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RESUMO 

Este trabalho é o produto da pesquisa sobre o Campeonato Brasileiro de Seleções 

Estaduais de Futebol, o único torneio de âmbito nacional, envolvendo seleções de vários 

estados brasileiros. Organizado pela Confederação Brasileira de Desportos (CBD), foi 

disputado entre 1922 e 1962, com uma edição isolada em 1987. Esta competição não recebeu a 

devida atenção da historiografia esportiva brasileira ou mesmo da imprensa do final do século 

XX em diante, embora tenha mobilizado jogadores, imprensa da época, torcedores e dirigentes 

durante décadas. Um dos objetivos da pesquisa é registrar a história do campeonato e investigar 

como ela contribuiu para fortalecer as federações estaduais de futebol e quais são as 

ramificações, até os dias atuais, de poder e gestão dessas entidades. O certame não existe mais, 

mas tais organizações continuam extremamente fortes, inclusive tendo a maioria dos votos para 

definir a composição da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), configurando-se mais 

importantes do que os clubes das séries A e B. O período pesquisado vai do início do século 

XX, quando o futebol organizado se instalou no Brasil, ao fim do Estado Novo. Ênfase será 

dada ao primeiro período da Era Vargas, 1930 - 1945, quando a competição chegou ao auge do 

seu prestígio, apesar da personalidade centralizadora das ações governamentais. A pesquisa foi 

feita em jornais e periódicos do período 1901 – 1945, por meio da hemeroteca digital da 

Biblioteca Nacional, com o suporte de estudos a respeito da importância do esporte na formação 

da identidade brasileira. O produto da pesquisa foram oito palestras sobre a história do 

campeonato e seus antecedentes, realizadas para o Grupo Literatura e Memória do Futebol 

(MEMOFUT), entre 2016 e 2017. Para o atual trabalho, o produto será um livro.      

 

Palavras-chave: Futebol, Historiografia esportiva, seleções estaduais, CBD, CND, 

Federações estaduais, dirigentes. 
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ABSTRACT 

This dissertation is the product of a research about the Brazilian Championship of State 

Soccer Teams, the only national tournament involving teams from several Brazilian states. 

Organized by the Brazilian Sports Confederation (CBD), it was held between 1922 and 1962, 

with an isolated edition in 1987. This competition did not receive due attention from the 

Brazilian sports historiography nor even from the press from the end of the 20th century 

onwards, although it mobilized players, press at the time, fans and managers for decades. One 

of the objectives of the research is to register the history of the championship and investigate 

how it contributed to strengthening the state soccer federations and what are the ramifications, 

up to the present day, of power and management of these entities. The event no longer exists, 

but such organizations continue to be extremely strong, including having the majority of votes 

to define the composition of the Brazilian Football Confederation (CBF), appearing more 

important than clubs of the A and B series. The period surveyed goes from the beginning of the 

20th century, when organized soccer was established in Brazil, to the end of the Estado Novo. 

Emphasis was given to the first period of the Vargas Era, 1930 - 1945, when the competition 

reached the peak of its  prestige, despite the centralizing personality of government actions. The 

research was carried out in newspapers and periodicals from the period 1901 to 1945, through 

the digital library of the National Library, with the support of studies about the importance of 

the sport in the formation of Brazilian identity. The product was also based on eight lectures 

about the history of the championship and its background, given to the Football Literature and 

Memory Group (MEMOFUT), between 2016 and 2017. For the current work, the product will 

be a book. 

 

Keywords: Soccer, State teams, CBD, State federations, sports directors. 
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I. INTRODUÇÃO  

Fenômeno de entretenimento de massa típico do século XX, presente nos meios de 

comunicação desde a primeira década do período, o futebol no Brasil nasceu como uma prática 

esportiva e meio de lazer da elite para a elite. Sua implantação foi lenta, mas, de fácil 

entendimento e prática, necessitando mais fôlego do que força física, barato e competitivo, 

aproveitou-se da cultura esportiva então vigente e dos espaços existentes nas grandes cidades 

(JESUS, 1999) para espalhar-se e atingir as classes sociais de menor renda (RODRIGUES 

FILHO, 2003, p. 50). Tal dicotomia marcou a primeira fase do futebol no Brasil, com 

características diferentes em cada cidade, de acordo com suas próprias particularidades e 

formações culturais (RODRIGUES FILHO, 2003; STREAPCO, 2016). 

De um lado, a elite procurava manter a prática do futebol, e o relacionamento social 

selecionado dela decorrente, exclusiva às suas famílias e ao círculo de amizades; de outro, o 

crescimento do esporte nos clubes localizados nas áreas populares leva à integração, através 

das ligas, à disputa e ao surgimento de bons jogadores provenientes dessas áreas, o que acaba 

por equilibrar os campeonatos e popularizar o futebol. A reação da elite, com destaque, mas 

não exclusivamente, no Rio de Janeiro, foi tentar proteger seu modo de vida e a sua influência, 

mas o incremento da aceitação popular e seu consequente crescimento eram inevitáveis.  

Na medida em que crescia e era adotado por todas as classes sociais e regiões, o futebol 

foi palco e válvula de escape das rivalidades regionais, especialmente entre as cidades do Rio 

de Janeiro, então capital do país, e de São Paulo. Tema abordado no centenário trabalho de 

Antônio Figueiredo (1918) e, recentemente, por Felipe Morelli Machado (2016), a convivência 

e a rivalidade entre esportistas das duas metrópoles estão presentes desde o início da 

organização do futebol no Brasil, até mesmo antes das primeiras disputas dos campeonatos 

regionais, o de São Paulo em 1902 e o Metropolitano (Carioca) em 1906. 

Ser campeão do país já era importante para os primeiros organizadores de jogos de 

futebol. A expressão “Campeonato Brasileiro”  aparece desde 1901, quando um grupo de 

jovens praticantes do futebol no Rio de Janeiro formou uma equipe e foi à cidade de São Paulo 

jogar contra um time formado por atletas locais. Duas partidas foram disputadas em outubro 

daquele ano, e os resultados de empate em ambas provocou no jornal O Commercio de São 

Paulo a afirmação de que “o campeonato de football Brasil-1901 ainda não ficou decidido este 

ano”1  

 
1 O Commercio de São Paulo, 21/10/1901, p. 1. Disponível em: http://bndigital.bn.gov.br/. Acesso em 03/12/2020. 

http://bndigital.bn.gov.br/
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Entre os jogadores e organizadores desse confronto, estavam o paulistano Charles 

Miller, pioneiro na prática do futebol no Brasil, de acordo com as regras da Football Association 

(FA) inglesa, e o carioca Oscar Cox, principal introdutor do esporte no Rio de Janeiro e um dos 

futuros fundadores, em 1902,do Fluminense Football Club.  Claramente usavam a possibilidade 

de intercâmbio e confronto interestadual para divulgar o esporte. 

O contato entre a política nacional e o futebol começou cedo. Entre os antecedentes do 

Campeonato Brasileiro de Seleções Estaduais (CBSE), organizado pela Confederação 

Brasileira de Desportos (CBD), a partir do marcante ano de 1922, está o Campeonato Brasileiro 

de Football, instituído pela Liga Metropolitana de Football (LMF) , entidade organizadora do 

futebol no então Distrito Federal (DF). O comunicado da Liga a respeito dos torneios a serem 

disputados em 1906 dá mais destaque ao Campeonato Brasileiro do que ao primeiro 

campeonato metropolitano (Campeonato Carioca). Segundo o documento, à competição “só 

poderão concorrer as Ligas dos Estados da República reconhecidas pela Liga Metropolitana”, 

representadas por suas seleções. O vencedor teria como prêmio uma “riquíssima taça 

denominada Brazil” (CARDIN e FONSECA, 1906, p. 95 e 96), a ser ofertada pelo presidente 

da República.  

Apesar de a Liga Bahiana de Sports Terrestres existir e organizar seu campeonato desde 1905, 

a Taça Brazil foi disputada apenas uma vez, em 1907, exclusivamente pelas seleções das ligas paulista 

e carioca. Foram duas partidas, ambas vencidas pela equipe de São Paulo, mas um desentendimento 

a respeito do Campeonato Carioca daquele ano levou à dissolução da LMF e a Taça Brazil não foi 

entregue aos vencedores. Uma nova Liga foi criada no DF, mas sem voltar a organizar o Campeonato 

Brasileiro. 

O confronto entre cariocas e paulistas continuou nas disputas da Taça Correio da Manhã, 

ofertada pelo jornal carioca e disputada entre 1913 e 1916; dos troféus Fuchs e Hebe, dois 

prêmios concedidos para a mesma competição, em 1917 e 1918; e da Taça Rodrigues Alves, 

jogada entre 1917 e 1920; todas vencidas e definitivamente conquistadas pela seleção paulista, 

baseada no trio formado pelos grandes craques Amílcar, Neco e Friedenreich, que seriam 

também os principais astros da Seleção Brasileira na sua primeira conquista importante, o III 

Campeonato Sul-Americano de 1919. 

Para contribuir nas comemorações do centenário da Independência em 1922, a CBD 

organizou o I Campeonato Brasileiro, ainda definido como “experimental”. Tinha também a 

intenção de observar os jogadores cotados para compor a Seleção Brasileira para o Campeonato 
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Sul-Americano, a ser disputado no mesmo ano, no Rio de Janeiro. O sucesso do torneio 

incentivou sua continuidade nos anos seguintes, num total de 29 edições. 

O número de seleções participantes cresceu ano a ano, das oito de 1922  até chegar às 

18 de 1929. Nesse primeiro período, antes da profissionalização do futebol, o certame foi rico 

em fatos interessantes como a eclosão da Revolta de 5 de julho de 1924, que gerou a Coluna 

Prestes e impediu a formação da Seleção Gaúcha, mas não o campeonato; o surgimento da 

expressão “Fla-Flu”, em 1925; os indícios2 da primeira transmissão radiofônica de uma partida 

de futebol em 1926; a recusa dos jogadores paulistas em atender a um suposto apelo do 

presidente da República na final do campeonato de 1927; e as invasões de campo por parte de 

dirigentes e torcedores em 1929. 

A Revolução de 1930 não permitiu a realização do torneio naquele ano, retomado em 

1931, o último da fase do futebol amador. Uma edição marcada pelo aparecimento de uma nova 

geração de craques e pela evasão de bons jogadores provocada pelo profissionalismo na Itália, 

Espanha, Argentina e Uruguai. O início da Era Vargas coincidiu com o aumento das pressões 

internas, sociais, e externas pela implantação do regime profissional. 

Em 1932, as tensões entre São Paulo e o poder central no Rio de Janeiro não poderiam 

deixar de atingir o futebol: o que deveria ser uma dupla de amistosos para levantar os fundos 

necessários para financiar a presença brasileira nas Olimpíadas de Los Angeles termina num 

conflito dentro e fora de campo. A briga entre jogadores, dirigentes e torcedores provocou o 

rompimento entre a Associação Paulista de Esportes Atléticos (APEA) e a carioca Associação 

Metropolitana de Esportes Atléticos (AMEA). Dias depois, estourava a Revolução 

Constitucionalista de 1932, impedindo a realização da edição anual  do campeonato e 

prejudicando a participação brasileira nos jogos. 

Em 1933, a implantação do profissionalismo foi a razão primária para a  divisão do 

futebol brasileiro. Foram criadas a Liga Carioca de Futebol (LCF) e, logo depois, a Federação 

Brasileira de Futebol (FBF), à qual se filou a APEA. A liga carioca, AMEA, ficou com a CBD, 

entidade oficial reconhecida pela “Fédération Internationale de Football Association” (FIFA). 

Dos grandes clubes, somente o Botafogo ficou com a AMEA-CBD, enquanto todos os demais 

 
2 A pesquisa localizou matérias nos jornais O Globo, de 06 de novembro de 1926, O Imparcial e Jornal do Brasil, 
ambos de 07 de novembro de 1926, anunciando a transmissão radiofônica da final do campeonato daquele ano, 
pela Rádio Sociedade do Rio de Janeiro. A transmissão é citada também no portal da Fiocruz, depositária do 
acervo da emissora. Lia Calabre (2002, p. 16) registra a primeira transmissão em 1927, enquanto Edileuza Soares 
(1994, p. 17) anota o pioneirismo em 1931. O capítulo 2 detalha este evento.   
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filiaram-se às novas ligas profissionais. O primeiro evento do futebol profissional, organizado 

pelas ligas carioca e paulista para demonstrar a força do novo regime, foi uma série de amistosos 

entre suas seleções, seguida dos campeonatos estaduais, de um torneio Rio-São Paulo de clubes 

e do primeiro Campeonato Brasileiro de Futebol profissional, com a participação das seleções 

estaduais. 

