularização do futebol, estaria representado ali, em um clube amador, formado em 

sua maioria por jogadores brancos, pertencentes à elite social do Brasil as raízes do 

futebol de dribles, do futebol artístico que encantou o mundo. A frase “Reis do futebol” 

é uma primeira metáfora do que ficaria consagrado no universo futebolístico posterior 

que associa o Brasil como “O país do futebol”.  

Mas nem todas as noticias sobre a viagem foram tão elogiosas, o jornal francês 

Le Auto, aproveitou a situação para defender o profissionalismo no esporte brasileiro, 

alegando que os jogadores do Paulistano só estavam lá por serem bancados pelo 

governo e a embaixada (Patuska, 1976:145-146)512. A afirmação levava em 

consideração a polêmica envolvendo o jogador Formiga e a presença do candidato à 

presidência Washington Luiz. Acusação refutada por Patuska, que reiterou que a 

viagem foi financiada por Antônio Prado Junior, lamentando não haver ajuda 

governamental.  

 

Antes fosse, caro colega francês, infelizmente não é assim. 

Infelizmente nós ainda, não evoluímos bastante para termos 

gente no Itamarati e no Catete, capaz de compreender que um 

                                                 
511 Entrevista concedida em 27 de fevereiro de 1925. O Sport, 18 de abril de 1925. Álbum de recorte de 

jornais do CAP - 1925, p442-445. 
512 O Estado de São Paulo, 15 de fevereiro de 1925.  Álbum de recorte de jornais do CAP - 1925, p110. 
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bom quadro de futebol vale mais para a nossa propaganda no 

estrangeiro, do que toda a nossa diplomacia junta (Patuska, 

1976:146).  

 

No retorno Antônio Prado Junior escreveu uma carta em nome do clube, 

reafirmado o caráter amador dos jogadores, solicitando o testemunho do próprio Jules 

Rimet, presidente da FIFA para atestar a veracidade da informação513. 

O retorno do Paulistano ao Brasil foi celebrado em todos os lugares. Bahia, 

Recife, Rio de Janeiro e São Paulo.  Foram 10 jogos com nove vitórias e uma derrota, 

marcou 30 gols e sofreu seis. Friedenreich marcou 11 gols seguido por Mário (8), Filó 

(4), Netinho, Araken Patuska e Seixas (2) e Bartô  (1). 

Na Bahia e Recife ocorreram verdadeiras festas populares sendo recebidos como 

bandeirantes que engrandeceram o Brasil. No Rio, as rivalidades com São Paulo foram 

suspensas e a cidade enfeitou-se para a chegada ao cais do porto, onde uma multidão se 

espalhava ao longo das rampas de mercadorias e guindastes (Figura 35).   

 

Figura 35514 

 

A Avenida Rio Branco saudou os jogadores desde a Rua do Ouvidor até a 

estação da Light no Hotel Avenida. Nos sobrados as famílias estendiam bandeiras 

brasileiras. Depois foram recebidos pelo Presidente Arthur Bernardes, chegaram ao 

Catete em automóveis acompanhados pela massa popular. Ouviram elogios a conduta 

esportiva nos campos europeus. Do Catete, seguiram para a sede do Fluminense, o 

                                                 
513 O Estado de São Paulo, 14 de maio de 1925. Álbum de recorte de jornais do CAP - 1925, p469. 
514 Figura 35. 12 de maio de 1925, chegada ao Rio de Janeiro. Arquivo CAP. 
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caminho foi acompanhando por populares, os jogadores levaram duas horas para 

realizar um percurso entre o Palácio e a sede do Fluminense. No clube foi organizado 

um jantar recheado de discursos, os jogadores chegaram a distribuir mais de 1000 

autógrafos sendo tratados como verdadeiras celebridades515. 

Ao desembarcar em Santos, a equipe seguiu para São Paulo, no caminho houve 

homenagens em várias cidades do interior. Em Ribeirão Pires, receberam uma taça com 

a inscrição “Ave Glorioso”, ao longo da linha férrea grupos entusiasmados saudavam os 

jogadores.  Em São Paulo, as manifestações atingiram o apogeu. Após serem 

cumprimentados pelas autoridades, um cortejo de 200 automóveis com todas as 

autoridades esportivas e representantes dos outros clubes partiu da Estação da Luz 

passou pelas ruas Florêncio de Abreu, 15 de Novembro, Praça Antônio Prado, Avenidas 

Brigadeiro Luiz Antônio e Paulista, desceu a Rua Augusta até chegar ao Clube.  Nas 

sacadas e em todas as janelas eram jogadas flores e lenços eram agitados, calcula-se que 

mais de 10000 pessoas saíram às ruas para saudar os heróis paulistanos. Finalmente na 

sede do clube foram regalados com uma mesa de doces, escutaram um hino composto 

pelo maestro Puzzoni denominado “Salve Alvirrubro”. No salão nobre foi estendida a 

bandeira do Paulistano, fizeram uma oração e foram aplaudidos de pé pelos sócios516.  

 

Poucas vezes até então, a capital paulista assistira a uma 

recepção tão entusiástica em suas ruas. O comércio fechou 

totalmente. A estação da Luz foi tomada pelo povo. Centenas e 

centenas de automóveis formaram o cortejo organizado pela 

associação dos cronistas, a torcida alucinada arrancou os 

jogadores dos carros e os levou em triunfo pela cidade517.  

 

 Homenagens como estas ajudaram na construção de uma imagem que 

identificava no futebol a capacidade de juntar tantos os pobres como os ricos. A 

comemoração reunia tanto o povo que carregava os jogadores como os carros das elites, 

todos para comemorar a vitória dos brasileiros nos campos europeus. Analogias com a 

vitória dos exércitos da Entente durante o conflito mundial eram expressos em cantorias 

em linguagem bélica que reforçavam o futebol como substituto da guerra. Um Fox-Trop 

                                                 
515O Diário, 28 de maio de 1925. Álbum de recorte de jornais do C. A. Paulistano – 1925, p680-684. 
516 Os relatos sobre a chegada do Paulistano são retratados em diversas fontes quase sempre com 

informações repetidas, optamos por fazer uma síntese das informações a partir dos Jornais O Estado de 

São Paulo e São Paulo Sportivo, entre fevereiro e maio de 1925. Álbum de recortes do CAP – 1925, p1-

787, além dessas foram retiradas informações do os relatórios de trabalhos sociais do CAP de 1925 e as 

obras de Patuska (1976:167-174) e Mazzoni (1950:181-190). 
517 Revista Ilustrada. In: Ribeiro, 2007:64. 
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composto por Oswaldo Cardoso e Silvo Pereira chamado “Os Brasileiros” demonstrou 

isso. 

 

Eles lutaram e venceram 

Hosanas! Exclamemos aos mil 

Glórias! Se dê ao nome do Brasil 

Hurgas! Ao Paulistano 

Time invencível518. 

 

 Os modernistas não se furtaram a homenagear o Paulistano. Oswald de Andrade 

escreveu o poema “Postes da Light”, esteticamente organizado com os resultados das 

partidas. Em uma linguagem telegráfica, comemorava a nacionalidade brasileira sobre 

os nossos antigos colonizadores. 

 

 A Europa curvou-se ante o Brasil 

7 a 2  

3 a 1 

A injustiça de Cette 

4 a 0  

2 a 1 

3 a 1 

E meia dúzia na cabeça dos portugueses519. 

 

 

Oswald de Andrade retratou o futebol como parte do processo de modernização, 

o sucesso do Paulistano era o sucesso da modernidade no Brasil, capaz de fazer curvar a 

Europa civilizada. Pelo futebol o país assumia uma posição privilegiada naquele âmbito. 

As vitórias nos gramados europeus refletiam as inquietações manifestadas na semana de 

1922, nos movimentos militares dos tenentes ou da Coluna Prestes que traziam de 

formas diferentes a tentativa de definir o que é ser brasileiro. Homens como Oswaldo de 

Andrade e Mario de Andrade percebiam nos gols de Friedenreich traços dessa 

possibilidade. 

 Lançado no mesmo ano da viagem do Paulistano o livro “Supremacia e 

Decadência do Futebol Paulista”, de Leopoldo Sant’Anna (1925) assim resumiu o que 

foi a excursão:  

 

                                                 
518 Citado em Branco, 2009:199. 
519 ANDRADE, O. Os postes da Light. In: Poesias reunidas. Difel: São Paulo, 1966, p114. 
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O Sr. Antônio Prado Junior, promovendo essa excursão por 

terras de além-mar e tendo os fados tão favorecido à sua hoste, 

prestou não a si, ou ao seu clube, ou a S. Paulo, um serviço 

formidável de propaganda, conquistando-nos admirações e 

renome, esse serviço, prestou-o à sua Pátria, ao Brasil. Na 

história moderna, este Onze de São Paulo, guindado à altura dos 

doze de Inglaterra, sempre nos trouxeram, através das 

dissensões política e sociais que agitam o mundo, um momento 

de notável popularidade. Falou-se de nós, tornamo-nos 

conhecidos. E, mais uma vez, o Brasil, com as constantes e 

imensas vitórias obtidas nessa brilhantíssima jornada esportiva, 

deu provas de que acompanhava o progresso mundial e que está 

apto, também neste terreno de educação física, a ficar entre as 

primeiras nações que, neste momento, trabalhavam por lograr a 

supremacia mundial. Os bravos paulistanos, bravos brasileiros, 

conquistaram a admiração dos que porventura os não 

admirassem e, para aqueles que já os admiravam, assume hoje 

proporções de verdadeiros ídolos (Sant’Anna,1925:117-118). 

 

Em uma descrição pouco analítica, o autor fez menção sempre favorável aos 

feitos do Paulistano, principalmente como forma de propaganda do Brasil, em especial 

São Paulo, não há análise do futebol enquanto jogo técnico ou superioridade técnica da 

equipe brasileira; ao contrário, a atuação positiva causou espanto, ninguém poderia 

imaginar as vitórias dos brasileiros. A excursão é retratada como uma grande surpresa 

de um futebol considerado por nós mesmos como inferior ao que se praticava na 

Europa. Exatamente por isso a vitória ganhava uma conotação heroica, de superação, 

aproximando-se do ideal do bandeirantismo paulista, de superar os desafios das terras 

inóspitas e vencer onde seria normal perder. Para Sant’Anna, só os paulistas poderiam 

fazer isso, pois venceram o interior do Brasil, superaram a condição de estado agrícola 

para industrial e modernizaram a sua capital.  

 As vitórias do Paulistano foram vivenciadas como prova do potencial juvenil, 

renovador e progressista de toda a nação, nada mais glorioso, como era chamado o 

clube pela imprensa, para afirmar um projeto paulista de construção nacional. 

Apesar das diversas louvações à nação brasileira, o feito é – antes de mais nada 

– paulista. Baseado no relato de Macedo, Mazonni escrevia no São Paulo Sportivo em 

1925: 

 

Contamos ontem, pois nós os paulistas, pela tropa valorosa que 

se acolhe a sombra alvirrubra, capítulo segundo da epopeia 
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épica, alta e imortal que se impunha agora mais do que nunca – 

que escrevêssemos aos olhos dos europeus520. 

 

Assim como em Sant’Anna, a façanha do Paulistano é comparada aos feitos dos 

paulistas de desbravarem o interior do Brasil e transformou-a em uma das maiores 

nações do mundo. “Há poucos meses descendentes destes paulistas saíram para a velha 

Europa, a fim de realizar a conquista esportiva do velho mundo” (Patuska, 1976:160). 

Os papéis estavam invertidos, se antes os europeus conquistaram o Brasil, agora seus 

descentes paulistas (bandeirantes) conquistavam a Europa com uma grande “bandeira” 

coberta de glórias, que como seus antepassados encontraram perigos e obstáculos. Estes 

“modernos bandeirantes” demonstraram que não desmereciam seus antepassados 

(Patuska, 1976:160). 

Nicolau Sevcenko (1999) reconstituiu a dimensão que a ideia de modernidade 

alcançara na sociedade paulistana pela urbanização extremamente acelerada nos anos 

1920 na cidade. Essa modernidade transformou-se em um valor capaz de produzir uma 

energia modernizadora que tornava possível emancipar e transformar todo o país. Cabia 

a São Paulo, cidade civilizada, orquestrar a civilização brasileira que se construía. 

 

A atitude que os paulistanos mantiveram enfrentando 

adversários às vezes brutais e incompetentes era das mais 

dignas. Procederam sempre com superioridade, distribuindo 

sorrisos e excursas que evidenciaram qualidades superiores de 

educação521. 

 

O artigo de Mazzoni de 1925 ainda revelou que a excursão seria a comprovação 

de que a mestiçagem era a forma como o Brasil se imporia diante do mundo: 

 

Somos brasileiros, uma manada de fracos e raquíticos? Não. 

Somos uma sociedade mesclada de elementos de inferior cultura  

Aqui levanta-se e floresce, desenvolve-se e ativa-se, trabalha e 

produz uma raça nova e forte, capaz dos grandes feitos, de 

grandes conquistas. 

Não é assim ? 

É.  Porque é isto que Tigre, Araken, Mario, Filó, Sergio, Kunzt, 

Clodoaldo e outros estão a falar, alto e bom som, a face das 

civilizações multiculturais e orgulhosas. 

Mais uma vez – Hurrah! Paulistano!522. 

                                                 
520 São Paulo Sportivo, 23 de maio de 1925. Álbum de recorte de jornais do CAP, p455. 
521 O Estado de São Paulo, 21 de maio de 1925. Álbum de recorte de jornais do CAP – 1925, p. 680-683. 
522 São Paulo Sportivo, 23 de maio de 1925. Álbum de recorte de jornais do CAP – 1925, s/p. 
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Para os jornalistas o Paulistano ajudou a consolidar uma imagem harmônica do 

Brasil, tão comum no imaginário das elites que acreditavam incorporar o Brasil em um 

lugar no concerto das nações como um lugar idílico onde os conflitos de classe são 

minimizados ante a valorização das relações interpessoais. 

 A viagem rebatia os preconceitos que definiam os brasileiros como “uma 

manada de fracos e raquíticos”, baseados em trabalhos construídos por autores como 

Gobineu e Spencer. Em vez de um fator determinante, a raça, mesmo inferior, passou a 

ser entendida como uma variável que poderia ser manipulada e moldada através da 

educação, o discurso médico-social-higienista e educador apregoado por autores como 

Fernando Azevedo dava ao esporte um papel central na construção da nova raça 

brasileira, que transformaria, segundo o jornalista, o elemento de “cultura inferior” em 

uma “raça nova e forte”. 

A viagem do Paulistano em 1925 representou um esforço canalizado para o 

crescimento da imagem do país provida de anseios nacionalistas, uma imagem de 

prosperidade em relação aos estrangeiros. Neste sentido o futebol tornou-se um cartão 

de visitas do Brasil. O clube passou ser o maior representante desse ideal, sua 

popularidade chegou ao auge, fortaleceu-se em um momento de profunda crise do 

futebol paulista e nacional. Com tanta popularidade, politicamente o que mais 

interessava ao Paulistano era a identificação da viagem com o amadorismo, o feito 

realizado no momento em que a remuneração dos jogadores ampliava-se de forma 

escamoteada, permitia a crítica à profissionalização, o clube estava pronto para liderar a 

defesa de seus princípios, combatendo o falso amadorismo identificado com a 

indisciplina e desorganização do esporte que vigorava dentro da APEA. O prestígio da 

campanha daria a Antônio Prado Junior as condições de dominar o cenário político 

estimulando a criação de uma nova Liga que enfrentasse, em sua opinião, os desmandos 

da APEA. 

Tecnicamente a epopeia do Paulistano transformou-o na principal equipe do 

país, despertou nos outros clubes o desejo de derrotá-los. Enquanto estiveram no Rio de 

Janeiro, os jogadores paulistas ficaram hospedados no Fluminense e logo uma partida 

foi marcada, o mesmo ocorreu em São Paulo com o Palestra e o Corinthians. 

 O jogo contra o Fluminense ocorreu no Rio de Janeiro, atingiu a renda de 

78:282$000, número fantástico para época, o estádio esteve tão lotado quantos nos 
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jogos do campeonato sul-americano (Mazzoni, 1950:190). Este seria o derradeiro 

encontro entre as duas equipes. A partir da criação da LAF, Fluminense e Paulistano 

ficaram em pontos opostos em relação aos caminhos do futebol brasileiro, o jogo da 

distinção caminhava para o seu apito final.  

* 

 Concluindo esse capítulo percebemos que ao longo da década de 1910 e de 

1920, Fluminense e Paulistano desenvolveram uma concepção muito particular da 

função social do futebol entendida em uma lógica liberal. Apesar da imagem de clubes 

elitizados e distantes do povo, eles compartilharam os princípios igualitários do ideal 

republicano. A popularização do futebol e de seus clubes encenava o ideal igualitário 

em que a injustiça social que dividia os homens entre livres e cativos, já fazia parte de 

um passado monárquico superado. No teatro esportivo desenvolvido por jovens 

esportistas do início da República, ricos e pobres teriam condições idênticas para 

competir, o jogo de bola sugeria uma sociedade em mudança, a livre escolha e o esforço 

competitivo possibilitariam os méritos individuais. Assim como os melhores clubes 

conquistavam as taças, os melhores da sociedade ganhariam seu espaço, independente 

de classe ou raça, entretanto a esses cabiam assumir uma postura regrada e disciplinada, 

comportando-se dentro dos padrões estabelecidos pela chamada boa sociedade, 

representada pelos elegantes clubes do Fluminense e do Paulistano, dessa forma o 

“povo” seria bem vindo, representariam a superação pessoal e seriam exemplos que 

corroboravam e conservavam a estrutura social vigente.  

Nessa estrutura liberal, a rivalidade ente Fluminense e Paulistano era amistosa 

porque não exprimia o tradicional conflito povo versus elite. Como construíram um 

imaginário baseado em suas origens fidalgas, eles representavam uma rivalidade entre 

iguais que associava tradição e modernidade expostas em um campo de futebol.  Isso 

justificava os discursos produzidos durante os jogos entre as duas equipes, 

transformando-os por um lado em uma festa entre iguais que mantêm o esporte sobre o 

domínio dos cavalheiros, por outro lado escamoteava as mudanças que vinha sofrendo e 

que também atingiam esses dois clubes.  

 A partir dessa rivalidade outra conclusão possível é que em um contexto de 

popularização do futebol, essa rivalidade, mesmo que amistosa, entre Fluminense e 

Paulistano não deixava de exprimir a belicosidade entre as cidades do Rio de Janeiro e 

São Paulo, como ficou demonstrada nos confrontos pela Taça Ionduran.  
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Ao mesmo tempo essa amistosidade não ficou isenta do processo de 

popularização do futebol. Estava longe o tempo em que os jogos entre esses clubes eram 

de interesse apenas de uma plateia elegante e sofisticada. Independente de suas origens, 

esses clubes ganharam a simpatia popular e foram ressignificados pelos seus torcedores. 

Isso pode ser exemplificado em uma matéria publicada no jornal O Estado de São 

Paulo após o retorno do Paulistano da Europa denominada de: “Um apelo de ardorosos 

torcedores do Glorioso”. Nele os torcedores do Banco Comércio e Industria,  faziam um 

pedido para que os jogadores se dedicassem mais ao campeonato paulista, pois não 

faziam boa figura; para eles os jogadores atuavam com desleixo e menosprezo, por isso 

solicitavam à diretoria que os fizessem treinar mais. Os torcedores entendiam que os 

jogadores estavam cansados, porém carregavam nos ombros uma responsabilidade 

enorme por manter o mesmo empenho que demonstraram na Europa523. Ao novo 

público que admirava o Fluminense e o Paulistano, a necessidade de vitórias dava o tom 

do contexto de um futebol popularizado, com demandas que não se enquadravam com o 

amadorismo diletante, como percebemos nos Diários de trainig do Fluminense, era 

muito difícil cobrar treinos de jogadores amadores. 

 Dessa forma cabia a esses clubes buscar um sentido dentro desse futebol cada 

vez mais espetacularizado e popular. O combate ao comportamento tido como não 

civilizado por parte de torcedores e atletas demostrava a tentativa de manter o controle 

sobre a prática do jogo cada vez mais rendoso economicamente. Essa contradição entre 

a necessidade de um futebol mais técnico, competitivo e econômico e a manutenção dos 

princípios de distinção social veio à tona no debate sobre a profissionalização do atleta 

do futebol que se tornou cada vez mais presente ao longo da década de 1920.  

O falso amadorismo impregnava os clubes, o Fluminense com sua praça 

esportiva e líder da AMEA precisava posicionar-se perante essa nova realidade, a 

questão financeira e a luta política tiveram caráter decisivo nos rumos do clube. Já o 

Paulistano, após a excursão à Europa, reforçou a imagem de defensor intransigente do 

amadorismo, o clube tinha todas as condições de tentar impor no campo da política 

esportiva paulista seus princípios, o que aconteceria com a fundação da Liga Amadora 

de Futebol (LAF) em 1926.  

São os conflitos entre amadorismo e profissionalismo, e como as agremiações 

estudadas posicionaram-se perante eles, que serão abordadas no próximo capítulo.  

                                                 
523 O Estado de São Paulo, 16 de maio de 1925. Álbum de recortes de jornais do CAP – 1925,s/p. 
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CAPÍTULO 4: 

 EM LADOS OPOSTOS – FLUMINENSE E PAULISTANO NO CONTEXTO DA 

IMPLANTAÇÃO DO PROFISSIONALISMO NO FUTEBOL BRASILEIRO 

(1926-1933) 

 

 

  O objetivo deste capítulo é estudar o Fluminense e o Paulistano no contexto da 

crise do futebol amador e a adoção do profissionalismo em 1933. Buscamos 

compreender como foi a tentativa de resistência ao profissionalismo pelo Paulistano 

com a criação da Liga Amadora de Futebol (LAF), que culminou com fim do 

departamento de futebol no clube em 1929. Ao mesmo tempo, intencionamos 

demonstrar como o Fluminense foi aos poucos mudando de posição e assumindo uma 

postura de defesa do regime profissional.  

            Para tanto, buscamos demonstrar que essas posições não foram fruto apenas de 

uma concepção de esporte em detrimento da outra, elas envolveram interesses que iam 

além de uma simples escolha maniqueísta entre profissional versus amador, popular 

versus elite ou branco versus negros. Em uma análise mais detalhada, buscaremos 

argumentos mais densos para compreensão do ocorrido, tais como o entendimento da 

luta política pelo controle do futebol nas cidades e no país; as demandas econômicas das 

agremiações, as questões pessoais e as rivalidades entre os atores envolvidos por busca 

de prestígio e  poder no campo esportivo que se afirmava no final dos anos 1920 até 

meados da década de 1930.  

Continuaremos a utilizar como fontes os periódicos do período quando se 

intensificou a luta entre profissionais e amadores, assim como as publicações dos 

próprios clubes como relatórios, boletins e revistas de circulação interna. Outra fonte 

crucial para nossa investigação foram os relatórios de trabalhos sociais do C. A. 

Paulistano e do Fluminense F. C., neles estão contidos os balanços financeiros 

publicados pelos clubes, suas relações de despesas e receitas que permitem revelar uma 

fotografia da “saúde” financeira dessas agremiações, que tiveram forte influência nas 

atitudes tomadas por eles no campo da política esportiva. Acreditamos que as analises 

desses documentos permitem-nos lançar novas luzes sobre os estudos dos clubes 
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esportivos rompendo com determinadas versões já cristalizadas na historiografia dos 

esportes e abrindo novas possibilidades de entendimento sobre o tema. 

De forma geral, a historiografia trata a adoção do regime profissional como uma 

tensão entre os defensores do velho regime amador, já corroído pela remuneração não 

oficial dos jogadores e o profissionalismo, como uma necessidade imperiosa de um 

futebol já completamente popularizado. Esta visão foi consagrada durante as décadas de 

1970 e 1980, inicialmente por autores como Joel Rufino dos Santos (1981), José Sergio 

Lopes (1995), Jose Sebastião Witter (1990) e Mauricio Murad (1996) e, posteriormente, 

aprofundadas por pesquisadores como Waldenir Caldas (1990) e Leonardo Pereira 

(2000).  

Ao adentrarmos no universo dos clubes, novos dados devem ser acrescentados a 

essas visões, para melhor elucidá-las e complexificá-las. Através delas apreendemos as 

diversas tensões que havia dentro desses clubes, tanto do ponto de vista político como 

econômico, especialmente no que diz respeito ao Paulistano, onde a decisão de extinguir 

o futebol da instituição é vista de forma simplista como um ato de um clube elitizado 

que não desejava misturar-se aos novos atores populares que tomavam conta do 

universo do futebol. Nosso objetivo não é necessariamente questionar essas visões, mas 

dar mais densidade a essas análises e buscar uma compreensão mais ampla do processo 

que levou Fluminense e Paulistano a assumirem as posições que tomaram perante a 

nova realidade. 

No universo simbólico do futebol no amadorismo, esses clubes representavam o 

que havia de mais distinto nesse esporte. As partidas entre eles foram as mais disputadas 

e concorridas, mesmo em uma realidade em que o futebol já estava popularizado e 

massificado, os jogos entre esses clubes nunca deixaram de ter um ar nostálgico de um 

futebol praticado por gentleman. O último encontro entre eles ocorreu em 1925, logo 

após a fundação da AMEA carioca e um pouco antes da fundação da LAF paulista. 

Após esse jogo, esses clubes – mesmo mantendo relações amistosas – trilharam pouco a 

pouco caminhos diferentes em relação à política esportiva e nunca mais enfrentaram-se 

em campo. A cordialidade que marcou o “jogo da distinção” desapareceu em meio às 

articulações políticas pelo reconhecimento ou não de suas Ligas, Fluminense e 

Paulistano jogariam agora em campos políticos opostos. 
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4.1 - O último match entre Paulistano e Fluminense: o fim do jogo da distinção. 

 

Após o retorno do Paulistano de sua vitoriosa excursão europeia para São Paulo, 

o Fluminense mandou fazer uma placa em bronze em homenagem ao feito dos paulistas. 

Esta foi entregue por Oscar Cox, sócio número 1 do clube carioca em visita a São 

Paulo. O encontro permitiu que o Fluminense convidasse o Paulistano para uma série de 

disputas com o clube carioca, incluindo competições de atletismo e uma partida de 

futebol524 acertada para o dia 14 de julho em comemoração à queda da Bastilha525 

(Figura 36). 

 

 

Figura 36526 

                                                 
524

 Diário de Notícias, 28 de maio de 1925. Álbum de recortes de jornais do CAP – 1925, p684 e 685. 
525

 O Estado de São Paulo, 02 de junho de 1925. Álbum de recortes de jornais do CAP – 1925, p716. 
526 Programação dos eventos entre Fluminense e Paulistano em 1925. Acervo FFC. 
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 O amistoso chamou a atenção dos periódicos, pois seria primeira vez que o 

Paulistano jogaria no Rio após a viagem ao “velho continente”.  Além disso o último 

jogo entre eles havia sido em 1920 na final do Campeonato brasileiro de clubes, com a 

vitória do time paulista por 4 x 1, o conflito entre os dois clubes pela Taça Ionduran que 

se arrastou até 1922 e as constantes crises em suas Ligas impediram novos encontros. 

Por tudo isso essa partida ganhava destaque. A procura por ingressos foi muito 

grande527, em função do interesse da partida.  No Rio de Janeiro, o Paulistano ficou 

hospedado no Hotel Internacional de Santa Teresa. O Fluminense convidou autoridades 

municipais e federais para o jogo. Todo um cronograma foi montado para receber os 

paulistas, desde uma carreata da estação de trem ao hotel até o oferecimento de 

chocolates para os visitantes. Após o jogo, no salão nobre do clube carioca, foi 

oferecido um jantar para 100 talheres528.  

O jornal O Globo comentou o jogo como especial, pois significava uma vitória 

da raça brasileira, construída nas tradições que os dois clubes representavam como 

pioneiros e difusores do esporte nacional, como nenhum outro havia sido. 

 

Não foi um embate de dois clubes, um embate como tantos que 

sucedem na cena esportiva do Rio e de outras capitais, o que 

vem se verificar entre Fluminense e Paulistano, visto que se 

chocaram esta tarde mais do que dois escudos, medindo-se, 

como se mediram, as duas tradições e as maiores glórias dos 

campos de futebol do Rio e de São Paulo. Daí a profunda 

emoção do jogo de hoje, e a ansiedade dos que praticam ou 

admiram o esporte e consideram todas as suas manifestações 

como um elemento de garantia de um melhor destino social e da 

raça, que entre uns e outros não houve um só que não tivesse o 

olhar ou a ideia encadeados no sensacional embate dessas forças 

tão expressivas de nossa educação física e da cultura moral de 

dois meios onde o esporte, em vez de embotar, vem 

aperfeiçoando todos os sentimentos de nobreza, transformando o 

que vai sendo em escola de lealdade, de união e assistência, e de 

emulações fecundas. É mesmo limitada a parte de nossa 

sociedade, essa parte limitada que não guarda as cores dos 

emblemas de nossos clubes, nem acompanha com curiosidade o 

programa dos encontros semanalmente anunciados, teve hoje a 

atenção fascinado para o campo de futebol respirando esse 

                                                 
527

 Diário de Notícias, 07 de julho de 1925. Álbum de recortes de jornais do CAP – 1925 p773. 
528

 A Plateia, 07 de julho de 1925 e O Estado de São Paulo, 13 de julho de 1925. Álbum de recortes de 

jornais do CAP – 1925, p775. 
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ambiente em que só se falava do nosso modelar Fluminense e 

desse Paulistano, cujos jogadores vieram de tão longa viagem 

pelos estádios da Europa carregados de louros, e mal se 

repousaram um pouco na pauliceia, tomaram o caminho do Rio 

[...] O feriado de hoje teve, portanto, assinalado um 

acontecimento que não foi apenas esportivo, já que interessava a 

todas as camadas, assumia uma feição amplamente social529. 

 

O artigo ressalta a especificidade do clássico entre Fluminense e Paulistano, 

como as mais tradicionais e importantes forças do futebol brasileiro, responsáveis pela 

difusão do futebol entre todos os setores sociais, ressaltando ser limitada a parcela da 

sociedade que não se interessa pelo futebol e que não conhecesse esses clubes.  

Entre todos os confrontos envolvendo clubes cariocas e paulistas este foi o que 

mais ocorreu numericamente. Até aquele momento os jogos do Fluminense com 

equipes paulistas se limitavam a sete encontros contra a A. A. Palmeiras, seis com o 

Internacional, cinco com o Germânia, três com o SPAC e um com Scratch, Makenzie e 

São Bento530. Já o Paulistano jogou menos, três contra o Flamengo e Botafogo e dois 

com o América e Internacional 531, muito pouco se comparadas as 21 partidas entre os 

dois, o aspecto quantitativo é importante, pois demonstrava que Fluminense e 

Paulistano foram as maiores referências em termos de clubes durante o período do 

amadorismo e que em cada confronto entre eles estavam expostas as rivalidades entre as 

duas cidades (Figura 37).  O artigo de O Globo estabeleceu um paralelo na história dos 

dois clubes. 

 

O Club Athletico Paulistano é um dos fundadores do futebol em 

São Paulo, como é o Fluminense Foot-Ball Club em nossa 

cidade. Eram, seus companheiros, entre outros, nessa época que 

data nem mais de vinte anos [...] Muitos são os pontos de 

contato entre o Paulistano e o Fluminense; assim como o 

Paulistano liderou o futebol em São Paulo, o Fluminense 

liderou-o aqui, assim como este teve uma forte cisão em seu 

meio, da qual resultou o Flamengo terrestre, aquele também 

teve, caracterizada com a passagem dos maiores elementos 

técnicos e muitos sócios de elite para o Palmeiras. Os dois 

referidos clubes foram os promotores dos nossos primeiros 

matchs internacionais. O Paulistano foi à Europa, o Fluminense 

tem quase concluídas negociações para ir aos Estados Unidos. O 

                                                 
529

 O Globo, 14 de julho de 1925. Álbum de recortes de jornais do CAP – 1925, p803-805. 
530 Ibidem. 
531

 O Imparcial, 13 de julho de 1925, p10. Álbum de recortes de jornais do CAP – 1925, p. 803, 804 e 

805. 
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Paulistano é o clube de maior número de campeonatos locais 

levantados em São Paulo, acontecesse o mesmo com o 

Fluminense, aqui no Rio de Janeiro. Entre ambos, em disputa 

amistosa e fraternal, foram hoje efetuadas 19 partidas de futebol 

nas duas capitais. O Paulistano venceu oito vezes, e o 

Fluminense outras oito e houve três empates. O total de gols 

adquiridos foi igual para ambos, 32 para cada um. O score maior 

do Paulistano sobre o Fluminense foi, aqui no Rio, de 4 x 1; e 

deste sobre aquele, também em nossa cidade foi de 5 a 1532 [...] 

E aí estão os dois intrépidos clubes que se bateram, duas glórias 

legítimas do Brasil, dois orgulhos dos esportes americanos533. 

 

 
Figura 37534 

                                                 
532

 A estatística está errada, pois o jornal omitiu o jogo entre as duas equipes ocorrido em 13 de julho de 

1902, quando o Paulistano venceu o por 2 x 0, o que daria uma vitória a mais para os paulistas e mais dois 

gols. 
533 O Globo, 14 de julho de 1925. Álbum de recortes de jornais do CAP – 1925, p805 e 806. 
534 Figura 37: Relação correta dos jogos entre Fluminense e Paulistano antes do último confronto. O 

Imparcial, 13 de julho de 1925, p10. Álbum de recortes de jornais do CAP – 1925, p803, 804 e 805. 
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 A partida realizou-se como um retorno aos velhos tempos. O estádio das 

Laranjeiras estava repleto da “boa sociedade”, com a presença do prefeito Alaor Prata.  

Os times entraram ao som da banda da Marinha, acompanhada dos escoteiros do 

Fluminense (Figura 38). À frente da delegação paulista estava Mario Cardim que fez um 

discurso. Em campo o Paulistano venceu por 1 x 0, gol de Araquem Patusca. Os times 

jogavam no ofensivo 2-3-5. Calcula-se que uma plateia de 30.000 pessoas assistiu à 

partida, proporcionando uma renda de 78:282$000535. 

 

 

Figura 38536 

 

 Ninguém podia imaginar que ali aconteceria a última partida entre as duas 

equipes. As questões políticas que envolveriam o futebol paulista, com a criação da 

                                                 
535

 Jornal do Brasil, 15 de julho de 1925. Álbum de recortes de jornais do CAP – 1925,  p789.  
536

 Quadros que atuaram no último jogo. Gazeta de Notícias, 15 de julho de 1925. Álbum de recortes do 

CAP – 1925, s/p. CAP: Nestor; Clodoaldo e Bartho; Sergio, Iracy e Abate; Filó, Mario, Friedenreich, 

Araquen e Formiga. FFC: Haroldo; Leo e Paulo (Hebraico); Nascimento, Floriano e Fortes; Ary, Lagarto, 

Nilo, Coelho e Moura Costa. Jornal do Brasil, 15 de julho de 1925. Álbum de recortes de jornais do CAP 

– 1925, p789.  
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Liga Amadora de Futebol (LAF), colocariam em pouco tempo esses dois clubes em 

lados opostos. O “jogo da distinção” terminava como começou, com uma digna 

representação de um modelo de futebol de cavalheiros, marcado pelo Fair Play e pelo 

público elegante. O confronto entraria para a história do futebol como o mais simbólico 

do ideal amador, como um espetáculo de civilidade e unidade em prol do esporte, 

mesmo em um ambiente de rivalidade entre Rio de Janeiro e São Paulo, até mesmo as 

disputas entre os dois clubes, em torno da Taça Ionduran foram esquecidas. 

Havia, entretanto, muitas diferenças entre este jogo e os primeiros realizados no 

início do século: o número de 30.000 torcedores era bem superior aos 1000 que lotaram 

o estádio das Laranjeiras para a inauguração das arquibancadas do tricolor em 1905, e a 

renda não era apenas para ajudar a financiar a construção delas. Ela servia, em 1925, 

para sustentar um negócio que cada vez mais se expandia e atraía mais adeptos bem 

diferentes do “distinto público” que frequentava as antigas arquibancadas do velódromo 

paulista.   

Por mais que parecessem com os espetáculos do passado, esses clubes não eram 

mais os mesmos, eles mudaram porque o futebol mudou. Jogos frequentados por 

senhoritas e cavalheiros já não eram mais a realidade do futebol. A popularização exigia 

dos clubes um maior investimento em suas equipes e em suas instalações, o falso 

amadorismo era uma constante, apesar das críticas. Para fazer frente a essa nova 

realidade os clubes precisavam de capital financeiro, as rendas dos jogos e os gastos 

com o futebol tornavam-se cada vez mais definidores dos rumos assumidos por essas 

agremiações.  

De esporte diletante, o futebol caminha para ser um negócio e os clubes faziam 

parte disso, seus balancetes apontavam a necessidade de manter uma saúde financeira 

positiva, por isso suas despesas e receitas eram fundamentais para definição dos 

investimentos feitos nos seus esportes.  

 

4.2 - A situação financeira do Paulistano e do Fluminense (1916 – 1925). 

 

 

 Não é muito comum pensar o futebol do passado pelos seus aspectos 

econômicos. A maioria das pesquisas não leva em consideração o desenvolvimento do 

futebol pelo viés financeiro. Elas restringem-se aos aspectos étnico-sociais ou à política 

esportiva. Logo que o campo de estudos expandiu-se, novas formas de abordagem 
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tornaram-se necessárias. Um dos primeiros a estudar o futebol brasileiro pelo aspecto 

econômico foi João M. C. Malaia Santos (Santos, 2010). Em sua tese de doutorado 

sobre o C. R. Vasco da Gama, seguido de várias publicações em que são analisados o 

futebol carioca e o papel de Arnaldo Guinle como empreendedor do esporte no Brasil, o 

historiador enxerga na pesquisa econômica uma das possibilidades de entender a 

dinâmica do futebol, abrindo novas perspectivas de desenvolvimento do campo 

esportivo (Santos, 2013). 

 Conforme o futebol tornou-se popular, cada vez mais foi necessário o 

investimento de maiores somas de capitais. Além disto, novas atividades cresceram em 

função dele como o aparecimento de jornais especializados e a utilização de 

propagandas associadas ao evento, entre outras possibilidades.  

Para o autor, as atividades esportivas não estavam indiferentes ao processo de 

desenvolvimento econômico global. Seu público tendia a aumentar com o crescimento 

do nível de rendimento daqueles que se interessavam pelo esporte, inclusive dos setores 

populares que se beneficiavam da expansão das atividades econômicas no Rio de 

Janeiro e São Paulo que se aceleravam na virada da década de 1910 para 1920 (Santos, 

2010).  

Dessa forma, tanto as associações como os clubes passaram a ter no futebol uma 

forma de obtenção de lucros demonstrados nos balanços publicados em seus relatórios 

de trabalhos sociais. Esses balanços não possuem uma uniformidade, deixando em 

branco determinadas informações em alguns anos, o que não impede que possamos 

fazer um quadro evolutivo da situação financeira do Fluminense e do Paulistano no 

período (Tabelas 1 e 2). 

 

Tabela 1: QUADRO DE RECEITAS DO FLUMINENSE F. C.537 (valores em 

contos de réis). 

Ano Total de 

sócios 

Rendas dos 

jogos 

Aluguel do 

campo 

Mensalidades 

e joias 

Receita total 

1916 930 35:148$000  72:300$000 143:339$700 

1917 1274 30:146$000  90:016$000 549:683$530 

1918 2808    333:308$190 

1919 3317   61:650$000 433:201$520 

1920 3506 44:699$700 73:386$350 126:495$000 533:150$520 

1921 3539   109:255$000 598:635$690 

                                                 
537 Relatórios de trabalhos sociais do Fluminense referentes aos anos de 1916, 1917,1918, 1919, 1920, 

1921, 1922, 1923, 1924 e 1925, p27, 45, 15, 23, 30, 13, 44, 33, 37 e 37, respectivamente. Acervo FFC. 
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1922 4044 44:112$000 344$000 254:400$000 819:495$850 

1923 3550 82:750$000 23:873$000 776:805$000 983:707$010 

1924 3409    939:465$960 

1925 3708 122:340$000 77:149$000 735:210$000 1.225:916$000 

 

Pelo quadro do Fluminense (Tabela 1) percebemos, em um período de dez anos, 

um aumento constante das receitas do clube, em um período de certa estabilidade de 

preços e inflação controlada538 principalmente com as obras de expansão a partir de 

1917. Dependendo do ano, o futebol correspondia a cerca de 1/3 das receitas totais, 

contudo a maior receita ainda vinha das mensalidades e das joias. Não há dados que 

expliquem a queda nas arrecadações entre 1918 e 1919, provavelmente devido às obras 

na sede para o sul-americano, o mesmo pode ser dito sobre 1922 quando o clube não 

jogava em seu estádio pelo mesmo motivo. Outro aspecto que chama a atenção é o 

número de sócios que praticamente quadruplica no período exposto. 

 Com relação ao clube paulista seus relatórios indicam (Tabela 2): 

 

Tabela 2: QUADRO DE RECEITAS DO C A PAULISTANO539 (valores em contos 

de réis) 

Ano Total 

de 

sócios 

Futebol: 

Renda 

líquida 

Mensalidades Joias Receita bruta 

total 

Receita líquida 

total 

1916 106 8:680$700 7:122$500  65:000$000 6:115$600 

1917 238 15:223$000 57:300$000  74:941$700 49:994$000 

1918 780 13:700$000 11:350$000  144:306$150 173:893$355 

1919 1149 19:720$000 114:400$000 18:800$000 157:526$000 100:196$050 

1920 1413 36:130$000 140:230$000 20:400$000 200:020$400 100:661$490 

1921 1559 46:031$350 161:100$000 14:300$000 237:045$850 129:168$035 

1922 1457 25:635$000 203:935$000 15:250$000 283:189$800 133:857$850 

1923 1478 39:926$800 193:277$000 17:800$000 721:9337925 491:788$120 

1924 1560 11:902$000 202:630$000 21:600$000 688:377$400 507:113$400 

1925 1668 30:659$500 216:580$000 40:8500$000  101:218$300 

 

                                                 
538

 No Brasil, a inflação começou a ser medida na década de 1920. No entanto os índices desse período 

eram calculados a partir de um modelo europeu e não refletiam a total realidade do país. Somente em 

1936, quando a lei do salário mínimo foi instituída, é que os cálculos passaram a ser mais confiáveis. A 

partir desse período, a Fundação Getúlio Vargas passou a medir a inflação e, para isso, instituiu um 

número de produtos essenciais para os brasileiros. Esse conjunto de produtos ficou conhecido como cesta 

básica e passou a ajudar na medição dos índices inflacionários. Estima-se que a inflação durante a década 

de 1920 variasse em torno de 5% ao ano. CARDOSO, Eliana. A inflação no Brasil. EESP-FGV 2005 

65p< http://www.ie.ufrj.br/aparte/pdfs/elianainfl.pdf> ultima consulta 30 de outubro de 2015. 
539 Relatórios dos trabalhos sociais do CAP correspondentes aos anos de 1921, 1922, 1923, 1924 a 1925, 

p52-53, 52-53, 47, 49 e 59 respectivamente. 

http://www.dieese.org.br/rel/rac/cesta.xml
http://www.dieese.org.br/rel/rac/cesta.xml
http://www.ie.ufrj.br/aparte/pdfs/elianainfl.pdf
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Pelo quadro, percebemos que o Paulistano tinha uma receita bem menor que o 

Fluminense. O número de sócios correspondia à metade, porém o clube da capital 

paulista vinha num crescente, as receitas com as mensalidades eram a principal fonte de 

renda. Mesmo tendo um número de sócios bem inferior ao Fluminense, ele conseguia 

equilibrar na arrecadação, provavelmente por cobrar uma mensalidade superior. O 

futebol correspondia a menos de 1/3 da receita, e vinha cada vez mais diminuindo sua 

proporção em relação ao arrecadado com as mensalidades e joias, mesmo assim há um 

significativo aumento a partir de 1920, com exceção de 1924, ano em que o clube 

abandonou o campeonato. No relatório de 1925, o clube comemorou o aumento das 

receitas com as mensalidades, com a entrada de mais 100 sócios, citando explicitamente 

que não dependia das rendas dos jogos de futebol540.  

Ao analisarmos os números de cada clube e os compararmos, entendemos que o 

Fluminense era significativamente mais arrecadador do que o Paulistano. O mesmo 

pôde ser observado em relação ao número de sócios. A forte crise econômica (1913-

1915) por qual o clube paulista passou talvez fosse uma explicação para a diferença 

entre os dois, também foram somados os incentivos recebidos pelo Fluminense para as 

obras dos sul-americanos de 1919 e 1922. 

 Em 1916 o Paulistano tinha apenas 106 sócios, enquanto o clube carioca 930. 

Isto fazia com que a arrecadação deles apresentasse uma diferença significativa, o valor 

total arrecadado pelo Fluminense era mais que o dobro e só não foi maior porque grande 

parte da arrecadação paulista veio de empréstimos e doações. 

 O valor da mensalidade não foi citado nos relatórios do Paulistano, durante este 

período (1916-1924), já no Fluminense, variava entre 10$000 a 20$000541. Supomos 

que esse valor esteja próximo ao do Paulistano pelas médias entre o arrecadado com 

mensalidades e o número de sócios. O valor conseguido com as rendas dos jogos é 

também diferente; com um campo superior em termos de assistência, o Fluminense 

arrecadava bem mais do que o Paulistano, esse padrão acelerou-se a partir de 1922, 

mesmo que o clube paulista tenha dobrado o número de associados, e as obras no 

campo permitissem que duplicasse sua arrecadação com as rendas dos jogos, seu maior 

                                                 
540 Relatórios dos trabalhos sociais do CAP correspondentes ao ano de 1925, publicado em 31 de janeiro 

de 1926, p57. 
541 Valores da mensalidade do Fluminense: 1919: 10$000, 1920 e 1921: 15$000, 1922: 20$000. Valor das 

joias: 1919: 50$000, 1920 e 1921: 100$000 e 1922: 200$000.  
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faturamento foi em 1921, quando chegou a atingir 46:031$350, valor superior até que o 

do Fluminense em 1920 (44:699$700). 

 As rendas conseguidas com os jogos do Paulistano variavam de acordo com o 

clima político, quando o clube brigava com a Liga, havia uma queda de arrecadação, 

como fica claro em 1922 e 1924 anos em que ameaçou abandonar a APEA. 

 Já o Fluminense aumentava suas receitas na proporção em que investia em suas 

dependências. Após as reformas para o sul-americano de 1919, o clube subiu de 

30:146$000, em 1919, para 44:699$700, em 1920. Após o campeonato de 1922, com 

um estádio com capacidade de 25.000 pessoas, o ganho de 1923 praticamente dobrou 

em relação ao ano anterior, indo de 44:112$000 para 82:750$000, o que demonstrava 

que o futebol era um potencial arrecadador para o clube, sua popularização tornava-se 

um excelente negócio. Em uma comparação com outros esportes, no ano de 1923 a 

seção de tiro do Fluminense arrecadou 13:081$000 e a natação 6:521$000, bem aquém 

do futebol com 82.750$000542. 

 Em escala menor, o mesmo pode ser dito em relação a São Paulo, mesmo sem 

um estádio como o das Laranjeiras, as receitas do Paulistano também apresentavam um 

crescimento. Em 1925, ano da excursão à Europa, o clube voltou ao patamar de 1923 

com 30:659$500, mas as receitas com o futebol não tinham o mesmo significado do que 

no clube carioca, de fato, como podemos compreender: mesmo com menos sócios, o 

Paulistano era menos dependente do futebol do que o Fluminense. 

 Apesar da importância crescente desse esporte, a principal fonte de renda para os 

dois clubes ainda eram as mensalidades e as joias que correspondiam a quase 70% do 

valor total arrecadado. As receitas gerais do Fluminense eram muito maiores do que as 

do Paulistano, em alguns anos esse valor chegava a dobrar em relação ao clube paulista. 

Em uma cidade com mais de um milhão de habitantes, o Fluminense possuía muito 

mais potencial arrecadatório do que o clube paulista, que por sua vez vivia em uma 

cidade com pouco mais da metade da população do Rio de Janeiro. Apesar da 

importância das mensalidades, a praça esportiva do clube carioca era um potencial fator 

de rendas. Por ter o maior e melhor estádio do Brasil, o clube criava uma forte 

identidade com o futebol e as possibilidades de faturamento eram imensas. 

 Apesar de ser uma sede bem sofisticada, a estrutura do Paulistano não era capaz 

de competir com a do Fluminense, considerada a melhor da América do Sul. Em 

                                                 
542 Relatórios de Trabalhos sociais do FFC referentes ao ano de 1923, publicado em 1924, p47. 
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diversos momentos de nossa pesquisa percebemos que o Paulistano tinha o Fluminense 

como referência, um modelo a ser seguido. Foi o caso da construção da piscina do clube 

inaugurada em 1926. 

 A construção da piscina do Paulistano foi uma das maiores obras do clube. 

Iniciada em 1924, ficou pronta em novembro de 1926. A inauguração contou com a 

presença do presidente Washington Luís (Figura 39) e o Governador de São Paulo 

Carlos de Campos543.  

 

 

Figura 39544 

 

A foto de inauguração da piscina do Paulistano mostra o presidente da República 

Washington Luís caminhando na borda da piscina de terno, gravata borboleta e bengala. 

A certa distância, Antônio Prado Junior. No público, dezenas de sócios, também de 

                                                 
543 São Paulo Sportivo, 04 de outubro de 1926. Álbum de recorte de jornais do CAP- 1926, s/p. 
544 Relatórios dos trabalhos sociais do CAP referentes ao ano de 1926, publicado em 31 de janeiro de 

1927, s/p 
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terno e senhoras vestindo toilets, demonstravam a importância do acontecimento não só 

para o clube, mas para a cidade. O presidente inaugurou a piscina jogando uma garrafa 

de champanhe dentro dela.  

Os jornais faziam questão de ressaltar que a piscina do Paulistano superava em 

muito à do Fluminense, na eterna rivalidade entre os dois centros. O jornal O Estado de 

São Paulo alfinetava os cariocas dizendo que a piscina do Paulistano não contava com 

qualquer auxílio estranho à sua própria organização, em alusão às constantes ajudas do 

governo federal ao Fluminense545. 

Não era possível uma comparação, a piscina do Fluminense feita para o sul-

americano de 1919, tinha características olímpicas, em especial para disputa de 

waterpolo, era coberta e possuía um palco para a apresentação de orquestras (Coelho 

Netto,2002). A do Paulistano, foi a primeira para competições de natação do Brasil, 

apesar de grandiosa, limitava-se mais a competições de nado livre e seu principal 

objetivo era regalo de seus sócios (Amaral, 1977). 

Sua dimensão era de 18x30m, com vários trampolins para mergulho, o maior era 

de 5 metros para saltos ornamentais, com vestiários (18 cabines femininas e 27 

masculinas), possuía um portão de entrada em estilo barroco com o escudo do 

Paulistano, a piscina era cercada de colunas em estilo grego com 2,20 a 3 metros de 

altura.  Apesar do crescimento da cidade o abastecimento de água era precário o que 

poderia tornar a iniciativa um despropósito, entretanto, a água que servia a piscina era 

constantemente renovada por um ladrão e alimentada por um poço artesiano. 

Internamente possuía vários níveis de profundidade e era revestida de azulejos 

brancos546. Era uma piscina que seguia o padrão europeu e norte-americano.   

Para incentivar a prática do esporte entre os sócios, o clube trouxe o técnico 

profissional húngaro Estevão Mutlé para ensinar natação. No primeiro ano, os cursos já 

contavam com 2366 participantes, o Paulistano aderiu à Federação Paulista das 

Sociedades de Remo, responsável por organizar campeonatos de natação. A piscina 

funcionava em regime misto aos domingos e feriados, nos outros dias havia horários 

distintos para homens e para mulheres547, tornou-se um ponto de reunião social, local de 

                                                 
545 O Estado de São Paulo, 04 de outubro de 1926. Álbum de recortes de jornais do CAP - 1926, s/p. 
546 Relatórios dos trabalhos sociais referentes ao ano de 1926, 31 de janeiro de 1927, p10-12. 
547 Ibidem. 
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encontros e namoros, apesar dos horários rígidos que separavam o banho das mulheres e 

dos homens, era espaço de deleite da elite paulistana548.  

Em termos representativos, a piscina era o espaço mais exclusivo do clube, mais 

importante até mesmo que o campo e futebol, com a crise que envolveu o futebol 

paulista a partir de 1926, a utilização das quadras de tênis e da piscina foram 

suplantando o futebol. 

A piscina iniciou uma nova era nos esportes no Paulistano, a importância 

adquirida pelo clube era proporcional ao do bairro. Se, em 1917, quando foi refundado, 

ele existia em meio a um deserto de casas, em 1926 o bairro do Jardim América vinha 

sendo ocupado pela elite paulistana, os terrenos já estavam drenados e o sistema de 

esgota já estava implantado.  

Não houve investimentos apenas na piscina. Em 1928 o clube remodelou suas 

quadras de tênis mudando o piso, já se pensava em utilizar a luz elétrica para poder 

haver jogos à noite. O tênis ganhava cada vez mais espaço, os sócios praticavam e 

assistiam às partidas no período da tarde, ficando para os drinques no início da noite. 

Cada vez mais o Paulistano fechava-se em um estilo próprio de convivência, alheio ao 

que acontecia com o futebol. 

Vinte e seis anos após ser fundado, o clube havia superado a falência, 

conquistado o futebol paulista e brasileiro, feito uma inédita e bem-sucedida excursão à 

Europa e inaugurava uma piscina de padrão internacional. Financeiramente passava por 

um excelente momento com um crescente aumento dos associados. Seu presidente era 

deputado e acabara de ser nomeado prefeito da capital da República de um governo cujo 

presidente era um constante habitue do Paulistano.  

Esse quadro altamente positivo deu a confiança necessária para que o clube 

tentasse de forma definitiva assumir o controle político do futebol de São Paulo a partir 

da fundação de uma nova Liga com o objetivo de moralizar o futebol bandeirante. 

 

4.3 - A fundação da Liga Amadora de Futebol (LAF) e as disputas pelo poder 

esportivo em São Paulo. 

 

Como observado nos capítulos anteriores, as diferenças entre o Paulistano e a 

APEA vinham aumentando desde 1921, com o clube por diversas vezes abandonando e 

retornando à Liga. Quase sempre a atitude do Paulistano contava com o apoio de outras 

                                                 
548 A piscina foi demolida em 1974 (Amaral, 1977:50). 
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agremiações e o clube sempre retornava à Liga em uma situação de prestígio. Todavia, 

ao menor incidente a crise retornava.  

Em 1924, Antônio Prado Junior comentou suas diferenças com o professor 

Lauro Gomes. Queixava-se que, em conluio com o São Bento, o Palestra impediu uma 

profunda reforma na Liga que resgatasse a “disciplina” e a “moralidade”. O episódio foi 

o estopim que o levou a pedir demissão da presidência da APEA alegando que “a 

questão do dinheiro tem influência direta e imediata no esporte”549.  A queixa ocorreu 

porque após o Corinthians sagrar-se campeão em 1923 e 1924, o Palestra pediu o 

desligamento da Liga após um jogo contra o Brás no qual discordou da punição a seus 

jogadores pela APEA presidida nessa época por Antônio Prado Junior. Esse fato abalou 

o relacionamento entre as diretorias dos dois clubes, solidário ao Palestra, o Corinthians 

liderou um movimento contra o Presidente Antônio Prado Junior que acabou 

renunciando (Salun, 2007). 

 Fora da direção, Antônio Prado acusou o novo presidente da Liga de perseguir 

os jogadores do Paulistano punindo-os com suspensões arbitrárias550. A situação 

agravou-se, e logo após a excursão à Europa, o Paulistano insurgiu-se contra o que ele 

entendia como autoritarismo por parte da APEA. O estopim da dissidência ocorreu 

quando o Paulistano perdeu o título de 1925 para o E. C. São Bento, após um gol de 

Feitiço, considerado em impedimento pelos jogadores do grêmio do Jardim América. 

Inconformado com a decisão o time abandonou o campo no 73º minuto de jogo551.  

Como consequência, o clube deixou a APEA e anunciou a fundação de uma 

nova associação. Em meio à crise, várias acusações foram feitas, uma delas afirmava 

que a retirada do Paulistano foi uma forma de protesto contra a entidade acusada de 

permitir que os jogadores recebessem para jogar552, mas essa era apenas uma em meio a 

várias críticas aos desmandos da entidade e a incapacidade de coibir a violência. Tal 

atitude era semelhante aos motivos alegados para se fundar a AMEA no Rio de Janeiro 

em 1924.  

Quando foi fundada em 1913, a APEA defendia a manutenção de um futebol 

amador em São Paulo. Porém, ao longo dos anos alguns grupos dentro da própria 

entidade trabalhavam para a implantação de um futebol mais abrangente. 

                                                 
549 Folha da Noite, 28 de agosto de 1924. Álbum de recorte de jornais do CAP – 1924, p70-76. 
550 O Estado de São Paulo, 26 de outubro de 1924. Álbum de recorte de jornais do CAP – 1924, p96-102. 
551 São Paulo Sportivo, 09 de novembro de 1925, p11. 
552 São Paulo Sportivo, 11 de novembro de 1925, Álbum de recorte de jornais do CAP – 1925, s/p. 
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Diferentemente da AMEA, a APEA nunca criou nenhuma comissão de sindicância e 

nem adotou a súmula para ver se o jogador era ou não alfabetizado o que aumentava a 

possibilidade de ocorrer o falso amadorismo. Dessa forma assistimos neste momento 

dentro da imprensa paulista a uma série de discursos que associavam a remuneração 

indireta do jogador à razão principal dos atos de indisciplina e violência que cada vez 

aumentavam nos gramados paulistas. 

O que estava em disputa eram as transformações do próprio conceito de 

amadorismo e a incoerência que este representava em um momento que o futebol se 

expandia. Toledo (1979) – ao analisar a essa transição do amadorismo para o 

profissionalismo – afirma que essa disputa no plano da sociabilidade esportiva traduziu-

se no uso do futebol como elemento de diferenciação de modos de vida, sobretudo em 

metrópoles emergentes como Rio e São Paulo voltadas para o adestramento físico e 

moral das elites.  

 

Analisando os aspectos que estão vinculados ao surgimento do 

profissionalismo em alguns esportes notadamente o rugbi e o 

futebol em Grã-Bretanha, na passagem do século XIX para o 

XX, Eric Dunning demonstrará, inspirados no conceito de 

cadeias de interdependência proposto por Elias, a fragilidade das 

concepções que dicotimizaram divertimento e sociedade como 

correlatos simétricos de amadorismo e profissionalismo (Toledo, 

1979:146-147).  

 

Para o autor, os sentidos imbricados nas práticas esportivas amadoras 

correspondem à essência de uma ética lúdica do esporte, tomando como jogo e 

brincadeira – ou na sua formulação ideológica mais recente: espetáculo. Apesar deste 

aspecto lúdico esses sentidos indicavam, todavia, um alto grau de seriedade e 

competividade, sobretudo entre os estratos sociais que, sistematicamente, tentaram frear 

o profissionalismo, impondo à prática uma suposta postura amadora. O avanço do 

discurso em favor do profissionalismo punha em xeque essa questão, ao trazer para o 

esporte a expectativa da remuneração, faria com que esse caráter nobre desaparecesse 

em meio à vulgarização que a remuneração dos atletas imporia à seriedade da dedicação 

amadorística, que em outras palavras significava fazer qualquer sacrifício em nome do 

clube. O esporte ficaria maculado pela presença de profissionais que só atuariam 

segundo seus interesses, mudando de equipe ao sabor da maior remuneração (Toledo, 

1977).  
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No debate, os argumentos contra o profissionalismo envolviam jogadores, 

dirigentes e jornalistas, que de modo geral acreditavam que o profissionalismo acabaria 

com a prática do futebol por amor e dedicação, sem nenhuma forma de interesse que 

não o esportivo. 

Entre jogadores e ex-jogadores, a resistência vinha de nomes importantes. Em 

1928, O Estado de São Paulo entrevistou Charles Miller sobre a formação da LPPF 

(Liga Paulista de Profissionais de Futebol) que tentava oficializar o futebol profissional, 

Miller reiterou sua oposição defendendo o amadorismo, ainda que tenha admitido que o 

profissionalismo melhoraria o esporte por conta dos treinos constantes. Entretanto, o 

chamado “pai do futebol” acreditava que os profissionais não se exporiam ao jogo para 

não se machucar e ficar fora do time, consequentemente não recebendo; por isso ele era 

contra o profissionalismo: “O amador se esforça porque joga por esporte, e joga com 

entusiasmo”553. Em 1933, quando o profissionalismo oficializou-se, Charles Miller 

cortou todo o contato com o futebol (Hamilton, 2001:211).  

 No início da década de 1920, o goleiro Marcos Carneiros de Mendonça com 

apenas 25 anos abandonou o futebol, estava noivo da poetisa Ana Amélia, queria se 

casar e tornar-se um homem sério e dedicado a seus negócios554. Para Marcos, o futebol 

havia perdido seu espírito de pureza, essa posição não mudou durante toda a vida do 

goleiro, em 1967 em depoimento para o Museu da Imagem do Som o velho Keeper 

afirmava: 

 

Ganhei experiência da vida, contato com a multidão. Um cartão 

de visitas [...] Se os profissionais de qualquer tempo soubessem 

o que é a vantagem de ter sido um bom amador, nunca ter 

sofrido uma penalidade, eu nunca sofri uma penalidade555.  

 

Para ele a profissionalização do futebol era um sinal de decadência do jogo, 

acabara com o futebol que ele havia conhecido. Em outra entrevista ao Correio da 

Manhã, em 1970, confirmou esta visão, falou com saudade de um tempo em que o 

futebol era um hobby praticado por pessoas como ele que tinham seus próprios meios de 

                                                 
553 O Estado de São Paulo, 09 de março de 1928. In: Hamilton, 2001:208  
554

 Marcos ainda jogaria o sul-americano de 1922 pela seleção e quatro partidas pelo Fluminense em 

1928, atendendo ao pedido da diretoria em um momento que o clube estava com poucos jogadores no 

elenco. Relatório dos trabalhos sociais de 1928, s/p. Acervo FFC.  
555 Correio da Manhã, 13 de abril 1970, Marcos de Mendonça, Football recortes de jornal. Biblioteca 

Nacional, Seção de Manuscritos e Pereira (1997:34). 
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sustento “a gente pagava para jogar. O clube só entrava com a bola e as instalações. 

Chuteira, meia, camisa, todo o material era do atleta que comprava”556. 

 O debate também atingiu os jornalistas que se dividiram entre os prós e contras o 

profissionalismo. O assunto foi abordado em 1925, no livro “Supremacia e decadência 

do futebol Paulista”. Para o autor, o jornalista Leopoldo Sant’Anna, o fator que gerou a 

decadência do futebol paulista não foi técnico e sim de desrespeito à sociabilidade, ao 

desamor às tradições e a distensão entre os espíritos, o cancro, em suas palavras, seria o 

profissionalismo que permitiu a infiltração em doses elevadas de elementos 

inescrupulosos e incompetentes (Sant’Anna, 1925:155). O profissionalismo veio 

estabelecer um desequilíbrio no meio futebolista. O autor enxergava a remuneração no 

futebol como o elemento de sua degradação, pois permitiu o surgimento do 

profissionalismo, da infiltração de pessoas estranhas, do egoísmo dos esportistas de 

grande representação, dos politiqueiros que apareceram nos clubes e nas federações. 

Tudo isso levava ao surgimento de personagens perniciosos ao meio futebolístico. 

 

Indivíduos de educação nula, de moral duvidosa que se 

adestraram pelas várzeas no manejo da pelota, tornaram-se 

desejáveis. Muitos deles descobertos por empresários solertes, 

foram disputados a peso de ouro. E esses elementos, cientes de 

representarem um capital dinheiro que vale mais do que o 

capital-aptidão, sabem que dificilmente podem ser postos às 

margens” (Sant’Anna, 1926:155-156). 

 

 O profissionalismo, segundo Leopoldo, fez com que aqueles dirigentes que se 

interessavam pelo esporte, somente pelo esporte, fossem perdendo a vontade e se 

aposentassem, abrindo vagas para politiqueiros sem escrúpulos (Sant’Anna, 1926:156). 

 Para os defensores do amadorismo, os profissionais são insaciáveis, querem 

ganhar mundos e fundos e sempre há dirigentes dispostos a “concorrer para o sustento 

fácil de... malandros” (Sant’Anna, 1926:157). A politicagem levou ao retraimento dos 

verdadeiros esportistas que desgostosos com os avanços do profissionalismo reduziram 

o desejo espiritual desses indivíduos. Em seus lugares, outros começaram a aparecer no 

cenário do futebol paulista, nas assembleias e diretorias de clubes defendendo interesses 

menores e privados deixando de lado os interesses da coletividade. Isso deu origem ao 

clubismo que ficou acima dos interesses morais, o futebol passou a ser dominado por 

                                                 
556 Ibidem. 
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elementos estranhos ao esporte que – de um dia para outro – tornam-se importantes 

organizando grêmios e representando facções (Sant’Anna, 1926:157-158).  

 Incentivado por esses princípios, coube ao Paulistano liderar a luta pela 

manutenção do ethos amador no futebol paulista. Mazzoni retratou a saída do Paulistano 

da APEA: 

Foi trágico para o futebol paulista o dia em que o Paulistano 

resolveu deixar a APEA. O ambiente já estava envenenado 

pode-se dizer, desde o ano anterior. O incidente com o S. Bento 

foi simples pretexto para estourar uma bomba que estava com 

seu pavio acesso desde muito. O Paulistano visava um 

movimento de depuração e de renovação. Imperava a 

indisciplina, a politicalha rasteira dos clubes e o falso 

amadorismo não tinha mais controle. A fundação de uma nova 

entidade era o grande remédio que o Paulistano queria usar, a 

exemplo de 1913 quando fundou a APEA. Pouco, entretanto, 

durou essa ilusão. Seus propósitos eram bons, mas impossível se 

tornava desviar nosso futebol, para o bom caminho da 

disciplina, da política sadia dos clubes e do extermínio do falso 

amadorismo com a simples fundação de uma nova entidade [...] 

O Paulistano e seus companheiros se atiraram com as maiores 

esperanças na nova tarefa e a princípio tudo ocorreu bem. Mas, é 

fato que o futebol paulista entrou na sua mais violenta cisão que 

tantos males lhe causaram. Começou imediatamente uma guerra 

cega e sem quartel entre a APEA e a LAF (Mazzoni, 1950:197). 

 

Diferentemente das outras vezes em que o Paulistano desligou-se da Liga, não 

houve tentativa, por parte das outras equipes, de manter o clube filiado à APEA. O 

pedido de desligamento ocorreu em 09 de novembro de 1925 e logo no dia 12 do 

mesmo mês a diretoria da APEA aceitou o requerimento. Tudo ocorreu muito 

rapidamente e a 03 de dezembro a nova Liga foi fundada. Junto com o Paulistano foram 

para a Liga Amadora de Futebol (LAF) o Internacional, A. A. Palmeiras, Antártica F. 

C., S. C. Corinthians, S. C. Germânia, Britânia A. C. e o C. A. Santista. 

Em entrevista ao O Estado de São Paulo, Antônio Prado disse que a nova Liga 

era resultado da “delinquência moral de nosso esporte”557. Na LAF, o objetivo era 

“praticar o esporte pelo esporte”558, onde “os jogadores serão submetidos ao rigoroso 

critério de puro amadorismo”559. O presidente anunciava a criação de uma comissão de 

sindicância formada para averiguar o caráter amador dos atletas: “só poderão jogar os 

                                                 
557 O Estado de São Paulo, 14 de dezembro de 1925.  Álbum de recorte de jornais do CAP – 1925, s/p. 
558 Ibidem. 
559 Ibidem. 
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bons e puros. Os que degeneram serão imediatamente expulsos”560. Tentava-se fazer o 

mesmo que a AMEA fazia no Rio de Janeiro. Na mesma entrevista o dirigente do 

Paulistano anunciava a intenção de contratar juízes profissionais, para ele o recebimento 

por parte dos juízes impediria os atos de corrupção. A contradição do discurso era 

evidente já que considerava impuro o jogador que atuasse por dinheiro, pois se venderia 

por quem pagasse mais, mas o árbitro estaria fora desse critério.  

Antônio Prado Junior doou 50 contos para a nova instituição561 em uma reunião 

no Paulistano que compareceram autoridades políticas de São Paulo e desportistas 

cariocas pró-amadorismo como Rivadavia Meyer e Paulo Azeredo ligados ao Botafogo, 

além do escritor Oswald de Andrade, amigo de Antônio Prado, tudo levava a crer que a 

LAF com sua força política dominaria o futebol de São Paulo. Mario Cardim que estava 

afastado do mundo esportivo ressurgiu como secretário geral da entidade amadora, uma 

vez que Antônio Prado tinha que dividir esta função com a prefeitura do Rio de Janeiro, 

ainda que ele acompanhasse de perto o que acontecia em São Paulo, para isso nomeou  

Cardim como seu chefe de gabinete562 (Ribeiro, 2007:65). 

 Durante a reunião de fundação da LAF, Antônio Prado Júnior fez um discurso 

com os propósitos da nova entidade que eram: recolhimento das rendas com a 

distribuição equitativa entre as entidades filiadas em todas as divisões e para fins 

exclusivamente esportivos; direito de veto da Liga a nomes de pessoas que pudessem 

figurar nas diretorias dos clubes; direito à rejeição de amadores, inapelabilidade das 

decisões da Liga e instituição de juízes profissionais (Mazzoni, 150:198). 

 A estrutura da nova entidade era muito rígida, inclusive tendo o direito de 

intervir nas escolhas dos dirigentes dos próprios clubes, afrontando contra a autonomia 

administrativa destes, a Liga concentrava todos os poderes e não era possível recorrer 

das suas decisões. Como a grande força da entidade, o Paulistano seria o verdadeiro fiel 

da balança, se por um lado assegurava aos clubes um ganho financeiro com a 

distribuição da renda, por outro impunha seu modelo administrativo e suas concepções 

de esporte de forma autoritária. 

A sede da LAF foi instalada na Rua João Bricola, nº 12, no segundo andar. O 

prédio pertencia a Antônio Prado Junior que se tornou o presidente e Mario Cardin o 

                                                 
560 Ibidem. 
561 Ibidem. 
562 O Estado de São Paulo, 04 de dezembro de 1925. Álbum de recorte de jornais do CAP – 1925, s/p. 
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secretário geral, o restante da diretoria era composta por ricos fazendeiros. A cor da 

nova entidade era o azul marítimo e o carmesim. 

A LAF protagonizara o momento de maior divisão do futebol paulista, durante 

quatro anos LAF e APEA travaram uma batalha pelo reconhecimento de quem seria o 

verdadeiro representante do futebol paulista perante a CBD e a FIFA, usando o 

amadorismo como foco do conflito, o que se viu foi uma luta política pelo controle do 

futebol paulista, que envolvia mais do que amadores e profissionais. Essa luta acabou 

colocando em lados opostos clubes e entidades não só de São Paulo, mas do Rio de 

Janeiro também, em uma engenharia política que separou Fluminense e Paulistano.  

 

4.3.1 - APEA X LAF: As disputas pelo controle do futebol paulista 

 

A questão fundamental entre a APEA e a LAF era saber qual Liga teria o 

direito de representar o futebol paulista perante a CBD, por isso as disputas entre as 

duas entidades aumentavam a cada dia. Na estruturação do futebol brasileiro, os clubes 

deveriam estar vinculados a Ligas locais; estas a uma entidade nacional, no caso a CBD. 

Para ocorrer partidas oficiais entre clubes de outros estados ou países, era necessário o 

reconhecimento da Liga nacional. Uma entidade não reconhecida pela CBD não teria 

autorização para jogar com clubes de Ligas vinculadas a ela, dessa forma era 

fundamental para a LAF o reconhecimento por parte da entidade nacional. 

Buscando aproximação com o Fluminense, líder na fundação da AMEA, o 

Paulistano elegeu Arnaldo Guinle como sócio honorário por proposta de Antônio Prado 

Junior, o clube carioca fez o mesmo: concedeu igual honraria a Antônio Prado por 

iniciativa de Arnaldo Guinle. O Estado de São Paulo comemorou a união entre os 

clubes, ressaltou que Fluminense e Paulistano eram os maiores clubes do Brasil 

imbuídos na defesa da regeneração moral do futebol, entendido como o combate ao 

profissionalismo. 

 

Mais do que uma simples troca de gentilezas e homenagens. 

Significa, principalmente que os dos maiores clubes esportivos 

do Brasil estão em perfeita comunhão de ideias e de ação, 

unidos e firmes, ambos, no propósito de levar a diante a 

campanha que há tempos encetaram, para regeneração moral e 

apuro técnico da nossa educação física”563.  

 

                                                 
563 O Estado de São Paulo, 26 de fevereiro de 1926. Álbum de recorte de jornais do CAP – 1926, s/p. 
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Apesar de o jornal colocar os dois clubes no mesmo campo de defesa do 

amadorismo, essa posição não ficou consolidada por muito tempo no clube carioca. Em 

1922, o Fluminense arrecadou 44:112$000 com a renda de suas partidas, em 1926 esse 

número triplicou para 130:919$500, cada vez mais o futebol tornava-se um negócio 

rentável para o Fluminense, mesmo em um ano em que o pequeno São Cristóvão 

conseguiu conquistar o campeonato carioca. Os números revelam que o futebol 

concretizava-se como negócio e que os clubes que remuneravam disfarçadamente os 

seus jogadores como o São Cristóvão e o Vasco da Gama, rivalizavam tecnicamente 

com as equipes tradicionais, ficava mais difícil de uma equipe estritamente amadora 

conquistar um campeonato. 

 Baseando-se no relato de Floriano Peixoto (1934), o Fluminense começou a 

fazer concessões aos jogadores a partir de 1925, quando perdeu o campeonato carioca 

para o Flamengo por apenas um ponto. 

 

Neste ano, 1925, as atividades do Fluminense na tabela da 

AMEA foram as mais brilhantes e o clube perdeu o campeonato 

por diferença de um ponto. Minhas necessidades financeiras 

cada vez mais se acentuavam. Um dia, precisando de certa 

quantia de dinheiro com urgência, tomei a iniciativa de, 

pessoalmente, procurar um amigo, prestigiosamente sócio do 

clube. Tratava-se do Sr. Arnaldo Guinle. Era impelido a fazer 

um pedido que evitei sempre, preferindo que me desse um 

emprego, mas na falta deste e apertado por motivos superiores, 

não vacilei em incomodar aquele amigo, que aliás, me 

atendendo em seu escritório na avenida Rio Branco, 109, 3º 

andar. A cena foi rápida e cerimoniosa. Francamente expus ao 

Sr. Arnaldo Guinle a situação. Precisava de um empréstimo e o 

capitalista, compreendendo minha aflição, prontificou-se a 

adiantar-me 1:000$000 mediante a assinatura de um letra, que 

lhe oferecia para penhor de meu empréstimo. Foi a primeira vez 

que, como amador de futebol precisei recorrer às relações do 

meio futebolístico, a fim de saldar compromissos que não 

poderia solver por tempo perdido em futebol. Fui levado a isto 

pela necessidade a despeito de não poder liquidar meu débito, o 

Sr. Arnaldo Guinle não fez questão de resgate. Tinha aberto meu 

título no livro contas-corrente do “amadorismo” e meu crédito 

era ainda bem maior. Contentara-me apenas em fazer uma 

retirada de 1:000$000 (Correa, 1933: 67-68). 
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 A posição do Fluminense revelava também a mudança de postura do clube 

perante o crescimento do falso-amadorismo564, a necessidade de vitórias era 

fundamental par mantê-lo no patamar de líder das receitas com o futebol. Em 1924 e 

1925, os jogos do Fluminense foram assistidos por mais de 70.000 pessoas, superando 

seus rivais e tornando-o líder em arrecadações, o que impunha ao clube essa mudança 

de postura que o distanciava dos ideais de um futebol puramente amador e, 

consequentemente, do C. A. Paulistano. 

Ao mesmo tempo, no campo político, a CBD adotou uma posição cautelosa, não 

se manifestando e deixando no ar a ideia de que a APEA era a legítima representante do 

futebol em São Paulo, mas não atacava a LAF mantendo as esperanças da nova 

entidade. Tratava-se de uma luta política pela sobrevivência, pois quem não fosse 

reconhecido pela CBD morreria. A LAF aparentemente saiu na frente, pois contava com 

a adesão dos principais clubes e de boa parte da grande imprensa paulista, Thomas 

Mazzoni, em defesa da LAF, respondeu as críticas do cronista da Gazeta de Noticias do 

Rio de Janeiro565 sobre a falta de qualidade no campeonato da LAF, vencido pelo 

Paulistano, que segundo o cronista carioca, por não haver adversários à altura. 

 

Se ele viesse até São Paulo verificar de perto a organização, o 

bom caminho da moralidade que reina na móvel Liga, apesar de 

seus poucos meses de vida. Nos jogos da LAF se registram 

grandes contagens, mas o fato é que até agora nenhum juiz foi 

esbofeteado em campo. Todos os jogos decorreram na mais 

perfeita ordem e cavalheirismo566. 

 

Em novembro de 1926, a LAF trouxe ao Brasil o selecionado argentino ligado 

a Amateur. Antônio Prado pretendia que o time argentino fizesse atuações no Rio de 

Janeiro, era uma cartada para obter o apoio da CBD, enquanto isso a APEA apenas 

organizava o campeonato paulista somente com o Palestra de grande clube,  mas era ela 

que oficialmente representava a seleção paulista, já que ainda era a entidade 

reconhecida oficialmente. Apesar dos esforços de Antônio Prado, a CBD, sobre a 

presidência de Oscar da Costa, não permitiu os jogos dos argentinos no Rio de Janeiro, 

                                                 
564 O termo falso amadorismo, também citado como amadorismo marrom, significava a prática de 

remunerar disfarçadamente os jogadores de futebol através de ajudas de custo ou concessões de empregos 

fictícios que disfarçavam a verdadeira atividade do atleta: jogar futebol. Dessa forma o jogador era 

formalmente amador, mas na realidade vivia dos ganhos adquiridos pelo futebol. 
565 O nome do cronista não é citado. 
566 São Paulo Sportivo, 17 de maio de 1926. Álbum de recorte de jornais do CAP - 1926, s/p. 
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pois a Amateur não era sua filiada. O Flamengo – simpatizante da causa da LAF – 

acabou punido por emprestar seu estádio para uma apresentação da Liga argentina.  

No primeiro campeonato da LAF, o Paulistano venceu facilmente seus rivais 

enquanto na APEA o vencedor foi o Palestra. O governo de Washington Luís havia 

assumido a presidência da República em 1926 no mesmo ano da criação da LAF; o 

clima era de euforia geral, as reformas econômicas de seu governo haviam sido bem 

recebidas pelos grupos políticos, os atritos regionais haviam diminuído, a reforma 

financeira aprovada no congresso criou uma estabilidade que evitou oscilações cambiais 

e garantiu o negócio do café (Fausto, 1985). No campo político foram atenuadas as 

medidas restritivas à imprensa do período anterior, o conturbado governo de Artur 

Bernardes foi seguido de certa estabilidade nesse campo, apesar da forte repressão as 

manifestações. A euforia da administração de Washington Luís podia ser representada 

na frase eternizada no imaginário político brasileiro de que “governar é abrir estradas”, 

refletindo não só uma política de desenvolvimento, mas uma paixão do presidente pelo 

automobilismo, esporte que praticou em sua juventude ao lado de Antônio Prado. 

Amigos de longa data, Washington Luís nomeou Antônio Prado Junior como 

prefeito do Rio de Janeiro. O fato foi comemorado como uma possibilidade de 

desenvolvimento dos esportes. O periódico carioca O Sport saúda o novo prefeito com 

uma matéria intitulada “Um Prefeito spotman [...] e um sportman perfeito”567, onde 

publicou uma entrevista de Antônio Prado. Nela o dirigente explicou que conseguiria 

administrar o Paulistano e a LAF através da delegação de poderes, tanto na Liga como 

no clube, e que o Rio de Janeiro não era tão longe, permitindo que ele voltasse a São 

Paulo nos fins de semana ou quando houvesse uma decisão importante a ser tomada. 

Para manter-se próximo às questões de São Paulo, nomeou Mario Cardin como seu 

chefe de gabinete568. Arguido sobre o reconhecimento da LAF sorriu e declarou que 

“era cedo para tratarmos do assunto” 569. Mas nem toda a imprensa reagiu com elogios à 

sua indicação, ele foi alvo de contestação tanto no Rio como em São Paulo. O jornalista 

Paulo Duarte da Folha da Noite de São Paulo atacou Antônio Prado dizendo que ele 

ingressou na política “pelo pé de Friedenreich” e pela viagem do Paulistano à Europa 

(Duarte, 2012:184). 

                                                 
567 O Sport, 30 de outubro de 1926.  Álbum de recorte de jornais do CAP - 1926, s/p. 
568 Ibidem. 
569 Ibidem. 
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Antônio Prado Junior foi prefeito do Rio de Janeiro, Distrito Federal, entre 1926 

e 1930. Administrativamente, chegou a receber placa de melhor prefeito do Rio. 

Aplicou na prefeitura os mesmos métodos que usava no esporte: disciplina, limpeza e 

beleza. Como prefeito, dirigiu sua atenção à modernização física e ao embelezamento 

da cidade, seguindo os passos de seu pai quando prefeito de São Paulo no final do 

século XIX. Foi o primeiro governante a organizar um plano diretor para a cidade do 

Rio de Janeiro, o Plano Agache570. Na sua administração foi feito o primeiro 

reconhecimento aéreo da cidade. (Levi, 1977:302). Foi responsável pela construção da 

Praça Paris que tinha um traçado e elegância de um jardim francês; abriu novas ruas; fez 

calçamentos; obras de saneamento; escolas; e instalou os primeiros sinais de trânsito da 

capital. O papel de prefeito “apolítico”, ou seja, de não fazer acordos ou concessões 

partidárias, era de certa forma a continuação da tradição política da família Prado. 

Apesar de realizar uma administração marcada por obras e melhorias, possuía uma 

dificuldade de construir relações políticas mais amplas, sua imagem de prefeito 

“apolítico” inviabilizava uma progressão maior na política nacional, essa característica 

estendia-se ao âmbito esportivo nas relações da LAF com a AMEA e a CBD, pela 

dificuldade do prefeito em promover acordos e abdicar de seus princípios e visão de 

esporte.  

Na administração do Paulistano, apesar de delegar poderes, não abria mão de ir 

todos os sábados para São Paulo onde fiscalizava pessoalmente os departamentos do 

clube, principalmente as obras de ampliação do ginásio concluídas em 1931. 

O reconhecimento político da LAF passava pelo controle do futebol paulista, o 

sucesso popular do futebol tornava fundamental atrair a simpatia da população. Apesar 

do discurso que atribuía a decadência do futebol paulista à introdução de 

“desqualificados” na assistência do futebol, responsáveis pela violência e indisciplina, 

nos estatutos da LAF constava que era uma entidade aberta a todas as raças e classes 

sociais571, tal medida era uma forma de popularizar a Liga, Os dirigentes da LAF 

organizaram vários jogos amistosos entre jogadores negros, chamados de “homens de 

cor”, contra brancos, o primeiro deles em homenagem a comemoração da lei áurea 

                                                 
570 O Globo, 02 de junho de 1927, p1. 
571 O Estado de São Paulo, 13 de maio de 1927. Álbum de recorte de jornais do CAP - 1926, s/p. 
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ocorreu em 1927. O evento ganhou ares de festa cívica e a arrecadação foi doada a 

entidades beneficentes de “homens de cor” 572.  

 

A razão da simpatia que encontrou nesta capital a lembrança dos 

diretores da Liga hoje efetivada, não está tanto no sentir dos 

brasileiros, fundamentalmente avessos às distinções de família e 

de cor, guiando-se mais pelo grau de mérito individual, como 

por que vale a oportunidade para uma resposta indireta, mas 

incisiva e cabal, aqueles poucos esportistas que, nos centros 

náuticos, principalmente, têm pretendido estabelecer 

exclusivismo odioso, tentando votar regras que deixem à 

margem os que desejando praticar o esporte do remo no nosso 

estado, não tenha a sorte de possuir pigmentação 

impecavelmente caucasiana573. 

 

Por mais que um jogo desse caráter possa parecer aos olhos de hoje uma atitude 

estranha e discriminatória, à época, demonstrava o objetivo da Liga de ressaltar seu 

caráter mais aberto, inclusive com críticas aos clubes de remo que discriminavam os 

atletas negros. Entretanto, isso não significava que havia um tratamento de igualdade 

entre os atletas brancos e negros, pois o jornal atribui a cor da pele a uma “questão de 

sorte”, demonstrando que podia haver aceitação, mas não uma igualdade. O discurso 

liberal de defesa do mérito seria a saída para a superação do racismo, o negro através de 

seu esforço e comportamento poderia superar a “adversidade” da cor. O jornal São 

Paulo Sportivo chamava atenção de que a “torcida foi fantástica, principalmente a favor 

dos homens de cor, não deixando, contudo, de seguir as regras da boa educação”574. 

Estava claro o potencial popular do futebol com a presença dos negros nos clubes, o 

papel da LAF não era de brecar essa possibilidade e sim estimulá-la, inclusive 

criticando aqueles que discriminavam a presença de negros nos esportes, eles seriam 

bem vindos desde que dentro das regras impostas pela Liga definidas pela “boa 

educação”. 

 

Não se justifica esse preconceito odioso de cor, muito menos 

pode ser ele tolerado no esporte, onde o elemento de cor tem 

dado sobejas provas de energia tanto no atletismo como no 

futebol, para citar somente essas duas modalidades esportivas, 

onde existe mais elevado coeficiente de negros575.  

                                                 
572 Ibidem. 
573 Ibidem. Grifo nosso. 
574 São Paulo Sportivo, 16 de maio de 1927. Álbum de recorte de jornais do CAP - 1926, s/p. 
575 Ibidem. 
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Uma leitura pouco atenta sobre o futebol no início do século XX, influenciada, 

principalmente pela literatura esportiva dos anos de 1940 e 1950576, pode levar a uma 

associação entre amadorismo e racismo. Neste sentido, a LAF como maior 

representante do amadorismo deveria ser uma entidade de brancos, contudo a realização 

desses jogos demonstrava que não. A imagem que atribui a LAF como uma entidade 

elitista e racista faz parte da construção de uma memória que associa o futebol amador 

do início do século XX como um futebol elitista e, portanto, racista. Enquanto o 

profissionalismo por permitir a presença de trabalhadores em seu interior, adquire uma 

áurea mais aberta e menos discriminatória. Se nos jogos entre brancos e negros, só 

poderiam atuar atletas filiados à LAF, fica claro que nas equipes desta Liga havia 

jogadores negros em quantidade. A possibilidade da existência de um selecionado de 

“homens de cor” comprova ao menos que jogadores negros faziam parte dos times da 

Liga, o que contradiz o argumento racial.  

A postura da LAF não diferenciava das outras Ligas, é necessário lembrar que 

nesse momento todas as Ligas eram oficialmente amadoras, mesmo as que permitiam a 

prática do falso amadorismo não possuíam um discurso abertamente favorável ao 

profissionalismo e muito menos às liberdades raciais. A visão que atribuía à LAF um 

caráter antipopular deve ser relativizada. O objetivo dessas partidas era o de tentar 

popularizar a entidade, a disputa de um jogo entre dois times formados com negros e 

brancos era comum, a novidade era exatamente a diferença na coloração de cada time, 

isso é que chamava a atenção e estimulava o confronto.  

 Os jogos comemorativos à assinatura da Lei Áurea foram um sucesso de 

público. O primeiro jogo ocorreu no campo da A. A. Palmeiras na Floresta com as 

arquibancadas lotadas.  Friedenreich jogou pelo time de brancos. No final os negros 

venceram por 3 x 2 e os jogadores foram carregados pelos torcedores577 . 

 

                                                 
576 Obras como O negro no futebol brasileiro e Histórias do Flamengo de Mario Filho, escritas na década 

de 1940, e o relatório sobre a participação do Brasil na copa de 1954, de João Lira Filho, são exemplos 

desta visão que predominou nos estudos sobre o futebol e seu caráter racial.  
577 O Estado de São Paulo, 14 de maio de 1927. O jornal não informou o público. Álbum de recorte de 

jornais do CAP – 1927, s/p. 
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Figura 40578 

 

 

Figura 41579 

                                                 
578  Diário da noite, 14 de maio de 1927. Álbum de recortes de jornais do CAP – 1927, s/p. O time de “Homens de 

Cor” foi composto por: Dica (Ponte Preta), Francisquinho (Internacional) e Ferreira (Independência); Cunha (Rio 

Claro); Mono (Antartica) e Musa (Antártica); Bisoca (Syrio), Nabor (Ponte Preta), Camargo (Jundiaí), Gradin (São 

Bento)  e Capricho (São Bento). Seleção Brancos: Nesto ; Clodoaldo e Bastho; Raphael, Vanni, Gelindo e Apparicio; 

Néco, Friedenreich e Romeu Guimarães. O Estado de São Paulo, 14 de maio de 1927. Álbum de recorte de jornais do 

CAP – 1927, s/p. 
579 Diário da noite, 14 de maio de 1929. Álbum de recortes de jornais do CAP – 1927, s/p. 
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Nas figuras 40 e 41 vemos os times perfilados, não há presença de jogadores do 

Paulistano na equipe de negros, já a base do time branco era composta por atletas do 

alvirrubro.  O jogo fez tanto sucesso que – em 14 de agosto de 1927 – a Associação dos 

cronistas esportivos fez outra partida e dessa vez, os brancos venceram por 4 x 2. Em 13 

de maio de 1928 realizou-se a segunda disputa da denominada Taça Princesa Isabel e os 

negros vencem por 4 x 2. Ao dar os nomes dos jogadores das equipes, o periódico O 

Sport afirmou que Friedenreich teve “sorte” na escalação, o avante do Paulistano como 

da outra vez fazia parte do time dos brancos580. 

Episódios como esses revelam que a análise que envolve a aceitação da LAF 

pela CBD é uma questão muito mais política do que de defesa de princípios amadores e 

raciais e é nesse campo que deve ser entendida. Iniciativas como jogos entre 

selecionados de negros versus brancos faziam parte da guerra entre as Ligas que se 

tornou acirrada no ano de 1927, o mais conturbado do futebol paulista, pois se em 1926 

a disputa entre a LAF e a APEA ficava limitada ao Estado de São Paulo, nesse período 

elas atingem outras entidades fora dele. A APEA tinha uma equipe de dirigentes 

presidida por Guilherme Gonçalves, porém a luta foi sustentada pelo secretário geral 

Ênio Juvenal Alves que articulava politicamente com os clubes.  

A LAF era representada por Virginio Guimarães e Manuel Augusto Marques, 

delegados por Antônio Prado Junior. Em termos de clubes, a crise demonstrou uma 

tensão entre Palestra e Paulistano, que punham em lados opostos duas poderosas 

famílias, as do Padro e os Matarazzo. Em junho os dirigentes do Palestra fizeram vários 

ataques a Antônio Prado Junior acusando-o de autoritário, pretendendo apenas o poder 

por ambição e vaidade581. As críticas tinham como base o regulamento da LAF que 

permitia ao presidente tomar medidas punitivas em relação aos clubes sem a 

necessidade do aval do conselho deliberativo. 

  Em uma luta feroz que envolveu até mesma a imprensa partidária por um ou 

outro lado, O Estado de São Paulo, claramente favorável a LAF, criticava abertamente 

o presidente da APEA, por outo lado os periódicos Fanfulha, Estampa Esportiva, O 

Imparcial e o Diário da Noite eram favoráveis a APEA. As acusações feitas à APEA 

eram as de permitir indisciplinas dos jogadores e a infidelidade aos clubes582. Em uma 

época em que os árbitros eram amadores, dificilmente eram levados a sério e 

                                                 
580 Diário de Notícias, 14 de maio de 1928. Álbum de recorte de jornais do CAP – 1928, s/p. 
581 São Paulo Sportivo, 13 de junho de 1927. Álbum de jornais do CAP – 1927, s/p. 
582 Diário da Noite, 17 de maio de 1927. Álbum de recortes de jornais do CAP – 1927, s/p. 
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respeitados pelos jogadores, muitas vezes cidadãos de boa posição social invadiam o 

campo para protestar contra suas marcações. Até mesmo a LAF entendia a necessidade 

de profissionalização da arbitragem; durante a sua existência contratou árbitros da 

Argentina e do Uruguai para apitar em seus campeonatos. Na prática a medida não 

trouxe efeito algum, pois a indisciplina e o desrespeito continuaram. O jogador Nestor 

do Paulistano foi vítima da violência em campo ao ser pisoteado pelos adversários 

sofrendo uma ruptura na coluna e traumatismo craniano, passou a andar de cadeira de 

rodas. Por ironia, o fato ocorreu com um jogador do Paulistano, clube que mais criticava 

a APEA pela sua indisciplina e agora se via às voltas com os mesmos problemas em sua 

Liga amadora. Os defensores do profissionalismo explorariam esse fato até a exaustão, 

mesmo que Nestor fosse rico e não passasse necessidade, tal fatalidade poderia 

acontecer com um jogador sem a mesma condição social, o amadorismo não dava 

nenhuma garantia ao jogador e, por isso, muitos atletas passaram a apoiar o 

profissionalismo.  

Ainda em 1927, a CBD na figura de seu presidente Oscar da Costa, ligado ao 

Fluminense e a Arnaldo Guinle, interveio em São Paulo, tentando apaziguar os ânimos. 

O resultado foi o oposto e a luta política intensificou-se. A AMEA defensora do 

amadorismo ficou ao lado da LAF. Na reunião dessa entidade, o Fluminense foi o único 

clube a não dar o apoio à LAF. Arnaldo Guinle preferiu não se manifestar e absteve-se 

do voto (pois Oscar da Costa, como presidente da CBD apoiava a APEA) ao recursar-se 

a dar seu voto tentou, como presidente da AMEA, manter um canal de negociação com 

as duas entidades. Em declaração ao Diário da Noite o dirigente afirmava que “se 

realmente ficasse provada a maior eficiência da LAF, a AMEA, de que ele é presidente, 

não disputará mais jogos com a APEA”583. O cronista O Carioca do mesmo jornal, 

criticou a posição de Guinle:  

 

Todos eles receberam bem, mas só o dr. Arnaldo Guinle, que 

parece não tem muita amizade pelo sr. Prado Junior, tê-lo-ia 

ouvido impassível sem se mostrar convencido ou inclinado a 

deixar de acreditar no que dizia o sr. Mariano Procópio. Isso 

deixou o representante da Liga Amadora meio confuso e fê-lo 

desistir de convencer mais alguém com sua oratória584. 

  

                                                 
583 O Diário da Noite, 13 de junho de 1927. Álbum de recorte de jornais do CAP – 1927, s/p. 
584 Id. 20 de junho de 1927. Álbum de recorte de jornais do CAP – 1927, s/p. 
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  Mariano Procópio era o representante de Antônio Prado Junior, que não quis 

assumir a frente das negociações para que não o acusassem de usar seu cargo de prefeito 

para influenciar os clubes cariocas585. Para o jornal paulista o que gerava inimizade 

entre Arnaldo Guinle e Antônio Prado Junior era a disputa para ser o representante 

brasileiro no COI. Arnaldo Guinle queria reunificar a APEA e a LAF, garantindo sua 

posição política de pacificador do esporte nacional, o que era rechaçado por Antônio 

Prado. A intransigência do prefeito fez com que o dirigente carioca se afastasse da 

questão paulista, mas o próprio jornal afirmou que Arnaldo Guinle poderia rever sua 

posição, pois um conflito em São Paulo poderia impedir que o governo viabilizasse 

verbas para a participação do Brasil nas olimpíadas de 1928 pela influência que Antônio 

Prado tinha sobre o presidente Washington Luís586. 

   A questão envolvia interesses políticos que colocavam em lados opostos os 

dois clubes. Irmãos no discurso da fidalguia no esporte distanciaram-se pelos interesses 

políticos de seus presidentes, as palavras amáveis e as honrarias mutuamente concedidas 

não foram capazes de evitar o afastamento entre eles. Buscando novas forças, o 

Paulistano foi aos poucos se aproximando do Flamengo, declarando sua simpatia pelo 

rubro-negro do Rio de Janeiro587.  

Ao montar o perfil do prefeito do Rio de Janeiro, o jornal carioca O Sport fez 

críticas ao dirigente lamentando em tom irônico, que em sua “brilhante” vida esportiva: 

“pode praticar atos de rebeldia, fomentar indisciplinas, criar cisões só prejudiciais ao 

esporte brasileiro”588. Ele é acusado ainda de utilizar sua posição politica de prefeito da 

capital federal para pressionar os outros clubes: “valendo-se de seu cargo quer, agora, a 

viva força fazer de ditador dos sports nacionais”589. 

Independente da posição do Fluminense, a LAF saiu vitoriosa no Rio de 

Janeiro. Entretanto a APEA buscou manter a posição de continuar sendo a Liga oficial 

de São Paulo, pois na prática não havia motivos para a CBD desfiliá-la, já que o 

amadorismo ainda era o regime oficial. 

Apesar da posição da AMEA e da CBD, aos poucos, muitos clubes foram 

deixando a APEA e filiando-se à LAF. O São Bento, clube pelo qual se deu a ruptura 

                                                 
585 Ibidem. 
586 O Diário da Noite, 24 e 25 de junho de 1927. Álbum de recorte de jornais do CAP – 1927, s/p. 
587 Entrevista ao jornal O sport, 28 de junho de 1927. Álbum de recorte de jornais do CAP – 1927, s/p. 
588 Ibidem. 
589 Ibidem. 
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que criou a LAF, elegeu para presidente Manuel Lacerda Campo, este era amigo de 

Antônio Prado Junior e levou o São Bento para a LAF esquecendo os desentendimentos 

do passado. O mesmo ocorreu com o Corinthians que surpreendentemente deixou a 

APEA, entidade pela qual lutou tanto para entrar, e aderiu à LAF levando consigo o 

inexpressivo Sílex e o Sírio. Além desses, o Internacional e a Ponte Preta ingressariam 

na nova Liga. Até mesmo o Palestra, único grande time que restava na APEA, havia 

pensado em deixa-la e ir para a LAF, mas não passou de especulação, pois, caso isso 

ocorresse, a APEA dificilmente conseguiria resistir. Até 1927, a LAF viveu seus dias de 

glória, enquanto na APEA ficaram apenas o Santos, a Portuguesa e o Palestra. 

Tudo levava a crer que a LAF seria a entidade principal de São Paulo, os 

jornais apoiadores da Liga já davam como certo o reconhecimento590, todavia era 

preciso a oficialização da CBD. Iniciava-se assim a briga contra a APEA, uma luta que 

representava uma questão maior que se arrastava pelo menos desde 1923 e que 

extrapolava as fronteiras de São Paulo ameaçando toda a estrutura do futebol brasileiro. 

O apoio da AMEA não era tão forte como Antônio Prado Junior pensava. O 

Flamengo apoiava abertamente a LAF, mas encontrava resistência do Fluminense e do 

Vasco que já começavam a modificar sua visão sobre o futebol amador. Para esses 

clubes, a AMEA deveria permanecer neutra na disputa. Em julho a AMEA, com o apoio 

de Fluminense e Vasco, delegou a Arnaldo Guinle a missão de tentar pacificar o futebol 

paulista. Este se encontrou com Antônio Prado Junior que ouviu com surpresa que 

Guinle pediu à CBD a renovação do conselho que julgara a questão paulista591, um novo 

conselho poderia modificar a correlação de forças que naquele momento parecia 

favorável à LAF. 

A divisão dentro da AMEA demonstrou os novos rumos que o futebol carioca 

tomava. Em 1927 foi inaugurado o estádio de São Januário, um grande investimento 

com capacidade para 50.000 pessoas demonstrando a grande demanda que o futebol já 

possuía. O novo estádio acabou com a hegemonia do Fluminense como palco do futebol 

carioca, o Vasco da Gama poderia sediar as principais competições esportivas, como 

ocorreu a partir dos anos 1930592. Sendo um clube que remunerava seus jogadores e 

                                                 
590 “A LAF será reconhecida pela Confederação”. São Paulo Sportivo, 13 de junho de 1927. Álbum de 

recorte de jornais do CAP – 1927, s/p. 
591 O Diário da Noite, 2 de julho de 1927. Álbum de recorte de jornais do CAP – 1927, s/p. 
592 Inaugurado em 1927, o estádio do Vasco da Gama tornou-se o maior do país até 1940 e o maior da 

América Latina até 1930, desbancando as Laranjeiras, com potencial para 30.000 pessoas, depois 

ampliado para 40.000, o estádio foi o palco do futebol carioca até a inauguração do Maracanã em 1950. 
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contando com o maior estádio do Rio, o Vasco conquistava a hegemonia técnica do 

futebol ao vencer vários campeonatos593. A manutenção do amadorismo prejudicava 

diretamente clubes como o Fluminense que já não ganhava um título desde 1924. 

Dificilmente um time que não treinasse constantemente poderia ganhar o campeonato. 

No âmbito financeiro, o Fluminense podia perder suas receitas com o estádio devido à 

inauguração de São Januário. A adesão ao profissionalismo seria a solução para manter 

o clube como uma grande agremiação esportiva.  

    As atitudes do Fluminense e do Vasco foram importantes para que a CBD não 

reconhecesse a LAF. Dentro da AMEA, os clubes defensores do amadorismo queriam 

sua desfiliação da CBD, o Fluminense e o Vasco foram contra. Mazonni relatou a 

decepção do Paulistano com a atitude do Fluminense: 

 

Esta enganou-se com o Fluminense, que teve nos seus paredros  

dr. Mário Polo e com Oscar da Costa, este presidente da CBD, 

elementos que não deixaram se precipitar as coisas como a LAF 

desejava. O dr. Arnaldo Guinle, respeitou a atitude de seu clube, 

afastou-se diretamente da luta política” (Mazzoni, 1950:201). 

 

 A atitude do Fluminense demonstrou o quão distante estavam os tempos do 

“jogo da distinção”, o Fluminense havia mudado e encarava o futebol como um 

negócio, mesmo posicionando-se contra o profissionalismo o clube ia aos poucos 

abrindo mão desse princípio e seguia caminhos diferentes do Paulistano. Em uma 

reunião na CBD, a AMEA dividida não mandou representantes e a crise explodiu. No 

texto citado Mazzoni, poupou Arnaldo Guinle, por este ser presidente da AMEA, que 

oficialmente apoiava a LAF, entretanto ao seu companheiro de clube Oscar da Costa, 

presidente da CBD, coube as maiores críticas. Os jornais paulistas acusavam Oscar da 

Costa de ser um juiz parcial que atuava contra a LAF e, além disso, perseguia o 

Flamengo pelas ligações com a entidade dissidente594. 

O clima atingiu o auge, quando a CBD quis fazer um jogo entre um time 

carioca da AMEA contra um paulista da APEA, era um amistoso de caráter político que 

objetivava fortalecer a APEA. Os grupos a favor da LAF dentro da entidade carioca 

                                                                                                                                               
Durante o Estado Novo, a imagem do Estádio de São Januário foi diretamente associada à figura de 

Vargas e ao trabalhismo, neste local Getúlio realizava comícios onde falava aos trabalhadores sobre as 

conquistas do estado na área social. 
593 Entre 1926 e 1933, o Vasco conquistou um campeonato carioca e quatro vice-campeonatos, em 1928, 

o América, outro clube, que também praticava o falso amadorismo havia sido campeão. 
594 São Paulo Sportivo, 11 de julho de 1927. Álbum de recorte de jornais do CAP – 1927, s/p. 
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impediram isso, deixando clara a divisão da AMEA e a força do grupo pró-amadorismo 

liderado pelo Botafogo595.  

A CBD também dividida tinha que administrar a crise, em uma reunião 

extraordinária a entidade decidiu não reconhecer a LAF, mas fez a promessa de criar 

uma comissão para estudar e apresentar um relatório sobre as atividades das duas 

instituições. A CBD mandou a São Paulo Afrânio Peixoto que deveria fazer um 

relatório para decidir com quem estava a supremacia do futebol paulista596.  

 Nesse momento o Corinthians tomou uma atitude que mudou os rumos da luta 

ao decidir abandonar a LAF e retornar à APEA. Enquanto a LAF buscava o apoio dos 

clubes cariocas, a APEA tentava atrair o retorno dos clubes associados à LAF para sua 

entidade, ela sabia da força do Corinthians em termos de popularidade, potencial técnico 

e financeiro. O pretexto alegado foi um jogo contra o Paulistano no primeiro turno do 

campeonato da LAF no Jardim América, o Corinthians sentiu-se prejudicado pela 

arbitragem que marcou um pênalti que revoltou seus jogadores (Mazzoni, 1950: 202)597. 

Na saída o Corinthians levou junto o Sílex. As divisões dentro da LAF começaram a 

aparecer no pior momento, justamente quando havia uma comissão para avaliá-la. Por 

tal decisão o Corinthians obteve dividendos políticos dentro da APEA, para voltar à 

entidade o Corinthians teve as seguintes vantagens: 

1. A APEA pagaria a dívida do clube com a LAF. 

2. Um jogo contra o Palestra com a renda toda para o Corinthians, assim como 

um jogo contra o Santos com a renda também para o Corinthians. 

3. Disponibilidade de uma data para um jogo entre o Corinthians e um clube do 

Rio de Janeiro598. 

A APEA foi muito habilidosa em trazer de volta o Corinthians, deixando o 

Paulistano isolado e a situação inverteu, os melhores times agora estavam na APEA e o 

Paulistano ficava sozinho em uma entidade não reconhecida e dividida.  

 A decisão do Corinthians foi muito criticada, Thomas Mazzoni chamou de 

negociata a forma como o Corinthians deixou a Liga599, reproduzido a opinião do 

Paulistano, o jornalista colocava-se francamente contrário à utilização do dinheiro no 

                                                 
595 A Gazeta, 16 de julho de 1927. Álbum de recorte de jornais do CAP – 1927, s/p. 
596 Diário Nacional, 27 de julho de 1927. Álbum de recorte de jornais do CAP – 1927, s/p. 
597 O Estado de São Paulo, 14 de julho de 1927. Álbum de recorte de jornais do CAP – 1927, s/p. 
598 A Stampa Sportiva, 06 de junho de 1927, p8 e Mazzoni, 1950:202. 
599 São Paulo Sportivo, 12 de junho de 1927. In: SILVA: 2013:98 e O Estado de São Paulo, 14 de julho 

de 1927. Álbum de recortes de Jornais do CAP – 1927, s/p. 
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esporte e defendia que a fusão entre as duas entidades seria importante para o esporte 

paulista. 

A comissão continuou seu trabalho, mas tudo já estava decidido. Em 31 de 

julho de 1927, a CBD publicava sua decisão de manter a APEA como entidade oficial 

paulista. Para a LAF, o grande culpado era Oscar da Costa, acusado de manipular a 

comissão600. 

Começavam a desaparecer as chances da LAF de dominar o futebol paulista e 

de obter o reconhecimento da CBD, mesmo a influencia de sua diretoria esbarrava no 

rigor da CBD, por outro lado a LAF começava a ceder terreno na medida em que 

reforçava seu radicalismo não aceitando nenhuma forma de negociação com a APEA. 

Sem o apoio da CBD, os times foram lentamente abandonando a Liga e reintegrando-se 

à APEA. No Rio houve uma tentativa do Flamengo e do Botafogo de desfiliarem-se da 

CBD, mas a proposta esbarrou na oposição do Fluminense e do Vasco da Gama601, já 

demonstrando as divisões do futebol carioca. 

A defesa ou não do amadorismo era só uma desculpa, é preciso lembrar mais 

uma vez, que não havia nenhum discurso aberto de defesa do profissionalismo na  

APEA e nem na CBD que pelo contrário propagava, na figura de Oscar da Costa, o 

combate ao falso profissionalismo. A questão, portanto, era política, exprimia diversas 

lutas no interior do futebol brasileiro, que envolviam a CBD com a AMEA e que atingia 

a disputa paulista entre a APEA e a LAF. 

No final de 1927, ocorreu a última tentativa de unir a APEA a LAF com a 

criação da Federação Paulista de Futebol (FPF)602. A ideia era formar a nova federação 

com 10 clubes, cinco de cada, mas a APEA não aceitou, queria uma representação 

maior que a LAF para consolidar sua vitória no campo político. Com o fracasso da 

iniciativa, a APEA fortalecia cada vez mais seu campeonato com times do interior que 

possuíam os mais diversos tipos de jogadores cada vez mais distantes do ideal fidalgo 

do passado. Enquanto a APEA possuía 13 filiados, a LAF tinha além do Paulistano, 

Germânia, A. A. Palmeiras, Antártica F. C., o C. A. Santista, Paulista F. C., C. A. 

Santana, São Bento, Taubaté, Internacional e Ponte Preta. Times pouco qualificados 

para participar da divisão principal do futebol paulista. 

                                                 
600 São Paulo Sportivo, 12 de setembro de 1927. Álbum de recorte de jornais do CAP – 1927, s/p. 
601 O Diário da Noite, 22 de julho de 1927. Álbum de recorte de jornais do CAP – 1927, p206. 
602 Correio Paulistano, 14 de novembro de 1927. Álbum de recorte de jornais do CAP – 1927, s/p.. 
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Outra questão que pesava era a financeira, os jogos da LAF davam renda baixa 

(Mazzoni, 1950:202) o que impedia o cumprimento da promessa inicial feita por 

Antônio Prado Junior de divisões das rendas entre os clubes; sem renda não havia o que 

dividir, aos poucos os jogadores começaram a transferir-se de uma entidade para outra 

que os acolhia só para prejudicar a rival, a saída acontecia principalmente da LAF para a 

APEA (Mazzoni, 1950:2003), sem dúvida a remuneração era um fator fundamental para 

essa migração. 