Era o primeiro ano de um conflito que colocou frente a frente dois grupos de interesses 

e mentalidade diversas. O choque teve seu início em 1932, já no cenário de pressão pela adoção 

do profissionalismo, e foi provocado, principalmente, por divergências a respeito das normas 

reguladoras do esporte no país. No Rio de Janeiro, o grupo que era responsável pela gestão do 

futebol desde a sua implantação, liderado por Arnaldo Guinle3, havia perdido o controle da 

AMEA e trabalhou para a adoção do regime profissional no país. O círculo de dirigentes que 

conquistou a presidência da AMEA era liderado por Rivadávia Corrêa Meyer4, com o 

importante apoio de Luís Aranha, irmão do ministro Oswaldo Aranha e ligado ao presidente 

Getúlio Vargas. Este  grupo defendeu a manutenção do amadorismo, mesmo contra a 

inevitabilidade do profissionalismo, naquele momento uma realidade em todos os países com 

futebol desenvolvido.  

Em pouco mais de um ano, a AMEA, o Botafogo e a CBD acompanharam a tendência 

e alteraram seus estatutos para admitir a presença de jogadores profissionais em suas equipes. 

Aparentemente, o problema estaria resolvido, mas o choque envolvia questões além do melhor 

regime para o futebol nacional. O que começou como uma luta pela presidência da liga carioca, 

espalhou-se, englobando outros estados e outros esportes. As participações brasileiras na II 

Copa do Mundo na Itália, em 1934, e nos Jogos Olímpicos de Berlin, em 1936, foram pífias e, 

no que diz respeito às Olimpíadas na Alemanha, a situação foi embaraçosa, devido à presença 

de duas delegações brasileiras na cidade, uma ligada à CBD e a outra ligada ao Comitê Olímpico 

Brasileiro (COB), liderado pelo grupo de Arnaldo Guinle. 

A pacificação – termo usado na época pela imprensa e por dirigentes – veio em 1937 

quando era iminente a intervenção direta do Estado na administração esportiva. O poder de 

regulação estatal, que já vinha crescendo desde 1934, ganhou contornos definitivos em 1941, 

com a criação do Conselho Nacional do Desporto (CND), que definiu o prestígio do grupo 

 
3 Arnaldo Guinle foi presidente do Fluminense, da CBD e da AMEA durante as décadas de 1910 e 1920. Foi um 
dos mais importantes dirigentes esportivos do período e teve muito influência, também, na área musical. 
4 Rivadávia Corrêa Meyer era ligado ao Botafogo, clube pelo qual foi atleta e dirigente. Gaúcho, radicado no Rio 
de Janeiro desde sua infância, conseguiu o apoio de Luís Aranha para conquistar a AMEA e a CBD. 
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político ligado a Luiz Aranha, então presidente da CBD, Rivadávia Corrêa Meyer, que o 

sucedeu na direção da entidade, e João Lyra Filho, futuro presidente do CND. A história desse 

conflito será desenvolvida no produto resultante da pesquisa. 

Quando se falava de Campeonato Brasileiro, assumia-se a participação das seleções 

estaduais, incluindo a do DF, organizadas pelas federações estaduais, as entidades que 

formavam a CBD ou a dissidente FBF, responsável pelos torneios profissionais entre 1933 e 

1940. Não se cogitava seriamente sua disputa pelos clubes, mesmo restrita aos campeões 

estaduais, até meados dos anos 1950. O campeonato foi uma importante fonte de receita para 

as entidades estaduais e para a CBD, além de alavanca de poder e influência para os dirigentes 

locais. Qualquer seleção tinha o potencial de atrair a atenção das torcidas acima das paixões 

clubísticas, proporcionando aos dirigentes das federações prestígio e reconhecimento. 

Aqui, o federalismo resistiu até mesmo à filosofia do Estado Novo, embora tenha 

ocorrido a rede de lealdades pessoais entre os dirigentes das entidades esportivas e a cúpula do 

governo Vargas. Manoel Vargas Neto, sobrinho de Getúlio Vargas, foi presidente da Federação 

Metropolitana de Futebol (FMF)5 entre 1942 e 1950; Luís Aranha, já citado, foi presidente do 

Conselho de Administração da CBD, de 1933 a 1936 e seu presidente entre 1936 e 1943; 

Getúlio Vargas Filho foi eleito presidente da Federação Paulista de Futebol (FPF), em janeiro 

de 1943, um pouco antes da sua CND, mas não impediu ou desestimulou um torneio disputado 

por selecionados estaduais, o único de âmbito nacional até a criação da Taça Brasil de clubes, 

em 1959. 

Até o final da década de 1950, o CBSE mobilizou torcedores, imprensa e, claro, 

autoridades, principalmente nas finais, quase sempre jogadas entre as seleções carioca e 

paulista. Sua última e lamentável edição foi em 1987, organizada para tentar aplacar o 

descontentamento entre as federações e juntar forças para enfrentar o que parecia ser uma luta 

por autonomia por parte dos clubes. As edições de 1962 e, em menor escala, de 1959 já haviam 

sido desprestigiadas pelos principais clubes, envolvidos por um calendário cada vez mais 

apertado pelos campeonatos estaduais e pelas oportunidades de lucrativas excursões para países 

da Europa e América Latina, com torcidas ansiosas para assistir aos representantes do futebol 

campeão do mundo. 

 
5 A FMF sucedeu a AMEA e a LCF, a partir de 1937, de acordo com os pontos do acordo que levou a paz ao 
futebol.  
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Para culminar seu ocaso, a Confederação Sul-Americana de Futebol (CONMEBOL) 

criou, em 1959, a Taça Libertadores da América, a ser “disputada entre os clubes campeões das 

diversas associações nacionais” 6. A partir desse ano é necessário haver um clube campeão 

brasileiro, não fazendo mais sentido um torneio entre seleções estaduais para definir tal título. 

A Taça Brasil foi, então, organizada pela CBD com o objetivo de indicar o clube campeão 

brasileiro, representante do país no torneio continental. Com o formato de Copa, semelhante ao 

do campeonato de seleções, era jogado pelos clubes campeões estaduais. 

Da geração campeã sul-americana de 1919, aos bicampeões mundiais em 1958-62, todos 

os grandes craques do futebol brasileiro participaram do CBSE, assim como os mais 

importantes técnicos do período. Pela atenção recebida pela imprensa e pelo público; e pelo 

equilíbrio da disputa, principalmente entre os times do Rio de Janeiro e de São Paulo, o torneio 

era o caminho quase obrigatório para os jogadores da Seleção Brasileira. Para os atletas fora do 

eixo Rio-São Paulo, a melhor oportunidade de mostrar talento e conseguir a transferência para 

um grande clube de uma das duas capitais, meta que muitos alcançaram. 

O futebol construiu-se ao longo do século XX como o esporte nacional do Brasil, e tem 

um grande impacto na formação cultural do país. O registro da sua história é importante, assim 

como a percepção de sua influência no desenvolvimento da sociedade brasileira. Dessa forma, 

é recomendável aprofundar as análises a respeito da formação e da evolução do jogo nas suas 

primeiras décadas, como os aspectos social e político interferiram, na primeira metade do 

Século XX, na organização do futebol, e como ele influenciou o panorama político-cultural. 

Nesse contexto, vamos abordar especificamente o CBSE, desde seus antecedentes, no 

início do Século XX, até o final do Estado Novo, em 1945. Em 1941, com a criação do Conselho 

Nacional do Desporto (CND) ficou definido o modelo do Estado regulador e fiscalizador das 

atividades esportivas nacionais, estrutura que vigorou até a vigência da Constituição Federal de 

1988. Ao garantir a autonomia das entidades esportivas, o novo marco legal garantiu o formato 

organizacional então vigente, ou seja, Confederação nacional, federação estadual, liga 

municipal opcional e clubes. Será dado destaque à sua influência das federações futebolísticas 

estaduais que compõem o atual modelo de gerenciamento do esporte. Esse campeonato entre 

seleções estaduais não recebeu muita atenção da historiografia ou da imprensa esportiva, 

embora tenha sido o mais importante torneio de âmbito nacional disputados nas primeiras 

décadas de existência do futebol no Brasil. 

 
6 Jornal dos Sports, edição de 6 de maio de 1959. 
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A escolha do CBSE ocorre por duas razões. A primeira delas é ser um tema pouco 

estudado pelos cientistas sociais dedicados ao esporte. Quando se estuda a formação do futebol 

no Brasil, os focos têm sido os campeonatos estaduais, desde os primeiros anos do Século XX, 

o campeonato brasileiro de clubes, disputado a partir de 1971, e a Seleção Brasileira. A 

integração nacional do esporte é vista a partir dos anos 1960, nos torneios disputados naquela 

década entre os principais clubes brasileiros. Pouco se estuda esse campeonato que refletiu e 

influenciou, como poucos torneios o fizeram, a estrutura e a organização do futebol brasileiro. 

O CBSE foi o primeiro certame nacional, incrementou rivalidades estaduais, 

principalmente entre as duas principais metrópoles brasileiras, e teve grande importância para 

a formação da Seleção Brasileira, incluindo, por exemplo, a composição da Comissão Técnica 

para a Copa do Mundo de 1958, com consequências para a forma com que o futebol é 

organizado até hoje. A segunda razão é pelo modelo da competição, o mais importante, na 

história do esporte brasileiro, que trazia uma disputa entre seleções das unidades da federação. 

Por isso, o CBSE merece ser analisado mais detalhadamente. Tal formato de 

campeonato interestadual não é algo impensável por parte dos dirigentes de hoje, como 

comprovam as duas edições na categoria sub-20 organizadas pela CBF em 2016 e 2017, mas a 

maior parte do público brasileiro o desconhece.  

O objetivo desta pesquisa é recuperar a história (praticamente esquecida) do CBSE e 

investigar como essa competição interestadual contribuiu para a formação da estrutura de poder 

do futebol nacional. Será trabalhada a hipótese de que o certame ajudou a fortalecer as 

federações estaduais, com ramificações até os dias atuais, em que não existe mais o 

campeonato, mas tais entidades continuam extremamente fortes. No conjunto, têm a maioria 

dos votos para definir a composição da diretoria da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), 

sucessora da CBD, configurando-se mais importantes do que os clubes das séries A e B do atual 

Campeonato Brasileiro.  

O CBSE foi um torneio criado na Primeira República, mas se estendeu e fortaleceu na 

Era Vargas. Buscaremos compreender como esses dois momentos históricos, um mais 

federalista e outro mais centralizador, influenciaram o desenvolvimento do campeonato. E 

como o típico modelo de gestão do período, de controle centralizado, porém sensível às 

questões e demandas regionais, foi também implantado no esporte preferido dos brasileiros. 

Assim, outro objetivo específico será verificar a relação existente entre o corpo diretivo do 

futebol nacional - as federações estaduais e a CBD – e os governos federais, desde a Primeira 
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República, com realce para a Era Vargas, do Governo Provisório ao Estado Novo. Um governo 

nacionalista e autoritário que interferiu e controlou a organização do futebol, mas não alterou 

sua estrutura. O propósito será destacar o crescimento da intervenção estatal na gestão 

esportiva, quando a situação evoluiu de uma presença inexistente até a adoção de uma política 

de controle institucional. 
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II. DISCUSSÃO TEÓRICO-METODOLÓGICA 

A base teórica são os trabalhos acadêmicos que têm o futebol brasileiro como centro da 

atenção, assim como os que se utilizam do esporte como elemento fundamental para entender 

o país e a sociedade brasileira. Por se tratar de um torneio que não recebeu muita atenção por 

parte da academia, a pesquisa em produções jornalísticas, em jornais e outros veículos da 

imprensa em geral é importante. Através dessas consultas é possível determinar e avaliar o 

ambiente, especialmente no período de maior rivalidade entre Rio de Janeiro e São Paulo, que 

teve um momento de grande relevância na década de 1910. 

A identificação do brasileiro com o futebol é abordada em diversos estudos sociológicos 

e antropológicos sobre o tema, além de relevantes obras de cunho jornalístico. No clássico 

prefácio do livro de Mario Filho, O negro no futebol brasileiro, Gilberto Freyre (1947, pág. 25) 

afirma que o estilo nacional de praticar o esporte apropriou-se de outras manifestações culturais, 

como o samba e a capoeira, para criar uma escola única no mundo. Para Luis Fernandes, em 

outro prefácio da mesma obra, desta vez para a 4ª edição de 2003, a “ascensão  de jogadores 

negros e mestiços permitiu que esse esporte viesse a ocupar posição central na construção da 

identidade nacional” (FERNANDES, 2003, p 13). 