 Na CBD, Oscar da Costa deixou o cargo e Renato Pacheco assumiu a 

presidência. Antônio Prado foi cogitado para concorrer com ele603, mas não passou de 

simples boato (Mazzoni, 1950:204). Renato Pacheco era um defensor intransigente do 

amadorismo o que ainda parecia ser uma esperança para a LAF. 

 Em campo novamente, o Paulistano sagrou-se campeão de 1927 e o Palestra 

ratificou seu título da APEA. No Rio, o Flamengo – legítimo defensor do amadorismo –

venceu o campeonato carioca de 1927, fato relevante por ser um time formado 

realmente apenas por amadores.  

Em uma situação política difícil, a LAF manteve suas esperanças com a saída de 

Oscar da Costa e buscou legitimação ao tentar realizar no início de 1928 um jogo contra 

a AMEA em homenagem a Antônio Prado Jr. Na primeira partida em São Paulo, os 

cariocas venceram por 5 x 0, no segundo jogo, os paulistas, com o negro Feitiço, 

venceram por 9 x 1 (Mazzoni, 1950:207). A tentativa não surtiu efeito em virtude da 

ausência de representação da equipe carioca. 

Em 1928, houve uma tentativa de fundar uma entidade dedicada 

exclusivamente ao futebol: a Liga Paulista de Profissionais de Futebol (LPPF). Apesar 

do nome, não tinha no profissionalismo um objetivo, seu presidente Lourenço Campos 

Machado viu nas disputas entre a APEA e a LAF a possibilidade de obter vantagens e 

agenciar profissionais de futebol (Caldas, 1990:152-153) ele antecipava os benefícios 

financeiros que o futebol propiciava e os lucros que poderiam obter com a 

profissionalização do futebol.  

A ideia era que a entidade profissionalizasse os jogadores formando quadros 

para disputar torneios com outros profissionais, o objetivo era criar uma trupe de times 

que se apresentassem como um espetáculo para um público consumidor. A proposta 

extremamente comercial não levava em consideração o que fazia o futebol desenvolver-

                                                 
603 São Paulo Sportivo, 05 de setembro de 1927. Álbum de recorte de jornais do CAP – 1927, s/p. 
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se: a paixão clubística. O futebol não era um espetáculo circense e, por isso, a LPPF não 

teve vida longa. Ela fracassou por não nascer no interior dos clubes, não compreender o 

papel identitário exercido por eles, porém a ideia revelava o quanto futebol já era um 

espetáculo de consumo.  

Paralelamente a essas tentativas o campeonato da LAF de 1928 foi realizado 

sem uma grande equipe além do Paulistano, surpreendentemente este perdeu o título 

para o Internacional, demonstrando o enfraquecimento técnico do time que ocorreu em 

parte por não haver adversários à altura. Alguns clubes como o São Bento e o S. C. 

Internacional declararam que cumpriram o compromisso com a LAF com prejuízo, o 

campeonato perdeu a motivação sem o Corinthians. Este sagrou-se campeão pela 

APEA, quebrando a hegemonia do Palestra. No Rio de Janeiro, o grande destaque foi a 

visita do Sporting de Lisboa para dois amistosos contra o Fluminense que venceu por 4 

x 1 e 3 x 2, o interessante deste segundo jogo foi sua filmagem, revelando o grande 

interesse que o jogo causou no público carioca, (Mazzoni, 1950:208-209), nela observa-

se o grande afluxo de pessoas para o estádio do Fluminense. Contudo essa foi a única 

boa notícia para o clube da Rua Guanabara. No campeonato local, o América – 

praticante do falso amadorismo – foi campeão carioca de 1928 contratando dois 

jogadores negros: Manteiga e Mineiro. 

 O baixo nível técnico do campeonato da LAF levou o próprio Antônio Prado 

Junior a reconhecer que o profissionalismo era necessário. “Do ponto de vista moral e 

esportivo, julgo que o puro amadorismo seria o ideal. Mas como ideal, não é e nem mais 

pode ser atingido, entre nós, pelo menos quanto ao futebol”604. Nesse momento o seu 

discurso aproximou do Fluminense, na crítica ao falso amadorismo tido por eles como 

hipócrita. Porém para o dirigente paulista, mesmo sendo inevitável, a vinda do 

profissionalismo não evitaria a decadência do futebol605. O discurso do presidente já 

antecipava o reconhecimento da derrota política da LAF e um possível posicionamento 

do Paulistano com relação à sua permanência no futebol.  

Em 1928, Arnaldo Guinle deixou a presidência da AMEA, passando-a para 

Rolim Pinheiro. Nesse contexto, há uma tentativa do jornalista Célio de Barros606, 

                                                 
604 O Estadinho, 20 de março de 1928. Álbum de recortes de jornais do CAP – 1928, s/p. 
605 Ibidem. 
606 Celio de Barros foi o representante da CBD na sessão plenária da FIFA em 03 de julho de 1946, 

quando apresentou oficialmente a candidatura do Brasil para sediar o campeonato mundial de futebol, 

paralisado devido à eclosão da segunda guerra mundial (Sarmento, 2013:83). 
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presidente da ACD, para a junção entre a LAF e a APEA. Dessa vez é a LAF que não 

negociou por ver na proposta a manutenção de “elementos infiltrados no esporte 

paulista que levaram a fundação da LAF”607, já APEA independente das negociações, 

escolheu sua nova diretoria sem esperar um possível acordo com a LAF.  

Na prática, a APEA não precisava dividir poder algum com a LAF, por isso a 

proposta não tinha menor condição de vigorar. A LAF estava condenada e a recusa era 

apenas uma forma de seus diretores não aceitarem a humilhação de se submeter à 

APEA. Na verdade o Paulistano estava completamente isolado politicamente, e até 

mesmo encontrar adversários fora do convívio da LAF estava difícil, pois a CBD 

começava a pressionar as entidades filiadas a ela que não jogassem contra a Liga 

dissidente. O Vitória da Bahia, por exemplo, foi punido por ter enfrentado o Paulistano 

(Mazzoni, 1950:212), o que desestimularia os outros clubes a confrontar-se com o clube 

paulista. 

Perdido o apoio da AMEA, a LAF tentou aproximar-se da desprestigiada 

LMDT, opositora da AMEA na capital federal, para tanto realizou um jogo no Rio de 

Janeiro entre o time de negros da LAF contra um combinado de negros cariocas (janeiro 

de 1929). Para dar maior valor ao encontro o Paulistano cedeu Friedenreich para atuar 

pelo time dos negros paulistas. “Cresce ainda que por uma deferência toda especial ao 

C. A. Brasil, promotor do encontro, o grande avante Friedenreich que sempre 

capitaneou o quadro branco, comandará o ataque dos paulistas”608.  

Friedenreich foi o único jogador do Paulistano a participar da seleção negra da 

LAF. Mesmo com a presença do grande nome do futebol, o amistoso não contou com 

nenhum jogador de um time expressivo do Rio de Janeiro, a base da seleção negra da 

capital era de clubes como Central, Campo Grande, Magno, Fidalgo e Jornal do 

Commercio609·, o resultado foi uma expressiva vitória dos paulistas por 6 x 2. Em junho 

houve o retorno do jogo em São Paulo, só que dessa vez era o selecionado branco da 

LAF contra o selecionado negro da LMDT, Friedenreich não jogou, o resultado foi de 2 

x 2610. 

 Tentando ainda buscar apoio, Antônio Prado visitou, como prefeito, o Vasco da 

Gama, clube que praticava abertamente o falso amadorismo. A visita era uma atitude 

                                                 
607 Correio Paulistano, 03 de dezembro de 1928. Álbum de recortes de jornais do CAP – 1928, s/p. 
608 Diário da Noite, 17 de janeiro de 1929, Álbum de recortes de jornais do CAP – 1929, p19. 
609 Ibidem. 
610 Diário da Noite, 14 de junho de 1929, Álbum de recortes do CAP - 1929, s/p. 
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estratégica do dirigente de tentar demover o clube de São Januário de apoiar a APEA, 

segundo a Estampa Esportiva, as tentativas de aliciamento chegavam ao ponto de 

promessas do prefeito de doar 300 contos para o Torneio Mundial de Tênis realizado no 

Rio de Janeiro611. A atitude teve o efeito contrário e enfraqueceu de vez a LAF, pois foi 

muito criticada.  

 As tentativas de reunificação do futebol paulista agora esbarravam na 

intransigência da APEA e da LAF, ainda em janeiro de 1929 foi feita uma proposta da 

Liga Esportiva Comércio e Indústria (LECI) para unificar o futebol bandeirante em uma 

Liga com duas séries, A e B. A nova Liga seria composta por oito clubes de cada 

entidade612. Com o controle da situação não havia porque a APEA aceitar dividir 

igualmente o poder com uma Liga desprestigiada como a LAF, esta por sua vez queria 

um número de 12 clubes e rejeitou a proposta. O Diário Popular afirmou que a vaidade 

atrapalhava a unificação do esporte613. A situação ainda ficou pior quando a AMEA 

proibiu a participação de qualquer clube carioca a ela filiada de jogar contra paulistas 

enquanto não fosse pacificado o futebol em São Paulo614. 

 Apesar de já ter assumido uma posição favorável à APEA, a CBD fez a última 

tentativa de amenizar a situação, seu representante Renato Pacheco propôs a criação de 

uma comissão presidida por ele. A iniciativa gerou a elaboração de um manifesto pela 

pacificação que foi assinado por representantes dos clubes paulistas tanto de um lado 

como de outro615.  

Conforme a crise ia ocorrendo, ficava claro que o seu eixo principal não era de 

fato a questão do amadorismo, ambas as partes procuram a CBD abertamente amadora, 

mas que contraditoriamente apoia a APEA que aceitava o falso amadorismo. Por outro 

lado, Antônio Prado Junior tentava o apoio do Vasco, maior representante do falso 

amadorismo no Rio. Se a motivação inicial da criação da LAF foi a defesa do 

amadorismo, isso foi perdendo-se ao longo da crise, tornando-se uma questão política, 

que, como era ressaltado na imprensa, envolvia vaidades pessoais de ambos os lados. O 

que estava em jogo era o prestígio de dirigir a principal Liga de São Paulo e administrar 

suas receitas. 

                                                 
611 A Estampa Esportiva, 27 janeiro de1929. Álbum de recortes do CAP - 1929, s/p. 
612 Diário de São Paulo, 27 de janeiro de 1929. Álbum de recortes do CAP - 1929, s/p. 
613 Diário Popular, 15 de maio de 1929. Álbum de recortes do CAP - 1929, s/p. 
614 São Paulo Sportivo, 28 de janeiro de 1929. Álbum de recortes do CAP - 1929, s/p. 
615 A Gazeta, 19 de abril de 1929. Álbum de recortes do CAP - 1929, s/p. 
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A solução da divisão do futebol paulista também passava pela questão 

financeira, a popularização do futebol propiciava belas rendas. O discurso em prol do 

amadorismo era contraditório com a necessidade de receitas, a APEA entendia isso, 

portanto cada vez mais aceitava o falso amadorismo, a própria LAF teve como fator de 

atração, aos pequenos clubes, a divisão por igual das rendas dos jogos. A Folha da 

Manhã analisou o momento ao fazer uma comparação com o futebol do passado: 

 

Com todo esse progresso, entretanto, o esporte mudou de feição. 

Popularizou-se. Perdeu assim o prisma idealista. Materializou-

se. Começou a ser encarado como fonte de renda. Essa feição se 

caracteriza em frases, como as que há alguns meses ouvimos em 

uma reunião solene, de um prócer esportivo: “dinheiro”, 

“dinheiro”, “dinheiro”. “São as três coisas de que precisa a 

nossa entidade”. São palavras textuais, que caracterizam uma 

época616. 

 

 A divisão também trazia desvantagens em relação aos cariocas, seu futebol, 

sobre o controle da AMEA, ganhava mais projeção nacional e importância política, pois 

controlavam a CBD e influenciavam as outras praças esportivas.  

 Impossibilitados de jogar contra os cariocas, os paulistas tinham que buscar um 

entendimento, ou perder projeção nacional, a própria câmara de vereadores tentou 

unificar o futebol em São Paulo, o seu presidente – o major Luís Fonseca – fez várias 

tentativas de construir um acordo617. As negociações ocorriam de forma vagarosa, nesse 

ínterim Antônio Prado Junior anunciou a criação da Federação Nacional de Futebol, 

depois Confederação Brasileira de Futebol (CBF)618, uma entidade paralela à CBD, 

formada pela LAF e pela LMDT619. O jornal O Diário da Noite620 publicou uma 

entrevista de Virgílio Guimarães – representante da LAF – sobre a nova entidade 

esportiva que iria buscar o abrigo da FIFA com o apoio da confederação sul 

americana621.  

 A CBF tinha como presidente Manuel Lacerda Franco, junto a ele estava 

Oswaldo Gomes, presidente da LMDT, mas que foi símbolo como atleta do 

                                                 
616 Materialismo e Idealismo - Walter Egas. Folha da Manhã 20 de junho de 1929. Álbum de recortes do 

CAP - 1929, s/p. 
617A tarde, 21 de maio de 1929, A tribuna, 29 de maio de 1929 e A Gazeta 29 de maio de 1929. Álbum de 

recortes do CAP - 1929, s/p. 
618 Não confundir com a atual Confederação Brasileira de Futebol, fundada nos anos de 1980. 
619 Diário da Noite, 24 de junho de 1929. Álbum de recortes de Jornais do CAP - 1929, s/p. 
620 Diário da Noite, 16 de janeiro de1929. Álbum de recortes do CAP - 1929, s/p. 
621 Diário Popular, 10 de maio de 1929. Álbum de recortes do CAP - 1929, s/p. 
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Fluminense, ex-presidente da CBD e defensor ferrenho do amadorismo622. A nova Liga 

é saudada como defensora do puro amadorismo, o São Paulo Sportivo, simpático a 

LAF, saudava a CBF como forma de “combater os parasitas que fizeram do futebol um 

meio de vida e de renda [...] profissionalizam o esporte, procurando corromper todos os 

seus elementos, numa sede de ouro”623. 

 Ao mesmo tempo, a LAF lançou um comunicado retirando-se das negociações 

com a APEA e com major Luís Fonseca pela reunificação do futebol paulista624. A 

atitude da LAF foi duramente criticada por dividir mais ainda o futebol brasileiro e não 

obteve sucesso. O Jornal Folha do Amanhã chamou de risível a proposta e acrescentou 

que: 

 

“Os seus fundadores tão obcecados estão com a sanha de 

extermínio da CBD, da AMEA e da APEA, que se esqueceram 

no título da nova entidade, de seu mais pomposo galão: o de  

“amadores”.625 

 

 Outro periódico paulista, o Diário da Noite, publicou uma charge de Antônio 

Prado de olhos fechados, recusando-se a enxergar a situação, o dirigente foi tratado 

como intransigente (Figura 42). 

 
Figura 42626 

                                                 
622 O Estado de São Paulo, 27 de junho de 1929. Álbum de recortes de Jornais do CAP - 1929, s/p. 
623 São Paulo Sportivo, 01 de setembro de 1929. Álbum de recortes de Jornais do CAP - 1929, s/p. 
624 O Estado de São Paulo, 26 de junho de 1929. Álbum de recortes de Jornais do CAP - 1929, s/p. 
625 Folha da Manhã, 25 de junho de 1929. Álbum de recortes de Jornais do CAP - 1929, s/p. 
626 Diário da Noite, 24 de maio de 1929. Álbum de recortes de Jornais do CAP - 1929, s/p. 
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 As atitudes da LAF acabaram por fortalecer a APEA. Em entrevista, o Major 

Luís Fonseca e o presidente da APEA – Elpidio de Paiva Azevedo – afirmaram que 

iriam continuar tentando, mas que a situação estava muito difícil627. No Rio, os jornais 

cariocas diziam que a Confederação Brasileira de Futebol acirrava as diferenças e era 

resultado das vaidades de seus dirigentes628. Para a imprensa carioca, a associação com 

a Liga sul-americana era impossível, pois só poderia haver jogos entre elas com a 

autorização de uma Liga reconhecida pela FIFA, no caso somente a CBD estava 

liberada para realizar jogos ou torneios com equipes internacionais629.   

 Apesar disso, a cidade de São Paulo recebeu a visita de clubes da Itália 

(Bologna) e da Hungria (Ferencravos), que jogavam com equipes das duas Ligas, os 

times europeus venceram também a seleção da LAF e o Paulistano. Para Friedenreich, 

as derrotas aconteceram pela divisão do futebol paulista630. 

 O contexto econômico desfavorável contribuía para a decadência da LAF.  No 

fim de 1929, a crise financeira afetou as exportações de café, grande parte dos 

associados do Paulistano eram cafeicultores, a própria família Prado foi diretamente 

prejudicada com a crise deixando de injetar dinheiro em uma Liga cada vez menos 

prestigiada, o que impedia a manutenção da LAF que não dava lucro e precisava do 

financiamento dos associados para amenizar seus prejuízos. 

 Conforme a LAF foi enfraquecendo, vários jogadores deixaram os clubes para 

atuar pela APEA que estava de portas abertas para recebê-los. Em setembro de 1929, o 

atacante Anphiloquio Marques, chamado de Filó, deixou o Paulistano e foi para o 

Corinthians, o caso ganhou repercussão por Filó ser filho de Manuel Marques, segundo 

tesoureiro da LAF631. O fato apenas exemplifica o que ocorreu durante todo o ano de 

1929.  

O exemplo de Filó é bom para demonstrar que o insucesso da LAF aconteceu 

devido à insistência de seus dirigentes em manter o futebol amador em um momento em 

que estava sendo questionado, enquanto na APEA, apesar de dizer-se amadora, permitia 

a prática do falso amadorismo por clubes e jogadores, o desejo dos jogadores de serem 

                                                 
627 Diário da Noite, 27 de junho de 1929. Álbum de recortes de Jornais do CAP - 1929, p164 e 165. 
628 O Globo, 14 de agosto de 1929. Álbum de recortes de Jornais do FFC - 1929, s/p. 
629 Jornal do Commercio, 18 de agosto de 1929.  Álbum de recortes de Jornais do CAP - 1929, p164 e 

165. 
630

 A Gazeta, 19 e 20 de agosto de 1929. Álbum de recortes de Jornais do CAP - 1929, s/p. 
631 O Estado de São Paulo, 20 de setembro de 1929. Álbum de recortes de Jornais do CAP - 1929, s/p. 
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remunerados os afastava da LAF, que só dava a eles o material de jogo enquanto na 

APEA eles poderiam receber gratificações por jogos mesmo que disfarçadamente, o que 

atraía principalmente os atletas menos abastados. Aos poucos, os melhores jogadores 

foram deixando a LAF e indo para clubes da APEA.  

A briga prejudicou o futebol de São Paulo, pois impedia uma visibilidade 

maior de suas equipes. Diferente, o Rio de Janeiro possuía disputas acirradas, 

principalmente com a ascensão do Vasco da Gama, time da colônia portuguesa com 

forte infiltração nos subúrbios cariocas. Enquanto os times do Rio recebiam convites 

para jogos fora do Estado, os paulistas ficavam esquecidos, isso contribuiu para que o 

futebol carioca ganhasse uma expressão nacional maior do que o paulista. 

Tudo isso foi aos poucos minando as pretensões da LAF e do próprio 

Paulistano, para o clube restava poucas opções, ou voltava para a APEA em uma 

situação de pouco prestígio político ou ficaria cada vez mais isolado em uma Liga 

esvaziada e sem representação. 

 

4.4 - Fim do futebol no Paulistano e a pacificação paulista. 

 

No final de 1929, em meio a crise econômica que atingiu o capitalismo ocidental 

e colocou em  risco as exportações de café e o próprio predomínio dos paulistas no 

cenário nacional, o Paulistano tomou a decisão de abandonar o futebol, considerado 

maculado pela desordem e anarquia. No curto discurso oficial foi dito que seus 

associados não se identificavam mais com um esporte que perdia sua nobreza com a 

presença de elementos “impuros” em sua prática, que aceitavam jogar por dinheiro.  
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Figura 43632 

 

Em seu campo, no Jardim América, com bom público, o Alvirrubro jogou sua 

última partida em 15 de novembro de 1929, impondo um 6x1 sobre o Antárctica 

Futebol Clube, com gols de Milton (4), Friedenreich e Luísinho para o mandante, e 

Spitaletti para o time da Moca633 (Figura 43). 

Muitas foram as tentativas de explicar a atitude do Paulistano. A interpretação 

mais comum e difundida pelo clube e grande parte da imprensa, representada 

principalmente por Thomas Mazzoni da Gazeta Sportiva, é que o Paulistano não 

aceitava o processo de profissionalização do futebol, pois feria os ideais que levaram à 

sua fundação em 1900. Para o jornalista, o Paulistano foi fiel aos seus princípios ao 

abandonar o futebol (Mazzoni, 1950:219).  

Ao partimos para as fontes do clube, entendemos que a resolução foi 

comunicada sem grande alarde. Estranhamente, o fato não foi mencionado em seu 

relatório de 1929. Nele, as vitórias do futebol eram descritas sem nenhum comentário 

especial, o que nos leva a crer que talvez a decisão não fosse definitiva. Somente em seu 

                                                 
632 Foto do time no último jogo do Paulistano. Relatórios dos trabalhos sociais do CAP correspondentes 

ano de 1929, publicado em 31 de janeiro de 1930, p9. 
633 Sua última formação: Nestor; Clodô; e Bartô; Romeu, Rueda e Abate; Luísinho, Joãozinho, 

Friedenreich, Milton e Zuanella. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Antarctica_Futebol_Clube
http://pt.wikipedia.org/wiki/Antarctica_Futebol_Clube
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relatório do biênio 1930 e 1931, publicado em janeiro de 1932, é que o clube lamentou 

o fim do departamento de futebol por ter sido o esporte fundador, mas que ele “deixou 

de corresponder aos propósitos que animavam o desenvolvimento dos diversos esportes 

cultivados neste club634”. O profissionalismo foi citado como uma das causas do fim do 

futebol no clube na revista do CAP em agosto de 1930. “Considerando inteiramente 

perdido o organismo futebolístico paulista, em virtude do vírus da anarquia, 

profissionalismo e outras mazelas que o infeccionavam635”. Pela citação o principal 

problema era o “vírus da anarquia” e o profissionalismo associado a outras mazelas. 

Sem, dúvida o profissionalismo pesou na decisão, porém não pode ser considerado 

como o único fator. Na carta em que o clube despediu-se oficialmente, assim como nas 

entrevistas aos meios de comunicação especialmente em A Gazeta636 e O Estado de São 

Paulo637, Antônio Prado levantou uma série de questões, mas não citou especificamente 

o profissionalismo como a maior causa, concentrou seu discurso nos desmandos, 

incompetências e irregularidades técnicas que havia tentado corrigir sem sucesso.  

A questão da desmoralização administrativa e a indisciplina apareciam muito mais 

no discurso do clube do que o profissionalismo em si. Prado fez algumas considerações 

sobre o regulamento de inscrição de jogadores que mesmo discordando preferiu aceitar 

quando era presidente da APEA, para obter a conciliação. Segundo o dirigente, a 

reforma dos estatutos em 1924 foram no intuito de atender interesses de outros clubes 

em especial o Palestra.  Defende-se ao dizer que tentou manter seu espírito aberto a 

negociações, mas foi obrigado a fundar a LAF em 1926 para pôr em prática seus ideais 

esportivos638. Em 1951, o presidente – em entrevista ao jornal O Estado de São Paulo 

ao fazer um retrospecto de sua vida e do clube – afirmou que não condenava o 

profissionalismo, entretanto a sua aceitação levaria ao prejuízo de outras atividades 

esportivas amadoras o que de fato aconteceu com os outros clubes em que elas 

desapareceram ou empobreceram639.  

 O profissionalismo era uma das questões de discordância. Para o clube e seu 

dirigente, a maior justificativa para a fim do futebol no Paulistano era moral, resultado 

                                                 
634 Relatórios de trabalhos sociais do CAP referentes ao biênio 1930-1931. 31 de janeiro de 1932, coluna 

“Futebol”, s/p. 
635 Revista do CAP, 01 de agosto de 1930, p58. 
636 A Gazeta, 09 de janeiro de 1930. Álbum de recortes de Jornais do CAP - 1930, s/p. 
637 O Estado de São Paulo, 12 de janeiro de 1930. Álbum de recortes de Jornais do CAP - 1930, s/p. 
638 Ibidem. 
639 Id. 29 de dezembro de 1951, p4. Arquivo do CAP  e Amaral:1977:141. 
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dos desmandos contrários aos ideais do amadorismo, o profissionalismo mascarado era 

resultado disso. Além disso, outras razões de ordem pragmáticas contribuíram para a 

decisão. 

A versão consolidada por Mazonni tornada senso comum, que atribuiu a defesa 

do amadorismo como fator principal para a atitude do clube, não explica por que este 

abandou totalmente a prática do futebol, não o mantendo nem como modalidade 

amadora interna, o que seria natural para um clube que teve o futebol como seu mais 

glorioso esporte até então. Segundo Fernando Azevedo do Amaral (1977:60), o campo 

foi destruído após 1929, pois os sócios quase não praticavam mais o futebol. Essa 

afirmação demonstra que a decisão não passava apenas por uma questão de princípios, 

mas foi também uma decisão que refletia um desinteresse dos sócios pela prática desse 

esporte, nesse sentido é preciso observar os desejos da comunidade que compunham o 

quadro associativo do Paulistano. 

 Nos relatórios de 1928, apreendemos que a frequência mensal de sócios para a 

prática do futebol variava de 122 a 143, enquanto a ginástica era entre 250 a 700 

(masculino) e 150 a 350 (feminino), o tênis em torno de 550 (homens) e 50 a 150 

(mulheres). O principal esporte era a natação que tinha uma frequência mensal de 1800 

a 2000 (masculino) e 800 (feminino). O futebol só estava à frente da pelota com 

frequência de 95 a 130 sócios640. 

No ano seguinte essa queda continuou. Em 1929, o esporte mais procurado pelos 

associados continuou sendo a natação com 19.598 frequências anuais, seguido do 

atletismo (11.176), a ginástica (9.794) e o tênis (8.943). O futebol aparece em 5º lugar 

com 2.781 frequências anuais, só ficando à frente da esgrima (1096) e da pelota (488)641 

(Figura 44).  

                                                 
640 Relatórios dos trabalhos sociais do CAP correspondentes ano de 1928, publicado em 31 de janeiro de 

1929, p49, 51, 53, 55 e 63. 
641 Relatório dos trabalhos sociais de 1929. 
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Figura 44642 

Outro viés explicativo não utilizado para analisar a decisão do clube é o 

econômico. Ao observarmos as receitas do clube entre 1925 e 1930, período de duração 

da LAF, encontramos dados que explicam o desgaste do futebol dentro do Paulistano.  

 

Tabela 3: QUADRO FINANCEIRO DO C A PAULISTANO643 (valores em contos 

de réis) 

Ano Sócios Saldo do 

futebol 

Receitas de 

mensalidade 

Receitas de 

joias 

Saldo líquido 

(receitas e 

despesas) 

1925 1668 30.659$500 216:5800$000 49:850$000 101:218$100 

1926 1956 - 14:351$000 233:715$000 117:350$000 87:268$100 

1927 2179 - 13:104$600 284:270$000 98:925$000 525:496$400 

1928 2247 - 14:528$100 472:836$000 65:425$000 66:208$400 

1929 2270 - 29:437$800 421:270$000 68:750$000 8:338$100 

1930 2970  - 1:138$000 529:180$000 24:300$000 161:640$400 

                                                 
642 Relatórios de trabalhos sociais do CAP referentes ao ano de 1929, publicado em 31de janeiro de 1930, 

p15. 
643 Relatórios dos trabalhos sociais do CAP correspondentes ano de 1929, publicado em 31 de janeiro de 

1930, p84-85. O clube possuía outras receitas como taxa para práticas de esportes, aluguel de suas 

dependências, entre outras. A queda na receita líquida entre 1928 e 1929 ocorreu por obras e pagamento 

de dívidas. 
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 Pelos relatórios financeiros, as despesas com o futebol superavam as receitas, o 

saldo da arrecadação com o futebol que era de 30:659$500 antes da criação da LAF, 

passou a acumular um prejuízo de 14:351$000 já no primeiro ano de existência da nova 

associação. A principal fonte de receita do clube continuava a ser as mensalidades, 

seguida das joias pagas pelos novos sócios, estas, ao contrário, cresciam a cada ano. 

Tais números nos permite perceber que o futebol no Paulistano já não era um esporte 

atraente economicamente644. Os totais brutos arrecadados foram de 520:876$600 e 

499:153$700 nos anos de 1929 e 1930, vindos basicamente dos pagamentos de joias e 

mensalidades, por esses dados, entende-se mais uma vez que o clube dependia dos seus 

sócios e de suas mensalidades645. 

Podemos concluir que a defesa do ideal amador, foi sem dúvida uma reação ao 

processo de transformação que o futebol passava e o profissionalismo fazia parte dele, 

essa reação tinha como base tradições localizadas que marcavam sua existência e 

estavam ameaçadas, como o associativismo familiar e o ethos aristocrático tão bem 

representados no clube. O profissionalismo trazia uma necessidade de reconhecimento 

do indivíduo pelo seu mérito técnico e não mais pelo seu sobrenome.  

Por outro aspecto, para continuar atuando no futebol, o Paulistano teria que 

desistir do ideal amador, mesmo que mantivesse uma equipe amadora, não teria 

condições de competir com os quadros que utilizavam jogadores remunerados. Para 

continuar competindo em alto nível, o clube teria que fazer investimentos financeiros, 

contratando atletas e adotando o profissionalismo. Essa atitude, além de ir contra seus 

ideais, esbarrava no desinteresse dos sócios com o futebol.   

Politicamente a criação da LAF, que seria uma forma de resistência, fracassou. 

O que fez com que o clube perdesse a liderança que sempre teve no futebol paulista. O 

retorno a APEA seria a admissão da derrota perante seus rivais, o clube retornaria 

submetido aos interesses dos dirigentes da APEA a quem tanto combatera. Desistir do 

futebol seria uma forma de não sofrer essa humilhação, preservar a honra falava mais 

alto nesse momento. 

                                                 
644 Correio Paulistano, 05 de setembro de 1930. Álbum de recorte de jornais do CAP- 1930, s/p. 
645 Relatório dos trabalhos sociais de 1929 e Correio Paulistano, 05 de setembro de 1930. Álbum de 

recorte de jornais do CAP - 1930, s/p. 
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 Os dados que analisam o perfil dos associados, a questão econômica e o quadro 

político permitem-nos lançar novas perspectivas para explicar o porquê da decisão do 

clube em encerrar o departamento de futebol, demonstrando que esta ia além de uma 

disputa (amadores versus profissionais). 

Em seu livro de memórias, Fernando Azevedo do Amaral (1977) afirmou que 

muitos sócios, torcedores do futebol, deixaram o clube. Entretanto, apenas 60 sócios 

foram participar da fundação do São Paulo da Floresta, mesmo assim nem todos 

deixaram de ser sócios do Paulistano. O próprio Fernando do Amaral foi um deles.  

De fato, os relatórios demonstram uma queda de associados. Em 1929, o clube 

possuía 2270 sócios, em 1930 após uma campanha associativa subiu para 2970. Todavia 

o número de associados voltou a cair, em 1931 para 2630, em 1933 – 2335 e em 1934 –

1920 sócios (Amaral, 1977: 60). A razão para a queda não se explica pelo fim do 

futebol. Outros fatores devem ser levados em consideração como o momento político 

pelo qual passava o país. O movimento de 1930 e o consequente exílio de Antônio 

Prado e o movimento de 1932, podem ter levado a essa queda, já que o perfil do 

associado do Paulistano pertencia aos setores mais atingidos com as mudanças ocorridas 

no país após 1930. Outra explicação possível pode ter sido o próprio desejo do clube de 

elitizar-se mais ainda, de se tornar uma instituição para poucos, consolidando uma 

imagem até hoje cultuada no imaginário esportivo, dessa forma o futebol, pelo seu 

caráter popular não estaria nos planos do clube, nem como atividade interna.   

Em suas memórias Fernando Amaral (1977:60) relembra as diversas tentativas 

de restabelecer o futebol amador no clube, mas todas foram rejeitadas por Antônio 

Prado. Para ele e Mario Cardim, o futebol havia perdido suas virtudes morais por isso 

não se justificava mais sua existência. Entretanto a decisão não foi unânime, Para 

Mazzoni, a decisão não agradou aos jogadores que desde 1926 continuaram fiéis ao 

clube sem transferirem-se, não podendo atuar pela seleção paulista e brasileira.  

 

Não se conformavam, porém, com esse lamentável 

desaparecimento, vários dos mais influentes e dedicados 

associados do Grêmio do Jardim América. Quem por sua vez, 

tinha o mais integral apoio da massa dos adeptos da turma de 

Friedenreich (Mazzoni, 1950:221). 

 

Com o fim do futebol, o clube passou a dedicar-se a outros esportes como o 

tênis, natação e o atletismo, onde seus atletas destacaram-se.  Na natação, Helena Salles, 
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filha de Rubens Salles era notável na “Travessia de São Paulo a nado”, promovida por 

“A Gazeta”. Max Define – outro atleta do clube – terminou em 1º lugar empatado com 

João Havelange, representante do Fluminense (Amaral, 1977:61). 

As disputas internas em uma agremiação reflete a descontinuidade entre as 

pretensões do núcleo dirigente e parte da base que a compõe. No caso do paulistano, 

não havia espaço de resistência, em virtude da forte influência de Antônio Prado Júnior, 

isso não significava que não houvesse discordâncias. Em meio à impossibilidade de 

alterar a coloração do ambiente, os descontentes, em minoria, preferiram abandonar a 

luta e continuar a praticar o futebol em outros campos.   

Enquanto existiu a superioridade do Paulistano no futebol foi incontestável, ela 

não aconteceu somente pelos bons jogadores. Apesar de defensor árduo do amadorismo, 

desde 1917 o clube não poupava esforços para trazer treinadores estrangeiros inovando 

em uma época que os seus rivais sequer pensavam nisso, sendo dirigidos por comitês 

formados por jogadores e dirigentes. Simbolicamente a permanência no futebol do 

Paulistano com sua estrutura amadora até 1929, enquanto clubes como ele já tinham 

desaparecido ou se transformado, representou a resistência de um determinado tipo de 

futebol fidalgo e distinto, em um momento que clubes como o Fluminense já haviam, na 

prática, sucumbido à popularização e ao profissionalismo. Seu desaparecimento 

simbolizou o fim de uma época, da primeira fase do futebol brasileiro, um futebol de 

nomes e famílias, quando os jogadores eram mais conhecidos pela sua influencia social 

do que pelas qualidades técnicas. Essa imagem foi perpetuada pela maioria das 

publicações que abordam o clube e sua história. 

O que prevaleceu na constituição da memória do Paulistano foi um discurso 

heroico de resistência, em favor da manutenção do amadorismo no futebol e nos 

esportes, escamoteando que sua dissolução foi na realidade, uma atitude radical 

mediante a derrota política que não quis reconhecer.  

Após o fim do futebol, ocorreu uma reformulação no espaço do clube. Em 01 de 

agosto de 1930 a Revista do CAP escrevia:  

 

Considerando inteiramente perdido o organismo futebolístico 

paulista, em virtude do vírus da anarquia, profissionalismo e 

outras mazelas que o infeccionavam – o Paulistano extinguiu 

sua secção de soccer. No lugar do tapete verde do gramado de 

seu campo de futebol, resolveu colocar as canchas rubras do 
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nobre esporte da raqueta. E, assim, uma avenida partirá do 

terraço do edifício sede em direção à pista de atletismo646.  

 

 O campo, as arquibancadas e, junto com elas, as árvores de eucaliptos foram 

destruídos e em seu local foram construídas oito quadras de tênis. O clube fundou 

a Sociedade Harmonia de Tênis. Em 1931, foi levantado um ginásio coberto, o 

Paulistano passou a investir maciçamente em esportes amadores. Possuindo quase 3.000 

sócios647, contava com times de diversas modalidades esportivas, possuía a única quadra 

no Brasil de pelota basca. Do ponto de vista social, tornou-se um espaço cada vez mais 

exclusivo e caro na cidade de São Paulo e até mesmo do País, imprimiu regras rígidas 

aos sócios que perduram até hoje como, por exemplo, a proibição de trajar qualquer 

calçado que não seja sapato em seu salão principal.  

No mesmo dia em que o Paulistano anunciou sua saída do futebol, a LAF fez 

uma assembleia para definir seu futuro, acreditava ainda que era possível a reversão da 

situação da agremiação de Antônio Prado Junior, por isso condicionou a sua existência 

à manutenção do Paulistano, afirmando que a saída do “veterano club do Jardim 

América” levaria a uma “crise mais séria, a qual prejudicará a própria Associação 

Paulista”648. O jornal chamou a atenção que esse era um velho desejo do clube que por 

três vezes abandonou a Liga no passado, mas que atendendo aos pedidos de 

permanência voltou atrás, dessa forma o jornal fazia mais um apelo para que o clube 

revesse sua atitude. 

Conforme a decisão do Paulistano se consolidava, tornava-se mais fácil um 

entendimento entre as Ligas. O jornal A Gazeta Esportiva, através de Casper Líbero, foi 

intermediária do retorno dos clubes da LAF para a APEA, as reuniões eram realizadas 

na própria sede do jornal. Clubes como o S. C. Internacional, São Bento e C. A. Santista 

pediram sua filiação à APEA. Sem a presença do Paulistano, a LAF não fazia mais 

sentido e o restante dos clubes retornou, o que possibilitou o encerramento da longa 

cisão649. 

 

 

 

                                                 
646 Revista do CAP, 01 de agosto de 1930, p58. 
647 Ibidem. 
648 O Estado de São Paulo, 31 de dezembro de 1929. Álbum de recortes de Jornais do CAP - 1929, s/p. 
649 A Gazeta, 23 de dezembro de 1929. Álbum de recorte de jornais do CAP - 1929, s/p. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Sociedade_Harmonia_de_T%C3%AAnis
http://pt.wikipedia.org/wiki/Pelota_basca
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4.4.1 - Fundação do São Paulo F. C. 

 

Mesmo com as atividades futebolísticas encerradas, alguns diretores do 

Paulistano continuaram a atuar politicamente no futebol paulista, não concordando com 

a decisão de acabar com o esporte, mas sem força para enfrentar Antônio Prado Junior 

dentro do clube, nomes como Edgar de Souza, Alberto Caldas, Benedito Montenegro, 

Mesquita Filho e outras pessoas de nítido destaque social como empresários, bacharéis e 

políticos, descobriram uma fórmula de criar um clube que substituísse o Paulistano no 

futebol (Salun, 2007:84-85). Após algumas negociações, acertaram uma fusão com a A. 

A. Palmeiras que possuía o campo da Floresta e fundaram um novo clube. Dessa união 

nasceu em 1930, o São Paulo F. C. ou São Paulo da Floresta que uniu o vermelho do 

Paulistano ao preto do A. A. Palmeiras, como o branco era comum aos dois, ficou um 

clube tricolor que coincidia com as cores da bandeira do Estado. 

 Thomaz Mazzoni (1950:221) reproduziu a edição da A Gazeta, de 28 de janeiro 

de 1930, que noticiou a reunião que fez surgir o São Paulo F. C.   

 

Ontem às 14 horas, reuniram-se à praça da República, 28, sócios 

do A. A. Palmeiras e do C.A. Paulistano para o fim especial de 

fundarem um novo clube que representasse condignamente a 

cidade de São Paulo em competições esportivas. Foi convidado 

a assumir a presidência o dr. João de Oliveira Barros, que foi 

secretariado pelo dr. Luís Fernando Amaral.  

 

Luís Fernando do Amaral, o Zonzo, era membro importante da diretoria do 

Paulistano, sua participação demonstra que não houve uma unanimidade sobre o fim do 

futebol no clube, ele mesmo associou-se à nova agremiação, mas isso não impediu que 

Fernando fosse presidente do Paulistano nos anos 1960 como principal continuador do 

legado de Antônio Prado Junior. 

  Entre os jogadores que aderiram ao novo time estavam: Nestor, Clodô, Barthô, 

Sergio, Mario Andrada, Friedenreich, Joãozinho e Cassiano Passos, os demais entraram 

depois (Mazzoni, 1950:221). O novo clube não teve problemas em ser aceito na APEA 

e logo entrou no principal campeonato sem disputar as divisões inferiores, sendo 

beneficiado com o novo rearranjo que unificou o futebol paulista com o fim da LAF. O 

São Paulo já nasceu como uma grande força rivalizando com o Palestra e o Corinthians, 

foi vice-campeão no ano de estreia perdendo o título para o Corinthians que contou com 
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Filó, ex-jogador do Paulistano. Não demorou muito para o novo clube conquistar seu 

primeiro título já em 1931.  

O São Paulo não era avesso à remuneração dos jogadores e aderiu à ideia da 

profissionalização como forma de moralização do futebol evitando o falso amadorismo. 

Na nova conjuntura, Friedenreich manifestou publicamente seu apoio ao 

profissionalismo, assinando uma mensagem de apoio ao regime, seguido de vários 

outros jogadores entre eles ex-atletas do Paulistano como Formiga (Duarte, 2012). 

 É importante ressaltar que o São Paulo F. C., atravessou grande crise financeira 

e foi extinto em 1935. Após fundir-se com o Tietê Esporte Clube foi refundado com o 

mesmo nome, este novo clube é que deu origem ao atual São Paulo F. C., que assim 

como o Fluminense é conhecido como tricolor e construiu seu imaginário no futebol 

paulista como um time de elite, continuador da velha tradição do Paulistano. O novo 

clube – assim como o Fluminense – adaptou-se à nova lógica esportiva imposta ao país 

após o movimento de outubro de 1930, que depôs o presidente da república e sócio do 

Paulistano Washington Luís.  

 

4.5 - O esporte na conjuntura varguista: profissionalização e intervenção do 

Estado. 

 

Três dias antes da vitória brasileira contra a Bolívia, na Copa do mundo de 1930, 

João Pessoa, candidato a vice-presidente na chapa opositora encabeçada por Getúlio 

Vargas e derrotada nas eleições presidenciais de março de 1930, foi assassinado650. O 

crime foi motivado por questões pessoais ligadas à política local da Paraíba, entretanto 

adquiriu características nacionais. O assassinato foi a senha para o início de uma 

articulação para a tomada de poder que culminou no movimento militar de 03 de 

outubro que depôs Washington Luís e colocou Getúlio Vargas no poder. A Revolução 

de 1930 desencadeou a queda do poder dos grandes cafeicultores ao orientar um novo 

interesse nacional marcado pela forte presença do Estado na vida do país que alterou 

profundamente seus rumos nos 15 anos seguintes (Ferreira & Pinto, 2003). 

O movimento revolucionário de 1930 teve na questão da nacionalidade uma 

estratégia para a consolidação de um novo Estado centralizado que se baseava na 

inclusão da cidadania aos trabalhadores através do reconhecimento dos direitos sociais, 

associado a um discurso de integração social. Nesse modelo o esporte continuou a ser 

                                                 
650 João Pessoa foi assassinado em 26 de julho de 1930. 
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um espaço essencial na consolidação da nacionalidade. Para Hobsbawm, a relação entre 

esporte e nação no período entre guerras constituía peça fundamental para o crescimento 

do sentimento nacional. 

 

Entre as duas guerras, o esporte como um espetáculo de massas 

foi transformado numa sucessão infindável de contendas, onde 

se digladiavam pessoas e times simbolizando estados e nações, o 

que hoje faz parte da vida global (Hobsbawn, 1990:170). 

 

Ligado ao grupo político de Washington Luís, Antônio Prado Junior foi preso no 

Forte de Copacabana. Embora não estejam claros os motivos de sua prisão, sofreu 

acusações de corrupção. Obrigado a partir para a Europa, teve um exílio curto, e 

retornou ao Brasil em 1932. Enquanto esteve fora, cada diretor assumiu uma seção do 

Paulistano e ele foi mantido presidente mesmo durante a perseguição política. Na 

prática, quem administrou o clube nesse período foi seu primeiro vice-presidente, 

Fernão Sales. 

 Ao analisar o Brasil dos primeiros anos da década de 1930, Boris Fausto (1977) 

concluiu que foram tempos bastante conturbados. No campo político, o governo 

provisório enfrentou diversas crises originadas nas complexas articulações entre os 

diversos grupos políticos, vitoriosos e derrotados do movimento de 1930.  As bandeiras 

modernizantes propostas pela Aliança Liberal já não aglutinavam mais as lideranças 

militares. Os tenentes, as oligarquias, os cafeicultores paulistas, além de lideranças civis 

e sindicais pressionavam o governo por reformas sociais e o retorno mais rápido 

possível à vida institucional. 

O governo provisório reafirmou seu compromisso com o tenentismo e com os 

aliados civis simpáticos à centralização política, mas não pôde calar-se perante a 

necessidade de reconstitucionalização do país. As medidas centralizadoras despertavam 

reações entre as oligarquias regionais que se manifestaram na Revolução 

constitucionalista de 1932 em São Paulo. 

O Paulistano deu total apoio ao movimento constitucionalista, participou 

diretamente da campanha abrindo um posto de alistamento. Setenta sócios participaram 

no batalhão esportivo. Cada soldado recebeu do clube uma farmácia portátil de 

emergência. O campo de Atletismo foi transformado em campo de instrução, a 

lavanderia passou a servir à Cruz Vermelha e as sócias faziam costuras para os 

soldados. O ginásio foi transformado na Quarta Subdivisão de Policiamento Civil de 
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Emergência. Na campanha de “Ouro pelo bem de São Paulo” os sócios doaram alianças, 

brincos, pulseiras, broches; e o próprio clube cedeu seus troféus651 (mais tarde 

resgatados). Fernão Salles que se alistou como voluntário e morreu pela causa, foi 

homenageado como um herói, uma praça de esportes foi batizada com seu nome, além 

de uma placa colocada no salão nobre. Mario Cardim, segundo em comando no clube, 

teve que deixar o Brasil por participar do movimento. Também morrem ainda mais 

cinco sócios de sobrenomes famosos como: Prudente Meireles de Moraes, Lauro de 

Barros Penteado, Mario Augusto Muniz de Aragão, Clineu Braga Magalhães, 

Agostinho Pereira de Oliveira. Esses mortos, derivados de importantes famílias que 

exerceram forte influência política na história republicana, demonstra que o Paulistano 

continuava articulado à elite política da sociedade paulistana. Assim como Fernão 

Salles, todos foram homenageados com uma placa no salão nobre do clube com os 

dizeres: “Aos seus consócios mortos por São Paulo, homenagem do C. A. Paulistano” 

(Amaral, 1977: 62). 

No âmbito esportivo geral, houve a suspensão do campeonato paulista até 

novembro, muitos jogadores aderiram à causa como Friedenreich que doou todas as 

suas medalhas conquistadas em sua carreira, além de alistar-se nas forças paulistas 

como sargento em um batalhão de 800 esportistas, o craque chegou a ser dado como 

morto, o que não passou de um boato (Duarte, 2012). 

O movimento de 1932 consistiu na tentativa da aristocracia paulista em retomar 

a autonomia estadual. Os bandeirantes paulistas652 vestiram as fardas por e para São 

Paulo em um movimento que na realidade extrapolava o Estado e ideologicamente 

contrapunha democracia e o autoritarismo (Vidigal, 2004). A vitória varguista, sem o 

apoio dos tenentes desarticulados e divididos, fortaleceu o projeto autoritário do 

presidente, mas não conseguiu calar as vozes que exigiam a convocação da Assembleia 

Nacional Constituinte. Com a oposição subjugada pela vitória militar ou dividida, o 

governo provisório pôde articular-se para o controle da assembleia que elegeu Vargas 

indiretamente em 1934 (Fausto, 1977). 

Já a posição do Fluminense durante o movimento, seguiu a tendência dos clubes 

da capital de dar apoio ao governo central, sem, portanto, tomar partido oficial. Arnaldo 

                                                 
651 A Plateia, 08 de setembro de 1932. Álbum de recorte de jornais do CAP – 1932, s/p. 
652 A obra de Antônio Alcântara Machado, Vida e morte de um bandeirante, publicada em 1928 teve 

grande influência neste momento, por resgatar a história de São Paulo feita por homens comuns ajudando 

a construir a cidade industrial (Machado, 1978). 
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Guinle manteve relações de cordialidade com Getúlio e concedeu a este o título de 

presidente de honra do Fluminense (Pereira, 2000:336). O clube foi visitado pelo 

presidente Vargas em junho de 1932 na comemoração do “Dia Olympico do 

Fluminense”, ao som de banda de música e homenagens dos escoteiros do clube, 

conforme observamos na figura abaixo (Figura 45). 

 

. 

Figura 45653 

Enquanto o Paulistano apoiava o levante contra Getúlio, no mesmo período o 

Fluminense abria seus salões e homenageava o presidente provisório da República. 

Fluminense e Paulistano estavam mais uma vez em lados opostos, a atitude do tricolor 

carioca não era gratuita, na disputa pelo profissionalismo e controle da CBD, Getúlio 

poderia servir como mediador da questão. 

Em um momento de valorização do trabalho, o processo de profissionalização 

do jogador de futebol, ainda não se mostrava consolidado apesar de avançar 

rapidamente, esbarrava nas dificuldades oriundas das disputas pela direção dos esportes. 

As rivalidades entre amadores e profissionais eram refletidas na luta pelo controle das 

associações que administravam o esporte no Brasil.  

Para o governo, o futebol – assim como o samba e outras manifestações 

populares – era uma forma de integração do popular ao seu projeto de construção da 

nacionalidade. Fazia-se necessário articular as elites e as massas da população, voltar-se 

                                                 
653 Figura 45. Visita de Getúlio ao Fluminense F. C. Boletim do FFC, “O Dia Olympico do Fluminense”, 

26 de junho de 1932, p37. 
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para o povo em suas mais genuínas manifestações. Justificava-se, assim, o processo de 

valorização da cultura popular reconhecida por um estado inovador que se dispunha a 

realizar a união entre elite e povo. Através da intervenção política, aconteceria a 

integração tão sonhada que constituiria a identidade nacional. O futebol era uma desses 

pilares, a profissionalização nesse contexto era uma questão estratégica para um esporte 

que se tornava cada vez mais um evento de massas. 

A transformação do futebol em espetáculo de massas modificou inclusive, a 

forma como a imprensa passou a retratá-lo a partir dos anos 1930. A forma de escrita 

dos textos jornalísticos, as análises técnicas e táticas das equipes, assim como a 

descrição do evento passou a ser mais minuciosa, pois já popularizado o público era 

mais exigente, pois conhecia melhor o esporte, o que exigia informações mais precisas 

dos cronistas (Toledo, 2000). Os jornais e as revistas mudaram sua forma de mostrar o 

futebol com mais imagens do jogo e entrevistas. As inovações tecnológicas que a 

imprensa dispunha eram utilizadas para dar mais dinamismo à cobertura do futebol. 

Tudo isso levava a formação de uma crônica especializada com o surgimento de 

periódicos exclusivos de esportes com enorme destaque para o futebol654. Órgãos como 

o Jornal dos Sports e o Mundo Sportivo no Rio de Janeiro e a Gazeta Sportiva, em São 

Paulo, abrigavam os maiores cronistas desse período como Mario Filho e Vargas Neto 

(no Rio de Janeiro) e Thomas Mazonni, De Vaney e Paulo Varzea (em São Paulo)655. 

Esse arcabouço jornalístico estava empenhado na disputa pela implantação do 

profissionalismo, a maioria dos periódicos esportivos abraçou a causa da 

profissionalização na qual tiveram um papel decisivo. 

O processo de profissionalização foi facilitado pelo contexto da Era Vargas de 

reconhecimento do trabalho como um valor positivo e do enfraquecimento dos clubes 

de futebol, com a saída de seus principais jogadores para os mercados que praticavam o 

profissionalismo. Em um período que a legislação trabalhista ganhava força e o 

trabalhador assumiu o papel de cidadão656, a questão do profissionalismo no futebol, 

                                                 
654 Os principais foram: no Rio de Janeiro, o Jornal dos Sports, fundado em 1931, por Argemiro Bulcão e 

Oséias Motta, foi comprado em 1936 por Mario Filho; e o Mundo Desportivo criado em 1931 por Mário 

Filho, responsável pela parte de esportes de O Globo. Em São Paulo, o principal foi a Gazeta Sportiva, 

fundada em 1926, sobre a direção de Thomas Mazzoni, era um suplemento de A Gazeta, de propriedade 

de Casper Líbero (Couto, 2011). 
655 Posteriormente, surgiram José Lins do Rego, Nelson Rodrigues e Armando Nogueira (Ribeiro, 2007). 

Todos esses autores foram muito influenciados pela obra de Mario Filho, que por sua vez inspirou-se no 

sociólogo Gilberto Freyre. 
656 Sobre a questão da relação entre Getúlio Vargas e os trabalhadores, ver: Gomes (1988). 
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tornou-se um debate natural. A profissionalização do jogador de futebol adaptava-se 

perfeitamente à ordem varguista. A assinatura de um contrato com direitos e deveres 

abria a possibilidade de o clube tratar seus jogadores como funcionários e não mais 

como um sócio, ele não era mais um igual e sim um empregado sujeito às ordens de 

seus patrões, não haveria mais conflitos de identidade. Os negros e os pobres estariam 

dessa forma contemplados e poderiam fazer parte do espetáculo.  

Ademais, a profissionalização trazia outras vantagens como o estabelecimento 

do passe que permitia que o clube acumulasse uma renda com a transferência dos 

jogadores. Para clubes como o Fluminense, a profissionalização não alterava o caráter 

exclusivo de seu associado, muito pelo contrário reafirmava a distinção entre sócios e 

empregados. Tudo isso permitiria ao clube assumir a defesa do regime profissional e 

utilizar a luta contra as agremiações ainda favoráveis a manutenção do amadorismo 

como uma forma de manter seu domínio político no campo esportivo.  

De modo geral, atribui-se ao Vasco da Gama a responsabilidade pela 

implantação do profissionalismo ao remunerar abertamente seus atletas. Entretanto, essa 

versão ignora a liderança do Fluminense e seus dirigentes como articuladores políticos 

desse movimento. Ao acompanharmos esse debate em meio às fontes, é possível 

observar que o clube da Rua Guanabara utilizava todo o seu prestígio para dar ao 

movimento em prol da profissionalização toda a legitimidade, tanto no campo político 

como no campo simbólico.  

 

4.6 - A adoção do profissionalismo no Rio e Janeiro e em São Paulo: o papel do 

Fluminense. 

 

 Em 1930, o Botafogo, um time tipicamente amador, conseguiu vencer o 

campeonato. Desde 1927, com o Flamengo, uma equipe formada somente por amadores 

não vencia o torneio carioca. Em São Paulo, o Corinthians (do artilheiro negro Feitiço) 

sagrou-se campeão no primeiro certame após a unificação. Mas o maior destaque do 

futebol, naquele ano, foi a convocação pela CBD da seleção que iria ao Uruguai, 

disputar a primeira Copa do Mundo. Foram chamados 15 jogadores paulistas, entretanto 

nenhum dirigente daquele estado foi convidado para compor a comissão técnica.  A 

entidade então, recusou-se a ceder os jogadores. O Correio Paulistano referiu-se à 

equipe brasileira que foi à Copa como a “representação carioca no campeonato mundial 
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de futebol”657. Washington Luís, ainda na presidência da República, negou uma verba 

para apoiar a delegação brasileira. “O assunto não interessa ao governo”658. As velhas 

rivalidades continuavam a prejudicar a unidade do futebol brasileiro. A derrota do 

Brasil para a Iugoslávia foi comemorada em São Paulo como uma derrota dos 

cariocas659. 

A crise entre as duas associações se arrastou até a Copa do mundo de 1934, 

entretanto isso não impediu que o futebol fosse consolidado como um espetáculo de 

massa. A própria literatura modernista, em sua segunda fase, deixou de perceber o 

futebol como fenômeno do cotidiano urbano e como meio de expressão estilística, para 

uma perspectiva de representação nacional que foi expressa na participação do Brasil na 

Copa de 1938, quando contou, pela primeira vez, com uma seleção unificada sem as 

divisões que ocorreram nas duas anteriores.  

Em 1931, entretanto, o presidente da CBD era Renato Pacheco. Este não admitia 

o profissionalismo, porém a prática do falso amadorismo estava disseminada, era uma 

questão apenas de oficializá-la. Essa situação só prejudicava aos clubes, sem condições 

de assumir abertamente o pagamento de salários através de um contrato que os vincula-

se a agremiação, os clubes perdiam seus jogadores, Corinthians e Palestra, por exemplo, 

assistiram metade de seus elencos irem para a Europa e América Latina (Mazzoni, 

1950:228). Para o jogador a instabilidade do falso amadorismo tornava atraentes as 

propostas de mercados já estabilizados, isso fica claro no depoimento de Amilcar 

Barbuy – para o livro de Floriano Peixoto – onde fez um relato muito claro sobre o 

futebol naqueles tempos: “Vou para a Itália. Cansei de ser amador no futebol onde essa 

condição há muito deixou de existir, maculada pelo regime hipócrita da gorjeta que os 

clubes dão aos seus jogadores. Reservando para si o grosso das rendas” (Correa, 

1934:127). 

Um passo importante para o desenvolvimento do profissionalismo foi o fim da 

lei dos quatro anos, tempo que o jogador deveria esperar para que pudesse transferir-se 

para outro clube, esta passou a ser apenas de um ano. A mudança da lei foi uma forma 

de tentar combater o êxodo de jogadores para o futebol estrangeiro onde não precisavam 

cumprir tal exigência. 

                                                 
657 O Correio Paulistano, 02 de julho de 1930, p4. 
658 Folha da Manhã, 04 de julho de 1930, p5.  
659 Correio da Manhã, 20 de agosto de 1930, p5. 
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 Aos poucos, tornou-se claro para o Fluminense que se o clube quisesse fazer 

frente aos seus rivais precisaria abraçar o profissionalismo, o que se refletia dentro de 

campo. Em 1931 com um time repleto de jogadores remunerados, o América venceu o 

campeonato carioca enquanto o Fluminense amargava um 5º lugar. 

A questão técnica pesava na decisão do Fluminense de apoiar abertamente a 

profissionalização. A especialização dos treinamentos, a disciplina física e técnica 

exigiam cada vez maiores investimentos e comprometimento do jogador com o jogo e o 

clube. O futebol não poderia mais ser encarado como um simples passatempo, quanto 

mais virava um negócio, mais difícil era manter o amadorismo e mais buscavam-se 

meios de burlá-lo. O técnico Gentil Andrade – que substituiu Luís Vinhais no comando 

do time – queixava-se da falta de harmonia entre os jogadores durante a temporada de 

1932 e das dificuldades que sentia para impor mudanças justamente pelo perfil social 

dos jogadores. 

Minhas credenciais não eram suficientes para impor facilidades 

e captar de pronto a confiança de todos [...] Procurei da melhor 

forma amoldar-me ao que encontrei, a fim de que menos se 

fizesse sentir a transição por que passava a direção técnica da 

sessão de futebol. Fui aceito neste meio de rapazes educados 

com a reserva natural das amizades recentes e preferi 

acompanhar os métodos e costumes já em prática, a apresentar 

reformas que pudessem favorecer saliências de minha parte e 

inspirar possíveis antipatias660.  

 

Não era só no Fluminense que a causa ganhava folego, uma parte da imprensa 

carioca rendeu-se ao profissionalismo –, em especial os jornais O Globo, Rio Esportivo 

e O Dia. Quanto aos jogadores houve quase uma unanimidade a favor, os abertamente 

contrários eram muito poucos. Um dos poucos depoimentos contrários foi o do goleiro 

do Fluminense Osvaldo Veloso para O Globo, em 06 de maio de 1931, em que afirmava 

que “o verdadeiro atleta da pelota não mancha seu caráter nem explora seu clube 

recebendo dinheiro para jogar” 661. 

 O jornalista Thomas Mazzoni afirma que o ano 1932 marcou uma renovação de 

valores com o surgimento de Domingos da Guia e Leônidas da Silva (1950:235), 

jogadores negros que se destacavam e tornaram-se ídolos da torcidas que pagavam para 

                                                 
660 Diários de Training, resumo da temporada de 1932, folhas 43a. Arquivo FFC. 
661 O Globo, 06 de maio de 1931. Álbum de recorte dos jornais do FFC – 1931, s/p. 
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vê-los.  Nesse ano, o campeão paulista foi o Palestra; e no Rio de Janeiro, o Botafogo 

venceu o último campeonato amador (antes da adoção do profissionalismo). 

 Em São Paulo os clubes ligados à APEA foram paulatinamente assumindo o 

profissionalismo, principalmente após a retirada do Paulistano. Na Capital Federal, a 

questão foi mais complexa devido à aproximação de dirigentes dos clubes com a CBD. 

No Rio, o Fluminense passou a apoiar abertamente o profissionalismo em 1932. 

Oscar da Costa substituiu Arnaldo Guinle na presidência do clube em abril de 1931. 

Quando foi presidente da CBD ser opôs ao profissionalismo, entretanto na presidência 

do clube aceitou com reservas a possibilidade do novo regime, de fato quem trabalhou 

para a adoção do profissionalismo foi Arnaldo Guinle, que fora da presidência pôde 

articular com mais desenvoltura a adoção do profissionalismo no futebol. A decisão do 

clube tricolor tornou-se clara após o presidente do América, Gomes de Avelar 

manifestar para o presidente Oscar da Costa o desejo de oficializar o profissionalismo 

no América, pagando salários para seus jogadores, independente do apoio ou não de 

qualquer entidade.  

Logo outros clubes como o Vasco e Bangu optaram pelo novo regime.  A 

situação estava dividida, entre os favoráveis à profissionalização figuravam Oscar da 

Costa, do Fluminense; Gomes de Avelar, do América; Ari Franco, do Bangu; e Manuel 

Joaquim Pereira Ramos, do Vasco. A favor da manutenção do amadorismo: Rivadavia 

Meyer, presidente da AMEA; Paulo Azevedo, do Botafogo; Oliveira Santos, do São 

Cristóvão; e José Oliveira Santos, do Flamengo. 

Os defensores do profissionalismo alegavam a necessidade do novo regime 

devido à exigência de um público pagante de um futebol de melhor qualidade, o êxodo 

dos jogadores e a necessidade de maiores rendas. O profissionalismo permitiria o 

aumento dos preços dos ingressos, pois os dirigentes argumentavam que seria 

impossível construir uma estrutura profissional sem uma receita condizente.  

Os relatórios do Fluminense demonstravam um crescimento das rendas com o 

futebol entre 1926 e 1929 de 130.919$000 para 314:187$000662, a renda aumentava 

quando havia jogos interestaduais ou internacionais, entre 1931 e 1932 ocorreu uma 

queda de 313:348$000 para 116:274$000663. A diminuição justificava-se por não ter 

havido partidas contra times paulistas e estrangeiros. No ano de 1930, o clube arrecadou 

                                                 
662 Relatórios de trabalhos sociais do FFC referentes aos anos de 1926 e 1920, anexo s/p. 
663 Id, referentes aos anos de 1931 e 1932, p10 e 35, respectivamente. 
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144.361$000 com jogos internacionais, no ano seguinte esse valor subiu para 

203:996$00 de renda bruta664. As despesas também subiam, o futebol consumiu 

98.594$000 em 1930665, para 176:444$000 em 1931666. Neste ano o secretario 

Agostynho Fortes reclamou que o clube não conseguiu competir contra equipes que não 

praticavam o amadorismo667.  

O aumento da competitividade no futebol levava a uma necessidade cada vez 

maior de vitórias.  Vencer tornou-se fundamental para a sobrevivência dos clubes que se 

viam obrigados a atrair os melhores jogadores para seus quadros. O que implicou nas 

modificações das barreiras econômicas, sociais e raciais que definiam um “perfil ideal” 

de atletas, para atitudes de oferecimento de dinheiro ou outras vantagens para os 

jogadores, modificando a essência do amadorismo. 

 

Hoje, muito raro, mesmo raríssimo, o clube que possui em sua 

integridade, todos os elementos que praticam o sport pelo sport, 

unicamente visando seus benefícios próprios. Não: nada disso. 

A maioria é profissional, desse profissionalismo mascarado e 

amador. E isso é um mal muito maior do que o profissionalismo 

regulamentado, sujeito a disciplinas e regras poderosas668. 

 

Dentro dos clubes ocorreu uma resistência dos setores defensores do 

amadorismo que não queriam a presença do profissionalismo. No Fluminense, o 

presidente Oscar da Costa assumiu o compromisso de separar o departamento de futebol 

dos demais esportes. O Bangu só aderiu ao profissionalismo depois da garantia do 

presidente do Fluminense de que o clube ia realmente adotar o novo regime. O 

Fluminense por sua liderança política no futebol foi fundamental para o 

profissionalismo no Rio de Janeiro e deixou isso claro no seu relatório de 1932. 

 

Já em convocação extraordinária. Tivermos a oportunidade de 

dar-vos conhecimento da campanha que levantamos em prol da 

regulamentação do profissionalismo no football nacional. 

Já agora, podemos informar-vos do brilhante resultado dessa 

benemérita e moralista campanha que, em boa hora, foi 

levantada pelo Fluminense e apoiada pelos gloriosos e 

beneméritos Clubs Vasco da Gama, América e Bangu. 

                                                 
664 Id, referentes aos anos de 1930 e 1931, p12. 
665 Id, referentes aos anos de 1930, p12. 
666 Id, referentes aos anos de 1931, p30. 
667 Relatórios de trabalhos sociais do FFC referentes aos anos de 1931, p107-108. 
668 Correio Paulistano, 02 de julho de 1930, p8. 



 

367 

 

Nós, os verdadeiros amadores do esporte, procuramos, com 

independência e superioridade de vista, moralizar o esporte, com 

a regulamentação do profissionalismo no football, irritando, com 

isso, os profissionais do esporte que, hipocritamente, exploram o 

amadorismo “marrom”. 

Nosso time de amadores continua coeso e firme, composto de 

brilhantes e dignos esportistas de todos nos conhecidos, 

permanecendo aliás, o mesmo do ano passado, ficando assim 

provado – e é com orgulho que declaramos – que de fato e de 

direito, somos verdadeiros amadoristas669. 

 

Pelo relatório, a decisão de apoio ao profissionalismo era uma questão moral, 

que não podia ficar à parte dos que verdadeiramente amavam os esportes, os 

verdadeiros amadores. O regime do amadorismo estava contaminado pelo falso 

amadorismo “marrom”. Profissionais mesmo, só os dirigentes que exploravam os 

jogadores. O clube deixou claro a seus sócios que já montava uma equipe de 

profissionais, mas não extinguiu o futebol amador que continuaria a existir 

concomitante com o profissional como demonstra a foto com o perfil do time amador de 

1932 (Figura 46). 

Diferentemente do Paulistano, que via no profissionalismo uma ameaça ao 

esporte, por isso a moralização estaria na extinção do futebol, o Fluminense entendia 

que a moralização aconteceria com a regulamentação do profissionalismo. Agindo de 

forma diametralmente oposto ao clube paulista, o Fluminense – ao criar uma equipe de 

profissionais sem acabar com a de amadores – reforçou o futebol como identidade 

clubística, o viabilizando como negócio. Os sócios poderiam continuar praticando o 

futebol no clube de forma diletante, separado dos profissionais. 

 

                                                 
669 Id, referentes ao ano de 1932, p11. 
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Figura 46670 

 

Embora o profissionalismo fosse praticado primeiro no América e Vasco da 

Gama, a liderança política do movimento foi dada ao Fluminense e a Arnaldo Guinle, 

era importante para o grupo o apoio do mais antigo e tradicional clube do Rio de Janeiro 

no futebol e do dirigente de reputação inquestionável, que por sua riqueza pessoal, não 

precisava do futebol para ganhos próprios. A imagem fidalga do clube e de seu patrono 

reforçaria a ideia de que os defensores do profissionalismo desejavam algo bom para o 

futebol, ao contrário das acusações de defender a anarquia no esporte ou o puro e 

simples poder do dinheiro e da desonra. A participação do Fluminense responderia bem 

às críticas feitas por dirigentes da AMEA representadas nas declarações de seu 

presidente Rivadavia Meyer, que considerava o jogador que se profissionalizava como 

um “gigolô que explora a prostituta” (Correa, 1934:137). 

O Rio de Janeiro assumiu a luta pelo profissionalismo e influenciou na causa 

paulista. Em São Paulo, o profissionalismo era abordado abertamente, mas não sem 

                                                 
670 Time do Fluminense: campeão carioca de futebol amador de 1933 pela LCF, no mesmo período 

disputou-se o campeonato profissional. Correio da Manhã, 08 de agosto de 1933, p11. 
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conflitos. Os clubes não escondiam que pagavam salários a seus jogadores e a APEA 

era acusada de não ser rígida na fiscalização, como fazia a AMEA carioca. O Esporte 

Clube Sírio era um dos que defendiam abertamente o profissionalismo, time pequeno, 

estava em delicada situação econômica e queria arrecadar com o futebol para salvar o 

clube, o que acabou não acontecendo após deixar de pagar por três meses os salários de 

seus atletas (Caldas, 1994). Jornalistas influentes como Tomás Mazzoni e Paulo Várzea, 

apoiavam o profissionalismo como forma de moralização do futebol. Além disso, 

grandes colônias de imigrantes como a do Palestra, fizeram pressão para a adoção do 

novo regime. Era preciso esquecer as rivalidades entre as duas cidades e unificar o 

movimento. 

Foi esse espírito que permitiu a realização em 1932, na residência de Oscar da 

Costa, um encontro que reunia cariocas e paulistas, o objetivo era criar uma entidade 

profissional para o futebol, nela os representantes paulistas hipotecaram sua 

solidariedade aos cariocas671.  

Em agosto, uma nova reunião organizada por Oscar da Costa foi realizada, todos 

os clubes cariocas foram convidados para uma pauta que seria a profissionalização no 

Rio de Janeiro. O mais importante desse encontro foi a escolha de uma comissão para 

elaborar um estatuto para a nova entidade, Arnaldo Guinle era o líder dessa comissão 

junto com Antônio Avelar e Ari Franco; seriam realizadas ainda mais duas reuniões até 

a formação da Liga Carioca de Futebol (LCF).   

Em janeiro de 1933, ocorreu a decisiva reunião de implantação do 

profissionalismo (Figura 47), nela Arnaldo Guinle reafirmou a necessidade do novo 

regime. 

Para o fato de ser pública e notória a existência de uma profunda 

dissensão entre os clubes fundadores sobre o assunto 

consubstanciado nos estatutos organizados. Por uma questão de 

elementar delicadeza, sugeria que se tomasse de início, o voto 

de cada clube, a fim de ficar apurado se, em princípio, todos 

opinavam pela regulamentação e legalização do 

profissionalismo para evitar aos dissidentes a discussão de um 

assunto que lhes não poderia interessar672.  

 

 A reunião foi realizada na sede do Fluminense. Flamengo, Botafogo e São 

Cristóvão não aceitaram o novo regime e retiraram-se. O presidente Oscar da Costa pôs 

                                                 
671 Jornal dos Sports, 06 de julho de 1932. Álbum de recorte de jornais do FFC - 1932, s/p. 
672 Jornal do Commercio, 24 de janeiro de 1933. Álbum de recorte de jornais do FFC - 1933, s/p. 
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a questão em votação, o que deu vitória aos clubes que ficaram (Fluminense, Vasco, 

América e Bangu).  

Na foto (Figura 47) percebemos as cadeiras vazias dos membros que se 

retiraram. A AMEA sobre a presidência de Rivadavia Meyer protestava publicamente, a 

guerra estava declarada.  

 

 

Figura 47673 

 

Por intervenção de Arnaldo Guinle, os dirigentes de outros clubes mantiveram 

seu apoio a Oscar da Costa, estava em jogo a presidência da LCF cujo primeiro 

presidente foi Raul Campos, mas só formalmente, na prática quem mandava era 

Arnaldo Guinle. Inicialmente faziam parte da Liga o Fluminense, o Bangu, Vasco e 

América. 

                                                 
673 Figura 47: Correio da Manhã, 24 de janeiro de 1933, p6. 
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 No Flamengo, Paschoal Segreto foi eleito presidente em 1933 com o apoio dos 

jogadores favoráveis ao profissionalismo, entretanto o conselho deliberativo do clube 

opôs-se ao novo regime levando a renúncia do presidente apenas catorze dias após a 

posse e três dias antes da reunião no Fluminense. O clube ficou dividido, jogadores a 

favor do profissionalismo e dirigentes contrários.  

Em 1933, o Flamengo, começou a disputar o torneio da AMEA, mas após três 

rodadas abandonou Liga juntamente com o São Cristóvão e o Carioca. Dos três, foi o 

único a disputar o campeonato da LCF no mesmo ano. O último jogo do Flamengo no 

amadorismo foi contra o River e venceu por 16 x 2  (Marvel, 2010: 44). A razão para a 

mudança de postura foi em função de pressão de jogadores e alguns dirigentes que 

perceberam os ganhos que o clube poderia obter com as rendas do futebol. Arnaldo 

Guinle teve papel no convencimento dos dirigentes do Flamengo em mudar de postura 

quanto ao profissionalismo (Coutinho, 2014:69). O que decidiu a questão foi o lado 

financeiro, o medo de perder as rendas advindas do futebol fez com que três meses 

depois de se manter favorável ao amadorismo, o conselho mudasse de opinião e 

adotasse o profissionalismo (Coutinho, 2014:62-66). 

 Para solidificar o novo regime, era necessário que ele fosse exportado para 

outras praças, a principal era São Paulo. Com a reunificação do futebol paulista em 

1930, houve uma nova animação pelo esporte na cidade, a luta a favor do 

profissionalismo já estava consolidada desde o fim do Paulistano, poucas eram as 

resistências, era preciso apenas formalizá-lo. A. A. Ponte Preta e o Santos F. C. eram os 

únicos que defendiam o amadorismo na APEA, sendo minoria não tinham muita voz, 

além disso, fundar uma outra Liga com apenas dois clubes era algo impensável, 

abandonar o futebol seria pior ainda, já que o esporte era muito rentável para esses 

clubes, o jeito foi aderir ao profissionalismo. Dentro do Palestra Itália,  duas correntes 

se digladiaram sobre o tema, um setor era contrário ao profissionalismo, mas não 

tinham força contra a família Matarazzo defensores do profissionalismo. Nesse período 

o clube passava por uma séria crise financeira e só não faliu pela intervenção dos 

Matarazzo, representado por Eduardo Matarazzo, presidente do clube entre 1928 e 1932 

(Salun, 2007:102). Apesar desses conflitos internos, o clube liderou – ao lado do 

Corinthians – a luta pelo profissionalismo. O São Paulo F. C., oriundo do Paulistano, 

não manteve a mesma posição de seu velho clube e apoiou o novo regime como já foi 

dito.  
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 O amadorismo em São Paulo morreu por inanição e a APEA solidarizou-se com 

a LCF, as duas juntas criaram a Divisão Especial dos Profissionais, os clubes podiam ter 

nos seus quadros times de amadores e profissionais.  Outro fator de união foi a criação 

de um sistema de organização do profissionalismo semelhante, possibilitando a criação 

um campeonato interestadual com clubes da LCF e da APEA e ambas iriam pleitear o 

reconhecimento pela CBD674.  

 A primeira partida do profissionalismo foi realizada em Santos entre o São Paulo 

F. C. e o Santos, o resultado foi 5 x 1 para o São Paulo e o primeiro gol do novo regime 

foi marcado ironicamente por Friedenreich, ex-ídolo do Paulistano, no dia 12 de março 

de 1933. No Rio, a primeira partida foi entre o Vasco e o América, em 02 de abril de 

1933675. 

Apesar da aceitação do profissionalismo por parte dos clubes carioca e paulistas, 

as novas Ligas ainda precisavam ser reconhecidas pela entidade nacional que insistia em 

manter as Ligas amadoras como as principais. Isso levaria a diversos problemas de 

representatividade que envolviam desde a participação de atletas na seleção brasileira, a 

viabilidade do futebol como negócio. O reconhecimento das Ligas profissionais gerou 

um novo debate que envolveu não só os clubes, mas a própria participação do Estado. 

Com a implantação do profissionalismo no Rio de Janeiro, a APEA e a nova 

Liga profissional carioca uniram-se para enfrentar a CBD que não reconhecia o novo 

regime. As duas Ligas anunciaram a fundação da Federação Brasileira de Futebol 

(FBF). No discurso de fundação da FBF, Arnaldo Guinle expressou as vantagens do 

futebol abertamente profissional, não só por uma questão de humanização desse 

processo, mas pelas vantagens financeiras do regime que cada vez mais ganhava novos 

adeptos. Ressaltou os aspectos lúdicos e lucrativos do jogo, Guinle demonstrava que o 

futebol era um produto cultural que não podia mais ser administrado sob a ótica do 

amadorismo (Mazzoni, 1950:240). 

Localizada no Rio de Janeiro, a presidência foi dada a um paulista, Sergio 

Meira, diretor da faculdade de Medicina e sócio do São Paulo F. C., a escolha era 

política visando fortalecer a união entre as duas cidades, Arnaldo Guinle era do 

Conselho Administrativo (Mazzoni, 1950:240). 

                                                 
674 Diário de Notícias, 03 março de 1933. Álbum de recorte de jornais do FFC – 1933, s/p. 
675 Correio da Manhã, 03 de abril de 1933. Álbum de recorte de jornais do FFC – 1933, s/p. 
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 O futebol brasileiro estava dividido, no Rio e em São Paulo ocorriam dois 

campeonatos, um amador e outro profissional. Na imprensa, as resistências ao novo 

regime diminuíam, na capital federal o único jornal importante a apoiar o amadorismo 

era o Jornal do Brasil. Em São Paulo, O Estado de São Paulo continuou a defender o 

velho regime, visto que o profissionalismo desvirtuava a essência do esporte. O órgão 

paulista exaltava a decisão do Paulistano como defensora de um esporte “limpo e sério”, 

por isso não podia mais coexistir em harmonia com aqueles que buscavam as vitórias a 

“qualquer preço676”. 

  A CBD, presidida por Luís Aranha, irmão de Oswaldo Aranha e ligado ao 

Botafogo, (Figura 48) usava toda a sua influencia familiar no governo Vargas para 

manter o poder da entidade. Entretanto, percebendo que não era mais possível a defesa 

do amadorismo, a entidade passou a aceitar o profissionalismo para esvaziar a FBF. 

 

 

Figura 48677 

, 

 Com a mudança de postura da CBD, o debate amadorismo versus 

profissionalismo, já não fazia mais sentido, A disputa era pelo poder de quem seria o 

verdadeiro representante do futebol brasileiro. A questão só foi resolvida em 1935, com 

                                                 
676 O Estado de São Paulo, 09 de novembro de 1933. Álbum de recortes do CAP- 1933, s/p. 
677 Luis Aranha, à frente da esquipes de futebol do Clube de Regatas Vasco da Gama e do Botafogo 

Futebol Clube no estádio de São Januário, s/d. Acervo iconográfico CPDOC, Classificação: Lar foto 012, 

Serie: foto – Fotografias. 
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a intervenção do governo federal através da “Lei Getúlio Vargas”, criada para regular a 

censura teatral, mas que passou também a regular o futebol aplicando regras ao seu 

funcionamento.  

 O governo atuou como mediador no dissídio esportivo.  Luís Aranha através de 

seus contatos fortaleceu a CBD ante o governo678. Pela proposta pacificadora 

encaminhada em 1937, a FBF ficaria responsável pela organização do futebol no Brasil 

e a CBD seria responsável pelo futebol no exterior, o que garantiria a participação 

brasileira na Copa de 1938. A conciliação só foi possível depois de uma série de 

conflitos que extrapolavam o futebol e consolidavam o Estado como órgão central das 

decisões políticas, principalmente com a instauração do Estado Novo em novembro de 

1937. 

 A consolidação do profissionalismo nas duas principais cidades do País abriu o 

caminho para que ele se desenvolvesse em todas as regiões. Os ingressos no Rio de 

Janeiro sofreram uma majoração, mas o público continuou a aumentar mesmo assim. Os 

jogos entre os grandes times chegavam a causar tumulto pelo número excessivo de 

espectadores superior a capacidade dos estádios. No ano da profissionalização, os 

relatórios do Fluminense demonstraram que o futebol era o que dava maior lucro, os 

outros esportes, com exceção da piscina e do bilhar, só davam prejuízos679. 

Com o profissionalismo as despesas aumentaram em muito no Fluminense, 

principalmente em virtude dos salários e luvas de jogadores, que saltaram de 

191:623$040 em 1932, para 265:340$550 em 1933680, todavia as receitas subiram 

consideravelmente: em 1932 era de 116:274$900; e em 1933 266:631$300 dando um 

aumento de 150 contos, mas as despesas foram quase iguais à receita681. Nos relatórios, 

o clube demonstrava não estar satisfeito com a situação, deixando claro que não estava 

preparado para a nova realidade do profissionalismo o que gerou despesas extras com a 

compra de aparelhos físicos.  

 

Do Amadorismo sem remuneração de espécie alguma, passamos 

ao profissionalismo, sem estarmos devidamente aparelhados 

com os elementos precisos, obrigando-nos a ir buscá-los nos 

Estados, o que nos trouxe avultadas despesas. 

                                                 
678

 Mauricio da Silva Drummond da Costa. Os gramados do Catete: Futebol e Política na Era Vargas 

(1930- 1945). In: Teixeira & Pinto, 2006:119-120. 
679 Relatórios de trabalhos Sociais do FFC, referentes ao ano de 1933, p10. 
680 Ibidem. 
681  Ibidem. 
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Estamos certos que as vantagens resultantes desta transformação 

virão refletir grandemente na nossa receita682 

 

O que diminuiu o faturamento foi a manutenção de um time ainda em parte 

amador683 que não gerava receitas. “O football é incontestavelmente uma das principais 

fontes de rendas de todos os clubs, e se este ano este esporte não deu resultados que 

deveria dar pelos motivos expostos, está perfeitamente justificada a diminuição de nossa 

receita684”. 

 Essa tendência de queda do faturamento permaneceu no Fluminense até o clube 

montar um grande time com a compra de vários jogadores de São Paulo, a maioria 

fazendo parte da seleção do Estado vizinho, somente com esse investimento o 

Fluminense voltou a ser campeão em 1936/37 e 1938 atraindo mais público. 

 As dificuldades do clube em montar uma equipe após o profissionalismo vinha 

em parte dos próprios jogadores. Apenas Ivan Mariz aceitou tornar-se profissional. Foi 

necessário um documento com 800 assinaturas de sócios e amigos pedindo para que 

Preguinho aceitasse jogar no regime profissional685. O perfil distinto atribuído ao clube 

fez com que a adoção do profissionalismo tivesse dificuldades em virtude da posição de 

seus atletas como veremos no próximo item.  

 

4.6.1 - Fluminense: profissionalismo sim, mas sem perder o elitismo. 

 

No Boletim oficial do clube tricolor, o presidente Oscar da Costa afirmou – logo 

após a aprovação do regime profissional – que o Fluminense começaria logo a tratar da 

formação de seu quadro de profissionais com a aquisição de cracks que deveriam treinar 

desde já686. Para o clube a aprovação do regime profissional seria uma forma de romper 

com o jejum de títulos que vinha desde 1924. 

 

O nosso clube fez o amadorismo de fato e daí as desvantagens 

que teve nos últimos campeonatos. Os nossos footballers 

sempre tiveram seus empregos e não podiam submeter-se ao 

preparo como os footballers de outros clubes687. 

 

                                                 
682 Ibidem. 
683 Ibidem. 
684 Ibidem. 
685 O Globo, 18 de fevereiro de 1933. Álbum de recortes do FFC – 1933, s/p. 
686 O Globo, 24 de janeiro de 1933. Álbum de recortes do FFC – 1933, s/p. 
687 Boletim Fluminense Football Club, 05 de março de 1933, p12. 
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 Embora o argumento não possa ser apontado como uma verdade absoluta, pois, 

como já observamos, o clube também possuía formas de remunerar seus atletas. O 

profissionalismo era visto como uma oportunidade de recuperar a hegemonia técnica do 

futebol carioca. Um acordo entre Fluminense, Vasco e América de não contratarem seus 

jogadores, fez com que o alvo do Fluminense fosse os jogadores do Flamengo, 

Botafogo e São Cristóvão que não haviam aderido ao profissionalismo688. Nessa época 

foram contratados os jogadores Ernesto (do São Cristóvão)689, Nariz690 e Vicentino (do 

Flamengo)691. 

Entretanto a questão não era tão simples assim, alguns jogadores não desejavam 

profissionalizar-se, afinal tinham vergonha e receio de perder as regalias que o 

amadorismo permitia, alguns preferiram abandonar o futebol, em sua maioria rapazes 

com bom nível social que cursavam universidades. Outros continuaram a jogar pela 

equipe amadora do clube sem os rigores do profissionalismo.  Albino Mesquita, full-

back do tricolor, foi um exemplo da forma como pensavam os jogadores do Fluminense, 

apesar e não ter nada contra o profissionalismo, só admitia ser profissional se não 

encontrasse outra carreira melhor. 

 

Profissional? Por enquanto, não. Mais tarde, e se prevalecer a 

situação financeira, em que me encontro, talvez me aliste entre 

os profissionais do futebol. [...] O meu caso particular é esse: 

não quero fazer profissão do esporte, pois pretendo encarreirar-

me em outras profissões. Somente lançarei mão do esporte como 

um meio transitório de prover a minha e a subsistência da 

família. Daí considerar menos nobre a profissão vai uma grande 

distância.  

E terminando disse que este ano o seu maior desejo é o de jogar 

num 2º quadro como amador, pois não se quer furtar ao prazer 

de seu match semanal692.  

 

 A adaptação de jogadores acostumados com as relações mais soltas do 

amadorismo não se deu de maneira muito fácil, a convivência de amadores com 

profissionais gerava situações novas como a que envolveu o Fluminense e o jogador 

Benedito que havia assinado contrato de profissional, ao receber uma proposta da Itália 

                                                 
688 Diário Carioca, 02 de fevereiro de 1933. Álbum de recortes de jornais do FFC – 1933, s/p. 
689 O Globo, 11 de março de 1933. Álbum de recortes de jornais do FFC – 1933, s/p. 
690 Nariz estava jogando na Argentina. O Globo, 18 de março de 1933. Álbum de recortes de jornais do 

FFC – 1933, s/p. 
691 O Globo, 02 de maio de 1933. Álbum de recortes de jornais do FFC – 1933, s/p. 
692 A Noite, 08 de Julho de 1933. Álbum de recortes de jornais do FFC – 1933, s/p. 
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embarcou sem comunicar ao clube carioca. O Fluminense puniu o jogador e recorreu a 

FIFA para impedi-lo de atuar na Itália693. Se o profissionalismo permitia que jogadores 

obtivessem ganhos financeiros com a prática do jogo, também os obrigava a abandonar 

posturas mais liberais, subjugando-o a vontade do clube contratante, que exigiria dele 

uma atitude condizente com o novo regime. 

 

Os profissionais dada a sua posição de contratados terão 

compromisso com os clubes, treinarão convenientemente, de 

sorte que apresentarão melhores atuações. O público poderá 

exigir deles uma técnica mais aperfeiçoada694.  

 

 O caso mais polêmico nessa difícil relação entre amadorismo e profissionalismo 

no futebol envolvendo o Fluminense, foi a posição do maior ídolo do clube, João 

Coelho Netto, o Preguinho, em permanecer amador. Filho de Coelho Netto, atuava 

como meia e atacante no time do Fluminense e na seleção, foi o autor do primeiro gol 

do Brasil em uma Copa do mundo em 1930695. Preguinho entrou no Fluminense junto 

com seu irmão Paulo em 1916, seus outros irmãos mais velhos Mano e Georges já eram 

atletas do clube. Foi campeão infantil na posição de centro avante, estreou na equipe 

principal em 1925 contra o Bangu no campeonato carioca, firmando-se como titular em 

1927. Jogou no total 100 jogos pelo tricolor (Barbosa Junior, 2013:39). 

 Era o principal nome do time, artilheiro do campeonato carioca de 1928 e 1932. 

Foi considerado um dos jogadores mais marcantes da história do Fluminense. Seu 

apetite esportivo não se limitava ao futebol, praticava com sucesso outros esportes como 

atletismo, hockey e salto ornamentais, sendo campeão de basquete, voleibol, water-polo, 

remo e natação696. No futebol foi campeão carioca em 1924. Na caricatura representada 

na figura, embaixo ao centro está a legenda: “Preguinho, o Amphibio”, uma alusão à 

capacidade do atleta de praticar vários esportes de terra e de mar. (Figura 49). 

                                                 
693 O Globo, 08 de julho de 1933. Álbum de recortes de jornais do FFC – 1933, s/p. 
694 Entrevista do presidente do Fluminense Oscar da Costa ao Boletim oficial do Fluminense F.C., 04 de 

setembro de 1932. Nº 47, p3. 
695 O Fluminense mandou cinco jogadores para a Copa de 1930, além de Preguinho, foram: Velloso, 

Fortes, Ivan e Fernando. Tricolor Revista Sportiva do Fluminense Foot-ball Club, nº. XXVIII, 21 de 

julho de 1930, p8. 
696 Tricolor Revista Sportiva do Fluminense Foot-ball Club, nº. 3, janeiro de 1928, p12. 
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Figura 49697 

 

Assim como outros atletas sofria as dificuldades do regime amador, apesar da 

fama de escritor, seu pai não era rico, com 19 anos Preguinho trabalhava como 

estoquista na casa Marink Veiga. Chegava ao trabalho às sete da manhã e saia às sete da 

noite, treinava natação às cinco da manhã (Barbosa Junior, 2013:55). 

 Preguinho foi educado pelos princípios de Coelho Netto, que tinha o esporte 

como formação moral do indivíduo, por isso pode ser considerado o último dos 

sportmen. Branco, de boa família não aceitava receber bicho, relutou a aceitar o 

profissionalismo, embora o visse como uma necessidade. Com a adoção do novo 

                                                 
697 Preguinho. O tricolor Nº4. Fevereiro de 1928, p7. 
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regime, não assinou contrato, continuou a jogar como amador até 1938. Preguinho 

tornou-se símbolo do verdadeiro atleta tricolor, daquele que praticava esporte por amor 

ao clube, exemplo do que se entendia como o verdadeiro amador. 

Pelos estatutos da Liga Carioca, um jogador amador poderia atuar pelo time 

profissional por até três jogos, após isso ele teria ou que se profissionalizar ou cumprir 

um estágio de seis meses sem jogar para poder voltar a atuar como amador698. Essa 

determinação legal acabou por gerar um constrangimento entre Preguinho, o goleiro 

Veloso e o clube. Ambos atletas pertenciam ao time amador699, mas realizaram algumas 

partidas pelos profissionais. O Fluminense jogaria partida decisiva para o título na 

penúltima rodada do campeonato carioca profissional de 1933 contra o Bangu, tanto 

Preguinho como Veloso já tinham estourado a sua cota como amadores. Os jogadores 

recusavam-se a profissionalizar-se700. Veloso, em entrevista, disse que não jogaria 

contra o Bangu e que o clube queria forçá-los (ele e Prego) a assinarem contrato701, nem 

mesmo a aceitação dos dois jogadores de cumprir a punição de seis meses removeu a 

decisão do clube de só aceitá-los como profissionais. Sem o craque Preguinho, o 

Fluminense perdeu por 4 x 0 e o primeiro campeonato de profissionais do Rio de 

Janeiro foi para o time de Moça Bonita702.  

A decisão radical foi uma forma de marcar posição sobre a nova política do 

clube para o futebol. O próprio presidente deixava clara as dificuldades de convivência 

entre os dois regimes. “Em benefício do próprio esporte, cumpre joeirar, separando os 

profissionais dos amadores, partindo sempre do princípio de que ser profissional em 

esporte não desmerece ninguém”703. A fala do presidente Oscar da Costa ainda 

demonstrava a existência de um preconceito com o atleta profissional, mas, 

principalmente, a incompatibilidade da manutenção dos dois regimes. 

 Os exemplos de Preguinho e Veloso revelavam as profundas mudanças sofridas, 

na maneira de conceber o futebol com a adoção do novo regime. No mundo do 

profissionalismo, jogadores como Preguinho já não tinham mais lugar. O futebol 

distinto ligado a valores de uma sociedade branca e europeia – da época de Marcos 

                                                 
698 O Globo, 24 de outubro de 1933. Álbum de recortes de jornais do FFC – 1933, s/p. 
699 O time amador foi campeão invicto em 1933 e contava com vários jogadores da seleção brasileira. 
700 Preguinho negava-se a abandonar o Guanabara onde competia no Remo e no warter-polo. Os 

jogadores aceitariam a punição de seis meses, mas não seriam profissionais. O Globo, 24 de outubro de 

1933. Álbum de recortes de jornais do FFC – 1933, s/p. 
701 Diário carioca, 09 de novembro de 1933. Álbum de recortes de jornais do FFC – 1933, s/p. 
702 O Globo, 13 de novembro de 1933. Álbum de recortes de jornais do FFC – 1933, s/p. 
703 Entrevista de Oscar da Costa ao Boletim do Fluminense F. C., 04 de setembro de 1932, p47. 
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Carneiro de Mendonça, Rubens Salles e outros – não conseguia mais conviver com o 

futebol mais competitivo, rentável e popular.  

Internamente ocorreu uma diminuição do número de sócios praticantes do 

futebol no Fluminense, assim como havia ocorrido de forma mais enfática com o 

Paulistano. Os relatórios de 1933 demonstraram que o atletismo era o esporte mais 

procurado pelos sócios com 22,51% dos praticantes, seguido pela natação, 21,20%. O 

futebol era o terceiro com 18% dos associados. O tênis ganhou mais espaço, todavia 

ainda era o sexto na preferência do associado com apenas 7,01%704. Essa queda da 

pratica do futebol entre os sócios revelou que o futebol já não servia mais como um 

esporte para distinção de quem se associava a agremiação das Laranjeiras705.  O clube 

não estava disposto a mudar sua imagem de restrito, fino e elegante, muito pelo 

contrário; o profissionalismo foi uma forma clara de separar o futebol dos outros 

esportes que permaneciam exclusivos.  

O profissionalismo, na verdade resolvia uma questão que há muita preocupava 

uma parte dos sócios do Fluminense, a da inconveniente convivência com associados de 

origens mais baixas. Com a separação física dos espaços esportivos entre amadores e 

profissionais, cada qual em seu lugar, o clube mantinha a diferenciação que os 

caracterizava. Os profissionais receberiam seus salários, serviriam ao clube e pronto.  

Logo após a adoção do profissionalismo o clube promoveu um “sorvete 

dançante” como prova de que o profissionalismo não mudaria seus hábitos 

sofisticados706. A vida social do Fluminense não se alterou e este continuou a ser uma 

referência de elegância e sofisticação recebendo as mais importantes personalidades da 

vida nacional como sempre fez. Entretanto em seu boletim de 1932, o clube ainda 

descrevia a torcida do Fluminense como seleta em um artigo de Waldo Barvél intitulado 

“A Torcida tricolor e seus característicos Tchi! e Oh!” 

 

E bastante interessante o modo de aplaudir e de torcer da fina e 

educada torcida tricolor, com especialidade a parte social. Todo 

aquele que tem a glória de pertencer “ao maior club do mundo, e 

que tenha a oportunidade de assistir ao um match de football 

entre a nossa equipe e um dos nossos leias adversários ameanos 

                                                 
704 Relatórios de trabalhos Sociais do FFC referentes ao ano de 1933, p63. 
705 No sentido em que ele deixa de ser praticado nos valores consagrados pelos sportmen. 
706 Jornal do Brasil, 23 de março de 1933. 
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(AMEA), verá por certo, o modo característico e nobre de torcer 

de seu grande e seleto número de associados707. 

 

 Os Tchi! e Oh! são referências  aos gritos de ansiedade e reprovação dados pela 

torcida tricolor a jogadas ruins de seus jogadores. O artigo na verdade é uma crítica aos 

torcedores excessivamente nervosos que acabavam prejudicando os jogadores em 

campo. 

 

Todavia, convém notar, que não menos nervosos e excitados 

estão os que lá dentro da “cancha” lutam por ver vitoriosas as 

suas cores [...] e, que qualquer grito de desânimo e censura, só 

trará descontrole completo de todos e o desespero de uma 

possível derrota. 

São estranhos e inconcebíveis estas exaltações! [...] O silêncio e 

a mudez [...] teriam maior alcance e dariam mais resultados. 

Uma apelo então, a gentil e seleta torcida tricolor – Esqueçam-se 

dos Tchi! e Oh! e verão como os nossos briosos e leias 

defensores se empregarão em batalhas futuras!708 

 

O artigo revela um estranhamento no comportamento pouco distinto da torcida 

tricolor, apesar do autor ainda a descrevê-la como seleta, ele censura o comportamento 

exagerado vindos das arquibancadas, já denotando uma mudança do hábito de torcer 

mesmo em clubes como o Fluminense. Existe, portanto um paradoxo entre a imagem 

sofisticada cultuada no clube e a opção por aderir a um futebol cada vez mais popular.  

Os ideais propagados pelo amadorismo perderam força no crescimento do 

futebol-espetáculo, mais voltado para a ideologia do consumo, contudo a ideologia da 

honra típica do amadorismo permaneceu articulada à economia política do futebol-

espetáculo (Bulamarqui, 2013:70), essa articulação vai continuar no regime profissional 

especialmente representada no dirigente, que continua amador, apaixonado pelo clube.  

Os dirigentes usariam até seu próprio dinheiro para a contratação de jogadores 

mantendo acessa a ideia da paixão acima de tudo, misturando o valor afetivo com o 

valor profissional. Essa relação dúbia entre paixão e profissão levou muitas vezes a 

conflitos com os jogadores, acusados pelos dirigentes e torcedores de não se dedicarem 

ao clube, não jogarem por amor.  

Com o profissionalismo, diminuía cada vez mais a presença de sócios e diretores 

atuando como atleta. Mas se dentro de campo abria-se espaço para o popular, no quadro 

                                                 
707 Boletim FFC, 05 de junho de 1932, nº 34. 
708 Ibidem. 
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social continuava a elitização principalmente entre os grupos políticos que disputavam o 

poder dentro dos clubes. Qualquer pessoa podia ser torcedora de um clube e ir ao 

estádio, mas ser sócio exigia um poder aquisitivo fora das possibilidades da grande 

maioria de torcedores.  

Para ser presidente de um clube como o Fluminense, o indivíduo deveria ser 

uma pessoa de alto grau de distinção como Arnaldo Guinle ou Antônio Prado, as 

posições de controle continuavam nas mãos dos membros das elites da sociedade, estes 

detinham o capital dos clubes podendo usá-lo da maneira que achassem mais 

convenientes. A lógica associativa dos clubes estudados continua a mesma com ou sem 

a profissionalização. A manutenção do futebol no Fluminense ou a extinção do mesmo 

no Paulistano, não alterou as configurações internas dessas instituições, seja no campo 

administrativo ou associativo, tal estrutura independia da popularidade alcançada ou não  

através do time de futebol. 

A mudança ocorreu para o jogador de futebol, pois com o profissionalismo 

desaparecia o tipo de prestígio que caracterizou figuras como Marcos de Mendonça e 

Preguinho, a reputação social do jogador foi rebaixada na perspectiva das elites, pois 

virou uma atividade remunerada. Se antes ele era admirado pelas moças da sociedade 

como bons rapazes, com o profissionalismo eles ganharam a admiração das massas, 

sendo endeusados pelo seu talento e eficiência. No entanto, já não serviam mais para 

frequentar o círculo social dos clubes, como faziam os primeiros amadores, e muito 

menos para serem maridos das damas do High Society. Passaram a ter o mesmo status 

dos atores de teatro da época: eram admirados, porém não aceitos. Muitos jogadores 

preferiram não se profissionalizar, aqueles geralmente vindos de uma situação 

financeira privilegiada ou estudantes universitários, queriam seguir uma carreira mais 

“nobre” quando se formassem. Para eles era uma vergonha receber para jogar, não 

queriam perder as regalias de serem amadores. Na condição de amador o jogador não 

teria obrigação de submeter-se às rígidas regras do profissionalismo, muitos preferiram 

abandonar o futebol. As regras e valores sociais da burguesia não permitiam que o 

jovem estudante trabalhasse em qualquer profissão. O estudante trabalhador era uma 

prova de que a família não tinha recursos o que as envergonharia socialmente, conciliar 

trabalho e estudo era um sinal de pobreza. 

Na ótica do torcedor não associado, o profissionalismo reforçava a paixão 

clubística, o fato de o jogador poder trocar de clube, fazia com que o torcedor investisse 
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na relação com o clube, pois o jogador não era eterno.  De certa forma o 

profissionalismo reforçou o amor ao clube e não ao atleta, a paixão clubística 

independia do atleta, o ídolo não era necessariamente o mais técnico, o ídolo deveria 

estar incorporado aos valores do clube e não ao contrário, os jogadores eram valorizados 

pela atitude de entrega e tempo de permanência na equipe. Exatamente pela crítica de se 

mercantilizar, o jogador que se dedicava e demonstrava amor pelo clube, tornava-se 

amado pelo torcedor. O atleta podia ser profissional, mas a sua atitude deveria ser 

amadora.  

O futebol continuaria sendo o principal esporte do clube, a sua popularidade só 

aumentaria nos anos de 1930, porém a imagem do Fluminense sempre esteve associada 

a uma representação calcada na elitização que o distinguiu dos demais clubes, é essa 

memória que nas décadas seguintes foi perpetuada nos escritos de Mario Filho e Paulo 

Coelho Netto. 

* 

 No decorrer deste capítulo, procuramos demonstrar que a luta pelo 

profissionalismo consistiu em questões que extrapolavam uma simples oposição entre 

amadores versus profissionais, popular versus elite, negros versus brancos. As razões 

pelo qual os clubes estudados posicionaram-se a favor ou contra ao novo regime 

envolveram problemáticas que iam além de uma posição ideológica e social. Tentamos 

corroborar que o caráter econômico, o desempenho técnico e a luta política pelo poder 

dentro das associações esportivas aliada à certa vaidade pessoal presente nos dirigentes 

daquele período, foram fatores determinantes na posição que Fluminense e Paulistano 

tomaram na polêmica.  

Procuramos confirmar que a visão tradicional, que atribui o fim do futebol no 

Paulistano como um ato de defesa de um determinado tipo de ideal esportivo, precisa 

ser aprofundada levando em consideração as questões materiais que o clube vivia e as 

relações políticas travadas no seio da APEA, que vinham muito antes da fundação da 

LAF. 

 Essas condições materiais presentes no C. A. Paulistano eram bem diferentes das 

que ocorriam com o Fluminense, onde um grande investimento financeiro feito na 

transformação do clube em uma praça esportiva de nível internacional fez com o futebol 

fosse para o clube um negócio altamente rentável e cada vez mais necessário.  
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 São estes fatores que levaram esses clubes de perfil social parecido a adotarem 

posições tão distintas na questão da implantação do profissionalismo. Ao deixar de lado 

a imagem de um diletante do esporte, que o pratica como um lazer, o jogador 

profissional do Fluminense, por tornar-se um trabalhador, querendo ou não, criou uma 

identificação com a maioria da população que passou a acompanhar o clube, permitindo 

que este ganhasse cada vez mais torcedores dos círculos sociais mais pobres, 

independentemente do perfil do associado que o popularizava.  

Apesar disso, a imagem do clube carioca continuava associada a de um clube de 

elite, aproximando-se do que ocorria com o Paulistano. Isto, entretanto, não parece ter 

tido importância para o torcedor, muito pelo contrário, tornou-se uma forma de 

popularização às avessas (Rodrigues Filho, 2003), construída em oposição ao Flamengo 

e ao Vasco, cuja imagem era a de clubes populares, ligados aos negros e mais pobres.   

O mesmo ocorreu em São Paulo, onde a imigração e a industrialização ditaram a 

marca da popularização do Palestra, clube de italianos; e do Corinthians, clube dos 

trabalhadores; enquanto o São Paulo, sucessor do Paulistano, contava com o apoio da 

classe média.   

Estas imagens foram reforçadas nas décadas seguintes por jornalistas como 

Mario Filho, no Rio de Janeiro, e por Thomas Mazzoni, em São Paulo, como forma de 

promoção dos campeonatos, acabando por fortalecer estereótipos simbólicos ligados à 

imagem projetada pelos clubes, mesmo que na prática existisse uma homogeneização 

entre as torcidas.  

Já o Paulistano, longe do futebol, perdeu o contato com os torcedores desse 

esporte que migraram para outros clubes, dessa forma, não foi alvo da paixão popular, 

permitindo a manutenção cristalizada de um clube fechado e elitizado. O Paulistano, ao 

abandonar o futebol, solidificou sua imagem de clube de elite, que se recusou a 

participar de um esporte que aceitasse pessoas fora do círculo social de seus 

frequentadores, mesmo que como meros torcedores, o clube fechou-se em si mesmo, 

seu caráter restrito fortaleceu a mitologia de “pureza social”. A prática de esportes ainda 

era a marca do clube, promovendo campeões na natação, no tênis e em outras atividades 

não tão populares. Apesar das razões de ordem econômica e politica, a defesa do 

amadorismo foi a marca do clube que ficou até os dias de hoje, entretanto, sua 

contribuição no futebol não foi esquecida, sendo sempre lembrada na produção 

memorialística do clube.  
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Nessa sociedade de corte, no sentido eliasiano, presente no período do futebol 

amador, foram encenados dramas em que a importância das relações pessoais e 

familiares assumiu o centro da organização do social. Os estatutos dos clubes durante o 

amadorismo longe de promover a igualdade deixavam claro de maneira informal que 

todos eram desiguais mesmo torcendo ou fazendo parte da mesma associação, situação 

que o profissionalismo organizou e legitimou, separando os agentes em três esferas: os 

que se dedicam ao clube (dirigentes), os que simplesmente torcem para ele sem fazer 

parte dele (torcedores) e aqueles que servem ao clube em troca de dinheiro 

(profissionais). Isso tudo manteve a hierarquia e a distinção entre os associados e o 

simples torcedor ou atleta profissional. Essa talvez seja a diferença mais profunda entre 

o Fluminense e o Paulistano. Ao não aceitar a profissionalização, o clube paulista não 

vivenciou esta lógica associativa, permanecendo dentro ethos amadorístico, sem 

profissionais o amadorismo torna-se a marca da distinção, associada a manutenção de 

um padrão seletivo de sócios. 

 Acreditamos a partir dessa argumentação que o profissionalismo, em especial 

no caso do Fluminense, não rompeu com a ideia de elitismo e distinção, manteve a 

imagem do clube carioca semelhante ao C. A. Paulistano do ponto de vista associativo. 

O estudo comparativo entre os dois clubes permite-nos compreender que o imaginário 

construído em torno de um clube de elite não passou necessariamente na adoção ou não 

do regime profissional, mas sim nas configurações sociais daqueles que pertenciam 

àquela comunidade clubística. 

Essas configurações foram alimentadas na produção de uma série de textos que 

consolidaram a imagem do Fluminense e do Paulistano como clubes exclusivos. 

Buscando entender a importância desses escritos na construção da memória clubística 

do Fluminense e do Paulistano, analisaremos, no próximo capítulo, como as obras de 

autores com forte identificação com esses clubes e os relatos memoriais de atletas e 

dirigentes ajudaram na cristalização dessas identidades.   

 

 

 

 

 

 



 

386 

 

 

CAPÍTULO 5: 

A CONSTRUÇÃO DA MEMÓRIA CLUBÍSTICA DO FLUMINENSE F. C. E DO 

C. A. PAULISTANO: A DISTINÇÃO COMO IDENTIDADE. 

 

No corpo deste capítulo, as memórias dos dois clubes constituirão o cerne de 

nossa análise. A memória de uma instituição confere estabilidade e dá sentido à 

identidade. Grande parte da memória clubística estão nos seus registros e nas obras 

literárias escritas sobre eles. Estes escritos revelam aspectos fundamentais da trajetória 

dessas agremiações e seus personagens. Dessa forma, analisaremos neste capítulo a 

construção da memória do Fluminense e do Paulistano ao longo de suas histórias 

centenárias, através de seus símbolos identitários como suas cores, uniformes e hinos e 

seus significados.  

Perceberemos através dos resumos históricos produzidos nestes clubes no final 

da década de 1910 e início de 1920, o começo de um processo de construção de uma  

memória oficial  que influenciou toda a produção literária posterior escrita sobre esses 

clubes, fosse a literatura produzida externamente ao clube (como os escritos de 

Henrique Coelho Netto e os poetas modernistas Mario de Andrade e Oswald de 

Andrade), fosse internamente (nos livros comemorativos, como os de Araken Patusca709 

sobre a viagem do Paulistano a Europa, o de Paulo Coelho Netto710 para a comemoração 

do cinquentenário do Fluminense e o de Ignácio Loyola Brandão711 sobre a passagem 

do centenário do Paulistano); ou ainda os livros de memória como os de Fernando 

Amaral(1977), ex-atleta e presidente do Glorioso paulista e João Coelho Netto (2013), 

ídolo do tricolor carioca.  

Especificadamente sobre o Fluminense, dedicaremos uma parte à análise das 

obras dos irmãos Rodrigues, Mario712 e Nelson713, que através de suas crônicas 

reelaboraram a memória do clube carioca pós-profissionalismo.  