Roberto DaMatta (1982, pág. 39) vê “o futebol como um instrumento que permite 

experimentar a igualdade”. Uma situação rara numa sociedade hierarquizada como a brasileira, 

acostumada às vantagens concedidas aos de melhor relacionamento ou parentesco. Mas, 

segundo o antropólogo (1982, pág. 39), “ninguém pode ser promovido a astro de futebol pela 

família”. Em outro texto, DaMatta (1994, pág. 17) reforça a identificação ao ver que “só com o 

futebol conseguimos, no Brasil, somar Estado Nacional e sociedade” . 

Ronaldo Helal e César Gordon Jr. (1999, pág. 159) alertam que embora a identidade 

nacional seja uma “construção que o discurso intelectual oficial, o discurso do Estado-nação, 

‘essencializa’...ela é ‘real’ depois de instaurada”. A utilização do futebol como instrumento para 

a formação de identidades nacionais pode ser verificada em várias situações, especialmente, e 

com mais facilidade, durante as Copas do Mundo organizadas pela FIFA desde 1930. 

Novamente, Helal e Gordon (1999, p. 159) destacam que “o futebol – e a Copa do Mundo é um 

momento em que isso é realçado ao máximo – é um veículo poderoso de expressão dessas 

nacionalidades”. Para Arno Vogel, a “Copa do Mundo é um confronto entre nações que 

escolheram o futebol como esporte favorito e que fizeram dele um campo eletivo para expressão 

de sua identidade” (VOGEL, 1982, p. 82). 
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No cenário nacional, a conquista do III Campeonato Sul-Americano, em 1919, foi um 

marco. A difícil vitória sobre os uruguaios proporcionou a primeira grande comemoração 

popular para um feito de um selecionado brasileiro. Depois da vitória sobre a seleção argentina 

e do empate dramático no primeiro jogo contra o Uruguai, a partida extra e final, contra a mesma 

seleção uruguaia, mobilizou, num nível inédito, a população do Rio de Janeiro e as autoridades. 

Foi decretado ponto facultativo nas repartições públicas federais; bancos e comércio fecharam 

na hora do almoço; milhares de pessoas acompanharam o andamento do jogo em frente às sedes 

dos principais jornais do Rio de Janeiro e de São Paulo, para onde as informações eram 

transmitidas desde o campo, através de linha de telefone. Nas cercanias da sede do Fluminense, 

proprietário do estádio das Laranjeiras, o público começou a chegar cedo e rapidamente ocupou 

todos os lugares disponíveis.  

A vitória provocou comemorações em várias cidades, na medida em que os detalhes do 

jogo chegavam pelas linhas telegráficas. Festejos que continuaram nos dias seguintes, com 

destaque para a especial recepção que os jogadores dos clubes paulistas tiveram ao desembarcar 

em São Paulo dias depois. Para Carlos Eduardo Sarmento, o futebol “reafirmou sua condição 

de meio de expressão das construções imaginárias acerca da identidade nacional” 

(SARMENTO, 2013, cap. 1). Neste ponto, vale refletir sobre Carnaval, malandros e heróis, de 

Roberto DaMatta, que nota a necessidade da vitória para o processo de identificação virar festa, 

carnaval (DaMATTA, 1997, p. 30).  

Mas o desenvolvimento de um tipo de identidade já ocorria no âmbito regional, 

envolvendo, principalmente, as duas principais metrópoles do país. O veículo da identificação 

era o escrete da cidade que, desde os primórdios do futebol organizado, era periodicamente 

reunido para enfrentar a equipe da unidade da federação rival. Antônio Figueiredo, no seu 

História do Football em São Paulo, destaca a respeito dos primeiros encontros realizados entre 

equipes representativas do Rio de Janeiro e de São Paulo, em 1901, antes da formação das 

primeiras ligas estaduais: “gente que nunca fora aos campos, ouvindo falar em luta entre 

cariocas e paulistas, acorreu ao terreno do São Paulo Athletic...Estava semeado o estímulo” 

(FIGUEIREDO, 2014, p. 285). Nicolau Sevcenko faz um registro a respeito da popularidade e 

do relevo das disputas entre os dois escretes estaduais: “o grande elã, o auge da loucura coletiva, 

eram as disputas entre as seleções do Rio e de São Paulo” (SEVCENKO, 1994, p. 36).  

O processo de pesquisa, baseado nos dois campos de consulta, teve seu começo no início 

do século, até o final da década de 1910, acompanhando o crescimento da rivalidade entre as 
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cidades do Rio de Janeiro e de São Paulo, através de suas seleções de futebol. A seguir, seguiu 

a trajetória do CBSE durante o final da Primeira República e a Era Vargas, até o final do Estado 

Novo em 1945.  

As principais referências, entre trabalhos acadêmicos e jornalísticos, são: 

 

TRABALHOS ACADÊMICOS  

Roberto DaMatta e outros. Universo do Futebol: esporte e sociedade brasileira. 

(DaMATTA, 1982). 

Roberto DaMatta. Antropologia do óbvio - Notas em torno do significado social do 

futebol brasileiro. Revista USP, São Paulo, número 22, páginas 10-17. Agosto de 1994 

Disponível em: http://www.revistas.usp.br/revusp/issue/view/2026. Acesso em 04/07/2020.  

(DaMATTA, 1994).  

________________. Carnaval, Malandros e Heróis. Rio de Janeiro: Rocco, 1997. 

(DaMATTA, 1997). 

Maurício Drumond. O esporte como política de Estado: Vargas. (DRUMOND, 2009). 

Luís Fernandes. Futebol, racismo e identidade nacional (FERNANDES, 2003).  

Renato Lanna Fernandez. O jogo da distinção: C.A. Paulistano e Fluminense F.C. – um 

estudo da construção das identidades clubísticas durante a fase amadora do futebol em São 

Paulo e no Rio de Janeiro (1901-1933). (FERNANDEZ, 2016). 

Marieta de Moraes Ferreira. A Reação Republicana e a crise política dos anos 20. 

(FERREIRA, 1993). 

José Luiz Fiorin. A construção da identidade nacional brasileira (FIORIN, 2009). 

Gilberto Freyre. Sobrados e Mucambos (FREYRE, 2013). 

Wilson Roberto Gambeta (org.). Primeiros passes: documentos para a história do 

futebol em São Paulo (1897-1918). (GAMBETA, 2014) 

Ronaldo Helal e César Gordon Jr. Sociologia, história e romance na construção da 

identidade nacional através do futebol. (HELAL E GORDON, 1999). 

Ronaldo Helal, Antônio Jorge Soares e Hugo Lovisolo. A invenção do país do futebol. 

(HELAL, SOARES E LOVISOLO, 2001). 

Gilmar Mascarenhas de Jesus. Construindo a Cidade Moderna: a introdução dos 

esportes na vida urbana do Rio de Janeiro. (JESUS, 1999). 

http://www.revistas.usp.br/revusp/issue/view/2026
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Felipe Morelli Machado: Bola na rede e o povo nas ruas! O Brasil na Copa de 1938 

(MACHADO, 2014); “Morram” os cariocas! O regionalismo paulista nas páginas esportivas 

(1901-1938). (MACHADO, 2016). 

Leonardo A. M. Pereira. Footballmania: uma história social do futebol no Rio de 

Janeiro. (PEREIRA, 2000) 

João Manuel Casquinha Malaia Santos. Campeonato Brasileiro de Seleções: economia 

de um projeto nacional (1922 – 1932). (MALAIA SANTOS, 2011); Revolução Vascaína: a 

profissionalização do futebol e a inserção socioeconômica de negros e portugueses na cidade 

do Rio de Janeiro (1915-1934). (MALAIA SANTOS 2010).  

Carlos Eduardo Sarmento: A regra do jogo: uma história institucional da CBF. 

(SARMENTO, 2006); A construção da nação canarinho: uma história institucional da seleção 

brasileira, 1914-1970. (SARMENTO, 2013). 

Nicolau Sevcenko. Futebol, metrópoles e desatinos. (SEVCENKO, 1994). 

Antônio Jorge Soares. História e invenções de tradições no campo do futebol. 

(SOARES,1999). 

Denaldo Alchorne Souza. O Brasil entra em campo: construções e reconstruções da 

identidade nacional (1930 – 1947). (SOUZA, 2008).  

João P. França Streapco. Cego é aquele que só vê a bola: o futebol paulistano e a 

formação de Corinthians, Palmeiras e São Paulo. (STREAPCO, 2016). 

Arno Vogel. O momento feliz: reflexões sobre o futebol e o ethos nacional. 

(VOGEL,1982). 

José Miguel Wisnik. Veneno remédio: o futebol e o Brasil. (WISNIK, 2008). 

 

TRABALHOS JORNALÍSTICOS 

Alceu Mendes de Oliveira Castro. O Futebol no Botafogo: 1904-1950 (CASTRO, 

1951). 

Antônio Figueiredo. História do Football em São Paulo (FIGUEIREDO,1918). 

Mário Cardin e Luiz Fonseca. Guia de Football (1906). (CARDIN E FONSECA, 1906). 

Paulo Vinícius Coelho. Bola fora: a história do êxodo do futebol brasileiro. (COELHO, 

2011). 

Luiz Carlos Duarte. Friedenreich: a saga de um craque nos primeiros tempos do futebol 

brasileiro. (DUARTE, 2012). 
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Gilberto Freyre: O foot-ball mulato. Diário de Pernambuco (FREYRE, 1938). Prefácio 

da 1ª edição de O negro no futebol brasileiro (FREYRE, 1947). 

Thomaz Mazzoni. História do futebol no Brasil (1894 – 1950). (MAZZONI, 1950). 

José Lins do Rego. A biografia de uma vitória. Prefácio à edição de Copa Rio Branco 

32. (REGO, 1943). 

 Mário Rodrigues Filho. Copa Rio Branco 32 (FILHO, 1943) e O negro no futebol 

brasileiro (RODRIGUES FILHO, 2003). 

 

A metodologia foi baseada em um estudo das bases teóricas, com revisão bibliográfica 

sobre a política esportiva na primeira metade do século XX, especialmente, como já citado, na 

Era Vargas. A pesquisa em documentos, revistas e jornais foi fundamental para o recolhimento 

dos dados e entendimento do período.  

O projeto inicial previa, ainda, a pesquisa em documentos e relatórios de atividades da 

CBD. Todavia, as visitas presenciais para análise de documentos não foram realizadas em 

função da situação de crise social provocada pelo surto da COVID-19. 

A base do trabalho foi a pesquisa feita a partir do exame de acervo de jornais, revistas e 

outros periódicos, na Hemeroteca Digital da Biblioteca Nacional, assim como em acervos dos 

jornais O Globo, A Folha de S. Paulo e O Estado de São Paulo. Foi estudado todo o período 

citado, ou seja, os antecedentes do campeonato, entre 1901 e 1920, e o CBSE em si, entre 1922 

e 1987.  

Os periódicos consultados através da Hemeroteca Digital, de acervos próprios e pessoais 

foram: 

•A Cigarra: Arquivo Público do Estado de São Paulo 

•O Commercio de São Paulo: Hemeroteca Digital da Biblioteca Nacional 

•Correio da Manhã: Hemeroteca Digital da Biblioteca Nacional 

•Correio Paulistano: Hemeroteca Digital da Biblioteca Nacional 

•O Diário da Noite (RJ): Hemeroteca Digital da Biblioteca Nacional 

•O Diário da Noite (SP): Hemeroteca Digital da Biblioteca Nacional 

•O Diário de Pernambuco: Hemeroteca Digital da Biblioteca Nacional 

•O Estado de S. Paulo: Acervo Estadão 

•A Folha da Manhã – Folha de S. Paulo: Acervo Folha 

•A Gazeta (SP): Hemeroteca Digital da Biblioteca Nacional 
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•A Gazeta Ilustrada (SP): acervo próprio 

•A Gazeta de Notícias (RJ): Hemeroteca Digital da Biblioteca Nacional 

•O Globo: Acervo O Globo 

•O Globo Sportivo: Acervo próprio e Hemeroteca Digital da Biblioteca Nacional 

•O Imparcial (RJ): Hemeroteca Digital da Biblioteca Nacional 

•Jornal do Brasil: Google News e Hemeroteca Digital da Biblioteca Nacional. 

•Jornal dos Sports: Hemeroteca Digital da Biblioteca Nacional 

•O Malho: Hemeroteca Digital da Biblioteca Nacional 

•O Paiz: Hemeroteca Digital da Biblioteca Nacional 

•Placar: Google News 

•Sport Illustrado: acervo próprio. 

•Última Hora: Arquivo Público do Estado de São Paulo 
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III. DISCUSSÃO SOBRE O FORMATO 

O produto resultante da pesquisa será um livro, o veículo ideal para consolidação dos 

resultados e para a compreensão da importância do CBSE. São vários os livros sobre torneios 

e campeonatos, muitos deles bem-sucedidos no que diz respeito à aceitação por parte de 

pesquisadores, do público dedicado ao futebol e da imprensa esportiva.   

O público-alvo é composto pelo universo de apreciadores de futebol, incluindo 

pesquisadores, jornalistas e estudantes de comunicação. Além do formato tradicional, em 

brochura, haverá uma versão eletrônica, em e-book. 

Pretende-se que sua publicação ocorra durante o ano de 2022. Além do centenário da 

primeira edição do torneio, será um ano de Copa do Mundo, quando o mercado editorial 

costuma ter mais interesse pela temática. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

24 

 

 

IV. APRESENTAÇÃO DO PRODUTO/LIVRO 
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 4.4 Duas gerações de craques e o tri do DF – 1940 

       O caminho para a intervenção 

       O tricampeonato dos cariocas 

 4.5 O Conselho Nacional do Desporto (CND) e o poder regulatório do Estado 

 4.6 São Paulo retoma o título – 1941 

4.7 São Paulo bicampeão – 1942 

 4.8 Os primeiros questionamentos – 1943 

 4.9 O bicampeonato do DF – 1944 

       O calendário inviabiliza o campeonato em 1945 

        

 

 

 



 
 

26 

 

CAPÍTULO 1: OS ANTECEDENTES: 1901 – 1920 

SUMÁRIO 

1.1 Os primeiros confrontos entre Rio de Janeiro e São Paulo.................................27 

1.2 As taças em disputa................................................................................................29 

       A Taça Brazil..........................................................................................................29 

       A Taça Rio – São Paulo (Correio da Manhã)......................................................30 

       A Taça Rodrigues Alves e os troféus Fuchs e Hebe.............................................36 

1.3 A competição nas páginas dos jornais: Rio vs. S. Paulo.....................................51 

1.4 Conclusão................................................................................................................60 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

27 

 

1.1 – Os primeiros confrontos entre Rio de Janeiro e São Paulo 

A noção de Campeonato Brasileiro de futebol está presente desde os primórdios da 

organização do esporte no Brasil. Antes mesmo da criação, em 1901, da primeira federação ou 

liga, a Liga Paulista de Foot-Ball (LPF), e do primeiro campeonato estadual, o paulista de 1902, 

a expressão “campeão brasileiro” já havia sido utilizada. 

O desenvolvimento do futebol organizado, de acordo com as regras da Football 

Association7 começou em São Paulo, cidade natal de Charles Miller, considerado o introdutor 

do esporte no Brasil, líder dos primeiros organizadores das partidas entre equipes de futebol no 

país. No primeiro ano do século XX, a capital paulista já tinha cinco equipes consideradas as 

precursoras dos primeiros torneios oficiais: São Paulo Athletic Club (SPAC), fundado em 1988, 

iniciou a prática em 1896; a Associação Mackenzie College, em 1898; o Sport Club 

Internacional e o Sport Club  Germânia, em 1899; o Club Athletico Paulistano, em 1900. Os 

amistosos entre essas equipes eram comuns, mas já havia conversas para a formação da LPF, 

com o objetivo de  organizar um campeonato, o que viria a acontecer em 14 de dezembro de 

1901, sendo fundadores os cinco clubes acima (MAZZONI, 1950, p. 28).  

No Rio de Janeiro, no mesmo ano, o carioca Oscar Cox conseguiu organizar a primeira 

partida oficial, ou seja, de acordo com as citadas regras. Ao contrário de Miller, que em quatro 

meses organizou o pioneiro encontro entre dois times de futebol8, em São Paulo e no Brasil, 

Oscar esperou cerca de quatro anos para alcançar o mesmo feito. Em 21 de setembro de 1901, 

formou um time de rapazes brasileiros que foi a Niterói enfrentar um time de sócios, todos 

ingleses, do Rio Cricket and Athletic Associaton, localizado naquela cidade9. Uma audiência 

de 15 espectadores (NAPOLEÃO, 2003, p. 5) assistiu ao empate de 1 a 1, para decepção do 

cronista do Correio da Manhã quando noticiou sua realização (PEREIRA, 2000, p. 24). Se 

demorou para organizar o primeiro, nos encontros seguintes encarou um calendário de jogos 

digno de um clube da primeira divisão do século XXI: uma semana depois, no dia 28 de 

setembro, o “jogo da volta”, na cidade do Rio de Janeiro, no campo do Paysandu  Cricket Club, 

 
7 Para fins de registrar o pioneirismo na implantação do futebol no Brasil, considero que o mérito vai para os que 
implantaram o jogo de acordo com as regras da Football Association, ou seja, Charles Miller, em São Paulo e no 
Brasil, e Oscar Cox, no Rio de Janeiro. Assim, brincadeiras entre amigos, entre alunos de colégios importantes, 
marinheiros ingleses nas horas de lazer nas praias e outros tipos de ‘jogo de bola’ não são anotados como partidas 
oficiais de futebol. 
8 De acordo com os registros aceitos pelos historiadores, a primeira partida disputada de acordo com as regras da 
FA foi realizada em São Paulo, em abril de 1895, cinco meses depois do retorno de Charles Miller ao Brasil 
(MILLS, 2005, p. 73). 
9 Importante registrar que a partida, reconhecida como a primeira a ser realizada no Rio de Janeiro, foi, na 
realidade, disputada em outra cidade, fora dos limites do então Distrito Federal. 
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e mais um empate, desta vez de 2 a 210; em 12 de outubro, outro empate (NAPOLEÃO, 2003,    

p. 5)11,  cujo resultado não foi registrado pelo jornal (PEREIRA, 2000, p. 25); a seguir, uma 

viagem de trem para São Paulo para dois jogos contra uma seleção formada por jogadores dos 

clubes paulistanos, realizados em 19 e 20 de outubro de 1901. Foram cinco jogos em quatro 

semanas.  

Com o objetivo de continuar a prática do futebol e encontrar novos adversários, Oscar 

Cox entrou em contato com René Vanorden, jogador do E. C. Internacional de São Paulo 

(MAZZONI, 1950, p. 27; FERNANDEZ, 2016, p. 85) para planejarem jogos entre os 

praticantes do esporte nas duas cidades. A equipe formada para enfrentar o Rio Cricket foi à 

capital paulista para disputar dois jogos, num fim de semana, contra o São Paulo Team, 

composto por integrantes dos clubes de futebol paulistanos. Destaques para Charles Miller, 

pelos paulistas, e Oscar Cox, pelos cariocas. Os dois jogos foram disputados no campo do São 

Paulo Athletic Club, na rua Consolação 125, e terminaram, como os três anteriores dos cariocas, 

empatados: 2 a 2 e 0 a 0.  

O clima foi de confraternização entre os jogadores das duas cidades, integrantes das 

classes altas que compunham a primeira geração dos praticantes do jogo no país. Após o 

primeiro jogo, segundo noticiou O Commercio de São Paulo, “teve lugar na Rotisserie 

Sportsman um jantar íntimo, oferecido pelos rapazes daqui aos do Rio”12. Após a segunda 

partida, a delegação carioca fez uma leve refeição no mesmo local e dirigiu-se à Estação do 

Norte, localizada no bairro do Brás, onde a aguardavam vários dos atletas paulistanos13. A 

rivalidade entre as duas cidades, responsável por vários conflitos nos anos seguintes, ainda não 

havia aparecido. 

A liga paulista ainda não tinha sido criada, assim como não havia clubes de futebol no 

Rio de Janeiro, mas já havia o conceito de ‘Campeonato Brasileiro’. A competição foi exaltada 

pelo redator de O Commercio de São Paulo ao escrever, na matéria sobre a segunda partida, 

que “o campeonato de football Brasil-1901 ainda não ficou decidido este ano”, e comunicar 

que existia a ideia da disputa da “Taça de Honra que será entrega ao club ou ‘jogadores-unidos’ 

 
10 Correio da Manhã, 03/10/1901, coluna Sport. Disponível em: https://memoria.bn.br. Acesso em 02/02/2021. 
11 Realizadas nas dependências do Paysandu, estas seriam as duas primeiras partidas de futebol disputadas na 
cidade do Rio de Janeiro. Oscar Fox, e seus familiares, eram sócios do Paysandu, que, na época, não praticava 
futebol, mas tinha um campo de Rugby, provável palco dos dois jogos. O Paysandu formou, nos anos seguintes, o 
seu time de futebol e foi campeão da cidade em 1912. 
12 O Commercio de São Paulo, 20/10/1901, p. 1. Disponível em https://memoria.bn.br. Acesso em 02/02/2021. 
13 Foto do encontro das duas delegações está em MAZZONI, 1950, p. 20 – 28, que descreve as duas partidas. 
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do estado que por três anos seguidos ganharem o campeonato de football”.14 Leonardo Pereira 

(2000, p. 28) registra o destaque à excursão dos cariocas nos jornais Correio da Manhã e Jornal 

do Brasil, do Rio de Janeiro.  

 

1.2 – As taças em disputa 

A ideia de um campeonato nacional de futebol continuou presente, mesmo com a 

implantação do Campeonato Paulista, em 1902, e com a fundação, no Rio de Janeiro, dos 

primeiros clubes dedicados ao futebol, entre 1902 e 1904. Em julho de 1905 (PEREIRA, 2000, 

P.63), é criada, no Distrito Federal (DF), a Liga Metropolitana de Football (LMF) para 

organizar o campeonato metropolitano, para os primeiros e segundos quadros.  

 

A Taça ‘BRAZIL’ 

Antes de realizar seus primeiros torneios, a LMF anunciou, conforme publicado no Guia 

de Football 1906 (CARDIN e FONSECA, 1906, in: GAMBETA, org., 2014, p. 95-96), que 

“está definitivamente instituído o Campeonato Brasileiro de Football sob a direção da Liga 

Metropolitana”. Pelo regulamento, “a esse campeonato só poderão concorrer as Ligas dos 

Estados da República reconhecidas pela Liga Metropolitana (...) que se farão representar por 

um scratchteam”15. A seleção campeã seria premiada com uma “riquíssima Taça denominada 

Brazil”, oferta do presidente da República, Rodrigues Alves.   

A disputa ocorreu em 1907, envolvendo as associações carioca e paulista, sem a 

participação da Liga Bahiana de Sports Terrestres (LBST), criada em 1904 e organizando o 

campeonato estadual desde 1905. A primeira partida foi em São Paulo, no Velódromo, em 25 

de agosto, terminando com a vitória paulista por 4 a 1. Após o jogo, repetiu-se o cerimonial dos 

jogos de 1901, com um “lauto banquete”16 na Rotisserie Sportsman oferecido pelos anfitriões 

e bota-fora por ocasião do embarque da delegação visitante na Estação do Norte. O segundo 

jogo foi no Rio de Janeiro, no campo do Fluminense, em 12 de outubro, e terminou com nova 

vitória paulista, desta vez por 1 a 0.  

Esta única edição da Taça Brazil foi responsável por uma das primeiras desavenças entre 

as duas principais ligas do país. A razão para a mágoa paulistana está na taça, jamais entregue 

ao time campeão. Nenhum dos jornais consultados, das duas cidades, noticiou sobre o tema, ou 

 
14 O Commercio de São Paulo, 21/10/1901, disponível em https://memoria.bn.br/. Acesso em 02/02/2021 
15 A tradução para scratchteam seria escrete. No caso, uma seleção estadual. 
16 O Paiz, 29/08/1907. Disponível em https://memoria.bn.br/. Acesso em 03/02/2021. 
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mesmo confirmou que a Taça chegou a ser produzida e ofertada por Rodrigues Alves, 

presidente em 1906 ou Afonso Pena, presidente em 1907. Segundo Antônio Figueiredo, “esse 

campeonato deu em nada. Não se disputou no ano seguinte (...) Muitas intrigas se teceram. Os 

jornais não dizem coisa alguma (...) São Paulo se desgostou com o fato de não ter sido entregue 

o troféu prometido” (FIGUEIREDO, 1918, in: GAMBETA, org., 2014, p. 288).  