Esses escritos foram tratados como fontes para a elaboração de nossa pesquisa, 

pois são verdadeiros registros históricos sobre a forma de interpretar esses clubes e 

conferir a eles identidades, por isso procuramos precedê-los de alguns cuidados.       

                                                 
709 Patuska, 1976 
710 Coelho Netto, 2002. 
711 Brandão, 2000. 
712 Rodrigues Filho, 2003.  
713As crônicas sobre o Fluminense estão em: Rodrigues, 2002. 
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Os registros históricos são sempre construções de determinadas pessoas e 

resultam de escolhas, seleções e modos de ver de quem o produz, aquilo que não é 

selecionado também é muito importante, pois constituem silêncios que revelam 

inquietação e lacunas que nos remetem às reflexões de Jacques Le Goff sobre os usos da 

memória: “Devemos fazer o inventário dos arquivos do silêncio, e fazer a história a 

partir dos documentos e das ausências dos documentos” (Le Goff, 1996:109).   

Podemos compreender a documentação memorial, apoiando-nos em diversos 

autores.  Lowenthal (1998:103) defende que “a função fundamental da memória, por 

conseguinte não é preservar o passado, mas sim adaptá-lo a fim de enriquecer e 

manipular o presente”. Ainda no tema dos usos da memória, o autor Fernando Cartogra 

(2001:56) afirma que “a memória é a instância construtora e solidificadora de 

identidades”. 

Na relação entre memoria e identidades um autor importante para nossa analise é 

o sociólogo da Unicamp, Renato Ortiz, quem entende que toda identidade é uma 

construção simbólica, não existindo uma identidade autêntica, mas uma pluralidade de 

identidades construídas por diferentes grupos sociais em diferentes momentos 

históricos. (Ortiz, 1994: 8). 

Ao se desenvolver no final do século XIX, o futebol constituiu uma identidade 

forjada a partir da cópia das ideias vindas da Europa. Posteriormente, ao se propagar 

para o restante da população foi ressignificado, ganhou uma identidade interna que o 

interpreta como um traço da identidade nacional, do jeito brasileiro de jogar futebol, 

fruto da mestiçagem, em oposição a um futebol apolíneo dos europeus. Essa imagem do 

futebol brasileiro foi consagrada nas décadas de 1930 e 1940 na obra do jornalista 

Mario Filho (2003).  

Essa ressignificação do futebol não representou o desparecimento das 

características fundadoras de diversos clubes surgidos na Belle Époque, o traço de 

distinção e sofisticação que marcaram o Paulistano e o Fluminense – durante o 

amadorismo – permaneceu vivo a partir da forma como a memória desses clubes foi 

construída por eles, mesmo após a profissionalização do futebol e das equipes 

praticantes.  

As memórias clubísticas não deixam de fazer parte de um nexo maior que funde 

memória e história. As fontes históricas nunca são completas ou estão esgotadas, as 

versões historiográficas nunca são definitivas, pois podem ser lidas de forma diferente 
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por diferentes épocas. Razão pela qual a memória esportiva pode caracterizar-se como 

uma rica fonte de investigação para os estudos historiográficos visto que resulta na 

emergência de muitas histórias. 

 Para analisar a relação entre história e memória baseamo-nos em Lucia Lippi 

que argumenta que história e memória são palavras que se aliam ou não. História refere-

se à experiência coletiva dos homens e a elaboração sobre ela. Memória significa 

evocação do registro e armazenamento do que foi lembrado. História depende do tempo 

cronológico, memória do tempo múltiplo. As relações entre história e memória são 

múltiplas e complexas (Lippi, 2006:13). 

Ao serem utilizadas no campo esportivo, é importante lembrar que essas 

memórias foram construídas em torno das identidades e rivalidades clubísticas e 

regionais, em um processo histórico complexo que envolveu diferentes tipos de 

afinidades, sejam com seu bairro e cidade de origem, sejam com as origens sociais dos 

associados e torcedores, ou ainda a raça e a própria ideia de nacionalidade. Essas 

construções acabaram por deixar de fora uma série de memórias descartadas, resultado 

da própria dinâmica de funcionamento simbólico do esporte e dos clubes que elas 

representavam, quando os antagonismos, conflitos e visões consolidadas estavam 

presentes.  

Por tudo isso, ao analisar a memória oficial dos clubes aqui retratados, devemos 

ter em mente que a memória sofreu um processo de depuração para dar a essas 

instituições a identidade que interessava ou era entendida como verdadeira pelos autores 

dessa memória construída. As diversas agremiações esportivas criaram laços sociais 

distintos e muitas vezes antagônicos, o que faz com que as memórias em torno delas 

articulem sentidos legitimadores desses grupos sociais, a partir da história dos clubes e 

de seus personagens que exaustivamente repetida e reelaborada pela memória coletiva, 

vira verdade absoluta. 

 O pesquisador Marcelino Rodrigues da Silva, ao estudar a obra de Mario Filho e 

seu referencial na construção das memórias clubísticas, afirma que as grandes vitórias e 

derrotas dos clubes e da seleção, seus craques, as histórias curiosas em torno deles, as 

injustiças cometidas acabam sendo contadas e recontadas por novos narradores a partir 

dessas memórias que consolidam uma determinada imagem que o clube quer ter e se 

orgulha de ter de si mesmo (Silva, 2006).  A recepção destas histórias dá forma à 

mitologia particular de cada agremiação, permitindo a reiteração de determinados 
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sentidos por meios dos quais os grupos sociais de cada clube buscavam afirmar e 

legitimar os laços e os valores que os distinguem dos demais.  

Para que essa representatividade permaneça, é preciso que haja um investimento 

no passado para que esse possa continuar existindo no presente, estabelecendo um nexo 

entre o ontem e o hoje, portanto torna-se imprescindível dotar a trajetória histórica dos 

clubes com narrativas e rituais de cunho oficial, comemorando-se datas, homenageando-

se jogadores e dirigentes, publicando-se livros e criando-se museus. É preciso dotar os 

clubes de um conjunto de símbolos a serem partilhados por toda a comunidade 

esportiva, condição especial para a existência de um coletivo, não abrindo mão das 

narrativas míticas. Comercialmente essa memória gera dividendos, tanto maiores quanto 

a credibilidade do clube, sendo seus símbolos vendidos e usados pelos 

torcedores/consumidores como códigos visuais a partir dos quais eles reconhecem-se. 

Esses códigos visuais estão presentes no valor simbólico de suas cores, seus 

cânticos e hinos, assim como o uniforme envergado pela equipe, cuja função é criar uma 

relação específica de cada clube com o jogo, conferindo mais uma vez, uma identidade 

diferenciada perante os rivais.  

 

5.1 - Códigos visuais da representatividade clubística do Fluminense e do 

Paulistano: Uniformes e suas cores. 

 

Em sua dissertação de mestrado, a programadora visual Elaine Costa da Rocha 

(2008) realizou um estudo sobre os uniformes e as cores dos principais clubes cariocas. 

Em seu trabalho, a autora privilegiou a noção de que o processo de construção social 

expresso através dos símbolos dos clubes cariocas produziu um conjunto de imagens de 

identidade que vão além dos aspectos meramente estéticos, essa iconografia possui uma 

dimensão simbólica estabelecida em sua maioria nos primórdios do futebol no Rio de 

Janeiro. O objetivo da dissertação é chegar ao aspecto social que possibilitou a 

construção da dimensão simbólica que cercam os clubes de futebol. Esta dimensão 

materializa-se em uma série de símbolos (artefatos) de caráter cultural (Rocha, 2008)714.  

 Em complemento ao que diz a autora, podemos acionar Bourdieu, (1983:136) 

quando este afirma que a invenção das práticas desportivas produziu uma demanda por 

                                                 
714 Para Peter Burke, cultura é um padrão transmitido historicamente. São significados transmitidos em 

símbolos, trata-se de um sistema de concepções herdadas, reais ou inventadas, expressa de forma 

simbólica, por meio do qual os homens se comunicam, se perpetuam, e desenvolvem seu conhecimento 

(Burke, 2005). 
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produtos esportivos a elas associadas criando o chamado campo esportivo que 

engendrou uma série de bens de consumo pelo espectro da cultura atribuindo-lhe valor 

simbólico. Os uniformes, os hinos e as cores dos clubes representados nos diversos 

artefatos consumidos por seus torcedores adquirem para eles uma dimensão sagrada. 

Dessa forma os uniformes e bandeiras são a identidade visual dos clubes.  

 Uma série de aspectos históricos ligados à religião ou a movimentos sociais do 

século XIX podem ser apontados para a construção da iconografia dos clubes de futebol 

no Rio de Janeiro. Elaine da Rocha (2008) demonstrou que tais aspectos expressavam-

se nas imagens de santos, cores, bandeiras e outros símbolos. Para a pesquisadora, os 

símbolos gráficos estão ligados a profundos valores simbólicos que são venerados e 

legitimados pelos torcedores, que chegam a lhe atribuir uma áurea divina. Nessa 

perspectiva, os símbolos deixam de ser meramente uma arte gráfica e tornam-se algo 

maior que atua no domínio do sagrado, impregnados de aspectos místicos e religiosos. 

 Vimos no primeiro capítulo deste trabalho que a escolha das cores 

representativas do Fluminense e do Paulistano foram feitas sem nenhum sentindo 

especial, tiveram mais a ver com o acaso, porém, uma vez estabelecidas elas tornaram-

se símbolos destes clubes, fazendo parte de toda mitologia que os envolve.   

 As cores do Fluminense no campo das representações são associadas por Elaine 

da Rocha as três virtudes teológicas que compõem a Irmandade do Santíssimo 

Sacramento, oriunda do Renascimento italiano, responsável por transportar o corpo de 

Cristo na quinta feira santa: a fé, a caridade e a esperança. O branco representa caridade; 

o verde, a esperança; e o vermelho é a cor da fé. Nas cores do Fluminense, o vermelho 

sofre uma variação e torna-se encarnado que está ligada por uma herança colonial ao 

amor, ao casamento, à vida religiosa e à noção de profilaxia (Rocha, 2008, 35-36).  

 Ao analisar os padrões gráficos dos primeiros clubes brasileiros, observamos a 

presença de listas em seus uniformes. Esse hábito, como muitos outros, veio da 

influência externa, principalmente dos times ingleses. Tratava-se, portanto, de 

evidenciar distinção e status social. Os uniformes europeus ostentavam, na época, cores 

próprias, disponibilizadas pela indústria em estilo art nouveau, hegemônico no 

momento de sua criação (Rocha, 2008:45). 

As camisas inglesas influenciaram as formas gráficas das camisas brasileiras. A 

maioria dos primeiros uniformes eram quase sempre listrados, sua função era dar uma 

identidade visual aos clubes. A troca das cores do Fluminense pelo verde, encarnado e 
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branco, em uma blusa listrada, embora possa ter sido por acaso, reflete a tentativa de 

captar as tendências da moda europeia, objetivava dar um “certo ar europeu” a seu 

uniforme e ao seu brasão.  

Outro aspecto atribuído às listras é que elas eram usadas por pessoas 

marginalizadas da sociedade e constituíam uma forma de discriminação social (Rocha, 

2008:38), fundamentalmente ligadas a transgressões relacionadas às práticas 

revolucionárias da França e dos Estados Unidos, expostas em suas bandeiras, as listras 

representam as transformações dos costumes trazidas com as revoluções liberais 

burguesas, ocorridas nos séculos XVIII e XIX. 

 Essas transgressões foram incorporadas ao esporte com a consolidação dos 

banhos de mar com fins terapêuticos, neles, as roupas de banho eram consideradas 

ousadas por expor partes do corpo que não deveriam ser mostradas.  Inspiradas nas 

vestimentas de marinheiros, as listras resolviam um problema estético, já que a roupa 

toda branca em contato com a água ficava transparente. A solução seria aplicar listras 

para quebrar o fundo branco.  

 A cor branca era preferida por ser ligada à pureza, cuja noção cientifica 

associou-a a bem-estar e saúde. O Paulistano escolheu o branco e o vermelho como 

cores em homenagem à Universidade de Harvard, entretanto esse clube só possuía um 

único uniforme todo branco, em vermelho apenas o escudo e uma faixa sobre o calção. 

Curiosamente nunca foi usada uma segunda camisa715, provavelmente porque a maioria 

de seus adversários utilizavam cores que não se confundiam com a sua. Era um 

uniforme simples, assim como sua bandeira hasteada, em 1907, por Olavo Bilac 

(Brandão, 2000). Mas a simplicidade não deixava de simbolizar a imagem de um clube 

etnicamente branco, socialmente sofisticado, refinado e excludente. Esse caráter 

associado à pureza foi definitivamente atrelado à imagem do Paulistano com a extinção 

do departamento de futebol, em 1929, em defesa do “mais puro amadorismo”716.  

 Se as listras tiveram um caráter transgressor, no sentido político com as 

revoluções liberais, esse caráter, entretanto, foi modificado quando estas passaram a ser 

usadas pelos clubes esportivos. Em vez de associar-se a uma luta revolucionária, 

ganharam aspecto de promoção liberal burguesa, passando a ter novos significados 

                                                 
715 Apenas em um jogo na França durante a excursão à Europa em 1925 o Paulistano usou uma camisa 

cinza e escura. 
716 É importante a lembrança de que o pagamento a jogadores de forma camuflada era chamado de 

“amadorismo marrom”. O termo transmite a ideia de algo escuro/ impuro.  
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ligados à saúde, ao dinamismo, à liberdade corporal libertária e à higiene. Se no início 

elas estavam associadas somente ao banho de mar, com o tempo passaram a ser usadas 

em outros esportes em substituição aos quatro grandes quadrados das camisas dos 

turfistas. 

 Quanto às cores, se o branco representa a pureza esportiva e o encarnado o amor, 

o verde – na cultura medieval – é a cor do jogo. É a mais instável e ambígua das cores, 

carrega o aspecto transgressor e ao mesmo tempo simboliza a esperança, além de ser a 

cor do gramado (Rocha: 2008:38). Associando os símbolos medievais com o caráter 

transgressor moderno, veremos que as cores do Fluminense, mesmo tendo sido 

escolhidas por acaso, e a do Paulistano, mesmo para homenagear uma universidade 

americana, acabaram por representar símbolos bem incorporados ao que o futebol 

representava em seus primórdios: o jogo, em seu aspecto lúdico, o amor e a pureza, 

elementos fundamentais para constituição do mais verdadeiro amadorismo. 

 A profissionalização do atleta não modificou esses aspectos, as primeiras formas 

de organização das torcidas com o novo regime fizeram com que a multidão 

frequentadora dos estádios assimilasse uma série de ritualizações, dramatizações, 

identificadas com o período amador e introjetadas em códigos, símbolos, reações e 

emoções. Neste sentido os significados de suas cores adquirem um caráter simbólico 

mais forte, tornam-se tradição.  

            As cores dos clubes refletem a imagem da torcida, delimitam os espaços de cada 

time no estádio, ao entrar em campo saudado pelas bandeiras feitas nas cores do clube, 

o time renova sua tradição, reforça sua identidade. No caso dos clubes estudados a 

identidade do clube transfere-se para os torcedores, descritos no período amador como 

seletos e elegantes como o clube. Tal imagem foi assumida e ressignificada pelo 

elemento popular como uma identidade, mesmo que na prática não existisse mais, 

especialmente no caso do Fluminense. 

O estudo sobre os significados das cores e uniformes dos clubes nos remete a 

maneira como as identidades clubísticas foram construídas. Elas são em parte reflexo de 

leituras que foram organizadas, em vários momentos históricos, que ressaltavam traços 

específicos de cada clube que os diferenciava dos outros rivais. Essas diferenças forjam  

imagens que se perpetuam com o tempo através da construção de uma memória 

clubística que reforçava essas características. Dessa forma Fluminense e Paulistano 
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solidificaram-se na memória do esporte como exemplos de instituições de elite que se 

contrapunham a outros clubes denominados de “populares”.  

Essa memória não é construída do nada, baseia-se em determinadas 

características que os clubes fazem questão de expor a partir de uma série de 

declarações e documentos produzidos por eles ressaltando seu caráter distinto. Estes 

documentos são produzidos durantes as festas comemorativas, as inaugurações de obras 

e nas conquistas esportivas. Como exemplo, escolhemos para análise dois resumos 

históricos produzidos pelo C. A. Paulistano e Fluminense F. C. em 1918 e 1922, 

respectivamente. Esses resumos tinham como objetivo fazer um levantamento da 

história oficial dos clubes até aquele momento.  

 

5.2 - Resumos históricos do Paulistano e do Fluminense: fortalecimento da imagem 

de distinção. 

 

O Resumo Histórico do Club Athletico Paulistano foi um folheto institucional 

publicado em 1918 para celebrar o fim das obras de reconstrução do clube após a sua 

saída do Velódromo e a construção da nova sede no Bairro do Jardim América717.  Seu 

objetivo era organizar um memorial para registrar as melhorias da nova sede e angariar 

mais sócios para o clube. O relatório não possui um autor específico atribuído à 

diretoria do clube, todavia Wilson Gambeta (2014), que reproduziu a obra em livro, 

encontrou fortes indícios de que teria sido escrito por Mario Cardim. 

 O documento descreve os principais eventos esportivos que marcaram a 

memória da instituição, a forma como eles são selecionados busca construir uma 

memória épica sobre a agremiação. O próprio clube é o personagem principal do livro, 

atletas e dirigentes são tratados como meros contribuintes na construção da tradição do 

Paulistano, que recebeu o apelido de “O glorioso”. O futebol é o fio condutor da 

narrativa demonstrando a sua popularidade e importância no momento da escrita do 

documento, pouco espaço foi dado para os outros esportes.  

A história do futebol no clube é entrelaçada com a história do futebol no Brasil, 

já que o Paulistano coloca-se como responsável pelo seu desenvolvimento. “Foi o 

                                                 
717 Resumo Histórico do Club Athletico Paulistano, 1918. Reproduzido em: GABETA, Wilson. 

Primeiros Passes: Documentos para a história do futebol em São Paulo (1897-1918). Ludens Ed.: São 

Paulo, 2014. p183-242. 
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Paulistano que popularizou o football. Popularizou é bem o termo, porque, antes dele, 

nenhum club se resolvera a fazer propaganda”718.  

 Os conflitos em que o clube envolveu-se (na Liga ou nas cisões internas como a 

de 1905 que levou parte dos atletas para o rival A. A. Palmeiras ou, ainda, a crise de 

1913 que gerou o rompimento com a LPF e a criação da APEA) são retratados sempre 

do ponto de vista do clube que aponta razões morais ou relacionadas à ignorância 

daqueles contrários à agremiação do Jardim América. 

 

Em primeiro lugar, eram raros os matchs em que não haviam 

conflitos. Por dá cá aquela palha – um cochilo do juiz, uma 

simples observação de certo expectador exaltado, um tronco 

qualquer, os teams se insurgiam, transformando os matchs em 

touradas. Disso resultavam, inevitavelmente, as cenas de 

pugilato. Footballers se engalfinhavam. Intervinha a polícia, 

intervinha a assistência719.  

 

A representação com seu cunho parcial é fortemente influenciada por uma visão 

moralizadora do esporte e da sociedade, colocando o Paulistano acima dos outros rivais 

que buscavam a vitória a qualquer preço, sem respeitar seus adversários ou as regras do 

cavalheirismo que deveriam prevalecer no esporte. Escrito 11 anos antes da decisão de 

encerrar suas atividades futebolísticas, o relatório é um prenúncio do discurso proferido 

pelo clube em 1929. A manutenção desse discurso moralizador é um traço da identidade 

construída pela agremiação que, em virtude da forte influência nos grandes jornais de 

São Paulo, ganhou força de verdade repetida nas décadas seguintes por diversas 

narrativas que reforçavam esse caráter peculiar da instituição. 

Seguindo a mesma linha do Paulistano, o Fluminense, ao completar 20 anos de 

existência, aproveitou as comemorações pelo centenário da Independência do Brasil em 

1922 para lançar um resumo histórico da sua participação nos esportes nacionais. O 

aniversário coincidia com o momento em que o clube iria sediar pela segunda vez os 

jogos sul-americanos. O resumo chamou-se O Fluminense e o Centenário da 

Independência do Brasil – Campeão e vencedores do Rio de Janeiro (1902-1922)720. 

Assim como o do clube paulista, também não tem autor específico, apenas assina 

Fluminense F. C. 

                                                 
718 Resumo Histórico do Club Athletico Paulistano, 1918, p19-20. 
719 Idem, p33. 
720 Arquivo Fluminense F. C. 
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O documento, assim como o do Paulistano, refaz a história oficial do 

Fluminense, relembrando o seu pioneirismo na implantação do futebol na cidade através 

da figura de Oscar Cox e sua participação na fundação da Liga de futebol: “Lembrar a 

fundação e os progressos do Fluminense é o mesmo que traçar a história do Football no 

Rio de Janeiro”721. 

Diferentemente do relatório do Paulistano o clube demonstra dados financeiros e 

as dificuldades para realizar as obras da sede que só foram possíveis com a ajuda dos 

Guinle. Demonstra o orgulho de ter conseguido terminar as reformas para o sul-

americano de 1919. “Vencendo obstáculos de toda a ordem, traçando-se 

voluntariamente a obrigação de terminar uma construção de enormes proporções dentro 

de curto lapso de tempo”722. Além das realizações esportivas, o clube resgata os 

objetivos de sua existência que são os ensinamentos cívicos e morais das crianças e 

rapazes. 

Escrito com a diferença de quatro anos com relação ao resumo histórico do 

Paulistano, o documento segue a mesma linha, resgatando uma memória glorificada e 

moralizadora do clube tricolor. A principal tônica da publicação é caracterizar o 

pioneirismo e a liderança do clube no cenário esportivo carioca que se estende ao 

nacional com a realização dos jogos sul-americanos de 1919 e 1922, esse seria o caráter 

especial do clube no cenário esportivo nacional.   

Torna-se interessante perceber que algumas das estórias narradas nos anos de 

1940 e 1950 por Mario Filho e Thomas Mazzoni, sobre os clubes estudados foram 

retiradas desses documentos.  

Por tudo isso, entendemos esses dois documentos como lugares de memória. 

Partilhando a definição de Pierre Nora (1193:13) que afirma que os lugares de memória 

são os espaços nos quais a sociedade registra voluntariamente as suas lembranças ou as 

reencontra como uma parte necessária de sua personalidade. O autor argumenta que “os 

lugares de memória nascem e vivem do sentimento que não há memória espontânea que 

é preciso criar arquivos, que é preciso manter aniversários, organizar celebrações”. O 

resgate desses resumos históricos enquanto lugares de memória têm importância por 

servirem de base para as publicações futuras que reforçaram a imagem desses clubes, 

                                                 
721 O Fluminense e o Centenário da Independência do Brasil – Campeão e vencedores do Rio de Janeiro 

(1902-1922), p2. 
722 Id, p9. 
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seja como força moral a serviço do esporte, seja pelo pioneirismo e liderança, essas 

características dariam a eles um caráter único na evolução do desporto nacional.  

Outra importância desses relatórios são a de divulgar a imagem que o clube tem 

de si mesmo. Ao serem publicadas, essas imagens são oferecidas ao público externo, 

onde esse discurso será consumido no universo jornalístico e literário. Ao 

transformarem-se em textos, essas representações do Fluminense e Paulistano são 

expandidas conforme o futebol e suas equipes ganhavam popularidade tornando-os um 

fenômeno social.  

Partindo da premissa já exposta por Anderson (2008), que os clubes são 

comunidades imaginadas, podemos afirmar que a imagem do Fluminense e o do 

Paulistano como clubes identificados com os valores das elites de suas respectivas 

cidades foi resultado de um processo que se iniciou desde a implantação do futebol no 

Brasil. A associação de um determinado clube a um determinado segmento social é 

construída a partir de diversos fatores, entre eles estão o perfil do associado para o qual 

o clube é fundado ou busca atender.  

Da mesma forma que um clube inicialmente formado por imigrantes adquire no 

imaginário social um caráter próximo ao país desses imigrantes, como pode ser 

exemplificado nos casos do Palestra Itália e do Vasco da Gama, um clube que se 

mostrava frequentado por um setor social abastado economicamente, influente política e 

culturalmente, adquire um caráter elitizado. Essa associação do Fluminense e do 

Paulistano como clubes de elite é demonstrada na forma como a imprensa retratava o 

ambiente do clube desde suas origens, fosse em suas festas ou na assistência aos jogos, 

sempre utilizando termos como “seleta”, “educada” e “distinta”. Essa visão aprofunda-

se ao propagarem o perfil de quem frequentava os eventos e associava-se ao clube. A 

presença de nomes como os Guinle ou os Prado na direção das agremiações, por si só já 

eram suficientes para a veiculação dessa imagem. 

Essas identidades consolidaram-se à medida que o futebol fez parte da paisagem 

urbana, e virou alvo de debates acerca de sua utilidade e importância. Para alguns um 

esporte de estrangeiros e rapazes ricos; para outros, modelo difusor de valores físicos e 

pedagógicos que ajudariam a construir um novo homem brasileiro. Em meio a esse 

debate, as imagens clubísticas consolidaram-se, pelas constantes citações desses clubes 

nos periódicos. Neste ambiente, a questão das identidades ganhava uma importância 

significativa.  
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Ao tornarem-se alvo da popularidade que o futebol lhes dava esses clubes não 

ficaram isentos da produção literária, principalmente daqueles que encontraram nesse 

esporte elementos formadores do cotidiano urbano em ascensão. Fluminense e 

Paulistano foram retratados direta ou indiretamente pelos maiores nomes da literatura 

nacional. Autores de peso como Coelho Netto, Monteiro Lobato e o grupo dos 

modernistas reforçaram o caráter de distinção desses clubes. 

 

5.3 - Literatura e futebol: o Fluminense e o Paulistano nos textos literários e na 

poesia modernista. 

 

Historiadores como Bernardo Buarque723 e Leonardo Pereira724 possuem um 

vasto e rico material de análise entre a literatura e o futebol, em suas obras estes autores 

estiveram atentos ao alcance das ideias desses literatos como criadores e reforçadores de 

tradições que tentam explicar o homem brasileiro tendo no esporte um referencial. Para 

eles, as crônicas esportivas publicadas nos mais variados periódicos ou em livros, foram 

um potente canal de difusão de princípios. Por terem como autores figuras públicas, 

suas ideias possuíam um amplo alcance, seus textos detinham um forte poder 

simbólico725 e eram reconhecidamente formadores de opinião.  

A chegada do futebol na primeira década do século XX foi saudada por várias 

figuras da literatura como Olavo Bilac, João do Rio, Arthur Azevedo e o Barão do Rio 

Branco. Na década seguinte seus defensores foram Afrânio Peixoto, Humberto de 

Campos, Coelho Netto, Monteiro Lobato e Gilberto Amado726. Os modernistas Mario 

de Andrade e Oswald de Andrade o abordavam esporadicamente. Essa relação entre 

futebol e literatura não era harmônica, escritores como Graciliano Ramos e Lima 

Barreto o criticavam violentamente. Os motivos pelos quais os literatos apoiavam ou 

rejeitavam o futebol variavam muito; para os seus simpatizantes, seria o regenerador de 

uma raça, um símbolo da modernidade, para seus detratores uma moda europeia ou um 

                                                 
723 Em sua obra O descobrimento do Futebol (2004), analisa a figura de José Lins do Rego como literato e 

dirigente do Flamengo na década de 1950. 
724 Em seu livro Footbolmania (2000), Pereira compreende a polêmica que envolveu Lima Barreto e 

Coelho Netto, acerca do futebol, demonstrando que as diferenças neste campo, envolviam um embate 

literário muito mais amplo. 
725

 O poder simbólico é um poder de fazer coisas com palavras, neste sentido é um poder de consagração 

ou revelação de coisas que existem (Bourdieu, 1999ª:166-167). 
726

 Sobre o tema ver: Alfredo, 1996 e Pedrosa, 1968. 
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esporte violento que acabava por reproduzir mecanismos de estratificação e degradação 

social. 

Com relação aos clubes trabalhados, alguns literatos tiveram uma ligação mais 

próxima com eles. Coelho Netto talvez tenha sido o escritor de maior identificação com 

um clube, no caso o Fluminense, onde atuou como conselheiro e dirigente. De forma 

mais discreta os modernistas Mario de Andrade e Oswald de Andrade abordaram o 

Paulistano em suas poesias.   

  A obra literária de Henrique Coelho Netto apresentava certo distanciamento 

das questões sociais mais amplas, preocupando-se mais com a beleza da forma e do 

texto, descrevia a Belle Époque com gosto e admiração, por isso foi acusado por Lima 

Barreto de prestar-se ao papel de representante da elite, um intelectual de salão. Coelho 

Netto era um parnasiano e foi muito criticado pelo movimento modernista por seu 

discurso empolado e repleto de maneirismos retóricos. Apesar disso foi o escritor mais 

popular do Brasil na década de 1910, sendo indicado ao prêmio Nobel de Literatura. Em 

1928 recebeu o título de “O príncipe dos prosadores brasileiros”, pelo periódico O 

Malho (Candido, 1998). 

Coelho Netto defendia fervorosamente os esportes pregando a importância de 

seus valores morais e educativos. Para o autor, o esporte poderia regenerar a raça, 

acentuar o caráter e a moral, desenvolver o físico e ser capaz de desviar os jovens de 

vícios, jogos de azar, apostas, prostituição e uma vida ociosa. 

 Dedicado à defesa de uma vida ativa, acreditava na prática de esportes ao ar 

livre como responsável por uma saúde física e mental727. Adepto do estilo de vida dos 

sportmen, pautado no ideal do cavalheirismo, defendia em uma ética competitiva, 

porém respeitosa em relação ao adversário. Apesar disso, o escritor não poderia ser 

classificado como um esportista, sabe-se que em sua juventude praticou a capoeira e 

nada mais (Fernandez, 2010). Sua defesa exacerbada principalmente do futebol levou a 

uma célebre polêmica com Lima Barreto, uma disputa que refletia uma oposição que 

extrapolava o futebol, dizia respeito aos seus trabalhos e reputações no ambiente 

literário do qual faziam parte. A defesa dos esportes acontecia em crônicas, palestras, 

                                                 
727

 Após perder vários de seus filhos por doenças na infância, Coelho Netto desistiu de mantê-los em 

ambientes fechados e resolveu expô-los a uma vida mais livre e dinâmica, incentivando a prática da 

educação física, fez dos seus filhos grandes desportistas. Violeta já era aos 10 anos uma das maiores 

nadadoras de nado crown da cidade, Preguinho (João) foi um atleta múltiplo sendo campeão em vários 

esportes com destaque para a natação e o futebol. Georges e Paulo jogaram water-polo e Mano 

(Emmanuel) foi campeão sul-americano de futebol em 1919 (Fernandez, 2008:86). 
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conferências, simpósios e algumas poucas menções em seus romances e contos, graças a 

isso recebeu homenagens de diversos clubes tanto das elites como do subúrbio (Pereira, 

2000). 

Sua relação com os esportes era mais teórica e tinha no clube das Laranjeiras seu 

perfil mais ideal. O salão do Fluminense era uma extensão de sua identidade. Tornou-se 

sócio por morar próximo e todos os seus filhos praticarem esportes e participarem 

ativamente da vida do clube.  

Ao examinar o time do Fluminense, fazia comparações com os gregos clássicos, 

uma influência comum entre os parnasianos, colocando-os como exemplos de saúde 

para toda a nação.  

Os onze do Fluminense não levam orgulhosamente como um 

troféu de vitória, mas como uma urna em que lançam, para o 

sufrágio da glória do nosso Brasil, os seus nomes puros com a 

promessa de que irão por eles onde quer que a pátria os 

invoque, pôr a prova, em luta de vida e morte, o que adquiriram 

nos exercícios em seu campo: a robustez, a saúde, a disciplina, a 

solidariedade, a coragem e o amor ao pavilhão do club728. 

 

Atuando como dirigente do Fluminense, Coelho Netto participou ativamente das 

suas reuniões e decisões. Foi articulador da fundação da primeira equipe infantil do 

clube, também diretor artístico implantando diversas atividades culturais e de lazer 

sempre voltadas para o ideal higienista. No cargo realizou exposições de arte, saraus, 

festas dançantes, apresentações de dança, balé, música erudita e declamações de grandes 

poetas franceses e ingleses. Promoveu ainda concursos de poesia e música, cujo tema 

era o próprio Fluminense. As tardes culturais ganharam forte adesão dos sócios, nestes 

eventos a esposa do escritor tocava piano ao fundo enquanto as filhas declamavam 

poesias. Além disso, convidava grandes nomes das artes para apresentarem-se no clube 

(Fernandez, 2010) 

Coelho Netto foi parte constituída do início da história do esporte no Brasil. 

Seguindo à risca o ideal de esporte associado à higiene e à ação, compreendia-o como 

parte da formação humana, necessária junto com o conhecimento intelectual adquirido 

pelo homem com o desenvolvimento da ciência e reproduzido para as futuras gerações.  

O autor pode ser considerado um dos responsáveis pela popularização e 

desenvolvimento não só do futebol, mas do Fluminense nas primeiras décadas do século 

                                                 
728 O Imparcial, 10 de julho de 1918. Álbum de recortes de jornais do FFC, s/p. 
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XX. Todavia a imagem do Fluminense associada à de um escritor de salão, ajudou a dar 

ao clube esse mesmo caráter , um palco de desfile das personagens parnasianas dos 

romances do escritor, tal visão será fortalecida pela memória produzida sobre o clube 

carioca, em especial pelo seu filho Paulo Coelho Netto ao escrever sobre o Fluminense 

nas décadas de 1950 e 1960, resgatando não só a importância de seu pai, mas a 

valorização dos ideais regeneradores do esporte defendidos pelo escritor e atribuídos ao 

clube carioca como veremos mais a frente.  

Concomitante com a atuação de Coelho Netto no Rio de Janeiro, em São Paulo 

escritores como Monteiro Lobato e Alcântara Machado compreenderam o futebol como 

um fenômeno social importante.  

Monteiro Lobato escreveu pela primeira vez sobre o futebol em 1905729, 

justamente em uma vitória do Paulistano, provavelmente sobre o SPAC, chamando a 

atenção para o caráter educativo no sentido físico e moral do futebol. O mais importante 

é que este artigo já percebia a popularidade do esporte perante os jovens, segundo ele, 

os jogadores, para esse público, eram mais importantes e necessários do que os 

políticos.  Esses jovens seriam forjados para formar uma elite dirigente competente para 

guiar os rumos da nação730. Para Lobato, o futebol havia se tornado uma espécie de 

avanço para a modernidade, símbolo do bandeirantismo paulista, serviria para 

demonstrar a potencialidade do homem que simbolizaria a nova nação. O autor que 

ficou conhecido pela crítica à passividade do homem do interior na figura do Jeca Tatu, 

de 1918, via no homem urbano e moderno o oposto dele. O futebol teria o papel de 

despertar o povo do marasmo em que vivia. 

Outro escritor paulista a atentar para o futebol foi Alcântara Machado que 

publicou em 1927, o conto Corinthians (2) VS Paulistano (1). Neste, o futebol não é 

apenas um motivo temático do cotidiano da cidade. O jogo ocupa o centro da história. 

Alcântara Machado fisga os movimentos, as inflexões e as nuances de uma partida de 

futebol. O escritor frisa a oralidade própria do jogo e as interjeições dos espectadores as 

circunstâncias dos jogadores em torno da bola (Hollanda, 2011:5).  

                                                 
729 Publicado em: O povo Caçapava, sob o pseudônimo de Hélio Bruma em 10 e 17.07.1905. Op.cit. 

Rosenfeld, 1993:80. 
730

 BERTHOLLI FILHO, Claudio; MEIHY, José Carlos Sebe Bom. Monteiro Lobato e o futebol: 

projeto para a elite urbana no começo do século. In Meihty, José Carlos Sebe Bom; Witter, José 

Sebastião. Futebol e Cultura – Coletânea de Estudos. São Paulo. Convênio IMESP/DAESP 1982. p124. 
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O autor nesse conto realiza as experiências linguísticas que fascinavam os 

modernistas na década de 1920. Alcântara Machado tratou o futebol em diversos contos 

e crônicas, abordava o cotidiano das cidades descendo às raízes populares. Em seus 

textos sobre o tema coloca o imigrante como um elemento social novo, compreendendo-

o como um valor nacionalista. (Alfredo, 1996: 70). Na obra Gaetaninho, além de 

retratar a prática do football por imigrantes italianos do Palestra, é descrito como um 

esporte que podia ser praticado com uma bola feita de meia ou qualquer outro material o 

que permitia que qualquer criança carente pudesse jogá-lo. 

Tanto Monteiro Lobato como Alcântara Machado abordam o Paulistano dentro 

do desenvolvimento do fenômeno futebol, sem, entretanto atribuir uma especificidade 

as características da agremiação. Coube a Oswald de Andrade e principalmente Mario 

de Andrade, que mesmo sem o engajamento clubístico de Coelho Netto, documentarem 

em algumas poesias o que era o C. A. Paulistano no contexto da urbanidade paulista.  

 Oswald de Andrade fez, em 1924, o poema “Bungalow das rosas e dos 

pontapés” em que cita o clube do Jardim América como uma associação particular: 

 

Bondes gols 

Aleguais 

Noctambulos de matches campeões  

E poeira 

Com vesperais  

Desenvoltas tennis girls 

No Paulistano 

Paso doble731. 

 

O Paulistano é abordado como exemplo de um clube distinto de tennis girls ou 

vesperais, ao lado dos elementos do cosmopolitismo paulistano, caracterizado pela 

agitação e frenesi dos bondes gols, dos gritos das multidões (Aleguais), do progresso da 

cidade. Oswald de Andrade via no futebol a capacidade do brasileiro de deglutição, bem 

como de assimilação das influências estrangeiras e sua transformação em expressões 

genuinamente nacionais, nesse sentido o futebol possuía um caráter antropofágico. 

                                                 
731

  Memórias sentimentais de João Miramar. Globo: São Paulo. 1991, p88. Op.cit. HOLLANDA, 

Bernardo Buarque de. O futebol como alegoria antropofágica: modernismo, música popular e a 

descoberta da brasilidade esportiva. Artelogie. 28.12.2011. 
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Para o historiador José Geraldo Vinci, Mario de Andrade interessa-se pelo 

futebol como um jogo possuidor de dinâmicas e ricas diversidades culturais da 

sociedade brasileira, não deixando de aproveitar a novidade cultural representada por 

esse esporte (Vinci de Moraes, 2014:289). Simpatizante do Paulistano escreveu mais 

sobre o clube do que qualquer outro modernista. Embora visse no clube traços elitistas, 

era um componente da modernidade paulistana. Em sua obra Paulicéia desvairada de 

1922, dedicou um poema a seu clube intitulado Domingo. 

 

Hoje quem joga? O Paulistano 

Para o Jardim América das rosas e dos pontapés! 

Friedenreich fez gol! Corner! Que juiz! 

Gostar de Bianco? Adoro. Qual Bartho... 

E o meu xará maravilhoso! 

- Futilidade, civilização732. 

 

O Paulistano é apresentado como uma beleza em meio a pontapés (rosas e 

pontapés), uma futilidade que compõe a civilização para afastar o tédio dos domingos, a 

civilização está representada pelo Paulistano e seus jogadores.  

O poeta deixa-se, ainda, levar pela rivalidade entre Rio e São Paulo ao retratar a 

vitória do Paulistano sobre o Fluminense por 4 x 1 na final do campeonato brasileiro de 

1920. 

Os cariocas perderam o match 

                                     Quatro a um 

Urrah, paulistas!733. 

 

 O Paulistano é ainda citado em outro poema denominado “Franzina” que narra 

um caso de amor em um jogo no Parque Antártica. Nele aparecem os principais 

jogadores do clube representantes de um futebol dionisíaco, o futebol como festa, 

tensão e brasilidade. 

 

Seguindo a bola 

Campeonato 

APEA 

Taça 

Os dois apaixonados pelo jogo. 

Por nós. 

                                                 
732

 ANDRADE, Mario. Pauliceia Desvairada. São Paulo: Casa Mayença, 1922, p73-74. 
733 Publicado na revista italiana La paga. MORAES, M. A Mario. O futebol e um poema esquecido. 

Revista Letras, número 7, Edição especial – Mário de Andrade, Santa Maria, PPGL-UFSM, p76. Op. Cit. 

Vinci de Moraes, 2014:284.  
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Falta muito? 

Dez minutos. 

Meu Deus 

E agora 

E foi Bianco avançou demais, Guariba... Não; 

Netinho centrou 

Mario caiu, mas Formiga emendou a bola... 

Friedenreich! 

Goal. 

Delírio-vinho! 

As grandes Dionisíacas 

Elapmebolion em dezembro 

Alle-Goack, Goack, Goack... 

Olhaste-me brasileira 

Paulistano734. 

 

 Em 1927 durante a travessia de barco entre Belém e a ilha de Marajó recordou a 

dor de um torcedor com a perda de um campeonato. “Em um jogo entre meu adorado 

Paulistano e o São Paulo Athletic, quando este fez o gol que me roubou a taça e o 

campeonato, caí no chão”735. 

 Com todas as ressalvas feitas ao futebol pelos modernistas, Mario de Andrade 

interessava-se pela dinâmica do futebol e sua capacidade de tecer relações sociais, fosse 

em romances fortuitos em um campo de futebol, onde o casal mistura a paixão pelo 

clube com a paixão de um pelo outro, fosse na dor não dissipada da perda de um 

campeonato ainda viva na memória do autor mesmo tantos anos depois. Mario de 

Andrade acabou por ser o poeta do Paulistano, mesmo sem a vivência diária do clube, 

pode retratá-lo naquilo que considerava sua essência, ajudou a construir uma memória 

que associava o clube a um espaço restrito da burguesia paulistana, gerador de relações 

sociais e afetivas dos novos elementos oriundos da modernidade paulistana.  

Apesar da admiração pelo futebol, não havia confluência entre os estilos 

literários. O movimento modernista fez oposição ao Parnasianismo. Coelho Netto 

tornou-se o centro dessas críticas, apontado como um escritor fútil, um tipo de literatura 

oposta aos princípios do Modernismo. A discordância dos estilos literários demonstrava 

também a discórdia sobre a maneira como o futebol era enxergado. Se para Coelho 

Netto o futebol refletia um elemento moral, um regenerador social, em que o indivíduo 

                                                 
734 Ibidem, p285 
735

 Mario de Andrade relembrou a final do campeonato Paulista de 1903, quando o Paulistano perdeu 

para a equipe do SPAC. Turista Aprendiz. São Paulo: Duas cidades/Secretaria de cultura de São Paulo, 

1976, p177. Op. Cit. Vinci de Moraes, 2014:286. 
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através da disciplina poderia transformar-se em um ser civilizado. Para os modernistas 

que escreveram em um momento que o futebol popularizava-se, este faria parte da 

modernidade cosmopolita, era um filtro que atribuía às heranças negras e ameríndias 

uma preponderância e um diferencial positivo no reconhecimento do que era autêntico 

em âmbito cultural (Hollanda, 2011:10). Dessa forma para os modernistas, o futebol não 

seria capaz de transformar pedagogicamente o indivíduo e a sociedade, como apregoava 

Netto, seria – ao contrário – um reflexo do que era o indivíduo e a própria sociedade. 

Porém mesmo tendo visões distintas sobre a função do futebol, os autores 

assemelhavam-se na crença dele como forjador de uma identidade nacional. 

 Quando esses autores descrevem o Fluminense e o Paulistano, percebe-se a 

visão construída sobre estes clubes; ao mesmo tempo em que os ressalta como espaços 

de beleza, saúde, distinção, festejos e namoricos, também demonstram o quanto eles 

estão sendo envolvidos pelo apelo popular que o futebol adquiria, praticado em todos os 

locais e tendo nestes clubes e seus atletas uma forte referência. 

 O que se observa nos textos literários é que o Paulistano e o Fluminense eram 

representantes de uma determinada concepção de esporte que misturava a prática 

esportiva com os valores culturais e ideológicos da sociedade urbana dos anos 1920 em 

São Paulo e no Rio de Janeiro, quando o amadorismo era ressaltado como um valor 

positivo. A associação do Fluminense e do Paulistano a um universo sofisticado e 

pomposo presente nestes autores, teve forte influência na consolidação dessa imagem, 

bem antes da adoção do profissionalismo. Com a chegada do novo regime, essas 

características serão reforçadas através da publicação de livros memorialísticos e 

comemorativos em que o passado amadorístico dos clubes foi utilizado para reforçar 

uma determinada memória clubística e permitir sua perpetuação nesse novo contexto 

histórico. 

 Para a compreensão desse fenômeno, analisaremos a partir de agora os 

principais livros escritos ao longo de várias décadas sobre a memória do Fluminense F. 

C. e do C. A. Paulistano que reforçam esse caráter distinto especialmente na associação 

destes ao amadorismo.  

 

5.4 - Livros de memórias como construtores da identidade clubística. 

 

Ao estudar o esquecimento das mulheres dentro do cotidiano do futebol 

brasileiro , Silvana Goellner utilizou os livros de memórias como fonte para demonstrar 
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esse esquecimento, para a educadora os livros de memória permitem-nos explorar as 

possibilidades de compreender que ali estão inscritas sensações, ideologias, valores, 

mensagens e preconceitos que possibilitam conhecer parte do tempo em que essas 

memórias foram produzidas o que nos auxilia a compreender a centralidade que o 

esporte adquiria na vida das pessoas envolvidas com ele (Goellner, 2005:79-80). 

A análise dos livros memoriais sobre o Fluminense e o Paulistano possibilita 

identificar as tensões presentes na escrita memorialística caracterizada pelo conflito 

entre o desejo de recuperar a multiplicidade do passado e dar-lhe um sentido e uma 

unidade identitária. No caso do Paulistano, essa unidade foi construída pelo elogio ao 

amadorismo e pelo aspecto familiar e harmônico do clube até os dias atuais. No 

exemplo do Fluminense, esses princípios foram utilizados só que adaptados à 

profissionalização de seu futebol em uma relação que tentou associar valores 

aristocráticos com a popularidade de seu time. 

Selecionamos alguns livros de caráter memorialísticos e comemorativos que 

consideramos exemplares para esse tipo de análise: o de Araken Patusca (1976), 

Fernando Amaral (1977) e Ignácio de Loyola Brandão (2000) sobre o Paulistano. Sobre 

o Fluminense selecionamos as obras dos filhos de Henrique Coelho Netto, os irmãos 

Paulo Coelho Netto (2002) e João Coelho Netto, o Preguinho (2013). Esses autores têm 

em comum uma análise positiva dos clubes em questão, endossando uma memória 

reforçadora dessas instituições como espaços de distinção social.  

Em seu estudo sobre a memória coletiva, produzido no início do século XX, o 

sociólogo Maurice Halbawachs mostra que a memória individual existe submetida à 

memória coletiva que a enquadra e dá seu substrato. Mesmo as lembranças mais íntimas 

estão sempre ancoradas na memória de diversos grupos a quem o indivíduo pertenceu 

ou pertence, o que lhes confere uma feição múltipla e contraditória. A construção das 

lembranças tem de se operar sempre em torno de uma base comum e é esta que constitui 

a identidade do grupo produtor da memória, possibilitando a sua continuidade 

(Halbwachs, 1990:35-39). Dessa forma esses autores reforçam uma memória associada 

a sua vivencia no clube ou a vivencia de outros que acabaram por constituir a sua 

própria narrativa, é isso que torna valida a analise dessas obras.  

O traço comum em todas as obras é o amadorismo como linha identitária. A 

matriz que associa distinção, refinamento e amadorismo ressaltada por esses autores foi 

construída durante os primeiros anos do futebol e imprimiu marcas que acabaram 
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servindo como referências nas décadas seguintes, mesmo que essas marcas identitárias 

tenham sofrido alterações ao longo do tempo, elas permanecem como uma patente geral 

destas agremiações. 

Para além das atividades esportivas, Fluminense e Paulistano são nestas obras 

comunidades morais, formadas por aqueles que acreditavam nos mesmos ideais forjados 

no amadorismo. Uma comunidade que formava o caráter, imprimindo, através da 

linguagem esportiva, certos valores fundamentais para a liderança política e econômica 

na vida fora do clube. 

 Formados, de modo geral736, nos clubes em questão, esses autores valorizaram 

de maneira saudosista a “ideologia do amadorismo”. Em um discurso nostálgico, 

reforçava o amadorismo como algo positivo e o profissionalismo como negativo por 

perder o espirito lúdico, a espontaneidade e a coragem presentes na fase amadora. 

 Na visão, por exemplo, do antigo goal-kepper tricolor, Marcos Carneiro de 

Mendonça, a principal diferença entre amadorismo e profissionalismo consistia que – 

no segundo – o jogador era obrigado a buscar a vitória a qualquer preço, enquanto no 

amadorismo buscava-se o prazer.  

 

O jogador que joga o jogo espontâneo, sem medir consequência 

de um golpe bonito, que ele procure dar no bilhar no domínio 

das três bolas, para fazer sua exibição de jogo. É a diferença 

essencial entre o jogo amadorista de antigamente, e o 

“profissionalista” de hoje. Há entre os profissionais de hoje 

jogadores formidáveis, requintadíssimos, que não fazem outra 

coisa na vida senão pensar no futebol e serem orientados por 

técnicos. Mas eles não têm nunca, e não terão nunca, a liberdade 

que nós tínhamos como jogador que joga o jogo livre sem 

preocupação de amarrar, em fazer um jogo bonito, floreado e 

etc. Nós no nosso tempo, eu tenho impressão, que nós tínhamos 

muito mais liberdade de arriscar uma bola bonita desse ou 

daquele jeito, do que o jogador profissional de hoje. 

Há razões de sobra pra nós admirarmos o futebol 

“profissionalista” de hoje, mas acho que o futebol do nosso 

tempo, pra nós, no limitar do ambiente em que vivíamos, havia 

mais interesse no futebol de antigamente. Por ser um futebol 

mais livre e desembaraçado de ações pessoais737.   

                                                 
736 Apenas Ignácio de Loyola Brandão não tinha uma ligação mais profunda com o Paulistano, foi 

convidado pelo clube para escrever o livro do centenário. 
737

 Depoimento de Marcos Carneiro de Mendonça ao Museu da Imagem e do som. Rio de Janeiro, 1967, 

p40. 
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O discurso de Marcos tende a romantizar e elogiar um período em que as 

camadas mais abastadas detinham o controle do futebol, quando as glórias eram 

enfatizadas como valores ligados à honra, triunfar nos esportes era triunfar na vida. 

Marcos de Mendonça chegou a afirmar que o Fluminense deveria afastar-se do 

futebol profissional. 

 

Pode insistir, insistir, insistir em ter profissionais e ter times 

profissionais, pode buscar profissionais de alta categoria aqui, 

ali e acolá, mas tem e não terá nesses anos próximos ambiente 

para poder lutar com os demais equipes profissionalizadas do 

Brasil. 

Acho definitiva seria a renúncia do futebol profissional no 

Fluminense, e eu não sou capaz de sugerir isso por que além de 

ser contra a massa de torcedores que tanto esperam pela volta do 

Fluminense e etc. Nunca vai acontecer, mas é a minha 

opinião738.  

 

No discurso do goleiro o amadorismo fazia do futebol uma prática tão 

desinteressada como à atividade artística, porém mais conveniente para a afirmação das 

virtudes viris dos futuros líderes, o esporte é concebido como uma escola da coragem, 

da virilidade, capaz de formar o caráter e a vontade de vencer necessária para os 

verdadeiros líderes, mas uma vontade de vencer dentro das regras, do fair play, 

disposição cavalheiresca oposta à ideia de vitória a qualquer preço (Bourdieu, 

1983:140).   

 

5.4.1 - A construção da memória clubística do C. A. Paulistano associada ao 

amadorismo como valor positivo. 

 

  O término do futebol no Paulistano, no ano de 1929, fez com que a história do 

clube ficasse definitivamente atrelada à imagem de defesa intransigente do amadorismo 

como forma de concepção de esporte. Essa associação de sua imagem ao regime amador 

foi consolidada com uma série de publicações que legitimaram a atitude do clube em 

defesa de tal regime. Essas publicações foram feitas inicialmente nos jornais e, 

posteriormente, registrada em livros. Ao analisarmos esses escritos, constatamos que 

elas foram construídas sobre alguns eixos unificadores da história consolidada do clube.  

O ponto central da memória clubística do Paulistano é o amadorismo como valor 

positivo, este se complementa com outras variantes como o papel de Antônio Prado 

                                                 
738 Id, p43. 
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Junior na existência do clube, o pioneirismo da viagem à Europa e o caráter familiar e 

exclusivo do clube, todas elas referendam o princípio amador como a razão de ser da 

instituição e o que dá sentido à sua história. As relações entre esse eixo central e suas 

variantes permitem uma coerência narrativa com o objetivo final de consolidar uma 

imagem positiva e gloriosa do Paulistano.  

 A primeira publicação em forma de livro sobre o passado futebolístico foi a do 

ex-jogador e jornalista Araken Patusca, denominada Os Reis do futebol sobre a viagem 

do Paulistano, em 1925, à Europa. 

Araken Patuska nasceu em 1905, em Santos, participou da fundação do Santos 

F. C, foi para a Suíça estudar e lá praticou o futebol. Ao retornar cursou engenharia, 

continuou a jogar no Mackenzie e no Santos. Patuska não era jogador do Paulistano 

quando foi convidado para a excursão em 1925, após o retorno continuou atuando pelo 

time praieiro. Foi o único paulista a jogar o mundial de 1930. Participou, ainda, da 

fundação do São Paulo da Floresta e jogou nele até sua extinção em 1934, retornando ao 

Santos, em 1937. Voltou à cidade de São Paulo no ano seguinte para atuar pelo 

estudante paulista, este, logo se fundiu ao São Paulo F. C.; em 1938 retornou ao tricolor 

paulista, jogou futebol até 1942, sempre como amador739. Ao abandonar a carreira 

tornou-se cronista esportivo e jornalista740. 

 O livro foi publicado em 1945 (Figura 50), época em que o profissionalismo já 

estava consolidado, para comemorar os 20 anos da vitoriosa excursão e ao mesmo 

tempo, deixar para a posterioridade a façanha pioneira do clube e dos jovens amadores. 

Uma segunda edição foi feita em 1976 para relembrar o cinquentenário da viagem 

(figura 51). 

Recheado de ilustrações, o livro, segundo o autor, não foi escrito como um relato 

de suas memórias e sim como um documento de época, foram utilizadas como fontes 

jornais de 1925 e arquivos deixados pelos participantes da viagem, em particular do 

cronista que a cobriu. Através da reprodução destas fontes, o autor tentou construir uma 

memória épica sobre o feito, passando a ideia de que o futebol artístico dos jogadores 

brasileiros já estava presente no time do Paulistano que foi à Europa. 

 

                                                 
739 Patuska, 1976:197-198. 
740 Faleceu em 1990.  
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                            Figura 50741                                                  Figura 51742 

 

Na obra são descritos todos os passos da viagem desde a travessia do Atlântico 

até a recepção de volta. A narrativa assemelha-se a um diário de bordo com a descrição 

dia a dia do que se passou com detalhes nas partidas e nas recepções aos jogadores. 