Quando o segundo jogo foi realizado, a Liga Metropolitana de Sports Athleticos17 

(LMSA) estava numa profunda crise, que acabou levando à sua dissolução. O Campeonato 

Metropolitano havia se encerrado, no final de setembro, num impasse a respeito dos critérios 

de desempate, uma vez que Botafogo e Fluminense haviam terminado com o mesmo número 

de pontos; e uma assembleia geral extraordinária, convocada em 04 de novembro para decidir 

a questão, acabou em discussões que levaram ao fim da entidade (FERNANDEZ, 2016, p. 112 

e 113; NAPOLEÃO, 2006, p. 84 e 85). Em 1908, uma nova liga foi formada, com o mesmo 

nome, mas sem se reconhecer como sucessora da anterior (CASTRO, 1951, p. 36)18. Como a 

LMSA original era a organizadora da Taça ‘Brazil’, seu encerramento contribuiu para a pouca 

atenção dedicada à vitória paulista.  

 

A Taça Rio-São Paulo ou Correio da Manhã 

Em outubro de 1913, o matutino carioca Correio da Manhã ofereceu a Taça Rio-São 

Paulo para  ser disputada, anualmente, entre os escretes carioca e paulista. O objetivo, segundo 

o jornal, era definir “a qual deles pertence a supremacia do football no Brasil, pois é sabido que 

aqui e em S. Paulo é que melhor se joga o atraente sport association”19 . Na justificativa que 

enviou à LMSA, um alinhamento às temáticas da época que preconizavam a educação física e 

o esporte como instrumentos importantes na formação da cidadania. Era intenção do matutino 

“ser um dos propagadores da utilidade do foot-ball para o êxito da educação física dos 

brasileiros”20. 

O regulamento, proposto pelo jornal e aceito pelo conselho da LMSA, determinava que: 

 

17 Em janeiro de 1907, a LMF havia alterado seu estatuto e sua denominação para englobar outras modalidades 
esportivas, como o Tênis e o Cricket (Gazeta de Notícias, 31/01 e 28/02/1907). 
18 Alceu de Castro, em seu livro Futebol no Botafogo – 1904 a 1950, registra que as súmulas ou mesmo os dados 
a respeito dos jogos do campeonato de 1907 não estavam sob a guarda da nova liga. O torneio de 1907 ficou sem 
campeão até 1996, quando a Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro (FERJ) declarou Botafogo e 
Fluminense campeões, medida reconhecida pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD).  
19 Correio da Manhã, 02/10/1913. Disponível em: https://memoria.bn.br/. Acesso em 06/02/2021. 
20 Correio da Manhã, 02/10/1913. Disponível em: https://memoria.bn.br/. Acesso em 06/02/2021 
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• Seriam duas partidas por ano, uma em cada cidade. Em caso de empate, um 

terceiro jogo seria disputado no estado que tivesse a posse da taça. 

• A seleção que conquistasse a Taça por três vezes consecutivas ficaria com a 

posse definitiva do troféu. 

• As rendas dos jogos seriam divididas entre as duas ligas responsáveis pelas 

seleções. 

• A organização caberia à LMSA, em acordo com “a associação ou associações 

congêneres da capital do estado de São Paulo” 21. 

Tal ressalva era necessária pois, naquele ano, um conflito entre o Paulistano e a LPF 

ocasionou uma cisão entre os principais clubes paulistanos, com a criação da Associação 

Paulista de Sports Athleticos (APSA). Na base da discórdia, razões econômicas e políticas, 

como salienta Renato L. Fernandez: dois grupos “com as mesmas concepções” lutavam “pelo 

domínio do futebol em São Paulo” (FERNANDEZ, 2016, p. 128). 

Na briga entre as duas organizações paulistas, conquistar apoio externo era fundamental. 

Ainda inexistia uma entidade nacional, de forma que o principal apoio a ser conquistado seria 

o da LMSA. A LPF tomou a iniciativa em maio, quando enviou uma comissão ao Rio de Janeiro 

para entendimentos com a direção da liga carioca. O principal ponto do acordo era a proibição 

de excursões de clubes cariocas a São Paulo, enquanto permanecesse a cisão22. Os amistosos 

interestaduais e internacionais eram uma das principais fontes de receita dos clubes, 

principalmente no caso do Paulistano, naquele ano em que o número de jogos contra clubes 

paulistas tinha diminuído em função da separação (FERNANDEZ, 2016). Por outro lado, se 

estivesse vigorando por ocasião da disputa da taça, o jogo em São Paulo estaria inviabilizado, 

pois a proibição incluía a seleção estadual. 

Ao aprovar a proposta de regulamento enviada pelo Correio da Manhã, o Conselho 

Diretor da LMSA enviou correspondência às duas ligas paulistas, comunicando que a proibição 

de viagens de times cariocas a São Paulo estava revogada. Na mesma decisão, a LPF foi a 

escolhida para formar a seleção paulista, a mesma que “bateu os argentinos”23. Um combinado 

formado pelos clubes filiados à LPF havia feito uma excursão, em agosto, a Buenos Aires para 

três jogos contra um combinado da Associação Argentina de Futebol (AAF). Foram duas 

 
21 Correio da Manhã, 02/10/1913. Disponível em: https://memoria.bn.br/. Acesso em 06/02/2021.  
22 Correio da Manhã, 15/10/1913. Disponível em: https://memoria.bn.br/. Acesso em 07/02/2021. 
23 Correio da Manhã, 16/10/1913. Disponível em: https://memoria.bn.br/. Acesso em 07/02/2021. 
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derrotas, 2 a 1 e 2 a 0, e uma surpreendente vitória de 2 a 0 (MELLO, 2011). Este último 

resultado, somado à excelente repercussão com o comportamento da delegação brasileira nas 

visitas e recepções oferecidas pelas autoridades locais24, deram à LPF o prestígio necessário 

para ser a escolhida para o primeiro ano da disputa. 

Em 16 de novembro de 1913, uma edição teste, com uma única partida no Rio de Janeiro, 

no campo do Fluminense, terminou empatada, sem gols. O Correio da Manhã deu grande 

destaque ao confronto nas suas edições anteriores ao dia do encontro e o público correspondeu. 

A matéria do dia seguinte ao jogo25 descreve o sucesso da iniciativa e estima uma audiência de 

10.000 espectadores, com fotos mostrando o público espremido nas lotadas arquibancadas e 

gerais do campo do Fluminense. 

Para Tomás Mazzoni, “foi o primeiro jogo de uma série de ouro, que levou a rivalidade 

paulista x carioca ao máximo (...) podendo se afirmar (...) que a competição que a Taça Correio 

da Manhã fez surgir, serviu definitivamente para a inflamação do futebol no Brasil” 

(MAZZONI, 1950, p. 89 e 90).  Antônio Figueiredo também ressalta a competição como um 

marco da expressiva superioridade paulista no período, com sabor de superação, pois a trajetória 

recente das equipes dos clubes das duas cidades indicava um domínio carioca, o que vinha 

sendo alardeado pela imprensa da capital federal. Tais artigos, na opinião do jornalista, 

“fizeram com que todas as energias adormecidas se despertassem”(FIGUEIREDO, 1918, in: 

GAMBETA, org., 2014, p. 400) e fossem importante fator de motivação para as futuras vitórias 

paulistas.  

Em 1914, na segunda edição da Taça Correio da Manhã, a situação política havia 

mudado, provocando uma mudança de postura da LMSA que se aproximou da APSA em busca 

de uma aliança que garantisse ao seu grupo político o comando da gestão esportiva no país 

(SARMENTO, 2006, p. 4). Tem sido impossível afirmar ao certo quem tomou a iniciativa, pois, 

no mesmo período de entendimentos entre a liga carioca e a dissidente paulista, a LPF procurava 

ampliar sua influência na gestão do futebol brasileiro, usando como arma o prestígio conseguido 

devido ao sucesso da excursão à Argentina no ano anterior (RIBEIRO, 2000, p. 120 e 121). Se, 

então, tal feito havia sido fundamental para a escolha da sua seleção para representar São Paulo 

na primeira disputa da Taça, no ano seguinte pode ter contribuído para reverter a situação, ao 

ameaçar a hegemonia política da organização carioca.  

 
24 O Estado de São Paulo, 20/08/1913, p. 7. 
25 Correio da Manhã, 17/11/1913. Disponível em https://memoria.bn.br/. Acesso em 05/02/2021. 
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Uma comissão de dirigentes da LMSA, liderada pelo ex-presidente Álvaro Zamith, 

reuniu-se, no início de abril, em São Paulo, com a direção da APSA para estabelecer um acordo 

de “reconhecimento mútuo”26 entre as duas entidades. Este acordo formou a base para a 

criação, em junho do mesmo ano, da Federação Brasileira dos Esportes (FBE) e do Comitê 

Olímpico Brasileiro (COB). A meta era participar dos próximos Jogos Olímpicos, previstos 

para 1916, razão pela qual a estruturação do COB teve prioridade num primeiro momento 

(SARMENTO, 2006, p. 7).  

A FBE foi a responsável pela organização dos primeiros jogos da seleção brasileira: em 

julho, a vitória de 2 a 0 sobre o clube inglês Exeter City, no Rio de Janeiro; e, em setembro, os 

primeiros dois jogos contra uma seleção, a argentina, em Buenos Aires, com uma derrota de 3 

a 0 num amistoso e uma vitória de 1 a 0, válida pela Copa Roca, a primeira conquista da nossa 

seleção. 

A primeira edição da Taça Rio-São Paulo, considerando a anterior como um teste, foi 

disputada em datas próximas as dos jogos da seleção brasileira. O regulamento foi alterado, a 

ressalva do original não era mais necessária, e agora a Taça seria jogada “entre 

equipes...representantes da Liga Metropolitana de Sports Athleticos e da Associação Paulista 

de Sports Athleticos”27, que era então a instituição paulista reconhecida pela liga carioca.  

O primeiro jogo, em 8 de junho, no campo do Fluminense, terminou com um empate de 

1 a 1. Em 30 de agosto, a seleção paulista venceu, no Velódromo, campo do Paulistano, por 4 

a 2, com uma ótima atuação do centromédio Rubens Salles, autor de dois gols dos paulistas. 

Além de Rubens, mereceram destaque o goleiro carioca Marcos, e o centroavante paulista 

Friedenreich.    

A conquista encheu a sociedade paulistana de orgulho. Para O Estado de São Paulo, no 

final do jogo “as aclamações por essa ocasião atingiram o delírio. O campo foi invadido pelo 

povo e Rubens saiu de lá carregado em triunfo”28. Para Mazzoni (1950, p. 94), “os jogos Rio 

vs. S. Paulo de 1914 (...), deram um impulso decisivo ao futebol interestadual, e a rivalidade 

entre paulistas e cariocas encontrou sua grande válvula”.  

Em 1915, o confronto político teve novos movimentos. Em março, a LPF liderada por 

Mário Cardin e “com o apoio de times do Paraná e do Rio Grande do Sul” (SARMENTO, 2003, 

p. 8) lançou as bases para a criação de uma organização nacional, exclusiva para o futebol. A 

 
26 Relatório da APSA, 1914, citado em Mazzoni, 1950, p.91. 
27 Correio da Manhã, 30/05/1914. Disponível em https://memoria.bn.br/. Acesso em 09/02/2021. 
28 O Estado de São Paulo, 31/08/1914, p. 4. 
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seguir,  Cardin aproveitou bem as boas relações da liga com as associações nacionais da 

Argentina e do Uruguai, conseguindo o apoio das duas. Em agosto, a Federação Brasileira de 

Futebol (FBF) foi criada e solicitou sua filiação à FIFA. As tentativas para uma fusão com a 

APSA e um entendimento com a LMSA a respeito da entidade nacional fracassaram, segundo 

Mazzoni (1950, p. 106), “devido a intransigência de ambas as partes”. O conflito apressou a 

formalização do estatuto da FBE, o que ocorreu em novembro (SARMENTO, 2003), seguido 

de um idêntico pedido de filiação à FIFA, que, sem desenvolver suas atividades normalmente, 

em função da I Guerra Mundial, não se posicionou (GAMBETA, 2013, p. 372). A luta pelo 

comando da gestão esportiva no país, que começara em São Paulo, ganhava uma dimensão 

nacional, com componentes internacionais. 

Em maio, na comunicação que enviou a clubes e associações de futebol em todo o país 

sobre a constituição  da FBF, a LPF informava que a nova associação nacional teria como 

objetivo “congregar todas as ligas ou clubes a fim de fazer disputar o Campeonato Brasileiro 

de Football” (apud MAZZONI, 1950, p. 105). Mesmo sem definir, certamente por razões 

políticas, o perfil dos participantes, a ideia de um campeonato nacional era um instrumento para 

atrair adesões à nova liga. 

Nesse cenário, a segunda edição da Taça Rio – São Paulo voltou a atrair a atenção, em 

especial devido ao desenrolar dos dois últimos dos três jogos realizados no período. Pelo 

regulamento, o primeiro deles deveria ser na casa do atual campeão, assim como o terceiro, no 

caso de empate em pontos nos dois primeiros encontros. Assim, em 27 de junho, no Velódromo, 

o selecionado paulista, organizado pela APSA, derrotou o carioca por 2 a 1, num confronto de 

muito equilíbrio. Os cariocas retornaram à capital com esperanças de melhor sorte na revanche, 

marcada para 3 de outubro.   

Nesse jogo, o Correio da Manhã estimou um público entre oito e dez mil  presentes ao 

campo da rua Guanabara, do Fluminense. “Um aspecto surpreendente, nunca visto até os nossos 

dias”,29 segundo o redator do noticioso. A vitória de 5 a 2 sobre os campeões foi considerada 

um grande feito, indicando grandes chances de sucesso na partida desempate, enquanto, do lado 

paulista, a goleada sofrida serviu de lição. Realizado em 7 de novembro, o terceiro jogo 

terminou com uma estridente goleada de 8 a 0 para a seleção paulista, que exultou a torcida e a 

imprensa de São Paulo, na medida em que não deixava mais dúvidas a respeito de onde se 

 
29 Correio da Manhã, 04/10/1915. Disponível em https://memoria.bn.br/. Acesso em 10/02/2021 
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jogava o melhor futebol do país. Foi o último evento esportivo realizado no Velódromo, campo 

do Paulistano, demolido para abertura de uma rua e loteamento do terreno. 

 Em 1916, a conjuntura internacional acabaria provocando a conciliação entre os dois 

grupos de dirigentes em luta. A I Guerra Mundial impediu a realização dos Jogos Olímpicos 

previstos para o ano, mas, na América do Sul, a Argentina planejava um torneio sul-americano 

para comemorar o centenário de sua independência. Com o assentimento da Associação 

Uruguaia de Futebol (AUF) a Associação Argentina de Futebol (AAF) enviou “ofícios 

conjuntos para a LPF e a LMSA, solicitando a presença de uma equipe montada pelas duas 

entidades” (SARMENTO, 2006, p. 11). A seguir foi a vez da AUF enviar correspondências 

para as entidades brasileiras, incentivando-as a resolver a questão.  

Wilson Gambeta destaca a importância do futebol para ajudar a distender as relações 

diplomáticas entre o Brasil e a Argentina, no início da década de 1910, período não por 

coincidência rico de encontro entre equipes dos dois países (GAMBETA, 2013, p. 284 – 288). 

Esse contexto permanecia, quando o impasse a respeito da organização brasileira a ser 

reconhecida internacionalmente ameaçou a presença de uma equipe nacional no evento 

argentino. Além disso, havia ramificações e pontos de contato entre os dirigentes esportivos e 

as correntes políticas que também lutavam por espaço dentro do governo de Venceslau Brás 

(1914 – 1918). Para Gambeta, “a FBF era mais uma frente de oposição, entre as tantas 

levantadas pelos republicanos históricos de São Paulo” (GAMBETA, 2013, p.373).  

Assim, o apelo dos organismos do futebol da região do rio da Prata surtiu efeito e, em 

junho de 1916, o ministro das Relações Exteriores, Lauro Muller, coordenou um acordo entre 

os disputantes que resultou no fim da FBE e da FBF, “substituídas pela Confederação Brasileira 

de Desportos (CBD)” (SARMENTO, 2016, p. 12). O protocolo de entendimentos também  

recomendava um esforço dos responsáveis pelo futebol paulista no sentido de buscar uma fusão 

entre a APSA e a LPF. Os desdobramentos, nos meses seguintes, de tal acordo mostraria uma 

expressiva vitória da FBE e dos dirigentes do futebol do Rio de Janeiro (GAMBETA, 2013, p. 

376; FERNANDEZ, 2016, p. 132), que passaram, com a escolha de Arnaldo Guinle, presidente 

do Fluminense, para ocupar a presidência da CBD, a comandar a política nacional dos esportes. 

Em São Paulo, em janeiro de 1917, “um acordo permitiu que a LPF fosse absorvida pela APSA, 

sem pré-condições” (GAMBETA, 2013, p. 376). Não foi uma fusão ou conciliação, mas uma 

submissão.  



 
 

36 

 

O Sul-Americano foi realizado em julho, com uma razoável participação da Seleção 

Brasileira30. Em agosto e setembro, São Paulo conquistou definitivamente a Taça Rio – S. 

Paulo, ou Correio da Manhã, ao vencer pela terceira vez consecutiva a disputa anual com a  

seleção carioca. No primeiro jogo, em São Paulo, agora no campo da Chácara da Floresta, mais 

uma goleada dos locais, desta vez por 5 a 0. Na partida de volta, no Rio de Janeiro, outra vitória, 

por 3 a 1. A expectativa pela posse do troféu gerou interesse suficiente para organização de uma 

excursão de torcedores, sócios dos clubes filiados à APSA, ao Rio de Janeiro, com o objetivo 

específico de assistir ao encontro no campo da rua Guanabara (DUARTE, 2012, p 61). Um 

“carro especial ligado ao noturno de luxo”31 saiu da Estação da Luz, em São Paulo no dia 23 

de setembro e retornou na noite do dia seguinte. A procura por passagens foi grande e, para 

atendê-la, a Central do Brasil colocou um segundo carro na composição.  

A pergunta feita pelo Correio da Manhã, ao lançar o torneio em 1913, foi respondida 

sem margem de dúvidas: “a supremacia do football no Brasil” era paulista. Considerando a 

edição teste no primeiro ano, foram oito jogos, com cinco vitórias de São Paulo, contra uma do 

Distrito Federal, com dois empates; 25 gols da equipe bandeirante contra 10 dos cariocas. 

 

A Taça Rodrigues Alves e os troféus Fuchs e Hebe 

O sucesso da competição Rio – S. Paulo incentivou ligas, imprensa e torcedores a darem 

continuidade ao confronto entre as seleções das duas principais entidades federativas do futebol 

brasileiro. O Correio Paulistano, de 08 de fevereiro de 1917, informava que “muitas taças 

foram oferecidas”32, das quais três foram aceitas pelas entidades responsáveis pela organização. 

A primeira, e mais importante, era a Taça Rodrigues Alves, uma homenagem ao ex-presidente 

da República (1902 – 1906) e do estado de São Paulo (1912 – 1916), recém-eleito senador e 

futuro candidato à presidência da República em 1918. O troféu foi oferecido pelo presidente do 

estado de São Paulo, Altino Arantes, cujo desejo de se vincular à popularidade crescente do 

futebol e dos desafios anuais entre Rio de Janeiro e São Paulo era evidente.  

Outros dois prêmios, a Taça Fuchs e o Bronze Hebe33, foram ofertados por empresas, 

uma de São Paulo e outra do Rio de Janeiro. A Casa Fuchs, de Jorge Fuchs, era um amplo 

estabelecimento comercial, localizado no centro da cidade, especializado em artigos de couro; 

 
30 Nossa seleção terminou em terceiro lugar, depois de dois empates por 1 a 1 com chilenos e argentinos e uma 
derrota de 1 a 0 para os uruguaios, campeões do torneio. 
31 Correio Paulistano, 24/09/1916. Disponível em https://memoria.bn.br/. Acesso em 17/02/2021.  
32 Correio Paulistano, 08/02/1917. Disponível em https://memoria.bn.br/. Acesso em 13/02/2021. 
33 Correio da Manhã, 01/02/1917. Disponível em https://memoria.bn.br/. Acesso em 13/02/2021 
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produtos para montaria e carruagens; brinquedos; fantasias; e artigos esportivos, incluindo uma 

livraria e uniformes dos times de futebol (MELLO, 2017) e de remo da cidade34. O Bronze  

Hebe era uma escultura, de autoria do artista Luca Madrassi, oferecida pelo São Cristóvão 

Athletico Club, do Rio de Janeiro, com o nome de Prêmio Moinho de Ouro. O moinho era 

propriedade de Adolfo Freire, sócio da agremiação e um dos financiadores da compra do terreno 

onde o clube havia construído seu estádio em 1916 (QUADROS, 2004, p. 31). A escultura foi 

doada ao clube por Freire35. 

Para conciliar tantos troféus, sem melindrar dirigentes e apoiadores, a APSA e a LMSA 

decidiram realizar duas competições anuais. A primeira, tendo como prêmio a Taça Rodrigues 

Alves, cujo prestígio político merecia atenção exclusiva. Na segunda, seriam concedidos ao 

escrete vencedor os dois troféus, ou seja, a Taça Fuchs e o bronze Hebe36. Embora o 

oferecimento de taças para desafios e festividades diversas seja uma característica do período37, 

a importância desse confronto pode ser avaliado pelo peso dos patronos: um dos jornais mais 

importantes do Rio de Janeiro, o Correio da Manhã; o presidente do maior estado da federação; 

duas empresas que comercializavam produtos de consumo popular. Todos desejosos em 

associar seus nomes ao encontro mais importante de um futebol cada vez mais prestigiado e 

reconhecido. 

A nova série de competições começou em 24 de junho de 1917, em partida válida pelos 

troféus Fuchs e Hebe. O primeiro jogo do torneio foi realizado no campo do São Cristóvão, 

conforme proposta do clube ao oferecer a escultura como prêmio38. Mais uma vitória paulista, 

desta vez por um apertado 1 x 0, gol de Amílcar. Mesmo desfalcado de Friedenreich, o time de 

São Paulo apresentava, além de Amílcar, Heitor, Neco e Arnaldo, estrelas da Seleção Brasileira 

nos anos seguintes. Do lado carioca, Mazzoni (1950, p. 117) destacou a presença de Monteiro, 

do Andarahy, o primeiro jogador negro a atuar pela seleção do Rio de Janeiro. O atleta viria a 

morrer tuberculoso em fevereiro de 1919 (QUADROS e DIOGO, p. 72). 

Friedenreich não jogou no primeiro jogo, nem jogaria nos dois seguintes, válidos pela 

Taça Rodrigues Alves, por divergências com a APSA. No final de 1916, o atleta acertou sua 

 
34 Correio Paulistano, 13/02/1917. Disponível em https://memoria.bn.br/. Acesso em 13/02/2021.  
35 Gazeta de Notícias, 24/06/1917. Disponível em https://memoria.bn.br/.Acesso em 16/02/2021. 
36 Este confronto ficou conhecido como ‘Fuchs e Hebe’. 
37 Entre várias taças colocadas em jogo, chama a atenção a Taça Nilo Peçanha, então presidente do Estado do Rio, 
instituída pela Liga Sportiva Fluminense para ser jogada entre os escretes de Campos e de Niterói. Gazeta de 
Notícias, 13/12/1916. Disponível em https://memoria.bn.br/. Acesso em 14/02/2021. 
38 Gazeta de Notícias, 06/06/1917. Disponível em https://memoria.bn.br/.Acesso em 16/02/2021. 
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transferência para o Paulistano, pelo qual atuou em alguns amistosos entre outubro de daquele 

ano e março de 1917. Porém, pouco antes do início do campeonato paulista, o Ypiranga 

reclamou sua inscrição, com o suposto apoio da associação (DUARTE, 2012, p. 66). O 

Paulistano não impôs resistência e o atacante foi, contra a sua vontade, jogar o campeonato pelo 

antigo clube. Quando foi convocado para integrar a seleção paulista, se negou a participar, 

resistiu às pressões, do Ypiranga e da liga, ficando de fora da seleção até o fim do campeonato 

estadual. É interessante notar que o assunto não era abertamente discutido na imprensa paulista. 