Há toda uma preocupação de citar todos que participaram da excursão, através 

de uma minibiografia de cada membro da delegação, não só relatando sua carreira, mas 

o que aconteceu com eles até o momento da escrita do livro (1945)743. 

 Antônio Prado Junior teve destaque na narrativa, descrito como mentor e 

financiador da viagem, logo nas primeiras páginas o nome do presidente é glorificado. 

 

Esportista de lei que não medindo sacrifícios morais e materiais, 

não temendo obstáculos e vencendo mil e uma barreiras soube 

tornar realidade o seu grande sonho de esportista brasileiro. 

Soube tudo arquitetar. Soube conduzir com mão experimentada 

de chefe e amigo, os rapazes bandeirantes à desejada meta. 

Sozinho enfrentou o incerto e o inesperado. 

                                                 
741 Capa da edição de 1945. Arquivo do C. A. Paulistano. 
742 Capa da edição de 1976. Arquivo do C. A. Paulistano. 
743 As minibiografias estão entre as páginas 193 e 204. In Patuska, 1976. 
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A vitória do Paulistano, por seus bravos rapazes, veio satisfazer 

os anseios do grande presidente. O feito esportivo – o feito 

social – a confraternização dos povos do Velho Mundo com o 

Brasil, tudo isso devido ao espírito arrojado e empreendedor de 

Antônio Prado Junior, a ele pois o nosso preito de eterna 

lembrança e o nosso muito obrigado744. 

 

 Antônio Prado foi levado à condição de herói, de homem de visão que amava o 

esporte e o Brasil sem nada querer em troca, sua figura foi retratada como muito mais 

importante do que os jogadores, não há criticas ao dirigente, nem mesmo quando este 

invadiu o campo e trocou o juiz por achar que este favorecia o time adversário745.  

A obra tem um duplo objetivo, o primeiro de consolidar o Paulistano como o 

clube pioneiro na “descoberta do futebol brasileiro”, fazendo com que o mundo olhasse 

para o Brasil como uma nação civilizada. O segundo objetivo é o de demonstrar que as 

características do futebol brasileiro baseadas no talento individual único de nossos 

jogadores já existiam no amadorismo. “Os dianteiros, constituem uma linha formidável. 

A rapidez de seus passes, a facilidade de desmarcação, e o dribling desconcertantes que 

executam, classificam-no como jogadores dos mais categorizados que nos têm 

visitado”746. 

A obra de Patuska consolida o pioneirismo do clube, a lembrança da excursão 

que permanece até os dias de hoje como o seu maior feito no campo esportivo e 

mantém, de certa forma, o futebol ainda vivo dentro do Paulistano, um futebol 

mitificado e constantemente rememorado através da criação de monumentos e outros 

lugares de memórias a cada data comemorativa da excursão. 

O primeiro referencial memorialístico criado em relação ao evento foi criado 

ainda em 1925 com a plantação de uma árvore de “pau-ferro” para marcar o feito e 

mantida até hoje . Ao completar 60 anos do aniversário da excursão, uma placa foi 

colocada ao lado da árvore explicando sua história. Com a reconstrução do campo, 

durante o centenário no ano 2000 no mesmo local de origem: o campo, a árvore e a 

placa formam um local de memória que tem a função de simbolizar um elo entre 

passado e o presente (Figuras 52 e 53). 

 

                                                 
744 Patuska, 1976:9 
745 O episódio ocorreu durante a quarta partida da excursão contra Bastidiente. Antônio Prado ameaçou 

mandar o time abandonar o campo se não houvesse a troca do juiz, considerado por ele parcial (Id, p117). 
746 Descrição do jornal O Sport de Lisboa (Id, p96). 
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Figura 52747 

 

 

Figura 53748 

                                                 
747 Figura 52: na comemoração do centenário o campo de futebol foi reconstruído no mesmo local onde 

era antes, a árvore fica ao fundo. Foto tirada por mim em julho de 2013. 
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* 

Escrito com uma diferença de mais de 30 anos em relação ao livro de Araken 

Patuska, a obra de Luiz Fernando do Amaral, intitulada Minhas Reminiscências no Club 

Athletico Paulistano (Figura 54), foi publicada pelo próprio clube em 1977 e redigida 

por Maria Cecília de Moraes Barros, filha do autor. O livro afirma, em caráter de 

memória pessoal, os avanços do clube ao longo de uma história que autor vivenciou 

como atleta e presidente. 

 

 

Figura 54749 

 

Luiz Fernando do Amaral foi aluno do colégio São Bento e da Escola 

Politécnica de São Paulo750, praticava o futebol de várzea e chegou ao Paulistano em 

1914 junto com seus primos através do convite dos sobrinhos netos do Conselheiro 

Antônio Prado. 

 

Carlito teve a brilhante ideia de entrarmos para o Paulistano, e 

entramos, os componentes, primos do team da chácara, primos 

                                                                                                                                               
748 Figura 53: placa colocada em 1985. Foto tirada por mim em julho de 2013. 
749 Capa do livro Minhas Reminiscências do Club Athletico Paulistano. Acervo CAP. 
750 Amaral, 1977:41 
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do team rival, formados e orientados pelo nosso tio Jorge. 

Abandonamos as formidáveis “pegas” da Chácara do Carvalho e 

viemos reforçar o team do CAP751. 

 

Atuando em várias posições era chamado de “Tapa buraco” pela sua capacidade 

de jogar pelos lados e pelo meio, seu apelido era Zonzo devido à forma como Josefine 

sua Bonne (Babá) francesa o chamava; devido ao sotaque da babá, Luis tornava-se  

Luison, carregando nas últimas sílabas e após uma briga com seu irmão mais velho aos 

cinco ou seis anos de idade, foram obrigados a fazer as pazes e na brincadeira passou a 

ser chamado assim pelo irmão, aos poucos Luison foi virando Zon Zon e depois 

Zonzo752, o apelido o acompanhou por toda a carreira. Além do futebol, praticava 

também o tênis junto com Antônio Prado Junior, Ibanez Sales, Fernão Salles, Martinho 

Prado, Luiz Prado, Luiz Aranha e Hermínia Prado, levando-o a fazer parte do círculo de 

amizade dos Prado e dos Salles. Praticava também o atletismo, competindo pelo clube 

nessa categoria em 1919. 

 No futebol foi campeão da Taça Ionduran (1919) e do Campeonato Brasileiro 

(1920). Encerrou suas as atividades atléticas em 1922, dedicou-se à profissão de 

engenheiro, pois já estava com 25 anos e, portanto, na sua concepção, velho para as 

atividades esportivas em especial o atletismo753. O autor seguiu a mesma trajetória de 

Marcos de Mendonça e outros atletas que ao assumirem responsabilidades com o 

trabalho abandonavam o futebol para dedicar-se “as coisas sérias de vida”. 

Continuou a ser um sócio atuante no clube e após o fim do mandato de Antônio 

Prado Junior em 1954, o Paulistano – em suas palavras – “passou a viver sem 

patrono”754. Luis Fernando do Amaral foi eleito presidente em 1961 e acabou sendo 

reeleito por quatro mandatos consecutivos (1962-1973), o autor definiu suas 

administrações como uma continuidade da obra de Antônio Prado Junior. 

 Na sua presidência, o clube ampliou a sede, fez obras de remodelagem e 

organizou um coral; nesse período as festas do Paulistano eram as mais concorridas, o 

clube organizava eventos que contavam com a presença de grandes artistas como o 

cantor Roberto Carlos. Em 1970 o clube possuía 43.000m², uma sede tem 9000m² de 

área coberta, com 9000 sócios que com as famílias chegam a 23000 pessoas 

                                                 
751 Id, p4. 
752 Ibid 
753 Id, p46. 
754 Entre 1954 e 1962, o Paulistano foi presidido por Luiz Oliveira de Barros (Id, p72). 
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frequentando o clube755. Apesar disso tudo, o clube ficou conhecido como o mais seleto 

da sociedade paulistana. 

A filha do autor que redigiu o livro o descreveu como uma coletânea de 

lembranças de seu pai que ressaltavam o caráter familiar do clube, um local de 

encontros sociais, pois foi no Paulistano, “nas suas tradicionais festinhas, que eu 

namorei e noivei meu marido, então eu aceitei essa incumbência com muita alegria”756. 

Durante toda a obra esse caráter familiar do Paulistano é ressaltado como o principal 

traço do clube, um ambiente “lindo, poético, agradável e respeitoso”757 onde se forjaram 

namoros e casamentos. O Paulistano era visto não só como um local familiar, mas como 

um espaço moral, do que entende serem as relações mais saudáveis, vedado ao mundo 

externo, onde seria possível escapar das “permissividades” dos dias de hoje758. 

 A idealização do passado confunde-se com a idealização de Antônio Prado 

Junior responsável, segundo Amaral, pelo que o Paulistano tornou-se. Durante o livro, a 

figura do Patrono é sempre associada ao futebol, em especial, no elogio ao seu 

pioneirismo em perceber a superioridade do futebol brasileiro, observada nas suas 

constantes viagens ao exterior, o que o teria estimulado a pagar de seu próprio bolso a 

viagem do time à Europa em 1925759. O resultado foi uma propaganda do Brasil, 

principalmente de São Paulo. A viagem serviu como reforço à paulistanidade. A defesa 

dos interesses de São Paulo é outro traço do Paulistano que Fernando Amaral deixa bem 

claro760, o discurso fortalece a identidade paulistana do clube, que se manifestou no 

movimento de 1932 e continua a se manifestar nas diversas festividades quando a 

cidade é homenageada.    

 Existe no livro um relato do ano do cinquentenário do clube, nele a data se 

confunde com a própria vida de Antônio Prado Junior, o presidente aparece em uma  

reportagem do jornal O Estado de São Paulo de 1950, em que a data comemorativa é 

ressaltada com a publicação de uma retrospectiva da vida do presidente que ainda 

exercia o cargo761, batizando ao lado de Friedenreich, a primeira estaca da construção da 

nova sede do clube (Figura 55). Mesmo 20 anos depois de sua extinção, o futebol ainda 

                                                 
755 Id, p125. 
756 Id, p2. 
757 Id, p37. 
758 Ibid 
759 Id, p22. 
760 Id, p20. 
761 Id, p67. 
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é um marco lembrado pelo clube, o convite feito ao velho ídolo mantém a memória 

desse esporte como a principal referência externa do clube. 

 

Figura 55762 

 

Uma parte do livro é para explicar as razões do fim do futebol no clube, 

ratificando a ideia de que o Paulistano abandonou o futebol pelo domínio do 

profissionalismo763. Entretanto, afirma também que o clube tinha a consciência de que 

não estava preparado para o novo regime, o que é registrado na reprodução da entrevista 

de Antônio Prado Junior em 1951, afirmando que o clube não condenava o 

profissionalismo, mas que sua aceitação levaria ao prejuízo de outras atividades 

esportivas amadoras764. 

                                                 
762 Antônio Prado Junior está de branco. Id, p69. 
763 Id, p8. 
764 Id, p141. 
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O fim do futebol, para o autor, trouxe uma série de consequências, a principal foi 

que o Paulistano tornou-se um clube para ser aproveitado por seus associados, seus 

esportes passaram a ser o tênis, o atletismo, bola ao cesto, vôlei, ginástica, natação, polo 

aquático, esgrima, hockey sobre patins. Na parte social praticava-se o bridge, os saraus 

dançantes, as reuniões cotidianas765. 

O autor renega a imagem do Paulistano como um clube elitista. O objetivo da 

agremiação seria servir à comunidade, sem preconceitos. A prova seria a boa assistência 

a seus empregados e familiares. “Tudo funcionando com o fim principal de bem servir à 

cidade, ao Estado e ao Brasil”766. 

 

O nosso CAP, que alguns chamam de aristocrático do Jardim 

América, mas onde, na realidade, existe um ambiente 

perfeitamente democrático é, sem dúvida alguma dos clubes que 

mais tem feito pela difusão do desporto em São Paulo e no 

Brasil, e tem trabalhado para seu progresso767. 

 

   Sem questionar a posição socioeconômica de quem pode ou não ser associado 

do clube, no livro é ressaltada a função do Paulistano em benefício de toda a sociedade 

que é a de difundir os valores do esporte de forma cívica, desinteressada e amadorística, 

traço que foi reforçado com a extinção do futebol no clube. 

 No seu conteúdo memorialístico, a opção em abandonar o futebol foi uma 

forma de valorização do ideal amador. Este seria o traço de identificação do clube. 

Durante todo o livro o autor transparece sua preferência pelo amadorismo, seu discurso 

é saudosista, ao ponto de continuar a utilizar termos em inglês para definir a posição dos 

jogadores em campo como no início do século XX. Fernando Amaral não poupa elogios 

ao futebol do passado. Em sua concepção o amadorismo era mais emocionante, embora 

mais bruto do que no profissionalismo que não se pode tocar no keeper nem com uma 

flor. “O futebol hoje não é para machão como no tempo do Football”768. 

 

A bola só era posta em jogo com o apito do juiz, a faltas e os 

hands eram marcados apertando o calcanhar no lugar, hoje não 

se espera coisa nenhuma: apitada a falta onde estiver a bola 

bate-se a falta e até é do jogo pegar o team adversário de 

                                                 
765 Id, p66. 
766 Ibid. 
767 Id, p67. 
768 Id, p18. 
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surpresa. Exceto quando a falta necessita de barreira, coisa que 

também antigamente não existia769. 

 

Apesar disso reconhece que o jogo de hoje é mais bonito, mas não tem a mesma 

garra que o amadorismo.  

 

No amadorismo jogava-se porque se gostava e o estímulo era a 

vitória a qualquer preço, a gente molhava a camisa de verdade. 

O controle de bola hoje é incomparavelmente melhor, e digo 

mais, antigamente quando não havia controle de bola, a não ser 

para os cracks como Friedenreich, Friesse, Welfere etc. Rubens 

Salles o grande Center-half, campeão sul-americano, o melhor 

jogador da defesa que conheci, diga-se de passagem, nunca deu 

uma cabeçada770.  

 

O autor atribui a melhoria do jogo ao material para a prática do futebol que hoje 

facilita a melhor técnica. “A bola hoje é mais leve como a chuteira, o que tornou o jogo 

menos bruto, contribuindo para o espetáculo ser mais bonito”771. Outro facilitador e a 

possibilidade de substituição de jogadores que não existia772, mas insiste que o futebol 

de hoje não tem a mesma virilidade do que no amadorismo. Revela que no seu tempo 

não havia preparo físico, o Paulistano possuía em 1925 apenas um preparador físico, o 

tenente Bernadelli da força pública, “que só dava ginástica” 773, dessa forma não aceita 

tantas contusões no futebol moderno em que os jogadores são mais bem preparados 

fisicamente: 

 

Uma coisa que acho ridículo no jogo de hoje é o fingimento por 

uma suposta machucadura. Parece que vão morrer. Rolam pelo 

chão e a maior parte das vezes ficam imóveis, outras vezes põe a 

mão na suposta batida fazendo menção de sofrer muito.. 

[...] Não é para vangloriar, imagine uma maca entrar no 

gramado no nosso tempo. 

[...] Friedenreich quebrou os braços por duas vezes, mais a 

maior parte das vezes eram caneladas que não o impediam de 

jogar774. 

 

As críticas ao futebol “moderno”, presente no discurso do ex-presidente, 

revelam algo além do saudosismo do amadorismo e de sua juventude. As criticas 

                                                 
769 Ibid. 
770 Ibid. 
771 Ibid. 
772 A substituição de jogadores durante partida só foi adotada a partir da Copa do mundo de 1966. 
773 Amaral, 1977:19 
774 Ibid. 
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ratificam, 50 anos depois, a decisão do clube em deixar o futebol, ao conceituar o 

jogador profissional como passivo e “fingido”, promove a ideia de que o Paulistano 

tinha razão, pois o futebol no amadorismo estaria livre desse tipo de ação, seria um 

esporte moralmente superior. Por outro lado, o grande destaque que o livro dá ao 

futebol deixa claro que o clube não esquece o futebol, pois não existe o desejo de 

esquecê-lo, mas, nem de reabilitá-lo, exatamente para manter viva a imagem de um 

passado glorioso. Ao cultuar o amadorismo, o clube reforça seu traço de identidade, seu 

espírito de pureza ao renunciar participar de um modelo profissional, em que imperaria 

a desonra do dinheiro sobre aquilo que deveria ser feito por amor. Tal renúncia é 

constantemente celebrada nas manifestações de antigos sócios adeptos do futebol que 

buscam lembrar os velhos feitos como, por exemplo, a reprodução da publicação da 

Gazeta de 1937 relatando o Banquete da Saudade.  

 

Ontem à tarde, tivemos o grato prazer de receber a visita de três 

antigas glórias do nosso futebol: Orlando, Mario Andrada e 

Agnelo, “azes” do saudoso esquadrão do glorioso. Vieram nos 

comunicar que os antigos defensores do C. A. Paulistano, 

oferecerão em breve, homenageando, o Sr. Antônio Prado 

Junior, benemérito presidente do clube do Jardim América, um 

banquete de saudade dos tempos futebolísticos do alvirrubro. 

Já aderiram a homenagem aos seguintes veteranos: Orlando, 

Sergio. Gullo, Mestres, Agnelo, Mario Andrada, Fried, Clodô, 

Caetano, Guarany Tedeschi e Pacheco775.  

 

Em maio de 1962, ocorreu outro momento de rememoração com outra reunião 

dos veteranos de 1925, após 37 anos, os velhos jogadores receberam homenagens e 

diplomas em que foi oferecido um coquetel no ginásio Antônio Prado776.  Dessa forma o 

Futebol continua vivo, como a maior glória do clube, mas sem a necessidade de revivê-

lo, o passado basta. 

* 

A obra de Fernando do Amaral sintetiza uma memória que terá influência na 

construção de outros lugares de memória referentes ao Paulistano, é o caso da terceira 

obra que nos propomos a analisar que certamente foi influenciada pelas memórias do 

ex-presidente. Encomendada a Ignácio de Loyla Brandão, escritor de ofício, Club 

Athletico Paulistano: Corpo e alma de um clube centenário (2000) tem o objetivo de 

                                                 
775 A Gazeta, 03 de abril de 1937. Op. Cit.: Id, p65. 
776 Id, p87. 
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comemorar o centenário do Paulistano (Figura 56). Ao longo de sua história, o clube 

sempre comemorou em grande estilo seus aniversários, no início do século bailes eram 

organizados associados a competições esportivas internas, a própria excursão à Europa 

foi feita para marcar os seus 25 anos, o cinquentenário coincidiu com as obras de 

construção de um novo ginásio. Tudo isso demonstra a importância das comemorações 

como justificativa para os investimentos materiais no clube e a manutenção da tradição.  

O livro é uma publicação luxuosa com capa dura e 146 páginas em papel 

couché, editada pelo próprio clube, a escrita é literária e acompanhada de muitas fotos 

das diversas fases do Paulistano, sendo que o período da existência do futebol ocupa 

quase a metade do livro. A encomenda feita a um escritor profissional cuja imagem está 

ligada a São Paulo revela a intenção de fazer uma obra qualitativa do ponto de vista 

textual e confirmar seus princípios de paulistanidade. 

 

 

Figura 56777 

 

Ignácio de Loyola Brandão é jornalista e escritor, nascido em 1936, em 

Araraquara, filho de ferroviário, começou sua carreira em 1952 no jornal a Folha 

Ferroviária, seu primeiro trabalho literário foi em 1966, o livro de contos Depois do 

                                                 
777 Capa do livro. 
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Solo778. Foi convidado para escrever o livro oficial do centenário do C. A. Paulistano, 

esta não foi a sua primeira obra sobre esportes, quatro anos antes em 1996, escreveu A 

Saga de um Campeão sobre a trajetória do São Paulo F. C, livro também comemorativo, 

escrito nos mesmo moldes usados na publicação sobre o Paulistano. 

Buscando o depoimento de velhos sócios o livro tenta como afirma em seu 

título, buscar o “o corpo e a alma” de um clube. Nele é reforçada a ideia do Paulistano 

como um espaço fechado, um local de lazer e descanso ao lado de boas companhias. Na 

citação do depoimento de um sócio tenta explicar o cotidiano do clube:  

 

A gente vem aqui espairecer. Passada a borboleta, todos os 

problemas ficam para trás. Esqueço o mundo, aqui tem 

restaurante, cinema, bibliotecas, quadras e piscinas, tem de tudo, 

mas tem, principalmente, companhia. Venho pelo tênis, pela 

peteca, pelo paredão, venho principalmente pelos amigos779. 

 

A memória do clube é construída na obra como uma mistura de companheirismo 

e a conservação das tradições, sem perder de vista a modernidade. Esse seria o visgo 

que liga o passado e o presente, um clube que se orgulha de seu passado, preservando os 

princípios em que foi criado, um espaço de desenvolvimento físico, de lazer associado a 

valores morais e familiares, valores que não estão em contradição com a modernidade. 

Nas palavras de seu presidente Jose Manuel Castro Santos, “símbolo de civilidade e 

alegre convivência”780. Dessa forma 100 anos depois o clube acompanha o 

desenvolvimento da cidade, modernizando suas instalações, aceitando o novo, mas sem 

abrir mão de suas características fundamentais como o valor familiar, a formação do 

indivíduo sadio, o espírito amadorístico e a identidade paulistana. 

 

Mostra a existência de uma mística que leva à formação do 

espírito Paulistano, quando os sócios fazem do clube a extensão 

de suas casas, parte integrante de suas vidas. Aqui as pessoas se 

encontram, se reúnem, se divertem e se distraem, aqui namoram, 

casam, aqui filhos e netos crescem781. 

 

O caráter familiar é demonstrado nas diversas festas e bailes, neles o princípio 

elitista não é negado, ao contrário ratifica a manutenção de um ethos aristocrático, ao 

                                                 
778

 Sobre a biografia do autor ver: <http://enciclopedia.itaucultural.org.br/pessoa282/ignacio-de-loyola-

brandao> Último acesso: 08 de agosto de 2015. 
779 Depoimento de Orígenes Campion, sócio de 84 anos ao autor do livro (Brandão, 2000:64). 
780 Brandão, 2000:11. 
781 Id, p15. 

http://enciclopedia.itaucultural.org.br/pessoa282/ignacio-de-loyola-brandao
http://enciclopedia.itaucultural.org.br/pessoa282/ignacio-de-loyola-brandao
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demonstrar como exemplo o orgulho do clube em realizar uma festa que reproduzia o 

baile da Ilha Fiscal, o último baile da monarquia ou os famosos bailes de debutantes, 

além do seu mais tradicional, o baile vermelho e branco realizado todo o dia 29 de 

dezembro, data da fundação782.  

Mesmo com uma frequência diária de quatro mil pessoas, e anual de 170 mil783, 

o livro ainda reafirma a ideia de que o Paulistano é uma grande família que atravessa o 

tempo, tornando-se uma referência na vida dos sócios, dos pais, filhos e netos que 

sucederam no tempo. “O Paulistano é um refugio aconchegante. Aqui todo mundo 

sempre se aproxima”784. 

A obra reforça a tradição amadorística que ficou mais forte com o fim do 

futebol, virou uma marca do clube. Seguindo a linha de Fernando Amaral, relata  

exemplos de dedicação ao ideal amador em depoimentos como o do jogador de vôlei 

Eugênio Silberberg que, se orgulha em dizer que recusou uma proposta do Volta 

Redonda do Rio de Janeiro de um fusca e um salário mensal para jogar. Para ele a 

recusa é mais um troféu de sua carreira. Para o Paulistano, “O dinheiro, que pode dar 

força, mas não o espírito, não entrava em cena”785. Exalta a tradição do clube nos 

esportes olímpicos ao confirmar os atletas que serviram o Brasil nas olimpíadas de 1924 

e 1932, como corredores, arremessadores de salto em vara.  

Valoriza o vôlei como o esporte substituto do futebol como hegemônico no 

clube, formando uma das melhores equipes do país, todavia não esconde que a chegada 

do profissionalismo neste esporte nos anos 1970 fez com que o vôlei do clube entrasse 

em declínio786, o mesmo havia ocorrido nos anos 1950 com o basquete. O que 

aconteceu com o futebol, ocorreu também com qualquer esporte que tentou se 

profissionalizar, dessa forma, a recusa à profissionalização torna-se definitivamente um 

traço identitário do Paulistano, um traço característico do clube. Render-se à 

profissionalização seria como destruir o próprio clube, mesmo que isso represente uma 

decadência esportiva, contudo o Paulistano não para de competir com outras equipes 

que remuneram seus atletas, simbolicamente, vencer essas equipes reforça um ideal 

                                                 
782 Id, p76. 
783 Id, p126. 
784 Id, p75. 
785 Id, p76. 
786 Id, p77. 
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romântico de que o esporte amador, movido pelo amor, é superior a um esporte ditado 

pelo dinheiro. 

 O traço de reforço dessa concepção tem no resgate das glórias do futebol seu 

maior argumento por isso torna-se necessário preservar a memória do futebol. Uma bola 

em que Friedenreich deu o pontapé inicial foi colocada em uma cápsula do tempo na 

comemoração do cinquentenário do clube e enterrada em suas fundações do clube, 

como uma relíquia a ser encontrada por arqueólogos em um futuro distante787.  

 Assim como nas outras duas obras analisadas, Antônio Prado é ressaltado, não 

só como dirigente, mas como uma espécie de pai que cuida de seus filhos, a ele é 

dedicado um capítulo denominado Tio Antônio, o “dono” do Glorioso. 

 

O Clube antigo era Antônio Prado Junior, seu reduto. O clube 

confundia-se tanto com ele que alguns o chamavam de “o 

dono”. Outros de “o grande senhor”. Mas para a maioria era 

simplesmente “o tio Antônio. Com leve ponta de ironia alguns 

se referiam a ele como o “santo Antônio”788. 

   

Nesse ponto, é necessário um parênteses em nossa análise sobre o papel dos 

dirigentes patronos na memória dos clubes aqui estudados. Nas três obras 

memorialísticas sobre o Paulistano são reveladas as facetas de Antônio Prado Junior, 

todas de forma favorável à sua biografia, em Patuska ele é o mecenas e idealizador da 

excursão à Europa, na de Amaral o esteio moral do clube e o grande responsável pela 

sua existência e na de Brandão aparece como uma figura paternal. A imagem de “dono 

do clube”, utilizada pelo último, não é usada na intenção de torná-lo um ditador, mas 

sim para fortalecer a imagem de um pai zeloso de seu filho. As três abordagens 

complementam-se na idealização do dirigente na lógica do dar, receber e retribuir 

(Mauss, 2003) já analisada por nós no segundo capítulo. Ao comentarmos mais a frente 

os livros de memórias sobre Fluminense, entenderemos que o mesmo processo ocorre 

com Arnaldo Guinle. 

Ao adentrarmos nas sedes do Paulistano e do Fluminense, observamos a 

existência dos bustos de Antônio Prado Junior e Arnaldo Guinle, eles parecem saudar 

àqueles que chegam, ao mesmo tempo em que é dado a essas figuras um caráter de 

                                                 
787 Id, p90. 
788 Id, p60. 
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eternidade fundidas com a própria agremiação, de modo que esses patronos e seus 

clubes parecem ser a mesma coisa.  

Segundo DaMatta (1997:144-145), a proximidade dos mortos e dos vivos 

“reforçam a tese que as relações sociais são mais importantes que os indivíduos e que 

esses selos sobrevivem a destruição do tempo e da morte”, ou seja, o dirigente (pai) 

morre mas a relação com o clube (filho) continua viva, e seus capitais políticos 

permanecem nos novos dirigentes que têm a obrigação de honrar a memória e a obra do 

morto, como podemos perceber no relato de Fernando Amaral, que considera sua 

presidência uma continuidade da administração de Antônio Prado Junior. A manutenção 

da memória desses dirigentes, reguladas pela moral da dádiva e do dom, exige a 

necessidade da retribuição, essas homenagens constituem uma parte importante dessa 

retribuição fincando um vínculo eterno entre o doador (patrono) e o clube.  

 

Um vínculo de almas, pois a própria coisa tem uma alma. Donde 

resulta que apresentar alguma coisa a alguém é apresentar algo 

de si. Em segundo lugar, fica mais clara a natureza mesma da 

troca por dádivas, de tudo aquilo, que chamamos prestações 

totais. 

Compreende-se logicamente nesse sistema de ideias. Que seja 

preciso retribuir a outrem o que é na realidade parcela de sua 

natureza e substância: pois aceitar algo de sua essência 

espiritual, de sua alma (Mauss, 2003:200). 

 

Arnaldo Guinle e Antônio Prado Junior personificam a própria memória 

clubística, são como presidentes da bonança, dos momentos gloriosos dos clubes em 

questão.  

Feito esse parêntese, retomo o exame do livro de Ignácio de Loyola Brandão, 

sobre o centenário do Paulistano, exatamente no ponto sobre a preservação da memória 

pelo clube, esta materializa-se com a construção de um novo prédio onde está um andar 

exclusivamente dedicado ao Departamento Cultural. Quem quiser pesquisar sobre a 

história do esporte no clube, em São Paulo e no Brasil, tem de passar pelo museu do 

Paulistano que tem a função de resgatar, conservar e organizar sua memória789. Lá estão 

os documentos, a sala com os troféus, a biblioteca tudo organizado para a pesquisa de 

qualquer interessado. 

                                                 
789 Id, p126. 
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Outro aspecto a ser ressaltado é o caráter paulistano do clube, para o autor o 

Paulistano é “a alma de São Paulo”790, o que é relembrado pela participação dele em 

vários momentos da história da cidade como a sua transformação em hospital na gripe 

espanhola, no movimento de 1932; na segunda guerra mundial quando criou um posto 

de alistamento e uma defesa antiaérea. O clube orgulha-se de ter criado em 1958 um 

serviço de voluntários para percorrer hospitais e bairros pobres da cidade, além de 

levantar fundos para a caridade, ajudar a APAE, a campanha contra o câncer, 

construção de creches, campanha do agasalho etc791, tudo isso fortalece sua relação 

como um aliado da cidade de São Paulo, seja na sua afirmação política ou na ajuda aos 

necessitados. Como um clube de associados abastados financeiramente, a caridade é sua 

forma de inserção social, de reconhecimento que fora dos muros do clube, idealizado 

como um espaço de paz e tranquilidade, existe uma realidade bem distinta da de seus 

associados. 

O livro termina com uma figura de memória que tenta definir o que é o clube:  

 

Pode-se compreender bem uma das mais sintomáticas definições 

do Paulistano. Porque uma palavra do homem da terra, aquele 

que é apegado a seu chão, traduz o relacionamento do sócio com 

o clube: visgo. A substância natural da natureza que cola, 

prende, amarra, segura. O que o Paulistano tem? Tem visgo. 

Pode-se entender o visgo quando se sabe que Armando Ferla, o 

Ferlinha, como muitos outros em toda a sua vida jamais deixou 

de comparecer ao clube um único dia. Houve época em que 

vinha apenas para tomar um banho de chuveiro. Era tão 

essencial quanto respirar792. 

 

* 

 

Os estudos sobre a reminiscência oferecem a compreensão do quanto é relativa 

essa imagem de um passado idílico e pacificado. A memória cumpre papel fundamental 

na vida dos indivíduos e da coletividade, é o ponto de encontro do homem consigo 

mesmo. Na interpretação dos fragmentos da memória constroem-se o sentido das ações 

humanas. Em comunidades clubísticas como o Paulistano, essa memória construída 

idealisticamente foi fortalecida a partir de três pontos fundamentais: o valor familiar, o 

amadorismo e a paulistanidade. 

                                                 
790 Id, p75. 
791 Id, p91. 
792 Id, p34. 
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Esses pontos acabaram por transformar o clube em reduto exclusivo daqueles 

que podiam desfrutar de suas atividades esportivas sem nenhum interesse que não o 

próprio esporte em uma aparente pureza amadorística, esquecendo-se de que essa 

realidade envolveu confrontos políticos bem distantes do relato pacificador de seus 

memorialistas.  

Tal ação acabou por reforçar uma imagem elitizada do clube como um espaço de 

pessoas bem aquinhoadas financeiramente e moralmente, que não precisavam de 

esportes populares e profissionais. Essa “pureza” é constantemente relembrada pelo 

clube durante suas comemorações, a cada aniversário as glórias esportivas do passado 

são rememoradas, especialmente o futebol, tal resgate é feito como forma de legitimar a 

decisão do clube de 1929 e referendar a tradição de defesa do amadorismo.  

 A constituição da memória coletiva ou individual envolve conhecer o passado 

por meio do testemunho de pessoas que nelas viveram. Recorre-se à memória do 

narrador que lembra o passado com seus olhos e valores de hoje. A memória é o 

elemento constituído do sentimento de identidade relacionado ao sentimento de 

continuidade e de coerência. As identidades constituídas a partir da memória envolvem 

lembranças e esquecimentos, apropria-se dos eventos do passado que devem ser 

lembrados ou aqueles que devem ser esquecidos (Lippi de Oliveira, 2006:13). 

Essa é função de uma obra comemorativa como a de Patuska e Brandão. As 

comemorações são rituais que reforçam o sentimento de reconhecimento e 

pertencimento de uma sociedade (Nora, 1993:7), caracterizando-se por serem 

manifestações de uma memória coletiva, em outras palavras, são “uma coletânea de 

rastros dos grupos envolvidos que lhe reconhece o poder de encenar essas lembranças 

comuns por ocasiões de festas, ritos e comemorações” (Ricouer, 2007:139). 

Para Bourdieu (2008b:100), os ritos institucionais têm a função de atribuir uma 

essência, uma competência e, ao mesmo tempo, um direito de ser: “é fazer ver a alguém 

o que ele é, ao mesmo tempo, lhe fazer ver que tem de se comportar em função de tal 

identidade”. Ao atribuir às novas gerações a marca da continuidade, legitima e consagra 

as diferenças entre o um determinado clube e os demais, atribuindo as propriedades de 

natureza social como se fossem de natureza natural (Ricouer, 2007: 98), constituindo-se 

na mais legítima das distinções. Os ritos são, por fim, as repetições do ato inaugural dos 

fundadores da instituição, levada a cabo por novos indivíduos que assumem o lugar dos 
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primeiros na manutenção da tradição, mantendo a chama que dá sentido à existência dos 

membros dessa comunidade, impedindo a sua extinção. 

 A valorização da tradição a partir da memória selecionada envolve a criação de 

eventos que possibilitem o “consumo do passado”, para que este, revigorado de 

sentidos, permita a manutenção da tradição adaptada ao tempo presente. Essa é a função 

das festas comemorativas, livros de memória, biografia dos principais atletas e relatos 

das glórias do clube, são expressões desses “consumos do passado” usadas para falar 

dos velhos tempos, do amadorismo, sempre muito melhores que o atual, e o papel que 

eles devem desempenhar no presente. 

Essa tendência está presente, como vimos, nas obras comemorativas do C. A. 

Paulistano, assim como também nos escritos sobre o Fluminense. Essa fórmula repete-

se no clube carioca nas obras dos irmãos Paulo Coelho Netto e João Coelho Netto, o 

primeiro escreveu sobre as comemorações do cinquentenário do clube, reeditada e 

ampliada durante o centenário em 2002; o segundo fez um relato memorial, através uma 

entrevista concedida em meados dos anos 70 e transformada em livro, sobre a trajetória 

do atleta no Fluminense e na seleção brasileira. 

 

5.4.2 - A construção da memória clubística do Fluminense F. C.: a fidalguia a 

partir do ideal amador. 

  

 Muitas são as publicações que ressaltam o caráter do Fluminense como um clube 

distinto e fidalgo, a popularização do futebol não foi capaz de reverter essa tendência, 

muito pelo contrário ela incorporou tais elementos através da construção de uma 

narrativa memorial que manteve viva essa imagem aristocratizada de sua fase inicial. 

Essa narrativa alicerça-se na exaltação do caráter pioneiro do clube, sua liderança e o 

seu patrimônio material e esportivo.  

Paulo Coelho Netto foi o filho mais novo do escritor Coelho Netto. Viveu toda a 

sua juventude no Fluminense praticando vários esportes. Tornou-se escritor, sem grande 

repercussão, entretanto deixou uma vasta obra sobre o clube das Laranjeiras entre as 

décadas de 1950 e 1970. Além disso, foi vice-presidente de publicidade por 18 meses, 

diretor do Boletim do Fluminense F. C. e fundador da Revista do Fluminense F. C, 

órgão oficial do clube, publicada mensalmente a partir de 1955793. Tanto em suas obras 

                                                 
793 Coelho Netto, 1955:72-73. 
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como na revista procurava manter vivos os mesmos ideais de seu pai794 e do 

amadorismo795.  

 Os livros de Paulo Coelho Netto sobre o Fluminense buscam recuperar os 

principais fatos ocorridos no clube desde a sua fundação. A obra de maior relevância foi 

História do Fluminense, publicada em 1952 (Figura 57) como parte das comemorações 

do cinquentenário do clube e que ganhou um segundo volume ampliado em 1969796 nos 

mesmos moldes. Em 2002 para comemoração do centenário do clube, a obra foi 

reeditada; como Paulo Coelho Netto já havia falecido, essa edição ganhou uma terceira 

parte escrita por Rodrigo Nascimento (Figura 58). 

 

     Figura 57797                                                     Figura 58798 

 

Paulo Coelho Netto busca nas fontes documentais a reconstituição do passado do 

Fluminense em uma estrutura narrativa planejada e factual, baseada na pesquisa 

elaborada dos documentos e arquivos do clube. O livro pretende ser um depositário dos 

                                                 
794 Paulo Coelho Netto buscava recuperar a imagem de seu pai, o escritor Henrique Coelho Netto, muito 

criticado após a Semana de Arte Moderna de 1922, através da publicação de vários livros sobre ele. Em 

especial destacamos dois: Coelho Netto (biografia). Rio de Janeiro: Zélio Vlverde Editor, 1942 e Coelho 

Netto e os esportes. Rio de Janeiro: Ed. Minerva, 1964. 
795

 Paulo Coelho Netto filiou-se ao Fluminense junto com seus irmãos em 1916. Atuou no time infantil 

até 1917, praticou também natação e polo aquático mas, segundo seu irmão Preguinho,  não tinha talento 

para os esportes (Barbosa, 2013:72). Tornou-se escritor, escrevendo sobre sua família, mistérios da 

aviação e disco voadores. Foi o grande historiador do Fluminense, embora não o fosse de ofício. 
796 Em 2002, na comemoração do centenário, os dois volumes foram reeditados em um só livro, com uma 

terceira parte escrita por Rodrigo Nascimento. É esta edição que utilizamos com referência em nosso 

trabalho. 
797

 Capa da primeira edição comemorativa do cinquentenário do Fluminense F. C. de 1952. Em: 

<www.flumania.com.br.> Último acesso em: 15/12/2009. 
798 Capa da edição do centenário de 2002. 

http://www.flumania.com.br/
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fatos, uma história quase total do Fluminense identificada com uma narrativa metódica, 

em que a história é entendida como a ciência dos fatos (Bulamarqui, 2013:47). 

A despeito da aparência de cientificidade, o autor seleciona acontecimentos para 

reafirmar a grandeza do clube, seja nas estatísticas dos títulos, nos dados financeiros ou 

no aspecto refinado do património do clube. Tem como objetivo promover o 

engrandecimento cívico da nação através dos esportes e o papel exercido pelo 

Fluminense para isso. 

 Escrito como livro oficial do cinquentenário do clube, História do Fluminense 

descreve com precisão todos os marcos históricos do clube em ordem cronológica em 

uma estrutura que procura organizar todos os dados referentes a todos os esportes do 

clube. 

 

Orientei-me por um só guia: o arquivo do Fluminense, modelo 

e, sobretudo, de carinho não só de seus iniciadores, os pioneiros 

da fundação, como também dos continuadores até os nossos 

dias [...] O Fluminense, por intermédio de seu presidente, Dr. 

Fábio Carneiro de Mendonça, convidou-me para escrever, não 

uma história nem histórias, mas a História do Fluminense. E 

história é pesquisa, estudo e conhecimento dos fatos que se 

desenrolam através dos tempos. 

Dizia Mirabeau que para improvisar sobre uma questão é 

necessário conhecê-la perfeitamente. Aqui o problema é o 

conhecimento exato da vida do Fluminense. Essa condição não 

me falta, porque toda a minha existência tem decorrido entre o 

lar, trabalho e o Fluminense. E o que eu não sabia o arquivo 

ensinou-me. Mas não tentei o improviso, apesar de conhecer 

perfeitamente a questão. Cingi-me tão somente, nos 

acontecimentos. Coerente comigo próprio e com as tradições do 

Fluminense, preferi o gênero sóbrio, mas verdadeiro, de que 

Pero Vaz de Caminha foi o iniciador em nossa história799. 

 

Utilizando os documentos oficias do clube como relatórios financeiros, 

fotografias, discursos proferidos em sessões deliberativas e eventos, o livro pode ser 

definido como um relato do que o autor acredita serem os principais acontecimentos que 

construíram a história do Fluminense. Reorganizando os fatos ao longo do tempo, 

apresentando os episódios na ordem em que deveriam ter ocorrido, buscando ser 

unificante e transmissível. 

                                                 
799 Coelho Netto, 2002: IX. 
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Como um lugar de memória, a obra de Paulo Coelho Netto possibilita a 

construção de uma determinada identidade tricolor. As histórias presentes em seu livro 

reforçam os laços de integração dos grupos que compõem essa comunidade, não só pela 

afetividade, mas também pela história em comum.  

 Por ser um livro comemorativo e oficial, História do Fluminense foi lançado no 

dia 31 de maio de 1952 para as comemorações do cinquentenário do clube. A primeira 

edição possui 416 páginas de texto em papel boufont e 126 gravuras em papel couché. 

Com uma tiragem de 5.565 exemplares, compreendendo 273 exemplares de luxo com 

capa de pelica, numerados e autenticados pelo autor, os preços foram de quinhentos 

cruzeiros a de luxo e cem cruzeiros a comum. Os direitos das vendas foram doados para 

o clube800. 

 Como uma obra oficial, realiza uma espécie de memória seletiva que identifica 

o Fluminense como um clube requintado, com um compromisso cívico de contribuir 

para o engrandecimento da nação. Como não podia deixar de ser, seleciona os 

acontecimentos que mais engrandecem o clube, dando a este uma memória positiva e 

épica. 

No prefácio, Paulo Coelho Netto afirma que a grandeza do Fluminense reside na 

organização e tradição. Uma organização que serviria de exemplo a toda a nação. 

 

Tenho a convicção, e não receio incorrer em erro, que se os 

nossos governantes conhecessem a organização do Fluminense 

e reproduzissem suas normas administrativas, muitos e sérios 

problemas que afligem o país, sem sombra de dúvida, já 

estariam selecionados801. 

 

 Já a tradição viria das origens de seus fundadores, homens de nível intelectual 

superior, que estudaram na Europa e por isso possuíam ideias avançadas e olhos 

esclarecidos. 

 Em uma abordagem cronológica os eventos seguem uma ordem pré-

estabelecida: a fundação, a escolha do campo e da sede, a adoção dos uniformes e 

bandeiras, os primeiros jogos regionais e interestaduais, os primeiros campeonatos, a 

composição do primeiro hino do clube por Coelho Netto, as construções da piscina, do 

rinque de patinação e do teatro, seus presidentes e as grandes glórias nos esportes em 

                                                 
800 Id, p363-364. 
801 Id, prefácio, pIX. 
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especial no futebol. O relato frio dos números tem a função de dar legitimidade à 

narrativa a partir de uma análise tida como científica e, portanto, isenta  (Fernandez, 

2010). 

Existe uma preocupação com dados e estatísticas, não só das conquistas 

esportivas, mas dos relatórios financeiros. O livro é rico na descrição dos faturamentos 

financeiros do clube, números de associados e gastos com obras. O objetivo dessa 

análise financeira é provar que o clube construiu todo seu património pelos seus 

próprios méritos, sem nenhum tipo de ajuda governamental. É preciso lembrar que no 

momento em que o livro foi escrito ocorria uma grande intervenção do Estado no campo 

esportivo, não só na construção de grandes estádios como o Maracanã e o Pacaembu, 

como também na ajuda a clubes para ampliação de seu patrimônio material com a 

concessão de terrenos e prédios. 

 Algumas personagens são destacadas, como uma publicação oficial segue o 

protocolo da citação de todos os presidentes, com destaque especial ao fundador Oscar 

Cox, além de nomes exponenciais da sociedade carioca, como a família Guinle, 

doadores do terreno da sede do clube; especialmente, o patrono Arnaldo Guinle, 

responsável pelo Fluminense tornar-se uma grande potencia esportiva. Apesar disso, 

existe uma preocupação de evidenciar que o Fluminense também é composto de 

“pessoas comuns”, simples torcedores, como Chico Guanabara, o Barriga, Batista e 

Peitão802, além de sócios pitorescos como Carlinhos, que frequentava as Laranjeiras 

com fraque e cravo de lapela, sendo apelidado de “O Presença”. Dessa forma o autor 

tenta humanizar o clube através da narrativa de histórias pitorescas envolvendo esses 

nomes, o objetivo é ratificar que o clube além do peso da tradição é um espaço lúdico e 

de diversão familiar e saudável. 

 Os atletas também obtiveram destaque especial, principalmente aqueles que se 

sobressaíram não só no campo esportivo, mas também como exemplo de dedicação ao 

esporte e ao clube, perpetuando seus princípios cívicos e a tradição, entre eles, dois de 

seus irmãos: Emmanuel Coelho Netto, falecido precocemente em 1922, e João Coelho 

Netto (Preguinho), pelo seu espírito amador. Outro atleta ressaltado como símbolo de 

fidalguia, distinção e elegância é o goleiro Marcos Carneiro de Mendonça, descrito 

como um arrebatador do coração das torcedoras, com seu traje impecável, foi apelidado 

de “o fitinha roxa”, devido à faixa dessa cor que enrolava no calção. É interessante notar 

                                                 
802 Id, p311-316. 
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que o traço de caráter só é ressaltado em atletas amadores, os ídolos profissionais 

provaram seu apreço ao clube apenas como atletas, conquistando títulos, sem uma 

ligação afetuosa com a agremiação803. Esse caráter amador é revelado pela própria 

escolha da capa do livro que tem a Taça Olímpica. 

A Taça Olímpica de 1949, também chamada de Taça da Honra, corresponde ao 

prêmio máximo dado pelo Comitê Olímpico Internacional “ao clube que mais fez em 

prol do olimpismo e do esporte”804. Para Paulo Coelho Netto, o Brasil, através do 

Fluminense, conseguia sua maior e mais consagradora vitória nos desportos mundiais805 

consagrando seus mais valorosos ideais. A valorização do amadorismo, principalmente 

no momento em que o futebol perde as características de sua fundação, demonstra que 

são nestes esportes que o Fluminense mantém o ideal de pureza esportiva capaz de criar 

um homem solidário.  

 

Se o Fluminense triunfava, eu me considerava bem 

recompensado do esforço despendido, e não pensava mais nos 

julgamentos alheios, mas se deixava o campo derrotado – então 

eu me atribuía a maior parcela de culpa. 

No amadorismo eram comuns esses dramas do atleta, mas no 

regime vigente806 não é mais possível a repetição de tal 

“absurdo”807. 

 

Procurando elaborar um discurso oficial em torno do caráter distinto do 

Fluminense, o livro valoriza o amadorismo como o momento em que o clube vive o seu 

esplendor, em um boletim de 1948 a diretoria assumia que mesmo no profissionalismo 

“o conceito de amador tem sido o segredo da grandeza moral que tremula na bandeira 

tricolor”808. A lembrança dos atletas vinculados ao ideal amador revela como a memória 

dos indivíduos atua como exemplo, como afirma Catrogra: “algo ou alguém que havia 

sido grande supunha-se estar eternamente presente. Os grandes momentos do passado 

são integrados numa sucessão em cadeia, a fim de que os exemplos sejam eternamente 

prolongados” (Catrogra, 2001:55). Marcadamente influenciado por uma clara herança 

deixada pelo seu pai, Henrique Coelho Netto, a ele é dedicado um capítulo exclusivo no 

                                                 
803 Em nenhuma das edições é citado, por exemplo, o gesto do goleiro Castilho de amputar um dedo para 

poder continuar jogando sem desfalcar o time na reta final do campeonato na década de 1950. 
804 Coelho Netto, 2002:131. 
805 Id, p132. 
806 Refere-se ao profissionalismo. 
807 Id, p325. 
808 Boletim informativo – Julho de 1948 – Arquivos do FFC. 
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segundo volume809, é o único personagem na história do clube, narrada por Paulo 

Coelho Netto, a ter um capítulo próprio que enfatiza as comemorações do centenário de 

seu nascimento, em 1964, relatando todas as homenagens feitas pelo clube a ele (Coelho 

Netto, 2002:377-383). 

 

A Coelho Netto muito deve o Fluminense no que tange à sua 

projeção social. Tudo quanto ele fez foi com amor, porque o 

amor foi um dos traços dominantes de seu temperamento. 

Amou a arte, amou a justiça, amou os seus livros, amou seu 

escritório, sua mesa de trabalho, amou a Pátria, amou o seu 

Maranhão que tão ingrato lhe foi, não o reconduzindo na sua 

representação na Câmara Federal, “fui substituído por um 

analfabeto”, foi o único comentário amargo de Coelho Netto. 

Amou nossa cidade, amou o Fluminense, amou a Academia, 

amou seus semelhantes, amou os oprimidos, amou seus amigos, 

amou a esposa e amou seus filhos810. 

 

A homenagem a Coelho Netto e a lembrança dos ídolos do amadorismo 

evidenciam, mais uma vez, a inserção dos indivíduos às cadeias identitárias 

fundamentadas na transmissão de mensagens coletivas e na consequente manutenção 

dos grupos através de seu exemplo811.  

Existe, na obra analisada, a construção de uma memória que valoriza uma 

identidade cívica desempenhada pelo clube. Apesar de um clube fundado para a prática 

do futebol, Paulo Coelho Netto tem a preocupação de comprovar que o Fluminense vai 

além do jogo de bola, dedicando-se, sempre com sucesso, a outras atividades de caráter 

cívico, como o escotismo e de caráter cultural, como a exibição de peças e concertos 

musicais em seu teatro. Durante a Segunda Guerra Mundial, o clube participou do 

esforço de guerra, formando uma escola de enfermagem e de instrução militar, 

chegando a doar um avião às forças armadas, batizado de Coelho Netto812 (Coelho 

Netto, 2002:107). 

                                                 
809 O segundo volume de História do Fluminense foi lançado em 1967.  
810 Discurso do Benemérito e ex-presidente do Fluminense Fabio Carneiro de Mendonça nas 

comemorações do centenário de Coelho Netto, em 21 de dezembro de 1964 In: Coelho Neto (2002:381). 
811 “A memória também tem um papel pragmático e normativo. Em nome de uma história ou de um 

patrimônio (espiritual e/ou material) comum, ela visa inserir os indivíduos em cadeias de filiação 

identitária, distinguindo-os e diferenciando-os em relação a outros, e exigi-lhes, em nome da identidade 

do eu – suposta como identidade onipresente em todas as fases da vida ou da perenidade do grupo, 

deveres e lealdades endógenas. Para isso o seu efeito tende a traduzir-se em uma mensagem, ou melhor, 

tende a interiorizar-se como norma” (Catroga, 2001:25-26). 
812 Coelho Netto, 2002:107. 
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 No decorrer da narrativa, as questões raciais são escamoteadas. Os únicos 

episódios em que o preconceito fica mais explícito são os do técnico Euclides, 

conhecido como Cuca, descrito pelo autor como “o preto de maior caráter e bondade 

que conheci na minha infância” 813, proibido de dirigir o time infantil do Fluminense por 

ser negro814e, o episódio do pó de arroz que é reconhecido ao final do livro tendo, 

segundo o autor, origem na competição entre as torcidas e no “complexo de Carlos 

Alberto”. O meia do Fluminense é descrito como “esforçado, leal e muito estimado 

pelos sócios e companheiros de equipe”, possuía uma epiderme pigmentada, cor de 

bronze. O jogador teria passado o pó de arroz por ter ficado magoado com a 

“irreverência e grosseria de um torcedor mal educado” que o teria chamado de negro 

pernóstico815 . Os dois episódios explanam uma estratégia no discurso de Paulo Coelho 

Netto, sem poder negar a existência do preconceito escamoteia-o. No episódio do 

técnico Cuca, de menor repercussão, o preconceito do clube é assumido pelo autor; no 

de Carlos Alberto, muito mais popular, o clube é isento de qualquer ação preconceituosa 

e a responsabilidade do inconveniente é do “complexo” do jogador e da má educação da 

torcida adversária. Nos dois casos, o Fluminense é poupado. Mesmo no episódio do 

técnico Cuca, em que o racismo é reconhecido, é encontrada uma solução harmoniosa 

com a permissão da entrada dele nos treinos e jogos, já que Cuca era um “preto de 

caráter e bondade”, amado pelos meninos do infantil816. Na intenção de afirmar que o 

clube não tem preconceito, suas afirmações como “o preto de maior caráter e bondade” 

ou “epiderme pigmentada” acabam por revelar o preconceito do próprio autor que se 

transfere, pelo teor oficial da obra, ao próprio clube (Fernandez, 2010). 

A trajetória de Paulo Coelho Netto como historiador do Fluminense foi 

fundamental para a reafirmação de uma memória clubística baseada no refinamento 

cultural e na organização administrativa, superior a dos outros clubes, tornando o 

Fluminense um exemplo seguido pelos seus adversários. “O Fluminense que os está 

projetando e fazendo brilhar, como sol aos seus satélites, tão pequenos e sem luz 

própria”817. 

                                                 
813 Id, p41. 
814 “Admirava o Fluminense, um grande clube, sem dúvida, mas ele, Cuca, não poderia acompanhar os 

garotos; teria de ficar de fora, nos treinos, porque o Fluminense não aceitava pretos” (Id, p44). 
815 Id, p321. 
816 Id, p41-43. 
817 Id, p139. 
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 Na obra, a função do esporte continuava a possibilitar a consolidação do homem 

brasileiro, calcado na disciplina, organização e solidariedade. Os mesmo ideais 

defendidos no discurso amadorístico, valorizando os argumentos de seu pai, nos quais a 

Grécia antiga era constantemente exaltada. Paulo Coelho Netto via no atleta amador 

uma espécie de ser ideal dentro de uma concepção que associava estrutura educacional 

com disciplina corporal e social. Esse seria o segredo do Fluminense: um clube que 

mesmo no modelo profissional, jamais perdeu as características que lhe deram origem. 

A fidalguia e a distinção continuam a ser a marca de identidade do clube, ressaltada em 

seus escritos pelo requinte de suas festas, na sua participação cívica, na sua organização 

administrativa impecável e na capacidade de valorização da memória do clube através 

do culto aos que fizeram o Fluminense ser grande.  

 Seguindo as afirmativas de Lowenthal (1998:103) e de Fernando Cartogra 

(2001:56), a obra de Paulo Coelho Netto, enquanto um lugar de memória busca 

construir e consolidar uma memória com o objetivo de enriquecê-la e manipulá-la no 

tempo presente, permitindo dessa forma que ela solidifique uma identidade coletiva 

através da seleção do que se recorda e do que consciente ou inconscientemente se 

esquece.  

 Tal perspectiva se reproduz na entrevista de seu irmão mais novo João Coelho 

Netto na década de 1970, posteriormente transformado em livro que passamos a 

analisar. 

* 

Escrito em um contexto bem distinto, Preguinho, confissões de um gigante 

(Barbosa Jr, 2013) é resultado de uma entrevista ao jornalista Waldir Barbosa, pai do 

autor, em 1974, quando o jogador – já idoso – busca em suas memórias uma visão sobre 

ele mesmo. Além da entrevista, o livro busca o depoimento de testemunhas que o viram 

jogar e amigos próximos, como é uma obra de testemunho, o ex-jogador é descrito de 

maneira positiva como uma pessoa simples, admirável, popular e acessível, que não 

reclamava da falta de reconhecimento818.  

A entrevista foi concedida em um momento em que o futebol brasileiro vivia seu 

apogeu logo após a conquista do tri campeonato mundial aproveitado pelo regime 

militar para propagandear um discurso grandioso ancorado no milagre econômico, nesse 

contexto o futebol foi utilizado como demonstração da grandeza nacional. Esse clima 

                                                 
818 Barbosa Jr, 2013:16-17. 
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está presente na visão romântica e saudosista em relação ao futebol do passado como 

responsável pelo sucesso do futebol do presente. 

 O livro é na realidade uma homenagem a João Coelho Netto, o Preguinho; na 

tentativa de ressaltar as qualidades do atleta, acaba por revelar de forma mitológica os 

valores que regeram a vida e a carreira do ídolo tricolor. A sua identificação com o 

esporte confunde-se com a identificação com o clube, de tal forma que a história deste 

entrelaça-se com a de Preguinho. 

João Coelho Netto, conhecido como Preguinho, nasceu em 1905, foi o décimo 

segundo filho de Coelho Netto de um total de 14819. Seu apelido veio aos seis anos dado 

por seu irmão Emanuel, o Mano, ao ter dificuldade de nadar na Baía de Guanabara, 

afundando várias vezes como um prego820. Estreou no Fluminense no time infantil em 

1916. Jogou a Copa de 1930, quando marcou o primeiro gol da seleção brasileira em 

mundiais, sua carreira como futebolista terminou em 1938 sempre como amador821. 

Além do futebol praticou diversos esportes822 e o escotismo, chegando a ser instrutor 

especializado em natação.  

Foi um dos últimos atletas a defender o ideal amador no esporte, como afirma 

Bulamarqui: Preguinho foi uma espécie de transição entre dois modelos (Bulamarqui, 

2013:134). Na transição do amadorismo para o profissionalismo continuou atuando no 

time de amadores, embora também jogasse no time profissional. 

O livro busca resgatar momentos de sua vida na convivência do pai e de seus 

irmãos, relembrando fatos da juventude como a de uma “Preta Velha”, “Tia Ba” de voz 

doce que ajudava a cuidar das crianças na casa de Coelho Netto823, das idas ao cinema 

Excelsior na Rua do Catete, dos encontros no restaurante Lamas na rua Marques de 

Abrantes onde jogavam bilhar. Esses eram os pontos onde os jovens da elite carioca e 

os intelectuais frequentavam nos anos 1920. Recorda ainda as visitas ilustres à sua casa, 

                                                 
819 Id, p19. 
820 Id, p20. 
821 Id, p40. 
822 Conquistou 70 títulos e 387 medalhas, foi campeão de natação pelo C. A. Guanabara, carioca, 

brasileiro e sul-americano nos 200 e 1500m no nado livre. No polo aquático participou de vários 

campeonatos vencendo os belgas, vices-campeões mundiais. Venceu torneios de remo e salto de 

trampolim. No atletismo foi campeão carioca, em 1925, na prova dos 1500m. No basquete foi cinco vezes 

campeão carioca pelo Fluminense. No vôlei ganhou dois campeonatos do Torneio Início e foi vice-

campeão carioca por quatro vezes, participou do selecionado brasileiro de hóquei. No futebol venceu 10 

torneios adultos, todos pelo Fluminense (Id,p50-51). 
823 Id, p20. 
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como: Olavo Bilac, Nilo Peçanha e Pinheiro Machado824 e as relações de amizade que o 

esporte trouxe, como a do o jogador do Paulistano Armando Del Debbio825. Sua maior 

tristeza foi a morte do seu irmão Mano em 1922826. Através dessas lembramças, o autor 

ajuda a construir uma visão idílica do passado, em que a personagem coloca-se como 

um guardião da memória ao dizer que era “o substrato fiel do passado, seu álbum de 

retratos da família, cujas páginas formam o passado de cada um, sou o retrato da 

imaginação”827. 

Barbosa Junior finaliza livro com uma visão heroica concluindo de maneira 

glorificante que Preguinho ultrapassa as questões esportivas, um homem que merece um 

estudo digno, um exemplo único que deve ser estudado nas escolas, um verdadeiro 

herói nacional que escolheu o Fluminense para ser “pano de fundo para escrever sua 

história”. Seus feitos devem servir de inspiração para qualquer criança ou 

adolescente828. 

 Para além dessas questões, a obra revela dois eixos fundamentais da trajetória 

esportiva do atleta, a dedicação ao Fluminense e a defesa do amadorismo. A análise 

desses eixos é importante para entendermos a construção da memória do jogador e do 

futebol praticado no Fluminense.  

A imagem de Preguinho é eternizada associando-a ao Fluminense, já na capa, 

uma foto do jogador com a camisa do Fluminense é mostrada (Figura 59). Em todo o 

conteúdo do livro, é retratada a dedicação do jogador ao clube até sua velhice, pois foi 

nele que se passaram os melhores momentos de sua vida829, além do orgulho de ter dado 

ao clube muitas vitórias. Para o atleta o Fluminense é como uma extensão esportiva de 

sua vida social, o Fluminense era um prolongamento de sua casa830: “Eu nem sabia falar 

direito e o Fluminense já estava em minha alma, em meu coração e em meu corpo”831. 

 

                                                 
824 Id, p23. 
825 Id, p61. 
826

 Emanuel Coelho Netto, o Mano, morreu após receber uma pancada no abdômen no campo do 

Botafogo em uma partida contra o São Cristóvão, mesmo machucado voltou ao gramado e continuou 

jogando até o final, acabou tendo uma infecção generalizada. Mano foi homenageado pelo Fluminense 

com um busto em 1972 (Fernandez, 2010). 
827 Barbosa Jr, 2013:101 e 102. 
828 Id, p148-149. 
829 Id, p17-18. 
830 Id, p53. 
831 Id, p153. 



 

437 

 

 

Figura 59832 

 

 As histórias glorificadas sobre Preguinho são uma forma de criar uma relação de 

amor entre o jogador e o clube, como a que narra o dia em que foi campeão de natação 

pelo C. R. Guanabara e foi direto disputar um jogo nas Laranjeiras contra o São 

Cristóvão, atuando no 2º tempo na decisão do Torneio Início. O Fluminense perdia por 

1 x 0 e Preguinho fez os dois gols da virada dando o título ao seu grêmio833.  

Sua relação com o Fluminense estende-se por toda a vida. Após parar de jogar 

doou suas medalhas ao acervo do clube. Em nome de sua paixão recusou o assédio do 

Botafogo e do América para transferir-se como profissional, declarando ao jornal O 

Globo. “Acho-me de tal forma ligado ao Fluminense que não posso pensar em 

abandoná-lo e muito menos por outro clube carioca”834. Mesmo após encerrar sua 

careira, não aceitou nos anos 1950 ser comentarista da Rádio Nacional a convite de João 

Saldanha, pois não queria comentar um jogo em que o Fluminense perdesse, tendo que 

criticar jogadores, o que seria para ele uma forma de traição. “Não aceitei, sou 

conservador e pelo Fluminense dei a vida e dele recebi muitas alegrias e glórias”835. 

Com atitudes como essa, Preguinho reforça sua imagem de fidelidade relacionada ao 

amadorismo e ao Fluminense. 

                                                 
832

 Capa do livro: Barbosa,2013. 
833 Id, p40. 
834 Id, p58. 
835 Id, p56. 
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 A profissionalização não impediu, porém que continuasse a exercer influência 

no Fluminense, inclusive politicamente, apoiando candidaturas, em especial dos Guinle 

e dos Mendonça, foi olheiro do clube na década de 1950, cuidando das categorias de 

base836, seu poder estendeu-se até próximo ao fim da vida, quando ainda era 

reconhecido e assediado por sócios e funcionários837. Após sua morte em 1979, o clube 

levantou um busto em sua homenagem (Figura 60). 

 

 

Figura 60838 

 

 Sua imagem está acoplada como a de um eterno amador, que não aceitava 

subterfúgios para vencer uma partida, Tal característica é valorizada no livro com a 

narrativa de uma história ocorrida no campeonato carioca de 1928 em que o jogador 

declara que faria dois gols contra o Flamengo em resposta a um comentário de Amado, 

goleiro do rubro negro, de que Preguinho não faria gols no jogo. A partida termina com 

a vitória do Fluminense por 4 x 1 e Preguinho fez os dois gols prometidos. Após o jogo, 

encontrou Amado que negou a afirmação. Ao perceber que a história havia sido forjada 

                                                 
836

 No time campeão carioca de 1951, vários jogadores vieram do juvenil entre eles Pinheiro, Lafaiete, 

Telê, Veludo e Quincas todos preparados por Preguinho (Id, p115-116). 
837 Id, p41-42. 
838

 Figura 11. Busto de Preguinho na sede do Fluminense na entrada do ginásio que leva seu nome. Na 

placa esta escrito: “Ao inesquecível Preguinho, desportista exemplar e símbolo autêntico do atleta 

tricolor”. 
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por um dirigente do Fluminense para inflamar os jogadores, recusou-se a receber as 

homenagens pela vitória839.  Histórias como estas valorizam um determinado espírito 

desportivo atribuído ao discurso amadorístico associado à ideia de honra, justiça e 

abnegação. Seriam estes os fatores fundamentais na construção de uma memória heroica 

para os ídolos desse período. 

A narrativa glorificada de João Coelho Netto confunde-se com a visão 

desprendida do amadorismo, o autor faz questão de relatar que Preguinho passava as 

mesmas agruras de qualquer jogador de futebol, apesar de ser filho de um dos maiores 

escritores do Brasil, teve que trabalhar aos 19 anos como estoquista na casa Marink 

Veiga. Chegava às sete da manhã e saía às sete da noite, treinava natação às cinco da 

manhã, seu patrão o liberou  para chegar uma hora depois para poder treinar, aceitou  o 

favor com certo constrangimento, pois não achava justo com os outros que trabalhavam 

o horário normal840. Histórias como essa reforçam a imagem de Preguinho como 

verdadeiro exemplo dos ideais que deveriam prevalecer no esporte. “O jovem deve 

adotar o esporte como um meio e não como um fim, saber perder também é nobre, 

respeitar as qualidades do adversário e reconhecer sua vitória também é importante”841. 

A construção da memória heroica de Preguinho como um amador acima de 

qualquer coisa está na sua recusa de se profissionalizar, tal fato ganha relevância, pois 

isso foi feito em uma época que o novo regime já imperava e a atitude do jogador em 

não enfrentar o Bangu na final do campeonato de 1933842 reforça essa memória de 

espelho do amadorismo, dessa forma, mesmo amando o Fluminense seus princípios 

eram mais fortes, receber para jogar no amado clube era pior do que perder o 

campeonato. 

Apesar disso ele não se opunha ao profissionalismo jogando ao lado de muitos 

deles como Romeu e Fausto843, deixava claro que este regime não servia para ele não 

criticando quem se profissionalizava. Abandonando o futebol, tornou-se influente no 

clube, não hesitando em pedir a contratação de vários jogadores, entre eles Heleno de 

Freitas em 1936844. Preguinho foi uma espécie de transição entre o modelo amador e o 

                                                 
839 Barbosa Jr, 2013:45-46. 
840 Id, p55. 
841 Id, p121. 
842 Preguinho já havia excedido o número de partidas como amador permitido no regulamento da liga 

profissional, ou ele se profissionalizava ou não poderia enfrentar o Bangu no jogo final. 
843 Barbosa Jr, 2013:46. 
844 Id, p119. 
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profissional, quando pressionado a atuar como profissional o fez com um contrato que 

lhe dava um pagamento apenas simbólico (Silva, 2006:158).  

Assim como Fernando Amaral (1977) faz em suas memórias com o Paulistano, 

Preguinho ressalta a superioridade do jogador amador perante o profissional. 

 

No meu tempo, Barbosa, não havia essa história de bicho ou 

gratificações polpudas quando terminava a contenda, quando 

muito se recebia uma medalha e naturalmente muitos elogios da 

torcida e da imprensa, hoje, quando o atleta se machuca, é logo 

carregado e coberto de mimos pelo massagista e por médicos de 

todo o tipo845. 

 

Seguindo o exemplo de seu irmão Paulo Coelho Netto, corrobora que o fato de 

ser filho de Coelho Netto acabou por permitir incorporar a filosofia do escritor de mens 

sana in corpore sano. No trecho abaixo reproduz os mesmos conceitos de seu pai acerca 

da razão de se praticar esportes.  

 

 O esporte é a maior fonte de energia para o organismo humano, 

posso afirmar isto porque pratiquei diversas modalidades com 

amor e abnegação, como amador que fui durante mais de duas 

décadas, convoco todos os jovens brasileiros a seguirem meu 

exemplo, pois somente terão a ganhar com isso, não é apenas o 

prazer da conquista, de ser campeão, isso visto isoladamente não 

satisfaz. O que conforta é disputar, participar, formar um corpo 

forte e uma mente sã846.  

 

 Se no caso do Paulistano essa memória associada ao amadorismo pôde ser 

petrificada com o fim do futebol no clube, no caso do Fluminense ela terá que ser 

ressignificada, conforme o clube continue a ser uma das maiores equipes do futebol 

brasileiro, ele incorporou milhões de torcedores de origem social bem diferente do seu 

passado amador. Seus valores de fidalguia e sofisticação tiveram que ser reconstruídos 

na nova conjuntura da profissionalização, dessa forma um outro tipo de discurso foi 

produzido a partir dos anos de 1940 para dar essa nova significação ao clube. Essa 

tarefa pode ser observada na obra de autores como os irmãos Rodrigues, figuras 

influentes na construção de toda uma linguagem esportiva que se mantém até os dias de 

hoje. Nas próximas páginas veremos come esses autores, através de seus livros e 

                                                 
845 Id, p122. 
846 Id, p121. 
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crônicas tiveram um papel fundamental na remodelação da imagem do Fluminense 

como um clube popular. 

 

5.5 - Mario Filho e Nelson Rodrigues: a popularização do Fluminense como “elite 

invertida”. 

 

Os estudos dos primeiros anos do futebol no Brasil passam pela leitura da obra 

de Mario Filho, em especial o livro O negro no futebol brasileiro.847 Suas histórias são 

citadas como verdades absolutas, sem muitas vezes a devida e necessária conferência 

das fontes. Os textos do jornalista foram uma matriz significativa que influenciaram 

quase toda a história do futebol brasileiro.  

Mario Filho utilizou como fontes o álbum de recortes de Marcos Carneiro de 

Mendonça, jornais e entrevistas com personagens que viveram o futebol848. O trabalho 

de Mario Filho ajuda a refletir sobre o futebol para além do aspecto lúdico do jogo, 

buscando os mais diversos significados que esse esporte teve e tem na sociedade 

brasileira. Entretanto, olhando-o de forma mais crítica, não podemos deixar de perceber 

os limites de sua obra que, ao buscar a redenção do negro no campo esportivo, acaba 

construindo uma memória única e linear, que escamoteia a existência do conflito 

presente nesse campo, fortalecendo uma visão homogeneizadora da história do 

futebol849.  

                                                 
847 O livro foi publicado originariamente em 1947. Na reedição de 1964 foram acrescentados mais dois 

capítulos. A cada nova edição o autor fazia modificações no corpo do texto.  A publicação mais recente 

foi lançada em 2003 e é a que utilizamos nessa tese.  
848 Rodrigues Filho, 2003:20. 
849

 A carreira de Mario Filho iniciou em 1925, quando seu pai fundou seu próprio jornal: A Noite. Mario 

Filho, com apenas 18 anos, assumiu a gerência do jornal e, dois anos depois, criou uma página de 

esportes, promoveu uma transformação no tratamento dado ao tema. Tornou-se referência de uma nova 

abordagem do jornalismo esportivo, que dispensava o formalismo tradicional vigente. Em 1927, 

entrevistou o ex-goleiro do Fluminense – Marcos Carneiro de Mendonça – quando o jogador anunciou a 

volta ao futebol. A entrevista ocupou meia página e – até hoje – é considerada um marco no jornalismo 

esportivo, pela nova abordagem dada pelo jornalista.  Em 1928, por conta de desacordo com o sócio, seu 

pai lançou um novo jornal: A crítica. Apesar do curto tempo de vida,  conseguiu bastante sucesso por sua 

postura sensacionalista. Responsável pela página de esporte, Mario Filho, com o seu estilo inovador, 

procurava enfatizar a dinâmica do jogo, mostrando fotos de jogadores em movimento durante a partida. 

Com a morte de seu pai, Mario e seu irmão mais velho, Milton Rodrigues, assumiram a direção do jornal. 

O apoio dado à candidatura de Washington Luís foi fatal para que A Crítica fosse fechada pelo governo 

provisório de Vargas em 1930. Entretanto, seu estilo inovador foi aproveitado pelo jornalista e amigo 

Roberto Marinho, que o levou para dirigir a página de esportes de O Globo. Apesar de manter seu 

trabalho no jornal da família Marinho, Mario fundou o próprio jornal especializado em esportes: o Mundo 

Esportivo, em 1931, que também teve vida breve. O prestígio do jornalista o ajudou a estabelecer contatos 

diretos com várias figuras importantes do esporte, entre elas Arnaldo Guinle e Bastos Padilha, presidente 

do Flamengo. Esse apoio foi decisivo, inclusive financeiramente, para a compra do Jornal dos Sports, em 

1936. Nas mãos de Mario Filho, o jornal tornou-se o maior veículo de informação esportiva durante 
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Partindo dessa premissa, estendemos Mario Filho como um construtor de 

tradições que se consolidaram através do que Antônio Jorge Soares (Helal, Soares & 

Lovisolo, 2001:13) chama de novos narradores. Coube a esses novos narradores 

atualizarem essa narrativa épica onde o futebol seria um espaço onde a democracia 

atuaria rompendo as barreiras sociais e de cor. 

Mesmo assim, não podemos menosprezar a importância da obra de Mario Filho 

como interpretadora do Brasil escrita em um contexto em que autores como Gilberto 

Freyre, Sergio Buarque de Hollanda e Caio Prado Junior, procuravam em seus trabalhos 

buscar a especificidade de nossa história e o sentido de ser brasileiro. O negro no 

futebol brasileiro pode ser considerado um clássico em virtude dos debates que o autor 

suscita, tendo que ser respeitado como uma obra que possui “objetivos, hipóteses, 

seleção crítica das fontes e, até mesmo, quadro teórico” (Souza: 2008:173). 

Mario Filho era um defensor ferrenho do profissionalismo, em sua concepção só 

ele poderia fazer do futebol um negócio rentável e com mais qualidade. Como 

responsável da página de esportes de O Globo, criou uma série de atrativos para 

desenvolvê-lo e promovê-lo principalmente após o ano de 1933, início da 

profissionalização. O jornal fez um concurso de torcidas, no qual premiava as mais 

animadas e criativas, o concurso foi um sucesso e as arquibancadas encheram-se de 

torcedores com bandeiras e fogos de artifício. 

Escrevendo diariamente, começa a interessar-se pelo passado do futebol. A cada 

coluna, Mario Filho recuperava algumas histórias do futebol brasileiro. Esses escritos 

foram reunidos e deram origem ao livro, lançado em 1947, com prefácio de Gilberto 

Freyre850. Analisando a história dos clubes da cidade do Rio de Janeiro, busca 

caracterizar cada um deles como uma imagem que se popularizou. O Flamengo seria o 

clube popular; o Vasco, o clube de portugueses que possibilitou o acesso do negro ao 

futebol; o Botafogo, a juventude conturbada; e o Bangu o time de operários, o único 

com características proletárias. 

No caso do Fluminense, essa identificação aconteceu pelo passado fidalgo e 

restrito do clube, representado por jovens rapazes, que estudavam na Europa e 

trouxeram o futebol para o Rio de Janeiro, rapazes de boas famílias endinheiradas e 

brancas que ao frequentarem o Fluminense criaram um espírito aristocrático ao clube. 

                                                                                                                                               
décadas. Foi consagrado não só como jornalista e escritor, mas como uma personalidade esportiva 

referencial para os caminhos do futebol brasileiro (Fernandez, 2010:151-152). 
850 Ver prefácio in: Rodrigues Filho (2003: 26). 
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 A época em que a arquibancada do Fluminense mais parecia 

um bouquet de flores. Não havia outra expressão: bouquet de 

flores, como escreviam os cronistas. A época em que o futebol 

era coisa chique. Também os jogadores saíam das melhores 

famílias. Quase sempre estudantes, que mais tarde seriam 

médicos, advogados, engenheiros, oficiais do Exército, da 

Marinha851. 

 

Ao descrever as características simbólicas dos clubes cariocas, Mario Filho 

reservaria ao Fluminense um papel de o mais branco e elitizado entre eles. Ao longo de 

sua narrativa, o Fluminense vai sendo comparado com todos os outros clubes. Em cada 

comparação, o autor ratifica a sua imagem aristocrática, em que a distinção tem papel 

fundamental. Mesmo em uma época que todos eram elitizados, o Fluminense conseguia 

ser mais elitizado do que eles.  

 Esse espírito mantinha-se até mesmo em momentos de crise. Ao recordar a 

fundação do futebol do Flamengo, afirma que os dissidentes do Fluminense queriam 

fazer do clube, muito mais voltado para o remo, um Fluminense, no novo clube sentiam 

falta das festas do seu antigo grêmio. 

 

Os jogadores querendo fazer do Flamengo um Fluminense. 

Tinham dançado no Fluminense, apertado nos braços muita 

moça bonita. Não podiam gostar do reco-reco, homem dançando 

com homem. [...] O reco-reco do Flamengo foi, para eles, um 

verdadeiro choque. Alguns achando que não se acostumariam 

nunca num clube sem festas, pois o reco-reco não era festa nem 

nada. Um barril de chope da Brahma, um chorinho do Parque 

Fluminense. E aquela pouca vergonha de homem dançando com 

homem. As moças tinham toda a razão em não passar pela 

calçada do Flamengo em noite de reco-reco852. 

 

Com palavras como essas, Mario Filho constrói em sua interpretação, uma 

oposição entre o Flamengo (popular) e o Fluminense (elite)853. Essa oposição reforçava 

uma simpatia entre os torcedores. Entre aqueles que optavam pelo Fluminense, a 

imagem de fidalguia não era um empecilho, ao contrário, a adesão ao clube das 

Laranjeiras aconteceria pela sublimação da pobreza por parte dos torcedores mais 

populares. 

                                                 
851 Rodrigues Filho, 2003:70. 
852 Id, p55-56. 
853 A história da dissidência que levou à saída do time do Fluminense campeão de 1911 para fundar o 

departamento de futebol do Flamengo está descrita no capítulo 1. 
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Qualquer torcedor, mesmo sem fitinha, mesmo da geral. Talvez 

o pé rapado sentisse até mais orgulho dos jogadores do 

Fluminense. O torcedor de fitinha não achando nada de 

extraordinário no smoking. O pé rapado achando o smoking de 

uma importância capital. De certo modo ele era Fluminense por 

isso mesmo, escolhera o clube mais fino para torcer por ele. Para 

brigar também por ele. A elegância de Marcos Mendonça 

fascinando-o854. 

 

 Dessa oposição entre Flamengo e Fluminense, Mario Filho criou outra tradição 

associada ao futebol carioca: a mística do Fla-Flu. A própria expressão foi criada por 

ele em 1933. Na verdade, o termo é buscado de um fato ocorrido em 1925, quando uma 

seleção carioca foi formada às pressas, só contendo jogadores de Flamengo e 

Fluminense. Indignados pela ausência de jogadores de outros clubes, a seleção passa a 

ser chamada de Fla-Flu, como forma de desmerecê-la. Porém, ao vencer o torneio, sua 

imagem muda positivamente, e é assumida popularmente (Fernandez, 2010).  

Ao recuperar o termo nos anos 1930, Mario Filho o ressignifica invertendo seu 

sentido original. Se antes o termo era sinônimo de cooperação, agora passou a ser de 

rivalidade, de confronto. O Fla-Flu passou a ser o principal clássico do Rio de Janeiro. 

Ao difundir a mística do pó de arroz para identificar o Fluminense como um clube 

branco, criava uma oposição ao pó de carvão do torcedor negro do Flamengo.  

 A associação do Fluminense com o pó de arroz, produto importado, uma espécie 

de talco, passado no rosto para deixá-lo mais claro, foi difundida por Mario Filho, a 

partir do relato ocorrido em 13 de maio de 1914 com o meio campista Carlos Alberto. 

De todas as histórias narradas por Mario Filho, esta é a que mais vai identificar o 

Fluminense como um clube branco e elitista. Consolidada na memória do futebol 

brasileiro tornou-se uma espécie de marca registrada de um futebol que discriminou os 

negros e que teve no Fluminense um dos maiores símbolos dessa discriminação.  

Carlos Alberto havia vindo do América para o Fluminense em 1914, junto com 

os irmãos Mendonça. Filho do fotógrafo do clube podia frequentar a sede e jogar no 

time tijucano. No Fluminense, foi para o primeiro time, ficando em exposição. “O 

Fluminense nem prestava atenção na cor de Carlos Alberto moreno carregado, no 

cabelo escadinha que ele tinha. Carlos Alberto, porém, entrando para o Fluminense, 

sentiu-se mais mulato. O único mulato num clube de brancos”855. Pela narrativa de 

                                                 
854 Rodrigues Filho, 2003:59. 
855 Id, p62. 
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Mario Filho, ele sentia-se mal pela sua cor, coisa que não acontecia no América, 

confirmando que mesmo não havendo uma ação preconceituosa aberta por parte do 

clube, o ambiente do Fluminense criava um sentimento de constrangimento no jogador. 

Um mulato no Fluminense chamava tanto a atenção que a torcida adversária hostilizava 

o jogador quando entrava em campo, principalmente a torcida do América, que lhe 

xingava de “negro pernóstico”856. 

Segundo Mario Filho, cansado da hostilidade, encheu a cara de pó de arroz em 

um jogo contra o América.857 A torcida adversária então começa a gritar: “Pó de arroz! 

Pó de arroz!”. Toda a vez que o Fluminense jogava contra os rubros acontecia o mesmo, 

logo, porém o grito espalhou-se por todas as outras torcidas. “E o Pó de arroz acabou 

passando dele para o Fluminense. Uma vez Carlos Alberto não jogou. O time entrou em 

campo, os gritos de pó de arroz partiram da geral do mesmo jeito” 858.  

A história de Carlos Alberto passou a ser divulgada nos textos de Mario Filho 

publicados em sua coluna de O Globo e, posteriormente, no Jornal dos Sports no início 

dos anos 1940, até ser eternizada em O Negro no futebol brasileiro em 1947859.  

Independente da veracidade ou não do fato, a história envolvendo o meia do 

Fluminense foi responsável pela construção de uma das maiores simbologias da história 

do futebol carioca. O pó de arroz tornou-se símbolo de um clube que queria ser mais 

que os outros. “Mais chique, mais elegante, mais aristocrático”860. À torcida do 

Fluminense, só restava fingir que não ligava, dizendo que era coisa de gente fina, no 

entanto era um sinal para o clube tomar mais cuidado e não escalar mais jogadores 

mulatos861. 

O Fluminense podia, por isso, fechar-se mais. Fechar-se mais 

significava embranquecer-se mais. Sem ofender o mulato, o 

                                                 
856 Id, p60. 
857 O jogo em questão foi realizado em 13 de maio de 1914, com o placar de 1 x 1. Correio da Manhã, 14 

de maio de 1914. Álbum de recorte de jornais do FFC – 1914, s/p.  
858 Id, p61. 
859 Em toda a pesquisa feita para esse trabalho não foi encontrado nenhum registro sobre a veracidade 

dessa história. Nos jornais da época do confronto, nada se fala sobre esse episódio. O Correio da Manhã 

analisou a atuação do jogador como fraca. “Carlos Alberto emocionado pela responsabilidade do match, 

perde um bom passe”859 ou “Carlos Alberto, o chamado menino de ouro, nem parecia estar no time, não 

tendo dado um só chute a gol”. Correio da Manhã, 14 de maio de 1914. Álbum de recorte de jornais do 

FFC – 1914, s/p. De qualquer forma, ao analisarmos as escalações do time do Fluminense após o 

episódio, seu nome continuou a aparecer por mais duas temporadas (1914-1915) sem maiores destaques, 

não encontramos registros sobre o jogador após esse período. 
860 Rodrigues Filho, 2003: 60. 
861 Id, p61. 
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preto. O mulato e o preto, pelo contrário, achando que o 

Fluminense tinha de ser mais branco. Sem Carlos Alberto. 

A experiência de Carlos Alberto dera tantos aborrecimentos aos 

brancos da arquibancada do Fluminense quanto aos mulatos e 

pretos da geral que torciam pelo Fluminense. Por causa do pó de 

arroz brigaram tricolores de todas as cores, de todas as 

condições sociais862. 

 

 O episódio do pó de arroz permitiu a Mario Filho introduzir um elemento novo 

na construção da imagem do Fluminense: a questão da cor. Se durante o amadorismo a 

marca de distinção do Fluminense acontecia pelo refinamento e sofisticação de suas 

festas e comemorações, em que a questão da cor era um elemento apenas implícito, com 

Mario Filho ela vira o centro de sua análise trazendo um elemento novo à distinção 

tricolor. O refinamento e a sofisticação esconderiam uma prática preconceituosa que se 

torna evidente com o profissionalismo.  

 

O preto jogava, ajudava o Fluminense a vencer, acabado o jogo 

mudava de roupa, ia embora. Não havia perigo do preto 

frequentar a sede, aparecer numa soirée, num baile de gala do 

Fluminense. O jogador profissional, branco, mulato ou preto, 

era um empregado do clube. O clube pagava, toma lá, dá cá. O 

jogador ficava no seu lugar, mais no seu lugar do que nunca863. 

 

Para Mario Filho, a cor não era mais empecilho para os jogadores negros no 

Fluminense, o profissionalismo vinha colocar as coisas em seus devidos lugares. O 

Fluminense aceitaria os negros, mas não deixaria de ser um clube de brancos, de gente 

fina, mesmo no profissionalismo os brancos teriam preferência. Entre um branco e um 

preto no mesmo nível, melhor o branco (Rodrigues Filho, 2003:194)864. 

A história de Mario filho virou uma tradição, com o tempo o pó de arroz acabou 

sendo incorporado pelo próprio clube como um símbolo de superioridade. A própria 

torcida passa a saudar a entrada do time em campo jogando pó de arroz, este torna-se 

um símbolo de  reconhecimento do time, lhe aferindo identidade, a se permitir brincar 

com o preconceito a torcida exorciza o valor negativo do gesto de Carlos Alberto, 

encontrando uma formula de convivência com seu passado ao mesmo tempo que 

mantém seus símbolos de distinção perante as outras torcidas. 

                                                 
862 Id, p63. 
863 Id, p193-194. 
864

 Somente em 1946, o Fluminense contrataria o seu primeiro jogador negro, o lateral Bigode, os outros 

eram mulatos (Id, p249). 
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 Pode se concluir que a construção narrativa de Mário Filho permite fazer com 

que o Fluminense transforme uma característica que com a popularização do futebol, 

deveria ser negativa, em positiva, esse era o segredo pelo qual o Fluminense continuava 

angariando cada vez mais torcedores e tornando-se um clube realmente popular. Tal 

perspectiva terá uma continuidade mais explícita nos textos de seu irmão mais novo 

Nelson Rodrigues que diferentemente do irmão assume sua simpatia pelo tricolor. 

* 

 Formado na mesma linha jornalística que Mario Filho, Nelson Rodrigues 

incorpora ao seu texto a ideia do futebol como um drama social. Torcedor assumido do 

Fluminense dedicou muitas de suas crônicas ao elogio do clube e de seus jogadores,  

entende o Fluminense como clube de elite que se popularizou com o crescimento do 

futebol e com isso difundiu a própria imagem de elite, invertendo seu conteúdo. É 

dentro dessa perspectiva de construtor de tradições, que buscamos analisar a faceta 

tricolor de Nelson Rodrigues.  

Nelson Rodrigues nasceu no Recife em 1912,865 mudou-se para o Rio de Janeiro 

em 1916, iniciou sua trajetória no jornal A Manhã de propriedade de seu pai como 

repórter, depois trilhou uma carreira de dramaturgo, chamado de obsceno, tarado e 

destruidor da família pelo alto teor sexual de suas peças que envolviam adultério, crimes 

e incestos. Passou a escrever crônicas sobre a cidade do Rio de Janeiro, criando 

personagens e expressões que entraram para o cotidiano. 

Entre 1955 e 1959, Nelson Rodrigues escreveu crônicas esportivas para a revista 

Manchete e a partir de 1962 para O Globo e o Jornal dos Sports onde trabalhou até 

próximo a sua morte. Com um estilo despojado, em suas peças e crônicas debatia sobre 

o caráter nacional do brasileiro e assim como em seus textos teatrais, via o futebol de 

forma dramática. Por ter perdido 30% da visão em virtude uma tuberculose, ao 

descrever uma partida usava mais a imaginação do que os fatos, suas crônicas 

ultrapassavam o mero sentido de informar, sua narrativa sobre o futebol permanece pela 

sua força mítica, segundo ele era preciso enxergar o futebol para além do resultado, 

dramatizando o evento, hiperdimensionando os feitos e os sentidos do jogo, 

transformando a realidade em ficção ao criar personagens como o “Sobrenatural de 

Almeida” ou a “Granfina de narinas”. Interpretava os jogos sem neutralidade, 

                                                 
865 Nelson Rodrigues faleceu em 1980. Sobre a biografia do autor, ver: Rui Castro (Castro, 2002), 

Adriana Facina (Facina, 2004) e Fatima Antunes (Antunes, 2004). 
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entendendo que em campo não havia um time, mas uma tradição, era comum em seus 

textos uma visão nostálgica do futebol que justificava a maneira como cada time jogava, 

dessa forma ajudava a criar identidades para os clubes a partir de seu passado (Antunes, 

2004). 

Para nossa análise escolhemos o livro O profeta tricolor: Cem anos de 

Fluminense (2002) (Figura 61), publicada em meio às comemorações do centenário do 

clube carioca, nele estão reunidas crônicas sobre o time das Laranjeiras retiradas em sua 

maioria dos jornais O Globo e Jornal dos Sports. Na obra, Nelson Rodrigues é elevado 

à condição de melhor intérprete do que é ser Fluminense, ajudando a consolidar perfis 

para o clube das Laranjeiras e seus torcedores. 

 

Figura 61866 

 

 Nelson Rodrigues inventou personagens que se identificavam com o 

Fluminense como o Gravatinha, criado para explicar as inexplicáveis vitórias do 

Fluminense. O Almofadinha, pó de arroz nato hereditário e o sobrenatural de Almeida, 

ser mágico que não torcia por ninguém tramando resultados inesperados ora favoráveis 

ao Fluminense, ora contrários a ele. Os jogadores do time eram entidades com 

dimensões épicas, não importando as qualidades técnicas, mas sim o grau de 

identificação com o clube, por isso, valorizava mais a humildade e as equipes mais 

fracas. Tais princípios e personagens ajudaram a dar origem a uma mitologia sobre o 

Fluminense, que se estendia a seleção em épocas de Copa do Mundo, como as do 

“timinho” que vence sempre vestindo as “sandálias da humildade” 

                                                 
866 Capa do livro O Profeta Tricolor: Cem anos de Fluminense que reúne crônicas de Nelson Rodrigues 

sobre o Fluminense F. C. (Rodrigues, 2002).   
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Por isso, já disse e vivo repetindo que não há torcida como a do 

Fluminense. Temos tudo. Há ministros na massa tricolor; paus-

de-arara, grã-finas; e marias-cachuchas; e presidentes e 

veterinários e crioulões. Falei em “presidentes”. Em 1919, 

quando decidimos com o Flamengo, lá estava na Tribuna de 

Honra, Epitácio Pessoa, de fraque. Era Presidente e, ao lado de 

D. Guilhermina Guinle, viu o tricolor golear o Rubro-Negro por 

4 x 0. Se duvidar, encontraremos um mandarim, ou esquimó, 

entre os que sonham com nossas vitórias867.   

 

 Para Damo (2005), existe uma série de explicações para compreender o 

espetáculo futebolístico, mas ele só chegou a ser o que é graças aos torcedores e suas 

ações em favor de seus clubes, o espetáculo é sustentado emocionalmente por eles. A 

torcida é um produto do jogo, mas ao mesmo tempo é condição para seu 

funcionamento. Transpondo a afirmação de Damo para Nelson Rodrigues, percebemos 

que o dramaturgo incorporou características aos torcedores do Fluminense que a 

princípio seriam negativas como assumir o apelido de Pó de arroz e tratar todo o 

torcedor fanático do Fluminense como Pó de arroz: “Lembro-me de uma partida em que 

Francisco Pedro do Couto, Pó-de-arroz como eu e doente como eu [...]”868 Ou ainda ao 

descrever a torcida do Fluminense como única, ironiza a característica de negatividade 

que pode haver em relação a identidade  aristocrática do clube. 

 

A nossa torcida tem de tudo. Desde o cartola, o tubarão, o 

vaselina, até o Pé - descalço, até roto, até o esfarrapado. Diga-se 

de passagem que eu sou um admirador feroz da parte plebeia do 

Fluminense. Numericamente, não será mais importante. Mas 

constitui uma elite às avessas, uma aristocracia invertida, digna 

de todo o apreço. Dizem que o Fluminense é um clube grã-fino. 

Ilusão. Ou por outra: é parcialmente verdade o Fluminense 

constitui um caso único no futebol brasileiro, porque sua torcida 

nivela e funde todas as classes869.  

 

 Dessa forma, entendemos que Nelson Rodrigues cria uma ideia de “elite 

invertida”, isto é, o Fluminense, em seu discurso, é popular porque é de elite. Ao 

assumir a identidade de clube de elite, ele se torna popular. É esse paradoxo que faz 

para ele o Fluminense ser único e é a razão de seu sucesso esportivo.   

 

                                                 
867

 A grande noite do ceguinho. Jornal dos Sports, Taça Guanabara 1968. In: Rodrigues (2002:35). 
868 Humildade, a nossa arma. O Globo, 11. De dezembro de 1970. Id, p61. 
869 Amor e ódio. Jornal dos Sports, 06 de junho de 1959. Id, p71. 
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O Maracanã inteiro foi varrido por uma tempestade de pó-de-

arroz. As nossas bandeiras como estandartes de luz. Um turista 

que lá chegasse, e espiasse a nossa explosão dionisíaca, havia de 

anotar no seu caderninho. O Brasil tem 80 milhões de 

tricolores870.  

 

 Tal imagem é usada para definir quem era o torcedor do Fluminense. 

 

Amigos, reparem: - Há algo de patético na torcida do 

Fluminense. Nós, como a nossa crassa e ignara simplicidade, 

temos a mania de falar em “aristocrático clube das Laranjeiras”. 

E eu vos digo: - “Aristocrático” em termos. Será aristocrático 

porque no seu quadro social, falta tudo, menos grã-finos. Mas há 

algo mais no Fluminense, algo mais do que aristocracia que lhe 

atribuem. Mais exato seria dizer que ele é de todas as classes.  

[...] A parte mais humilde de nossa torcida é capaz, sim, de 

perecer pelo time. Nós temos o escrúpulo, o pudor de pular no 

meio da rua como um índio de Carnaval. A nossa alegria é meio 

envergonhada, meio arrependida. Mas a chamada Plebe se 

embriaga com o próprio fogo. A vitória lhe sobe a cabeça. O 

tricolor popular, na sua pura euforia, é capaz de trocar as pernas 

e cair ao meio-fio, com a cara enfiada no ralo. Sim, amigos, 

falta-nos, a nós outros, capacidade de tão violenta embriaguez 

clubísticas871. 

 

 Em sua análise, o sócio é diferente do torcedor, mas por ser um clube de “grã 

fino” o torcedor torna-se especial, ao se permitir brincar com as noções de nobreza e 

plebe, identifica no torcedor comum a plebe, a “plebe tricolor”, que não é a mais 

numerosa, mas a mais completa, porque tem de tudo. “A torcida do tricolor pode não 

ser a maior, mas é a melhor”872. Ao inverter a ideia de elite, Nelson Rodrigues busca a 

sua popularização, o Fluminense é popular porque é aristocrático. 

O mesmo princípio é utilizado para descrever o Fluminense como um time de 

humildes. Na crônica “Mil vezes timinho” de 1959, Nelson explica que o apelido de 

“timinho”873 era um dispositivo para enganar, na verdade o “timinho” era um “timão”, o 

apelido que segundo ele “é tão importante quanto o nome criado”874. Ao mesmo tempo, 

costumava denominar os jogadores do Fluminense com títulos de nobreza, Didi era o 

                                                 
870 A Doce Torcida Tricolor. Jornal do Sports, 13 de novembro de 1966. Id, p77. 
871 A incomparável Torcida Tricolor. Jornal dos Sports, 03 de dezembro de 1959. Id, p73,74 e 75. 
872 Torcida profética. O Globo, 05 de outubro de 1976. Id, p79. 
873

 Em 1951, o termo “timinho” foi usado para descrever o time do Fluminense como um time fraco, sem 

nenhuma chance de tornar-se campeão e que acabou, para surpresa de todos, levantando o campeonato 

daquele ano. O termo acabou sendo incorporado como marca identitária e vários campeonatos foram 

ganhos com equipes chamadas por sua torcida de “Timinhos”. 
874Mil vezes timinho. Jornal dos Sports, 29 de julho de 1959. In: Rodrigues (2002:39-41). 
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“Príncipe Etíope” e Denílson, o “Príncipe Zulu”875. A pretensão de que um time 

formado por nobres podia ser humilde reafirma a ideia de elite invertida. 

Consolidando o que seu irmão Mario Filho havia feito uma década antes, Nelson 

Rodrigues ressalta que o Fla- Flu era o clássico do povo. “O Fla-Flu da Liga Carioca. 

Que beleza [...] Não havia jogo maior em todo o mundo. E quanto mais Fla-Flu havia, 

maior era a fome do povo. Depois de um Fla-Flu começava uma violenta nostalgia do 

próximo” (Rodrigues & Rodrigues Filho, 1987:4). Rodrigues defendia que em todos os 

clássicos há um toque do sobrenatural, para ele o futebol não seria apenas tático, mas 

também mágico. O futebol estaria ligado a outra dimensão incompreensível aos “idiotas 

da objetividade” que buscavam entender esse esporte de forma neutra e racional 

(Herschann & Lernner,1993). O sobrenatural presente no Fla-Flu estava no fato deles 

representarem o conflito popular versus elite, entretanto ao considerar o Fluminense 

como um time popular, o Fla-Flu ganhava um contorno mais aprofundado do que na 

visão de Mario Filho, não era só a junção do povo e suas elites, como afirmava seu 

irmão mais velho, ele seria a redenção do povo, a disputa popular versus elite seria 

apenas simbólica, o futebol teria conseguido superar as barreiras sociais, esse conflito 

de fato não existia, pertencia ao passado, pois o futebol seria popular, assim como o 

Flamengo, o Fluminense também eram populares. 

Nelson Rodrigues ficava indignado, com aqueles que dentro do Fluminense 

defendiam o fim do futebol no clube.  

 

O futebol! Eu não quero subestimar a importância dos esportes 

amadores. Mas qualquer zebra do jardim Zoológico, ainda a 

mais analfabeta, percebe o que é óbvio – o futebol é vital para o 

Fluminense. Dele dependem, inclusive, as outras atividades 

esportivas. Acabem com o futebol, em Álvaro Chaves, e 

assistiremos ao assassinato do Tricolor. Por outras palavras – o 

Fluminense deixara de ser o que é, ou seja, o maior clube do 

Brasil, o maior clube da América do Sul, para se converter num 

local de bate-papo alegre e irresponsável. 

Há tempos, houve uma consulta aos associados do meu clube – 

devemos liquidar o futebol? A simples pergunta bastava, por si 

só, para pôr abaixo a diretoria que a formulava. Está claro que 

ninguém quis o suicídio do Fluminense. E eu imagino que há de 

existir em Álvaro Chaves, uma série de cavalheiros que, de 

maneira mais insidiosa e macia, há de estar querendo ver a 

                                                 
875 O Príncipe Zulu. Jornal dos Sports, 24 de novembro de 1965. Id, p106. 
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caveira do time. Mas eu não creio que alguém possa matar o 

tricolor876. 

  

A crônica evidencia como o Fluminense havia se afastado definitivamente do 

Paulistano, aos descrever que um clube sem futebol seria um local de “bate-papo alegre 

e irresponsável”, acaba por ratificar a decisão tomada pelo tricolor ao apoiar o 

profissionalismo no início dos anos 30 e escapar do destino, segundo o autor trágico, de 

ser um grêmio sem importância, um clube fechado e elitizado, ao contrário, o futebol 

deu ao Fluminense uma grandeza vital para sua existência. 

Sem nunca ter praticado esportes ou assumido qualquer cargo na diretoria do 

clube, Nelson Rodrigues foi imortalizado com um busto e uma placa na sede em 2012 

(Figura 62). A homenagem demonstra o valor que a construção memorialística tem para 

um clube de futebol, ela vale tanto quanto a conquista de um campeonato, pois é 

patrimônio imaterial do clube. Na placa Nelson é responsabilizado por dar ao 

Fluminense uma condição mitológica.  

 

O profeta tricolor é um troféu que só o Fluminense tem. O 

equivalente seria algum clube do planeta ter como torcedor 

Shakespeare ou Dostoiévski. Entre peladas e partidas 

antológicas, somente ele conseguiu imortalizar em suas crônicas 

jogadores que fizeram do Fluminense o time mais mítico de 

todos. Os anos passam e, ao lermos e relermos seus textos, a 

impressão que se tem é que, mesmo depois de morto, ele 

continua escrevendo cada vez melhor877. 

 

 
Figura 62878 

                                                 
876 A indignação de Barra Mansa. Jornal dos Sports, 28 de maio de 1959. Id, p68.  
877 Texto retirado dos dizeres da placa que homenageia Nelson Rodrigues, exposta na entrada do clube 

junto com o busto do escritor. 
878 Figura 62. Busto do escritor levantado em dezembro de 2012 em homenagem do centenário de Nelson 

Rodrigues. 
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Ao positivar características que poderiam ser negativas, Nelson Rodrigues deu 

ao Fluminense uma reformulação de sua imagem como clube de elite, ele não rompe 

com essa imagem, mas a modifica, atribui-lhe características que lhe dão novo 

significado perante a sua torcida, que passa a ter nos símbolos elitizados como o pó de 

arroz ou a figura do cartola valores que lhe dão identidade, mesmo atuando em um 

espetáculo de massas, o torcedor, na concepção rodriguiana, imagina-se como um ser 

especial, de um clube especial, que conseguiu unificar ricos e pobres no mesmo ideal.   

Reinventar o passado é parte fundamental no processo de transformação das 

instituições e a imprensa esportiva inspirada nos irmãos Rodrigues, contribui para a 

difusão de um “passado novo” adaptado às perspectivas e necessidades de um futebol 

profissional e cada vez mais popular, essa readaptação foi fundamental inclusive para a 

existência financeira do clube. 

O passado elitizado do Fluminense foi ressignificado para dar ao clube um grau 

de diferenciação em relação aos outros, uma imagem de distinção, que seus rivais, em 

especial o Flamengo (negro) e o Vasco (português) não possuíam. A partir disso os 

símbolos do clube que representassem essa elitização tomaram um sentido contrário. A 

mascote do cartola criado para representar o Fluminense pelo cartunista argentino 

Lourenço Molas (Rocha, 2008:98) é exemplo concreto dessa inversão (Figura 63).  

 

 

Figura 63879 

 

                                                                                                                                               
 
879 Figura 63: O cartola, símbolo do Fluminense.  Site: www.flumania.com.br. Último acesso em: 

15/12/2009. 

http://www.flumania.com.br/
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Inicialmente identificado com os dirigentes do Fluminense, em especial Arnaldo 

Guinle, a imagem atribui o caráter de “amolfadinhas” aos simpatizantes do clube das 

Laranjeiras, o que a torna alvo de gozações para as a outras torcidas. Entretanto, a figura 

do cartola elegante com uma piteira representava uma imagem aristocrática que foi, 

mais uma vez, positivada pelo torcedor do Fluminense, que via nesse traço um fator de 

superioridade perante seus rivais. Nos anos 60, essa imagem foi reforçada nas tirinhas 

do cartunista Henfil ao contrapor a personagem Cartola/tricolor ao Urubu/rubro negro e 

o Portuga/vascaíno (Figura 64).  

 

 

Figura 64880 

                                                 
880 Figura 64: Jornal dos Sports, 03 de novembro de 1970, p2. 
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Práticas como essas de inversão de símbolos permitiram a reconstrução do 

passado tricolor com o objetivo de conferir-lhe novos significados nos momentos mais 

diversos da história da instituição promovendo a cultura da memória e demostrando que 

esta pode ser trabalhada para reafirmar vínculos identitários. 

* 

Concluindo nossa análise, percebemos a existência de duas formas de construção 

das memórias clubísticas do Fluminense e do Paulistano. A primeira, comum aos dois, 

tem como referência as práticas amadorísticas desses clubes, essa fórmula está presente 

desde suas primeiras publicações em seus resumos históricos, na analise literária e nas 

memórias de seus ex-atletas amadores. A outra diz respeito ao Fluminense, busca uma 

convivência entre seu passado aristocrático e sua necessidade de adaptar-se à inerente 

popularização sofrida com o profissionalismo. Em ambos os casos percebemos que a 

relação desses clubes com o modelo amador foi fundamental para construção de suas 

identidades, se nas suas origens a fidalguia e o amadorismo eram os pontos que os 

unificavam, o processo de popularização do futebol, fez com que essa relação sofresse 

profundas alterações.  

O Fluminense teve que reinterpretar sua memória do amadorismo com a sua 

adesão ao profissionalismo, pelas obras dos filhos de Coelho Netto, o amadorismo 

divorcia-se do futebol, mas permanece na essência do clube, é ele que simbolicamente 

mantém a identidade fidalga do tricolor das Laranjeiras. Essa identidade fidalga é 

ressignificada por Mario Filho e Nelson Rodrigues para dar ao clube uma essência 

popular em uma inversão do conceito de elite adaptada ao futebol.  Já a análise das 

obras memorialísticas sobre o Paulistano corrobora que este transformou o amadorismo 

na sua razão de ser, mesmo em uma época em que os ditos esportes amadores recebem 

fortes investimentos financeiros e há muito deixaram de ser atividades de diletantes. 

Não é somente nos relatos memorialísticos que esses princípios estão presentes. 

A interpretação e culto de suas cores e  artefatos (uniformes e bandeiras) permitem 

construir significados simbólicos que através dos ritos  comemorativos transformam-se 

em tradições que, repetidas através das gerações acabaram por consolidarem-se como 

identidades. 
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 O sucesso de tal empreitada pode ser visto, por exemplo, nos hinos compostos 

pelos clubes bem depois da adoção do profissionalismo, no caso do Fluminense o hino 

oficial de 1916 foi substituído pelo popular, feito em 1949 por Lamartine Babo881. 

 

Sou tricolor de coração  

Sou do clube tantas vezes campeão 

Fascina pela sua disciplina 

O Fluminense me domina  

Eu tenho amor ao tricolor 

 

Salve o querido pavilhão 

Das três cores que traduzem tradição 

A paz, a esperança e o vigor, 

Unido e forte pelo esporte 

Eu sou é tricolor 

 

Vence o Fluminense  

Com o verde da esperança 

Pois quem espera sempre alcança 

Clube que orgulha o Brasil 

Retumbante de glória 

E vitórias mil 

                      

Vence o Fluminense 

Com sangue do encarnado, 

Com amor e com vigor. 

Faz a torcida querida 

Vibrar com a emoção do tricampeão! 

 

Vence o Fluminense, 

Usando a fidalguia. 

Branco é paz e harmonia. 

Brilha com o sol da manhã, 

Qual luz de um refletor. 

Salve o tricolor!!! 

(grifos nossos)  

 

 O hino salienta uma forte relação entre o torcedor e o clube, um amor que 

contagia aqueles que pertencem à agremiação, simbolizado nas cores do clube que 

                                                 
881

 Lamartine Babo compôs os hinos dos 11 participantes do campeonato carioca de futebol de 1949. Os 

hinos foram compostos com o patrocínio do programa de rádio Trem da Alegria, que lançou LPs de cada 

um dos clubes. Lamartine compôs os famosos hinos dos considerados seis mais tradicionais times de 

futebol do Rio de Janeiro: América F. C., Vasco da Gama, Fluminense, Flamengo, Botafogo e Bangu. Em 

seguida, foram escritos os hinos dos clubes pequenos, sendo eles: São Cristóvão, Madureira, Olaria, 

Bonsucesso e Canto do Rio. Esses hinos são, na verdade, hinos populares, sendo outros os hinos oficiais 

da maioria dos clubes, inclusive o do Fluminense (Valença, 1989).  

 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Hino
http://pt.wikipedia.org/wiki/Campeonato_Carioca_de_Futebol
http://pt.wikipedia.org/wiki/Futebol
http://pt.wikipedia.org/wiki/Rio_de_Janeiro
http://pt.wikipedia.org/wiki/Am%C3%A9rica_Football_Club_(Rio_de_Janeiro)
http://pt.wikipedia.org/wiki/Club_de_Regatas_Vasco_da_Gama
http://pt.wikipedia.org/wiki/Fluminense_Football_Club
http://pt.wikipedia.org/wiki/Clube_de_Regatas_do_Flamengo
http://pt.wikipedia.org/wiki/Botafogo_de_Futebol_e_Regatas
http://pt.wikipedia.org/wiki/Bangu_Atl%C3%A9tico_Clube
http://pt.wikipedia.org/wiki/S%C3%A3o_Crist%C3%B3v%C3%A3o_de_Futebol_e_Regatas
http://pt.wikipedia.org/wiki/Madureira_Esporte_Clube
http://pt.wikipedia.org/wiki/Olaria_Atl%C3%A9tico_Clube
http://pt.wikipedia.org/wiki/Bonsucesso_Futebol_Clube
http://pt.wikipedia.org/wiki/Canto_do_Rio_Football_Club
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traduzem tradição, esperança (verde), vigor (encarnado) e fidalguia (branca), mantendo 

vivos valores e princípios associados ao Fluminense, que foram construídos através do 

esporte como disciplina e amor à pátria. Ressaltando sempre a tradição como elo de 

identidade. Valoriza o pioneirismo do clube, seu passado amador, o tricampeonato de 

1917/18/19 e finalmente o motivo pelo qual o clube vence: a sua fidalguia (Fernandez, 

2010:177-178).   