O Correio Paulistano, por exemplo, publicava que “...mais uma vez, desinteligências internas, 

elevadas à categoria de questões de honra, (...) levam ao campo nosso ‘scratch’ imperfeito, 

privando-o do concurso de elementos que nele teriam lugar de destaque”39. Já Mazzoni (1950, 

p. 116) registra a ausência de “craques do Paulistano, por razões várias entre os jogadores e seu 

clube com a APSA, mas ressalta que “não fizeram falta porque havia abundância de jogadores 

de classe, em São Paulo”.   

O jogo da volta pelo confronto Fuchs e Hebe seria disputado somente no final do ano. 

Até lá, os dois encontros pela Taça Rodrigues Alves, com mais prestígio, aconteceram. Nova 

taça, história repetida: em 29 de julho, no Parque Antártica, outra goleada de São Paulo, agora 

por 7 x 1, com um público estimado em 8.000 espectadores (DUARTE, 2012, p 67). Havia um 

clima antecipado de pessimismo na delegação carioca, certamente provocado pelos últimos, e 

nada animadores, resultados  dos confrontos, especialmente quando realizados em São Paulo. 

A Gazeta de Notícias de 29 de julho registrou que a partida da “representação da Liga 

Metropolitana”, na estação da Central do Brasil, foi pouco prestigiada. Para o jornal, “notava-

se em todas as fisionomias (...) uma tristeza que muito significava a pena que tinham (...) do 

insucesso da nossa representação” . No dia seguinte, uma pequena nota informava o resultado; 

dois dias depois, o jornal criticava a organização do time e os jogadores, acusados de não ter 

“amor à terra em que habitam”, além de pouca disposição para treinos40. 

O segundo jogo da Rodrigues Alves foi em 19 de agosto, em General Severiano, campo 

do Botafogo. Depois de cinco derrotas seguidas, em diferentes torneios, para a seleção paulista, 

os cariocas conseguiram um empate de 3 a 3, o suficiente para São Paulo ficar com a posse 

transitória da taça. 

 
39 Correio Paulistano, 25/07/1917. Disponível em https://memoria.bn.br/. Acesso em 17/02/2021. 
40 Gazeta de Notícias, 29 e 30/07; 01/08/1917. Disponíveis em https://memoria.bn.br/. Acesso em 17/02/2021. 
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A temporada de 1917 terminou com a realização da segunda partida pelos troféus Fuchs 

e Hebe, em São Paulo, no dia 25 de dezembro. A data foi marcada por um evento esportivo, ou 

seja, a inauguração do novo campo do C. A. Paulistano, no Jardim América, que O Estado de 

S. Paulo definiu como “o renascimento do Paulistano”41. A Taça Fuchs e o Bronze Hebe 

ficaram com São Paulo. O placar foi, mais uma vez, dilatado a favor dos paulistas, desta vez 

por 9 a 1, a maior goleada do confronto entre as duas seleções, mas com uma diferença de gols 

não muito superior aos 8 a 0 de 1915, ou aos 7 a 1 de julho daquele ano. Para piorar a situação 

do escrete da capital federal, os desentendimentos entre a APSA e Friedenreich terminaram e o 

centroavante do Paulistano foi a estrela da festa, com quatro gols, entre os quais o primeiro do 

novo estádio. Com Friedenreich, Amílcar e Neco, pela primeira vez juntos, a equipe da APSA 

era muito superior a qualquer time que a Liga Metropolitana de Desportos Terrestres (LMDT)42 

fosse capaz de montar.   

O fato de a seleção carioca ter sido formada por jogadores, na sua maioria, ligados aos 

clubes de menor expressão da cidade foi explorado, posteriormente, para explicar a derrota por 

goleada. Mario Filho usou a data do jogo como justificativa ao explicar a ausência dos 

principais atletas do Rio de Janeiro: “os grandes jogadores, jogadores dos grandes clubes, 

brancos de boas famílias, se recusaram a jogar num dia de Natal, a passar o Natal longe do Rio. 

Tinham família” (RODRIGUES FILHO, 2003, p. 99). Thomaz Mazzoni foi na mesma linha, 

ao afirmar que “a seleção do Rio, devido às questões clubísticas, veio organizada de um modo 

deplorável, com a quase totalidade de jogadores sem projeção, de pequenos clubes” 

(MAZZONI, 1950, p 117). 

O Campeonato Carioca estava em andamento e a data do jogo de fato provocou o pedido 

de dispensa de 14 dos 22 jogadores inicialmente convocados43. Mario Filho cita o exemplo de 

Arlindo, do América, e de Police, do Botafogo, como os únicos atletas dos grandes clubes que 

foram a São Paulo, frisando, no caso do segundo, que não tinha família no Rio e “até se falava 

mal dele”. E conclui: “o escrete ‘sem família’(...) sofreu a maior derrota jamais sofrida por um 

escrete carioca...”(RODRIGUES FILHO, 2003, p. 99).  

A narrativa de Mario Filho para o jogo é um exemplo das abordagens do autor que 

fizeram com que seu clássico livro O negro no futebol brasileiro (RODRIGUES FILHO, 2003) 

 
41 O Estado de S. Paulo, 25/12/1917, p. 8. 
42 Em janeiro de 1917, a entidade da capital federal aprovou novo estatuto e a mudança do seu nome. Ver Gazeta 
de Notícias de 14/01/1917. Disponível em https://memoria.bn.br/. Acesso em 16/02/2021. 
43 Gazeta de Notícias, 11/12/1917, tem a lista dos 22 convocados para o primeiro treino. Disponível em 
https://memoria.bn.br/. Acesso em 19/02/2021. 
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fosse motivo de polêmicas a respeito da sua rigidez histórica44. De fato, como vimos, os 

principais atletas da seleção pediram, e obtiveram, dispensa devido à data do jogo; a delegação 

viajou com 14 jogadores, dos quais nove vinculados aos clubes mais fracos do campeonato 

carioca; e a derrota foi a maior de uma seleção carioca contra a paulista, mas não muito distante 

de outros resultados recentes. Mas há algumas omissões e exageros. 

Do Botafogo, foram, além de Police, Osny e Americano, que ficaram na reserva. Osny 

e Police45 tinham famílias em São Paulo e permaneceram na cidade por alguns dias após o jogo. 

As críticas feitas na imprensa da época à seleção carioca chamaram a atenção para a crônica 

desorganização da LMDT ao montar suas seleções, como frisou o cronista João Carroça, de O 

Imparcial, no dia 21 de dezembro46. Não há referências às origens sociais dos atletas, mas sim 

ao fato de o time não representar o melhor futebol da cidade, o que impediu a reação de surpresa 

verificada nas goleadas anteriores; desta vez, o resultado foi recebido quase como normal. 

1918 tornou-se o ano com maior número de confrontos entre as seleções das duas 

principais ligas do país, mesmo com a paralização dos jogos e dos campeonatos em função da 

pandemia causada pelo vírus influenza, entre outubro e dezembro. Foram cinco, e seriam seis,  

os encontros válidos pelas duas competições em disputa. O jogo desempate, pela Taça 

Rodrigues Alves, foi adiado para 1919. 

A primeira partida, pela Taça Rodrigues Alves, foi realizada em 2 de junho, em São 

Paulo, na Chácara da Floresta. Mais uma vez, o placar final foi favorável à equipe da casa, por 

4 a 2, com dois gols de Friedenreich, um de Neco e outro de Mário. Zezé marcou os dois gols 

dos visitantes que fizeram um jogo mais equilibrado, e terminaram o primeiro tempo com 

vantagem. O Correio da Manhã ressaltou a vitória parcial: “aqui, no Rio, soube-se logo do fato, 

pelo telefone. Os aficionados exultaram”.47 Mas, no segundo tempo, os locais reencontraram 

seu futebol, com destaque para Friedenreich e Neco, viraram o placar e venceram, mas sem 

tirar dos adversários o gosto de ter, depois de muito tempo, feito um bom jogo.  

 
44 Ver artigos de Antônio Jorge SOARES, Estudos Históricos, n 23, 1999; e de Maurício MURAD, Estudos 
Históricos, n 14, 1999.  
45 Francesco Police nasceu na Itália. Jogou no Corinthians entre 1910 e 1916, onde é considerado um “atleta-
fundador”; foi para o Botafogo em 1917 e jogou pelo clube até 1920, atuando em 106 jogos. Disponível em 
https://datafogo.blogspot.com. Acesso em 22/02/2021.  
46 Ver O Imparcial, 21, 25 e 26/12/1917. No último, é citada a reação do jornal O Commercio de São Paulo, de 
25/12. Disponível em https://memoria.bn.br/. Acesso em 22/02/2021  
47 O Correio da Manhã, 03/06/1918, p. 3. Disponível em https://memoria.bn.br/. Acesso em 22/02/2021.   
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O encontro seguinte, em 7 de julho, válido pelos troféus Fuchs e Hebe, aconteceu no 

Rio de Janeiro, no campo do Flamengo, na Rua Paysandu. Depois de sete derrotas e um empate, 

a seleção do DF conseguiu uma vitória por 2 a 1 que empolgou torcedores e imprensa.    

O interesse dos fãs, nas duas cidades, era grande. Em São Paulo, havia uma certa 

apreensão em função de uma ameaça de cisão provocada pelo pedido de desligamento da APSA 

por parte do Palestra Itália. A crise foi debelada, mas não a tempo de possibilitar a presença de 

jogadores do clube, como Bianco. A Casa Lebre, uma importante loja de comércio em geral, 

localizada no Centro de São Paulo, instalou em sua vitrine um grande cartaz, no qual os 

principais lances do jogo eram descritos. As informações chegavam por telefone, direto do 

estádio48, onde foi registrada, pelo Correio da Manhã, a presença de torcedores paulistanos. 

No Rio de Janeiro a reação foi de alegria e alívio. Para o Correio da Manhã, “há cerca 

de três anos que os cariocas não experimentam o júbilo de uma vitória”49. Para ressaltar a 

dificuldade do confronto contra os paulistas, o jornal publicou, no mesmo dia, um quadro 

resumo com os resultados de todos os jogos realizados entre os dois escretes. Incluindo este 

último e os amistosos, eram 21, com 13 vitórias de São Paulo, três do Rio de Janeiro e cinco 

empates. Já em São Paulo, enquanto o Correio Paulistano50 considerou a vitória justa e 

provocada pela falta de treinamento da equipe paulista, O Estado de S. Paulo51 atribuiu a derrota 

aos erros do árbitro a favor do adversário. A rivalidade entre as duas cidades estava retratada 

nas folhas dos principais jornais de ambas, como veremos em tópico a seguir. 

Tais reações ajudaram a aumentar as expectativas para as próximas rodadas das duas 

competições. A APSA, depois da derrota, adiou duas rodadas do seu campeonato para abrir 

espaço ao treinamento do seu escrete, seguindo o exemplo da sua concorrente da capital federal. 

A etapa seguinte, válida pela Taça Rodrigues Alves, aconteceu em General Severiano, no Rio 

de Janeiro, em 4 de agosto; era a revanche do jogo disputado em 2 de junho. A LMDT promoveu 

vários treinos para entrosar o time que entraria em campo, sem interromper seu campeonato.  

A seleção do DF voltou a vencer, agora por 3 a 2, a primeira sequência de duas vitórias 

alcançada pelos cariocas na história do confronto. O destaque foi o centroavante Welfare, um 

inglês artilheiro do Fluminense, autor de dois gols, responsáveis pela virada da sua equipe que 

 
48 Correio Paulistano, 06/07/1918. Disponível em https://memoria.bn.br/. Acesso em 23/02/2021. 
49 Correio da Manhã, 08/07/1918, p. 5.  Disponível em https://memoria.bn.br/. Acesso em 23/02/2021. 
50 Correio Paulistano, 08/07/1918, p. 2. Disponível em https://memoria.bn.br/. Acesso em 23/02/2021. 
51 O Estado de S. Paulo, 08/07/1918, p. 4 e 6. 
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perdia por 2 a 1. O escrete da LMDT tinha, agora, vantagem na disputa dos troféus Fuchs e 

Hebe, enquanto havia igualdade de uma vitória para cada lado na Taça Rodrigues Alves.  

A situação encheu de júbilo a torcida e a imprensa cariocas, incentivou a polêmica entre 

os principais jornais das duas cidades e determinou a necessidade de uma preparação cuidadosa 

e dedicada, principalmente por parte da LMDT, para os próximos encontros, a serem realizados 

na capital paulista. Em 1º de setembro, na Chácara da Floresta, o segundo jogo pela Fuchs e 

Hebe foi precedido de grande expectativa. 