 Já o Paulistano não possuía um hino oficial, este só foi feito em 1980, após duas 

vitórias do time de basquete, foi composto pelo sociólogo José Eduardo de Barros 

Ferreira (letra) e pelo músico, advogado e jornalista Mario Albanese (música). Sua 

apresentação aconteceu em dezembro de 1980 nas comemorações dos 80 anos do clube 

e foi tocado por uma orquestra denominada “Bloco Unidos pelo Paulistano” regido pelo 

maestro João Carlos da Silva Martins.882 O hino chama-se “Paulistano sempre” e sua 

letra diz: 

 

Vem 

Avi-rubro cantar. 

Sua História contar. 

Seu passado de glória... 

 

Vem 

Paulistano sorrir. 

Num abraço reunir. 

A grandeza do agora... 

Vem toma a tocha na mão. 

Segue em frente irmão 

Pro futuro escrever... 

 

Toma, 

A bandeira, a História. 

Prado Júnior na memória. 

Vai paulistano vencer. 

(grifos nossos) 

 

 O hino não faz nenhuma alusão ao futebol e nem a nenhum outro esporte, o 

clube é a personagem principal unido em um elo entre o passado, o presente e o futuro. 

O passado deve abraçar-se ao presente para construção de um futuro vitorioso, a tocha, 

associada ao valor esportivo amadorístico, deve ser passada sem abrir mão da memória 

do passado representado por Antônio Prado Junior, o símbolo do clube. Mais uma vez a 

                                                 
882 Folha de São Paulo, 21 de dezembro de 1980 – Arquivo do CAP, s/p. 
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lógica do “dar, receber e retribuir” acontece, a presença do nome do patrono eterniza a 

retribuição àquele que deu ao clube a sua identidade.  

Por meio de todos os exemplos citados acreditamos que as práticas de natureza 

ritual e simbólica presentes em qualquer tipo de tradição inventada possuem um papel 

fundamental na manutenção da unidade de um determinado grupo. Essas práticas 

fortalecem os laços de continuidade com o passado e contribuem de modo decisivo para 

a formação das identidades coletivas. Os relatos memorialísticos, os livros 

comemorativos e os hinos são mais uma prova da manutenção dessa tradição inventada 

e fortalecedora dessa identidade. 

Cada entidade esportiva apresenta culturas particulares, que envolvem códigos 

sociais e valores próprios. Seguindo o pensamento de Hobsbawm e Ranger (1997), os 

clubes inventam tradições evidenciadas em seus hinos, rituais, símbolos gráficos, 

bandeiras e uniformes. Tais tradições inventadas expressariam a cultura das pessoas 

pertencentes a essas associações. Nesse sentido é possível uma analogia entre o clube e 

a definição de nação, mesmo que de maneira regional. Hollanda, ao analisar a crônica 

esportiva, afirma que é possível equacionar discursivamente o clube e a nação e concluir 

que tanto um país como um clube compartilham símbolos similares expressos nos 

hinos, nas bandeiras e nas cores (Hollanda, 2004:121). 

 Os entusiastas do jogo formularam códigos de conduta compartilhados através 

desses símbolos, no caso dos clubes estudados, na aparência requintada que pretendiam 

assumir dentro dos modelos civilizados. A escolha desses símbolos não foram gratuitas, 

mas baseada no universo de valores no qual o Fluminense e Paulistano foram criados e 

que representavam os anseios dos novos atores sociais que surgiram com a proclamação 

da República. 

 No caso do Paulistano, esses atores buscavam um clube que representasse a 

paulistanidade em um momento que a cidade procurava uma ascensão política e 

econômica, um clube que representasse uma certa pureza nativa que o diferenciasse das 

grandes levas de imigrantes que chegavam à metrópole. Afinal, o motivo de sua 

fundação era a de fazer um clube de brasileiros que representassem São Paulo.  

 Já a escolha pelo modelo do uniforme tricolor à moda europeia, com camisas 

importadas da Inglaterra e totalmente diferente das adotadas pelos outros clubes, 

conferiu ao Fluminense um elemento de diferenciação em relação aos seus adversários. 

Feito de forma consciente ou não, tal opção associou-o ao significado revolucionário 
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das três listras da Revolução Francesa e Norte-Americana. Mesmo que à época da 

fundação do clube este sentido já fosse outro, as três cores adquiriram um valor de uma 

tradição burguesa, incorporado até mesmo pela aristocracia europeia que se formou 

após as revoluções liberais do início do séc. XIX. O Paulistano ao atuar todo de branco, 

e não possuir um segundo uniforme acabou por causar o mesmo impacto de 

diferenciação perante seus adversários, ao longo de suas opções políticas esse branco 

acabou por representar a pureza do amadorismo.  

Existe hoje no âmbito do futebol, um esforço para valorizar a memória de suas 

instituições, incluindo os clubes, perante a sociedade e aos torcedores, tal esforço 

insere-se na necessidade dos clubes de arrecadar financeiramente em um regime cada 

vez mais profissional e milionário. Nessa nova ordem os símbolos clubisticos tornam-

se, nas mãos de hábeis profissionais do marketing, mercadorias vendáveis e a memória 

dos clubes não escapa desse processo com o lançamento de uma série de produtos da 

linha retrô. O sucesso de tal empreitada depende da valorização simbólica específica de 

cada agremiação.  

 Com a difusão do futebol e a profissionalização, a necessidade dos clubes de 

arrecadar fez com que muitas de suas tradições sofressem alterações, a mais visível foi 

estampar no uniforme o nome do patrocinador, isso ocorreu até mesmo no Paulistano 

que aceitou o patrocínio para o seu time de basquete que disputou o campeonato 

brasileiro de 2014 e 2015 (Figura 65).  

Entretanto, mesmo com as constantes mudanças no uniforme é possível 

encontrar nas camisas dos clubes a manutenção das marcas do passado como um “lugar 

de memória”. Aliás, é exatamente a ligação com o passado que torna essas camisas tão 

atraentes para as empresas que compram espaços publicitários nela. Esse vínculo com o 

passado cria uma perspectiva de pertencimento, serve como elo entre as agremiações e 

seu público, e resgata os valores mais importantes para a formação uma imagem 

contemporânea compatível com a identidade do clube. O uniforme materializa essa 

memória afetiva. As glórias esportivas valorizam as disputas entre as torcidas, através 

de seu passado construindo um vínculo com este e criando perspectivas de 

pertencimento com o presente. 
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Figura 65883 

A torcida do Fluminense adotou uma série de práticas no intuito de afirmar essa 

tendência retrô, com bandeiras que reproduzem o estilo dos anos 70 e cânticos antigos. 

Tais atitudes, por outro lado também podem ser vistas como uma reação espontânea de 

reversão das práticas de mercado que envolve o futebol nos dias de hoje, principalmente 

quando os clubes adotam camisas que distorcem completamente as suas cores originais, 

visando apenas colocar novos produtos para serem consumidos pelo público, sem 

nenhum caráter simbólico. Dessa forma, a utilização de artefatos antigos – em que não 

aparecem as marcas dos patrocinadores – é uma forma de também zelar pela tradição.  

Outra observação importante sobre as tradições clubísticas é a maneira como 

elas se renovam em momentos de adversidade. Ao adotar o cântico de “time de 

guerreiros”, feito na campanha da equipe para evitar a queda para a segunda divisão no 

campeonato brasileiro de 2009, a torcida do Fluminense criou novas identificações para 

o time de futebol que se por um lado opõe-se à imagem sofisticada representada no pó 

de arroz, por outro permite uma nova leitura a imagem de “timinho” fortalecida por 

                                                 
883 Imagem do time de Basquete do CAP com o patrocínio estampado na camisa. Portal da Liga Nacional 

de Basquete. Voando baixo, 10 de dezembro de 2015. < http://lnb.com.br/videos/voando-baixo/> último 

acesso 19 de fevereiro de 2016. 

http://lnb.com.br/videos/voando-baixo/
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Nelson Rodrigues no início dos anos 1950 do século passado, elas demostram que as 

tradições podem servir de estimulo de superação, como se através do espelhamento do 

passado os atletas encontrassem forças para superar uma situação adversa momentânea.  

Já o clube paulista continua a ter no amadorismo sua maior tradição. Em 2014 o 

time de basquete do Paulistano disputou a final da liga nacional contra o Flamengo, 

tornando-se vice-campeã brasileira. Com um apoio financeiro da Unimed, a mesma 

empresa que patrocinava o Fluminense. O clube contava com um orçamento de R$ 2 

milhões para a competição, enquanto o Flamengo investiu R$ 8 milhões. Sem uma 

torcida tão expressiva, durante os jogos o apoio ao clube paulista era dado basicamente 

pelos sócios e seus familiares enfrentando a maior torcida do Brasil884. 

 

Somos um clube de alto nível, mas só temos o 10º maior 

orçamento do NBB885 e, mesmo assim, nós conseguimos ir para 

a nossa primeira final. Mesmo sem gastar tanto dinheiro como 

os rivais e tendo um time mais barato, nós nos superamos por 

causa de uma comissão técnica muito boa e o empenho de todos 

os jogadores. Esse é o nosso grande mérito. Tudo encaixou – 

disse Silas Grassi886. 

 

A campanha foi encarada como gloriosa e uma prova que dinheiro não é tudo, 

apesar da reportagem dizer que os jogadores recebem salários, isso não significa que o 

clube pretenda investir no esporte além do que já fazia, a alegação do diretor é que o 

“Paulistano é um clube social. Os sócios vêm ao clube com outros interesses”887. A ação 

torna-se coerente com a imagem de defesa do amadorismo, mesmo com a aceitação de 

um patrocinador, o Paulistano não abre mão de deixar clara a sua identidade.  

Em nossa análise compreendemos que a relação do Fluminense e do Paulistano 

com o modelo amador de esporte teve que se modificar. Se em suas origens este era o 

ponto que os unificava, ao longo de sua história essa relação sofreu profundas 

alterações. O Fluminense teve que reformular sua memória do amadorismo com a sua 

adesão ao profissionalismo, ficando revelado nas obras dos filhos de Coelho Netto, que 

se o amadorismo divorcia-se do futebol, permanece na essência do clube, sendo suas 

representações que simbolicamente mantém a identidade fidalga do tricolor das 

                                                 
884<http://globoesporte.globo.com/basquete/nbb/noticia/2014/05/meio-milhao-para-ser-socio-e-veto-ao-

fenomeno-o-luxuoso-club-paulistano.html. >Último acesso: 15.06.2014. 
885 Novo Basquete Brasil, liga oficial que organiza o campeonato brasileiro desse esporte. 
886<http://globoesporte.globo.com/basquete/nbb/noticia/2014/05/meio-milhao-para-ser-socio-e-veto-ao-

fenomeno-o-luxuoso-club-paulistano.html.> Último acesso: 15.06.2014. 
887 Ibid. 
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Laranjeiras. Já a análise das obras memorialísticas sobre o Paulistano, a atitude de 

sacrificar o departamento futebol, transformou o amadorismo na sua razão de ser, 

mesmo em uma época em que os ditos esportes amadores recebem fortes investimentos 

financeiros e a muito deixaram de ser atividades de diletantes. 

 Fluminense e Paulistano estão hoje completamente dissociados pelas opções 

feitas com o processo de profissionalização do futebol nos anos 1930. O que os unifica 

é o seu passado, onde eram símbolos da elegância sofisticação e defesa dos mesmos 

ideais esportivos. A adesão ou não ao profissionalismo não abalou essas imagens, 

apenas deram a elas novos sentidos através da construção de uma memória que ao longo 

de suas trajetórias sofreram readaptações e modernizações para manter esses traço 

fundador. De maneira diferente, esses clubes tentam preservar-se como detentores de 

uma memória onde o futebol era um esporte para poucos, ao mesmo tempo em que se 

colocam como pioneiros em sua implantação e responsáveis pela sua popularização, 

sem que haja contradição nesse processo.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Ao chegar ao fim desse trabalho sobre a construção das identidades clubísticas 

do CA Paulistano e do Fluminense FC, acredito ter associado essa pesquisa a outros 

trabalhos que têm nos clubes de futebol seus objetos de análise, tais como os de José 

Renato Araújo (Araújo, 1996), Alfredo Salun (Salun, 2007), João Malaia Santos 

(Santos, 2010), William Gambeta (Gambeta, 2013) e Renato Coutinho (Coutinho, 

2014). Creio que os somatórios desses empreendimentos ajudam no fortalecimento do 

campo de estudo sobre os esportes e os clubes de futebol, o que por si só já justifica a 

realização desta tese.  

O que viabilizou este trabalho como um estudo acadêmico foi a utilização e 

análise de um amplo espectro de fontes, capazes de lançar novos olhares sobre os clubes 

esportivos enquanto objeto de pesquisa. Embora a temática venha em uma crescente, 

como os trabalhos citados, essas agremiações ainda são pouco usuais no conjunto de 

pesquisas acerca dos esportes.  

Utilizando o rigor científico de uma pesquisa histórica, buscamos superar os 

tradicionais relatos sobre as histórias clubísticas. Estas fazem parte de um senso comum 

que enfatiza apenas suas conquistas isoladas de uma composição e de um processo 

social mais amplo.  

Ao longo dessa proposição, procuramos argumentar que a construção das 

identidades clubísticas do Paulistano e do Fluminense foi realizada em um momento de 

ascensão dos esportes nas cidades do Rio de Janeiro e São Paulo.  O que torna a história 

desses dois clubes algo especial foi que, em determinado momento, eles serviram, 

conscientemente ou não, como modelos de agremiações que ajudaram a consolidar uma 

determinada identidade baseada na elegância, sofisticação e riqueza, em um período em 

que as duas cidades disputavam o domínio político e cultural do Brasil e, 

consequentemente, cada qual tentou impor o seu projeto de nação e sua definição do 

que é ser brasileiro.  

Tendo como referencial a fase amadora do futebol brasileiro, procuramos 

mostrar que o surgimento desses clubes na primeira década do novo século foi 

influência do crescimento de várias associações, em sua maioria de estrangeiros. 

Fluminense e Paulistano foram agremiações esportivas em que os jovens cariocas e 
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paulistanos puderam exercitar-se, cultuar boas amizades e desfrutar de um lazer, longe 

da agitação e dos burburinhos das ruas que desde a abolição tornava todos habitantes 

aparentemente iguais. Esse traço deu a esses clubes uma imagem de espaços 

sofisticados e exclusivos que não estavam ao acesso do total da população. Essa 

imagem elitizada acabou por perpetuar-se em contraposição ao surgimento ao longo das 

duas primeiras décadas do século XX de outros clubes que adquiriram uma imagem 

menos exclusiva e mais popular.  

O que permeou a confecção dessa pesquisa foi a tentativa de mostrar as 

especificidades da construção das identidades do Fluminense e do Paulistano, entidade 

que mesmo influenciadas pelas associações britânicas e germânicas caracterizaram-se 

desse sua fundação por serem instituições de brasileiros. Esse caráter nacional atraiu 

desde o início a simpatia dos entusiastas do futebol. Contando em seus quadros com 

jovens estudantes e rapazes pertencentes ao que os jornais chamavam de “boas famílias 

da sociedade carioca e paulista”. Em um contexto de profundas transformações políticas 

e econômicas por que passava o país, esses clubes refletiram o espírito de uma 

determinada elite que desejava praticar um esporte europeu e civilizado.  O Fluminense 

e o Paulistano ajudaram a imprimir ao jogo uma marca refinada e exclusiva que terá 

papel fundamental na difusão do esporte pelas suas respectivas cidades e na fundação de 

diversas agremiações inspiradas em seus modelos.  

Essa caracterização lhes permitiu exercer uma liderança política em suas 

respectivas Ligas. Tal liderança tinha no amadorismo o principal alicerce. Mesmo com 

contradições, esse discurso amador foi mantido em um momento que o futebol 

popularizava-se a partir de meados da década de 1910, em grande parte devido ao 

sucesso que essas duas equipes e seus atletas alcançavam.  

O debate, entretanto, não colocou esses clubes em campos opostos sobre a 

função social do futebol. Através dessa pesquisa, foi possível demonstrar que, ao 

contrário do que tradicionalmente se pensa, não houve por parte destes clubes uma 

aversão à participação popular no futebol e nem uma rejeição aos clubes oriundos dos 

subúrbios ou várzeas. Ao longo de suas trajetórias, Fluminense e Paulistano 

desenvolveram a prática do futebol dentro de uma lógica liberal, apesar da imagem de 

clubes elitizados e distantes do povo, compartilharam os princípios igualitários do ideal 

republicano, pois o esporte uma vez difundido permitiria uma difusão de seus princípios 

pedagógicos que possibilitaria a formação um novo tipo de brasileiro.  
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A popularização do futebol e de seus clubes encenava o ideal igualitário em que 

a injustiça social, que dividia os homens entre livres e cativos era parte de um passado 

escravocrata já superado. Em suas documentações encontramos críticas àqueles que 

procuravam barrar a presença da plateia mais popular Isso não significou que esses 

clubes adotassem uma postura de aceitação absoluta de negros ou pobres em seus 

quadros, conforme demostram seus estatutos e as rígidas regras de associação o que se 

encaixava no discurso liberal da época em que ricos e pobres teriam condições idênticas 

para competir, mas desde que os mais pobres se comportassem segundo as regras dos 

mais ricos. A difusão do esporte sugeria uma sociedade em mudança, a livre escolha e o 

esforço competitivo possibilitariam os méritos individuais, através disso as barreiras 

sociais seriam transpostas com a construção de uma estética de valorização da beleza 

corporal constituída pelos exercícios físicos e praticas esportivas como apregoavam as 

teses da eugenia. 

Nessa estrutura liberal, a rivalidade ente Fluminense e Paulistano era amistosa 

porque não exprimia o tradicional conflito povo versus elite. Como construíram um 

imaginário baseado em suas origens fidalgas, eles representavam em um campo de 

futebol, uma rivalidade entre iguais que associava tradição com modernidade civilizada. 

Isso justificava os discursos produzidos pela imprensa durante os jogos entre as duas 

equipes, transformando-os em uma festa de cavalheiros e damas, escamoteando as 

mudanças que o jogo vinha sofrendo e que também os atingia.  

  A popularização do futebol não deixou de englobar esses clubes, seus sucessos 

esportivos tornava-os protagonistas desse processo. Esses times, independente de suas 

origens, ganharam a simpatia popular e foram ressignificados pelos seus torcedores. Ao 

novo público que passou a ocupar o estádio do Fluminense, o maior da América do Sul, 

ou que se apinhava ao redor do campo do Paulistano, pouco importava a elegância 

francesa das tribunas sociais, eles queriam partilhar das jogadas de atletas como Welfare 

ou Friedenreich cada vez mais próximos do homem comum e menos identificados com 

a beleza grega, descrita nos textos parnasianos de Coelho Netto.  

A ocupação das multidões de cada espaço desse esporte nos anos de 1920 

permitiu-nos pensar o futebol a partir das relações que se estabeleceram entre as classes 

populares e as elites econômicas, não como um combate maniqueísta entre ricos e 

pobres, mas como a imposição por parte dos primeiros, de sua aceitação no campo 

esportivo e a resistência do segundo a essa demanda, da mesma forma que no âmbito 
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social os setores populares reivindicavam uma ampliação da cidadania. Dessa forma 

cabia aos clubes, mesmo os mais elitizados, buscar um sentido dentro desse futebol cada 

vez mais espetacularizado e popular. 

      Os discursos dominantes que viam o futebol como um esporte redentor da nação 

a partir da formação de uma elite dirigente capaz, culta e forte estavam sendo 

redefinidos com a participação social mais ampla. O combate promovido pela imprensa 

ao comportamento tido como não civilizado por parte de torcedores e atletas, 

demonstrava a tentativa de manter o controle sobre a prática de um jogo que se por um 

lado não representava mais os princípios de seus fundadores, por outro tornava-se cada 

vez mais rendoso economicamente. A contradição entre a necessidade de um futebol 

mais técnico, competitivo e econômico e a manutenção dos princípios de distinção 

social veio à tona no debate sobre a profissionalização do atleta do futebol que se tornou 

cada vez mais presente ao longo da década de 1920.  

O debate entre amadorismo e profissionalismo se dava junto com o crescimento 

da preferência clubística e envolveu a transformação do significado social dos clubes. 

Em outras palavras eles redefiniram a função social dos clubes de futebol no Brasil. A 

popularidade do futebol transformou de vez esse esporte em um fenômeno social e 

transportou os times para além dos muros da sede experimentado por outros atores que 

não eram mais membros distintos da sociedade.  A popularização transformou os clubes 

em objetos de crença e de adoração, eles massificaram-se e deixaram de ser apenas 

instituições fechadas e seletivas.  

Nesse contexto, ou o clube abria-se à popularização ou abandonava o futebol. 

Ao aprofundarmos a pesquisa compreendemos que tal atitude não pode ser vista apenas 

como uma simples escolha, sendo necessário analisar todas as vertentes que levariam a 

uma ou outra opção.  Fluminense e Paulistano deveriam saber como se posicionar 

perante essa realidade que cada vez mais se consolidava, o que estava em jogo, não era 

apenas a existência ou não de um time de futebol, mas a ameaça à imagem construída 

por eles como clubes de elite, que por sua vez refletia a própria posição das elites em 

uma sociedade que cada vez mais reivindicava sua inclusão na cidadania fosse através 

da organização do movimento operário, pelos movimentos militares ou pelas políticas 

sociais pós-movimento de 1930.  

 No decorrer deste trabalho, procuramos responder a indagação maior desta tese 

que era a de levantar os fatores que levaram esses clubes de mesmo perfil social a 
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adotarem posições tão distintas na questão da implantação do profissionalismo. O que 

descobrimos foi que a luta pelo profissionalismo envolveu questões que extrapolavam 

uma simples oposição entre amadores versus profissionais, popular versus elite, negros 

versus brancos. Os motivos pelo qual os clubes estudados posicionaram-se a favor ou 

contra envolveram problemáticas que iam além de uma simples opção de aceitar ou não 

o novo regime. Foi resultado de um conjunto de fatores que envolveram as necessidades 

econômicas, o desempenho técnico, a luta política pelo poder dentro das associações 

esportivas e as próprias posições pessoais dos dirigentes que administravam o clube.  

Esses fatores em conjunto foram determinantes na posição que Fluminense e 

Paulistano tomaram na polêmica. Dessa forma a visão tradicional que simplifica a 

posição dos clubes, em especial a do Paulistano, é limitada. A ideia de que o clube 

Paulista fechou seu departamento de futebol em 1929 como uma defesa de um 

determinado tipo de ideal esportivo que rejeitava a participação popular precisa ser 

revista, é necessário levar em consideração as questões materiais que o clube vivia e as 

relações políticas travadas no interior da APEA, especialmente, durante o período da 

existência da LAF.  

Da mesma forma, a opção oposta do clube carioca aconteceu por conta de um 

grande investimento financeiro feito na transformação do clube em uma praça esportiva 

de nível internacional que colocou o futebol como uma peça fundamental para a própria 

existência da agremiação, o que não ocorreu com o Paulistano, onde seus relatórios 

apontavam um desinteresse crescente da maioria de seus associados para a prática do 

futebol. Ao contrário de seu irmão paulista, o Fluminense, mesmo com um discurso 

inicial de resistência à remuneração dos jogadores, inverteu sua posição no início da 

década de 1930, quando seu presidente de honra Arnaldo Guinle fez com que o clube 

fosse um grande defensor do profissionalismo que se implantou oficialmente em 1933.  

As consequências da decisão foram fundamentais na trajetória histórica desses 

clubes, a partir de então suas identidades clubísticas tiveram que ser ressignificadas.  Ao 

abandonar o futebol, o Paulistano acabou por solidificar sua imagem como um clube de 

elite. A construção dessa identidade clubística baseou-se no discurso de vítima quando 

foi ameaçada pelo profissionalismo, se há uma vítima, há também um algoz, este seria o 

profissionalismo, avaliado como um dos vírus da anarquia que se bateu sobre o futebol. 

A atitude do clube permitiu a construção de um discurso heroico, em nome da honra, o 

clube preferiu abrir mão do esporte que lhe deu fama a sucumbir ao caos e à força do 
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dinheiro que o profissionalismo representava. Ao manter seu princípio amador, 

transformou-se em um marco da própria história dos esportes, um exemplo de 

resistência que foi cultivado por uma produção memorialística muito forte até os dias de 

hoje.  

Essa memória construída foi responsável por atribuir ao clube um caráter de alto 

elitismo, esquecendo que o futebol nele praticado foi muito popular enquanto existiu. 

Em seu lugar ficou a lembrança de um passado idealizado, dos matches entre 

cavalheiros de boa estirpe social que conquistou os maiores torneios de seu tempo, até 

hoje é o único tetracampeão paulista de futebol. De todas estas memórias a que guarda 

maior destaque é a da excursão à Europa em 1925, expressão do caráter aglutinador do 

futebol em torno da nacionalidade.  

 As vitórias do Paulistano sobre seus adversários estrangeiros demonstraram a 

capacidade brasileira como grandes aprendizes de superar tecnicamente nossos mestres 

permitindo, nas palavras de Oswald de Andrade, a constatação de que “a Europa 

curvou-se ante o Brasil888”.  

O caráter pioneiro do Paulistano cultivado com o fim do futebol no clube ficava 

mais forte com as conquistas internacionais conseguidas pelo futebol brasileiro. Ao 

abrir seu salão para homenagear os campeões do mundo de 1958 e 1962 (Amaral, 

1977:136), o clube mantinha seu vínculo com o futebol, os campeões seriam os 

herdeiros do caminho aberto em 1925, dessa forma a importância do clube estaria para 

sempre na memória do principal esporte da nação. 

Simbolicamente a popularidade do Paulistano foi transferida para o São Paulo F. 

C., fundado por sócios e atletas não conformados com o fim do futebol no Paulistano. O 

São Paulo tornou-se no imaginário o clube continuador das tradições futebolísticas do 

Paulistano representadas pelas boas famílias do bairro do Morumbi e adjacências que se 

colocavam em oposição aos imigrantes do Palestra, depois Palmeiras, e dos operários 

corintianos em um processo semelhante ao que ocorreu com o Fluminense no Rio de 

Janeiro em relação aos portugueses do Vasco da Gama e os negros do Flamengo.  

O Fluminense, ao aceitar jogadores profissionais, permitiu que estes, oriundos 

das camadas subalternas da sociedade, criassem vínculos de identificação com a maioria 

da população que passou a acompanhar e torcer pelo clube, mesmo que o perfil do 
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Edição Especial, 1993, p74. 
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associado ainda refletisse uma realidade de distinção perante o restante da população. 

Mas isso não foi suficiente para desatrelar a imagem do Fluminense como um clube de 

elite, como conseguiu seu rival o Flamengo, que mesmo sendo um clube de zona sul 

teve sua imagem modificada e associada ao universo popular. 

Para a pesquisadora Claudia Matos (Matos, 1997), no universo simbólico do 

futebol o Fluminense era o time dos brancos e almofadinhas que se opunha ao 

Botafogo, Vasco da Gama e Flamengo. Diferentemente do Fluminense, o Botafogo 

também seria um time de elite, porém uma elite irresponsável, calcada na oposição ao 

status quo em uma eterna insatisfação com o seu destino, o Vasco da Gama, português e 

negro e o Flamengo, negro e representante de uma turbulência social. A obra de Claudia 

Mattos aprofunda a visão construída por Mario Filho em suas crônicas de O Globo e 

Jornal do Sports perpetuadas em sua mais famosa obra O negro no futebol brasileiro 

(Rodrigues Filho, 2003) fundamental para consolidação destas representações ao serem 

reproduzidas por diversos veículos de comunicação e seus jornalistas, encontrando 

respaldo inclusive em diversos trabalhos acadêmicas. Por esta visão, o profissionalismo, 

no caso do Fluminense não rompeu com a ideia de elitismo e distinção, mantendo a 

imagem do clube carioca próxima ao do Paulistano do ponto de vista associativo.  

Todas essas questões levantadas constituíram-se em ações concretas que 

influenciaram a história desses clubes. A opção tomada por cada um deles em relação à 

profissionalização do atleta de futebol foi responsável pela constituição tanto no campo 

simbólico como no campo material da forma como esses clubes estruturam-se nos dias 

de hoje. 

Quando o Paulistano abandonou o futebol e acabou com seu time em 1929, 

perdeu parte de sua referência identitária original de sua fundação. Na nova conjuntura 

o clube foi obrigado a reconstruir-se como comunidade imaginada. Seguindo as 

premissas de Damo (2005:72), que afirma que os clubes possuem duas dimensões de 

existência: uma político-administrativa que compete a administração da instituição e a 

outra simbólica, constituída historicamente, que o torna uma entidade única.  Ao 

eliminar o futebol, o Paulistano perdeu modificou essa segunda dimensão e tornou-se 

um clube voltado para seus associados mais como um entidade político-administrativa, 

em que os esportes são praticados para divertimento de seus sócios ou para outras 

competições mantendo  seu caráter amador. Nessa nova perspectiva a imagem de um 
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clube restrito e elitista é mantida, mas reconstruída como forma de dar novo sentido sem 

o esporte que lhe deu fama.  

Em uma comparação com o Fluminense, a sede do Paulistano a partir da sua 

refundação no Jardim América em 1917 abriu caminho para a prática de novos esportes, 

em especial o tênis e a natação. Na nova sede, apesar do futebol ainda ser o esporte 

principal, as novas instalações buscavam muito mais o conforto dos sócios do que a 

atração de torcedores, em uma atitude inversa a do Fluminense que construiu o maior 

estádio do Brasil. Nessa lógica de atendimento às necessidades internas, a expansão e as 

reformas no Paulistano foram constantes e os prédios inaugurados na década de 1920 

foram desativados à medida que não contemplavam mais as demandas dos associados, 

por isso sua arquitetura modificou-se com a construção de uma moderna sede que ficou 

pronta em 1957 e que em nada lembra os prédios do início do século. Na nova estrutura 

o clube conta com um ginásio onde se realizam as competições esportivas, 

especialmente o basquete. A piscina inaugurada em 1925 foi substituída por uma nova, 

as imponentes pilastras que a circundava foram as únicas coisas que restaram e foram 

transferidas para uma área interna formando uma espécie de caminho onde os sócios 

podem passear. O campo de futebol que havia sido desativado em 1929 para a 

construção de quadras de tênis foi refeito em 2007 sendo praticado apenas como 

atividade recreativa. O clube tem tradição nos esportes amadores, como basquete e polo 

aquático, além de modalidades pouco populares como a pelota basca, a esgrima e 

badminton.  

A estrutura física atual é composta por um parque aquático, 13 quadras de tênis, 

campo de futebol, uma escola infantil, salão de festas, danceteria, restaurantes, cinema, 

sala de jogos, academia e salão de beleza. Aos domingos, quatro restaurantes são 

abertos à disposição dos sócios. O campo de futebol foi reconstruído no mesmo local do 

antigo é uma das poucas partes da arquitetura do clube que lembra o passado, dando ao 

visitante uma sensação nostálgica, em virtude das placas que relembram os feitos do 

time no passado. Para o interessado na história do clube é preciso procurar os traços do 

passado presentes na árvore de pau ferro plantado em 1925, na estatua de Friedenreich e 

no busto de Antônio Prado exposto no salão nobre.  

O atendimento ao sócio é sofisticado e bem estruturado, além da prática 

esportiva, o clube possui biblioteca, bar e restaurante. Diversos cursos e palestras são 

proferidos sobre os mais variados temas. Tudo isso para atender aos proprietários e 
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dependentes de quase 10.000 títulos de sócios, calcula-se que cerca de 4 mil pessoas 

circulem por dia em seu interior889. Para o atendimento dos frequentadores é possível 

perceber uma grande quantidade de funcionários que envolvem desde aqueles que 

trabalham na manutenção do clube a profissionais especializados como médicos, 

professores, terapeutas entre outros, seu centro de memória é dirigido por uma 

historiadora que oferece aos pesquisadores condições confortáveis para sua tarefa. Neste 

centro encontramos as taças e relíquias do futebol, como bolas, flâmulas e chuteiras da 

época em que o futebol era praticado no clube.  

O quadro social é composto por pessoas de alto padrão aquisitivo e a cada ano 

são aceitos em torno de 20 a 25 novos sócios. Os padrões rígidos de conduta dos sócios 

revelam esse elitismo. Na porta do restaurante do terraço há um aviso que proíbe a 

entrada de pessoas trajando calções, agasalhos esportivos e bonés durante a semana, aos 

sábados e domingos abre-se uma exceção. No passado era mais restrito ainda, só 

poderia entrar de terno890. As concessões na vestimenta não significam que o clube 

esteja abrindo mão de seus símbolos de refinamento e conduta, são apenas adaptações à 

modernidade de hábitos, sem, entretanto perder o controle sobre as normas de 

comportamento. Essa rigidez comportamental é uma forma de manter e consolidar a 

imagem de um clube exclusivo para aqueles que fazem parte da alta sociedade evitando 

a presença de outros segmentos sociais. 

As normas rígidas não são o único fator de restrição, do ponto de vista material, 

o que realmente limita o desejo de fazer parte dessa comunidade é o financeiro. 

Segundo o site folha.com, em 2010 o título do Paulistano custava R$180 mil891, 

somente de taxa de transferência, sem contar o valor do proprietário que desejasse 

vende-lo, além disso, o candidato continua, como no passado, precisando ser indicado 

                                                 
889<http://www1.folha.uol.com.br/saopaulo/771628-clube-cobra-r-180-mil-por-título-e-esta-prestes-a-

receber-fenomeno-como-socio.shtml>. Reportagem de 26 de julho de 2010. Último acesso: 15 de 

novembro de 2015. 
890 Em 2010 o jogador Ronaldo Nazário entrou neste mesmo restaurante de bermudas, o que causou 

reclamações de outros sócios. Na mesma época o jogador tentou comprar um título de sócio do clube. 

<http://www1.folha.uol.com.br/saopaulo/771628-clube-cobra-r-180-mil-por-título-e-esta-prestes-a-

receber-fenomeno-como-socio.shtml>. Reportagem de 26 de julho de 2010. Último acesso: 15 de 

novembro de 2015. Ronaldo foi vetado, pois não tinha os documentos de uma de suas separações, e por 

querer que seus filhos frequentassem o local com seguranças. 

<http://globoesporte.globo.com/basquete/nbb/noticia/2014/05/meio-milhao-para-ser-socio-e-veto-ao-

fenomeno-o-luxuoso-club-paulistano.html>. Reportagem de 28 de maio de 2014. Último acesso: 16 de 

novembro de 2015. 
891<http://www1.folha.uol.com.br/saopaulo/771628-clube-cobra-r-180-mil-por-título-e-esta-prestes-a-

receber-fenomeno-como-socio.shtml>. Último acesso: 15 de novembro de 2015. 

http://www1.folha.uol.com.br/saopaulo/771628-clube-cobra-r-180-mil-por-titulo-e-esta-prestes-a-receber-fenomeno-como-socio.shtml
http://www1.folha.uol.com.br/saopaulo/771628-clube-cobra-r-180-mil-por-titulo-e-esta-prestes-a-receber-fenomeno-como-socio.shtml
http://www1.folha.uol.com.br/saopaulo/771628-clube-cobra-r-180-mil-por-titulo-e-esta-prestes-a-receber-fenomeno-como-socio.shtml
http://www1.folha.uol.com.br/saopaulo/771628-clube-cobra-r-180-mil-por-titulo-e-esta-prestes-a-receber-fenomeno-como-socio.shtml
http://globoesporte.globo.com/basquete/nbb/noticia/2014/05/meio-milhao-para-ser-socio-e-veto-ao-fenomeno-o-luxuoso-club-paulistano.html
http://globoesporte.globo.com/basquete/nbb/noticia/2014/05/meio-milhao-para-ser-socio-e-veto-ao-fenomeno-o-luxuoso-club-paulistano.html
http://www1.folha.uol.com.br/saopaulo/771628-clube-cobra-r-180-mil-por-titulo-e-esta-prestes-a-receber-fenomeno-como-socio.shtml
http://www1.folha.uol.com.br/saopaulo/771628-clube-cobra-r-180-mil-por-titulo-e-esta-prestes-a-receber-fenomeno-como-socio.shtml
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por um dos sócios e ser avaliado pelos conselheiros. Em 2014 esse valor chegava a 

custar R$ 520mil892. Os números são realmente muito altos se compararmos aos R$ 40 

mil cobrados pelo São Paulo F. C, considerado no universo futebolístico uma dos clubes 

mais elitizados do País893.  O valor alto do título do Paulistano é um dos fatores de 

elitização do clube que se dá ao luxo de rejeitar propostas até mesmo de celebridades894. 

 

O valor do título é bem alto para limitar mesmo o 

acesso, pois nós já temos muitos sócios e não 

queremos que o clube fique muito cheio – comentou 

o conselheiro e diretor de basquete do Paulistano, 

Silas Grassi895. 

 

 O que possibilitou o Paulistano ser esse clube tão restrito foi sua associação com 

os valores cultuados durante o período amadorístico, a comunidade transformou o ato 

de defesa dos valores amadorísticos em um valor social de pureza, de não mistura ao 

popular representado pelo profissionalismo. A partir da decisão de extinguir o futebol 

foi composta toda uma memória em torno desse ideal que propiciou ao clube sua 

existência a partir desses princípios.  O dinheiro, como afirma o conselheiro, não é tudo, 

ele é um fator fundamental, mas só é realmente importante se estiver comprometido 

com os valores simbólicos que fazem sentido para essa comunidade e que cultuados ao 

longo do tempo viraram tradições que associada à exclusão torna o pertencimento a esse 

clube algo tão cobiçado por uma parte da elite paulista. Tal situação difere do 

Fluminense que seguiu perspectivas históricas bem diferentes. 

 Ao chegarmos próximos à sede do Fluminense, ainda na rua, observamos a 

imponência da construção do prédio do início do século, sua arquitetura combina com o 

Palácio Guanabara com quem faz divisa, seu estádio já não é o mesmo dos anos de 

1920, o campo foi preservado junto com as tribunas sociais, porém grande parte das 

                                                 
892<http://globoesporte.globo.com/basquete/nbb/noticia/2014/05/meio-milhao-para-ser-socio-e-veto-ao-

fenomeno-o-luxuoso-club-paulistano.html>. Reportagem de 28 de maio de 2014. Último acesso: 16 de 

novembro de 2015. 
893Site oficial do São Paulo F. C. <http://www.saopaulofc.net/plus-mais/projetos/sao-paulo-

social/http://portao7.com.br/fique-socio>. Último acesso: 18 de novembro de 2015. 
894 A proposta de associação do jogador de futebol Ronaldo Nazário (Ronaldo Fenômeno), pentacampeão 

mundial de futebol, foi rejeitada, segundo o clube: “Não basta ter apenas dinheiro para ser sócio do 

Paulistano. O Ronaldo não cumpriu algumas exigências importantes e acabou não virando sócio do clube. 

Reportagem: Meio milhão para ser sócio e veto ao fenômeno, o luxuoso Club Paulistano 

<http://globoesporte.globo.com/basquete/nbb/noticia/2014/05/meio-milhao-para-ser-socio-e-veto-ao-

fenomeno-o-luxuoso-club-paulistano.html>. Reportagem de 28 de maio de 2014. Último acesso: 16 de 

novembro de 2015. 
895 Ibidem. 

 

http://globoesporte.globo.com/basquete/nbb/noticia/2014/05/meio-milhao-para-ser-socio-e-veto-ao-fenomeno-o-luxuoso-club-paulistano.html
http://globoesporte.globo.com/basquete/nbb/noticia/2014/05/meio-milhao-para-ser-socio-e-veto-ao-fenomeno-o-luxuoso-club-paulistano.html
http://www.saopaulofc.net/plus-mais/projetos/sao-paulo-social/http:/portao7.com.br/fique-socio
http://www.saopaulofc.net/plus-mais/projetos/sao-paulo-social/http:/portao7.com.br/fique-socio
http://globoesporte.globo.com/basquete/nbb/noticia/2014/05/meio-milhao-para-ser-socio-e-veto-ao-fenomeno-o-luxuoso-club-paulistano.html
http://globoesporte.globo.com/basquete/nbb/noticia/2014/05/meio-milhao-para-ser-socio-e-veto-ao-fenomeno-o-luxuoso-club-paulistano.html
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antigas arquibancadas foram demolidas para a ampliação da rua Pinheiro Machado. Há 

muito tempo o Fluminense deixou de realizar seus principais jogos na Laranjeiras. 

Dentro do clube alcançamos a presença muito forte de sua história através do grande 

número de placas e estátuas homenageando seus ídolos do passado. Na parede ao lado 

da porta que dá acesso à sede, existe uma placa homenageando o atleta Preguinho, no 

hall de entrada outras placas lembrando os patronos, atletas, sócios beneméritos e os 

grandes beneméritos. Ao subirmos a escadaria de mármores, temos acesso ao salão 

nobre do clube e à tribuna de honra do velho estádio.  

Voltando ao hall, tínhamos à esquerda da entrada uma biblioteca antes da sala de 

troféus, nelas podíamos encontrar clássicos da literatura nacional e estrangeira, além de 

uma coleção de revistas sobre o clube e os esportes em geral, em suas paredes havia 

quadros de Arnaldo Guinle, Victor Etchegaray e Coelho Netto e outros nomes 

importantes do clube. Todavia uma reforma foi feita recentemente para ampliação e 

modernização da sala de troféus que fez com que a biblioteca desaparecesse, a nova sala 

recebe bastantes visitantes e segue a logística dos grande clubes da Europa. Uma parte 

do acervo da biblioteca foi deslocada para o segundo andar onde foi feito um centro de 

memória. A principal documentação encontrasse no Flu-memória, uma pequena sala 

abaixo da arquibancada próxima ao parquinho, lá o acervo de jornais e a documentação 

oficial do passado do clube estão guardadas e onde grande parte desta pesquisa foi 

realizada.  

A manutenção da sede imponente reforça a imagem do Fluminense como um 

time de elite, o vitral do salão, originariamente francês, remete-nos a um passado de 

sofisticação e glamour de um tempo quando o futebol era praticado por amadores 

diletantes que faziam dele uma prática de lazer e convívio social. Tudo isso está bem 

distante do profissionalismo que o clube possui nos dias de hoje.  

Atualmente, os clubes viraram entidades transnacionais com empreendimentos 

globais através de elevados investimentos, gerando necessidades cada vez maiores de 

patrocínios para a manutenção de atletas altamente profissionais que administram suas 

carreiras de forma independente dos clubes. Nesse futebol altamente comercial e 

globalizado, a arquitetura da sede do Fluminense contrasta com essa dinâmica, ficando 

longe o tempo em que atitudes cavalheirescas como a do zagueiro Machado de acusar-

se após ter cometido um pênalti não visto pelo árbitro na final do campeonato brasileiro 

de 1920.  
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Do ponto de vista social é difícil afirmar que o Fluminense seja hoje um clube 

tão elitizado como o Paulistano. A diferença está no valor do título do clube. enquanto o 

clube Paulista cobra, como foi dito, R$ 520 mil por um título de associado, no 

Fluminense este pode ser adquirido por pouco menos de R$ 5 mil896, o valor é superior 

ao do Botafogo, R$ 2.500897 e inferior ao do Flamengo de R$ 10 mil. Se compararmos 

com clubes paulistas essa diferença ainda é maior, o São Paulo, por exemplo, cobra R$ 

40 mil pelo seu título, bem superior que seus coirmãos cariocas. A julgar pelo aspecto 

financeiro, podemos concluir que o Fluminense, com seus 22 mil sócios898,  pode ser 

caracterizado como um clube de associados de classe média.  

Se, por um lado, essa realidade se impõe, por outro lado, a imagem do 

Fluminense como de qualquer outra equipe de ponta do futebol brasileiro, está 

associada a um imaginário construído e sustentado pela fidelidade gratuita de seus 

torcedores para com o clube, regendo e sustentando o futebol como um esporte popular. 

Para esse público a imagem do clube de seu coração está atrelada a marcas e aspectos 

positivos que os diferencie dos outros torcedores. Se o jogador não é mais capaz de 

manter a fidelidade clubística, o torcedor é. Dessa forma os valores que reconhecem o 

Fluminense como um clube fidalgo permanecem independentes da mudança de padrão 

econômico de seu quadro associativo. 

 Tal afirmação fica nítida em diversas enquetes que tentam entender o perfil dos 

clubes de futebol do Brasil. Em 2011 foi publicada uma pesquisa que visava identificar 

as personalidades dos clubes de futebol do Brasil. Realizada pela GFK, empresa alemã 

especializada em pesquisas de mercado, o estudo consultou mil pessoas nas maiores 

capitais do Brasil com o objetivo de desvendar como os torcedores viam o caráter dos 

clubes de futebol no Brasil, a motivação da pesquisa era comercial, buscando descobrir 

quais marcas identificariam os clubes segundo o perfil dos torcedores, o que a análise 

descobriu é que os traços identitários de cada clube continuam existindo mesmo no 

processo de mercantilização do futebol.  

Na pesquisa, algumas palavras eram expostas aos torcedores que deviam associá-

las a seus respectivos clubes. Palavras como inteligência, autenticidade, confiabilidade, 

                                                 
896 O valor exato é R$ 4877,73 à vista ou em cinco parcelas de R$ 1.155,65. Site oficial do clube, 

<http://www.fluminense.com.br/site/social/seja-socio/.> Último acesso: 16 de novembro de 2015. 
897 Site Oficial do Botafogo F. R.: <http://www.botafogo.com.br/socio_proprietario.php?cat=sociocat e 

http://www.botafogo.com.br/downloads/FORMULARIO_SOCIO.pdf.>  Último acesso: 20 de novembro 

de 2015. 
898 <http://otricolor.com/?pg=noticia&id=3617.> Último acesso: em 16 de novembro de 2015. 

http://www.fluminense.com.br/site/social/seja-socio/
http://www.botafogo.com.br/socio_proprietario.php?cat=sociocat
http://www.botafogo.com.br/downloads/FORMULARIO_SOCIO.pdf
http://otricolor.com/?pg=noticia&id=3617
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educação, honestidade, sofisticação, charme, alegria, impetuosidade, animação, amor à 

liberdade, coragem e austeridade estavam divididas em quatro grupos denominados de 

paixão, espírito, força e razão. O Fluminense ficou mais situado no bloco da razão 

associado à educação, honestidade e inteligência, seguido pelo espírito – autenticidade, 

confiabilidade, sofisticação e charme, o de menor associação foi a de paixão associada a 

impetuosidade, animação e alegria, esse foi o ponto mais atribuído ao Flamengo899, que 

por sua vez foi menos associado ao tópico da razão, tal resultado expressa a manutenção 

da relação simplificadora de oposição entre Flamengo e Fluminense como povo versus 

elite, mesmo que o clube rubro-negro também se situe na zona sul e cobre o dobro por 

um título de sócio em relação ao Fluminense.  

Essa pesquisa confirma outra realizada em 2009 pelo IBOPE com o objetivo de 

analisar o perfil dos torcedores cariocas. Nesta enquete, ficou revelado que 46% dos 

torcedores do Fluminense pertencem às classes A e B, com alto poder aquisitivo e nível 

de escolaridade, são os que mais consomem bebidas alcoólicas como cerveja, vinho, 

whisky e aguardente, e também os que mais gastam com telefonia celular, planos de 

saúde e carros zero quilômetro, embora seja o clube com o maior número de torcedores 

nesta faixa, ele revela que 47% deles são da classe C, com médio perfil de poder 

aquisitivo900.  

Os dados revelam que, mesmo com a popularização do clube e com as mudanças 

nos hábitos do que pode ser considerado como elite nos dias atuais, é possível perceber 

que a imagem que o torcedor do Fluminense tem de si mesmo ainda está vinculada a 

uma diferenciação econômica e cultural em relação à maioria dos clubes do Rio de 

Janeiro. O perfil da torcida do Fluminense, revelado nas duas pesquisas ainda associa o 

Fluminense à imagem de distinção e refinamento.  

 Por fim, compreendemos que mais de um século depois da fundação do 

Paulistano e do Fluminense, as cidades do Rio de Janeiro e São Paulo já superaram o 

projeto de regeneração calcado em modelos europeus, o Rio de Janeiro deixou de ser 

                                                 
899 Ver pesquisa em: <http://globoesporte.globo.com/platb/olharcronicoesportivo/2011/11/10/a-

personalidade-das-marcas-dos-clubes-de-futebol/>. Último acesso: 20 de novembro de 2015. Ver 

também: Coutinho, 2014:39-41. 
900 A pesquisa revelou ainda que apenas 7% dos torcedores do tricolor são das classes D e E, com baixo 

poder de consumo. A maior torcida é a do Flamengo com 58%, seguida do Vasco (17%), Fluminense 

(13%) e Botafogo (12%). Um dado curioso é o maior número de torcedores do sexo feminino no 

Fluminense (51%) e no Flamengo (52%) superando o número de torcedores homens respectivamente. A 

pesquisa chama atenção para a falta de renovação da torcida do Fluminense que conta com 52% de seus 

torcedores com faixa etária entre 45 e 64 anos e apenas 19% entre 12 e 24 anos. O Globo, 7 de junho de 

2009. Caderno esportivo, p1.  

http://globoesporte.globo.com/platb/olharcronicoesportivo/2011/11/10/a-personalidade-das-marcas-dos-clubes-de-futebol/
http://globoesporte.globo.com/platb/olharcronicoesportivo/2011/11/10/a-personalidade-das-marcas-dos-clubes-de-futebol/
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capital da nação e São Paulo consolidou-se como centro econômico do país. Famílias 

como os Guinle e os Prado empobreceram não exercendo a influência politica e social 

do passado, o modelo de mecenato dos clubes foi substituído por empresas 

patrocinadoras vinculadas aos mais variados ramos como os de bebidas, telefonia, 

combustíveis, planos de saúde e grandes grupos de mídia. Cada vez mais a necessidade 

de arrecadação é imposta aos clubes com gestões mais próximas ao modelo empresarial, 

dirigentes passionais são encarados pela imprensa esportiva como irresponsáveis. 

Alheio a tudo isso, o Paulistano tornou-se um clube para seus sócios recusando-

se a abrir mão de sua autenticidade histórica, o futebol no clube é uma memória. 

Entretanto, esta memória ainda possui uma representação fundamental como 

demonstram todos os seus relatos memorialísticos. A manutenção dos troféus e 

símbolos do time de futebol é ainda hoje a razão fundamental pelo qual o clube é 

reconhecido pelos paulistanos. Isso o diferencia de agremiações como o São Paulo 

Athletic Club (SPAC) ou o Rio Cricket em Niterói, que também deixaram o futebol, 

mas não conseguiram associar sua memória a esse esporte de forma tão forte como o 

clube do Jardim América.  

As imagens da excursão de 1925 e de Friedenreich ainda são as principais 

referências do clube do ponto de vista do imaginário social que se orgulha de sua equipe 

de futebol ser a única tetracampeã paulista. Para quem visita o clube e é amante do 

futebol, não há como não sentir certa nostalgia, uma sensação de um passado que não 

quer passar, mesmo que a arquitetura do clube tenha mudado em função das várias 

reformas. Se por um lado não há um grande espaço físico ainda preservado que 

represente o passado, por outro os monumentos espalhados ao longo de sua extensa área 

nos permitem esbarrar o tempo todo com sua história unificando o moderno e o 

tradicional.  

O culto ao passado e seus ritos institucionais têm, segundo Bourdieu (2008b: 

106) o poder de dar, ao menos na aparência, um sentido de uma razão de ser aos seres 

humanos, dando-lhes um sentimento de ter uma função, uma importância livrando-os da 

insignificância, “fazendo crer aos indivíduos consagrados que eles possuem uma 

justificativa para existir”. Podemos afirmar que o Paulistano transformou sua estrutura 

física, mas manteve os hábitos tradicionais referendados por sua memória e ritos que 

garantem o entendimento de porque o clube é uma das referencias para a elite 

paulistana. 
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  O Fluminense está longe do glamour do passado. As atuais estruturas do 

futebol profissional globalizante e mercantilizadas em nada lembram a dedicação 

amadora de jogadores como Marcos Carneiro de Mendonça, Preguinho e outros que 

viam no futebol uma forma de divertimento elegante e civilizado. Apesar disso a 

tradição construída ao longo da centenária história do clube ainda permanece em sua 

arquitetura. O Fluminense, diferentemente dos outros clubes do Rio de Janeiro, possui 

uma imagem associada ao refinamento e a sofisticação; a aristocrática sede do clube não 

deixa de ser o retrato de um passado quando o Rio de Janeiro era um referencial político 

e social do país.  

 A simbologia que associa o Fluminense a uma imagem elitizada, criada em sua 

fase amadora disseminou uma série de normas e valores de comportamento a todos que 

possuem um elo com o clube, isto permitiu a construção de uma forte identidade 

coletiva. Diferentemente do paulistano, a estrutura física original do clube foi mantida, a 

opção pelo profissionalismo gerou hábitos modernos e como seu irmão paulista a 

tradição teve que ser reinventada, no entanto ao fazer parte de um esporte popular, a 

tradição não foi fator de exclusão como no Paulistano.  Ser Fluminense pode possuir 

vários significados, mas é antes de tudo partilhar de uma comunidade muito mais 

imaginada como de elite do que ela realmente é.  

O que corroboramos através desse estudo comparativo permite-nos entender que 

o imaginário construído em torno deles tem sua origem nas configurações sociais 

daqueles que pertenceram a essas comunidades clubísticas em suas fases iniciais, 

alimentadas por uma produção textual de caráter memorial que reforçava esse traço 

elitizado com muito mais ênfase do que nos outros clubes. No futebol de hoje, a 

memória de um clube como o Fluminense gera dividendos, seus símbolos são vendidos 

a torcedores, cada vez mais consumidores, como códigos visuais de sua paixão, que lhes 

permitem serem reconhecidos como membros de uma comunidade afetiva. Esse 

significado não difere nem mesmo no Paulistano, que apesar de não se inserir na lógica 

comercial, por não possuir mais um time de futebol e, por conseguinte, uma torcida 

consumidora, possui uma representatividade dentro da sociedade paulistana de uma 

associação para poucos, o que é em si um fator de atração para aquele que ascende 

socialmente e deseja um reconhecimento dessa ascensão, esse é o grande capital do 

clube.  
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Paulistano e Fluminense, mesmo divorciados por opções político-esportivas 

diferentes, existem em torno de tradições construídas pela sua história, é isso que lhes 

permitem atrair associados e torcedores ávidos para pertencer e consumir essas 

tradições, reforçando-as e as mantendo vivas por mais de um século. 
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