Do lado paulista, o ambiente viveu momentos de tensão em função do afastamento do 

meia Neco e do goleiro Casemiro, ambos do Corinthians. Os dois perderam o embarque da 

delegação de S. Paulo para o Rio no jogo de 4 de agosto, e as explicações não foram 

consideradas adequadas, tanto por parte da APSA quanto pelo clube. Casemiro, que era o 

goleiro reserva, alegou ter desistido do embarque por não se sentir importante para o time; Neco 

argumentou que foi ludibriado pelo próprio Casemiro e perdeu a hora do embarque. Para 

complicar o ambiente, o jornal A Gazeta publicou uma nota com denúncia de uma suposta 

tentativa de suborno sofrida pelo goleiro titular, Dyonisio: para receber determinada quantia, o 

atleta deveria não comparecer ao embarque da seleção. O clube afastou o arqueiro e suspendeu, 

por prazo indeterminado o meia, medidas também adotadas pela APSA. Entretanto, depois de 

inquérito realizado no Corinthians, os dois jogadores foram reintegrados ao clube e anistiados 

pela liga52. Casemiro não voltou à seleção, mas Neco já foi escalado como titular no primeiro 

treino para o jogo53.  

A seleção carioca também teve problemas no seu treinamento, e a esperada preparação 

cuidadosa não ocorreu. O melhor exemplo foi a confusão a respeito do local dos treinamentos 

da equipe: a Comissão de Desportos, encarregada da organização e da escalação do time, 

marcou os três treinos para o campo do Botafogo, mas os jogadores do Flamengo e do 

Fluminense preferiam o campo do primeiro, mais perto das suas residências e locais de 

trabalho54. Na última prática, três dias antes do jogo, sete atletas dos dois clubes foram para o 

estádio do Flamengo, enquanto o resto da equipe os aguardava em Botafogo. Os integrantes da 

 
52  O Imparcial, 28/08/1918, p. 12. Disponível em https://memoria.bn.br/. Acesso em 01/03/2021. 
53 As outras fontes deste parágrafo são as edições de A Gazeta de 05, 07 e 28/08/1918. Disponíveis em 
https://memoria.bn.br/. Acesso em 25 e 26/02/2021.    
54 Correio da Manhã, 31/08/1918. Disponível em https://memoria.bn.br/. Acesso em 01/03/2021. 
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comissão pediram a substituição dos atletas, seis dos quais titulares, a dois dias do encontro, 

mas a medida não foi aprovada pela direção da LMDT55.  

O resultado da partida foi tão acachapante que excluiu qualquer razão além do melhor 

futebol jogado pelo escrete paulista. Todo o trabalho e otimismo dos cariocas ruíram com os 8 

a 1 a favor dos anfitriões. Uma goleada similar às anteriores, demonstrando que o resultado do 

encontro realizado no dia de Natal não foi uma exceção causada pela origem social dos 

jogadores do Rio de Janeiro. Para coroar o clima de rivalidade entre as torcidas e os jornais das 

duas capitais, A Gazeta estampou em manchete: “Mais uma vez, S. Paulo patenteou a sua 

indiscutível superioridade sobre o Rio: APENAS 8 A 1”56.  

Welfare abriu o placar para o quadro do DF, logo aos três minutos, mas a vantagem 

durou apenas um minuto, até S. Paulo empatar com um gol contra de Vidal. A partir daí foi um 

total domínio paulista, que marcou seus gols com Friedenreich (três), Neco (dois), Formiga e 

Haroldo. Quando o escore marcava sete a um, Welfare, principal atacante do Rio, visado pela 

imprensa paulista por ter provocado uma fratura na clavícula de Lagreca no jogo anterior, 

chutou de longe e o goleiro Dyonísio defendeu com a cabeça. O Paiz57 registrou o lance, assim 

como Mazzoni (1950, p. 123), para quem “Dyonisio defendeu alguns chutes de Welfare, de 

cabeça (...)” 

Os lances do jogo foram transmitidos pelo correspondente do jornal O Paiz, através do 

serviço telegráfico, para a redação do jornal no Rio de Janeiro e informados a uma “colossal 

assistência” estimada pelo jornal em “mais de cinco mil pessoas” através de um placar colocado 

na frente do edifício. A multidão vibrou com o primeiro gol de Welfare, mas foi se dispersando 

a medida em que os gols paulistas eram anunciados. Restou a comemoração de um grupo de 

paulistanos que desfrutava do mesmo serviço58. 

A competição pela Taça Fuchs e o bronze Hebe estava empatada, assim como a Taça 

Rodrigues Alves. As duas teriam jogos desempates, ambos em São Paulo, cuja associação era 

detentora dos títulos anteriores, o que lhe dava vantagem, pelos dois regulamentos, de sediar o 

jogo final. O primeiro deles pela Taça Rodrigues Alves no dia 12 de outubro.  

Na semana do jogo, realizado no sábado, o principal tema dos jornais era o avanço dos 

exércitos americano, britânico e francês na Europa, o que gerava uma grande expectativa de 

 
55 O Imparcial, 30/08/1918, p. 10. Disponível em https://memoria.bn.br/. Acesso em 01/03/2021. 
56 A Gazeta,  02/09/1918, p. 2. Disponível em https://memoria.bn.br/. Acesso em 01/03/2021. 
57 O Paiz, 02/09/1918, p. 9. Disponível em https://memoria.bn.br/. Acesso em 02/03/2021. 
58 Idem. 
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vitória para os aliados na I Guerra Mundial. O governo alemão dava sinais de estar perto de 

aceitar as condições para o armistício, o que viria a acontecer em novembro. Mas o grande 

números de casos da doença causada pelo vírus da influenza já preocupava e merecia a atenção 

dos principais veículos, embora sem alarme. O Correio da Manhã , de 11 de outubro, expressou 

preocupação com a “epidemia de gripe” que grassava na cidade, entre as notas a respeito de 

casos em diferentes regiões do DF e em outros estados. O matutino ressaltou as declarações do 

diretor da Saúde Pública, em palestra na Academia Nacional de Medicina, descrevendo suas 

conclusões de que “a influenza espanhola é a simples influenza, ‘sinonímia’ de gripe”. Para o 

Dr. Carlos Seidl, “o isolamento, tão eficaz, em geral, em todas as doenças contagiosas, é 

irrealizável na gripe epidêmica, a menos que se interrompam por longo tempo todas as relações 

sociais e todos os contatos daí oriundos”59. O crescimento no número de casos provocou, dias 

depois, a demissão do referido diretor. 

A pandemia chegou no Rio de Janeiro antes de São Paulo e afetou tanto os treinos quanto 

a formação do time. Na semana do jogo vários jogadores, com destaque para os do Fluminense, 

pediram dispensa da seleção. Cinco dos sete tricolores convocados: Marcos, Vidal, Chico Netto 

(já doente), Laís e Zezé. Machado ficou doente naquele período e não viajou; somente Welfare 

seguiu com o time. Além desses, Cantuária, principal jogador do São Cristóvão, não embarcou 

“por se encontrar enfermo, com uma pneumonia”60. 

O conjunto de desistências levou ao jornal O Imparcial perguntar: “o club tricolor (...) 

estará com seu time atacado por alguma ‘influenza’?”61 . A verdade é que sim, estava. Emanuel 

Valle em seu artigo sobre o impacto da Gripe Espanhola sobre o futebol informa que o 

Fluminense teve vários jogadores atingidos pelo vírus, incluindo o arqueiro Marcos (VALLE, 

2020). French, que havia se transferido do Bangu para o clube das Laranjeiras naquele ano, não 

resistiu e faleceu em 29 de outubro. O atacante havia participado de três dos jogos entre os 

escretes das duas ligas, realizados em 1916, 1917 e na última vitória dos cariocas em agosto de 

1918. Cantuária, que contraiu a doença e viria a falecer em 25 de outubro, participou de dois 

jogos, em 1915 e 1917. Embora tenham jogado pela seleção carioca em jogos realizados em 

1917, os dois não foram escalados juntos. 

Se no Rio, já com vários casos registrados da doença, a pandemia ainda não havia 

impactado o dia a dia da sociedade, em São Paulo o desconhecimento de suas consequências 

 
59 Correio da Manhã, 11/10/1918, p. 3. Disponível em https://memoria.bn.br/. Acesso em 02/03/2021.   
60 O Imparcial, 12/10/1918, p. 10. Disponível em https://memoria.bn.br/. Acesso em 02/03/2021.   
61 O Imparcial, 10/10/1918, p. 10. Disponível em https://memoria.bn.br/. Acesso em 02/03/2021.   
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era maior. Assim, os vários pedidos de dispensas dos atletas foram recebidos pela imprensa 

paulistana como mais uma demonstração da desorganização recente da liga carioca. Pensando 

no já próximo III Campeonato Sul-Americano de futebol, marcado para novembro, a CBD quis 

aproveitar a presença dos melhores jogadores das duas cidades em São Paulo para realizar um 

treino do escrete brasileiro, em 13 de outubro, dia seguinte ao jogo. Com a ausência de seis 

atletas do melhor time da capital federal, campeão de 1917 e líder folgado do campeonato em 

curso, o treino estava ameaçado, pelo menos no que dizia respeito à sua eficácia.  

A situação, para O Estado de S. Paulo, era reflexo da instabilidade do futebol no Rio de 

Janeiro. “os jogadores, uns por doença e outros para servir à política de seus clubes”62 não 

atendiam às convocações e tal comportamento ameaçava a seleção. A solução seria dar à APSA 

a responsabilidade de formar a seleção, principalmente por ser de São Paulo a maioria dos 

jogadores a serem chamados. Para o jornal, a doença não era a principal causa da ausência dos 

craques. O treino foi realizado, com apenas cinco jogadores cariocas entre os 22, e considerado 

um fracasso causado, segundo os jornais O Estado de S. Paulo e Correio Paulistano, pela “má 

vontade dos sportmen cariocas, que não vieram a S. Paulo”63. Nenhum dos dois periódicos 

relacionou o não comparecimento dos atletas do Rio com a Gripe Espanhola.  

Mas São Paulo não ficaria incólume à pandemia. O campeonato do DF foi suspenso em 

13 de outubro e o paulista uma semana depois. A vítima mais representativa do futebol 

paulistano foi Octavio Egydio, médio-esquerdo da Associação Atlética das Palmeiras, que 

liderava o campeonato no momento da sua paralização (VALLE, 2020). O. Egydio, que já não 

atuava com frequência, mas era importante sócio do clube, faleceu em 25 de outubro. Ele havia 

atuado em três jogos contra os cariocas, em 1914 e 1915. 

O jogo do dia 12 de outubro teve circunstâncias extraordinárias, mas um resultado 

comum na história dos confrontos entre os escretes da duas ligas. A equipe da APSA goleou 

por 5 a 0 um adversário muito desfalcado e com jogadores sem condições. Matheus Costa, em 

artigo sobre a Gripe Espanhola e o futebol no Rio de Janeiro (COSTA, 2020), destaca matéria 

do Jornal do Brasil64, informando sobre o estado de saúde dos jogadores do escrete carioca. 

Píndaro e Moura, saíram “do trem para a cama” e não puderam entrar em campo; Monti, 

Bergaray, Petiot e Welfare deram um “exemplo extraordinário de dedicação”, por terem atuado 

doentes. A imprensa paulista, como vimos acima, não estava ciente dos males causados pela 

 
62 O Estado de S. Paulo, 10/10/1918, p. 5. 
63 O Correio Paulistano, 14/10/1918, p. 2. Disponível em https://memoria.bn.br/. Acesso em 05/03/2021. 
64 Jornal do Brasil, 14/10/1918, p. 8. Disponível em https://memoria.bn.br/. Acesso em 04/03/2021. 
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doença e considerou o fator “influenza” uma desculpa. A APSA era bicampeã da Taça 

Rodrigues Alves. 

O principal recurso contra a pandemia foi o isolamento social. Rio de Janeiro e São 

Paulo suspenderam todas as atividades e as curvas de contágio e óbito cederam. A vítima fatal 

mais ilustre foi Rodrigues Alves, que deu nome à principal taça em disputa, e presidente eleito 

da República, com posse marcada para novembro. Contraiu a doença antes disso e não chegou 

a assumir o cargo. Aos 70 anos, com a saúde debilitada, não resistiu e faleceu em 16 de janeiro 

de 1919.  

A paralização dos campeonatos levou ao adiamento, para 1919, do terceiro e decisivo 

confronto pela Taça Fuchs e o bronze Hebe. Antes, viveu-se mais uma crise causada por 

desentendimentos entre os dirigentes das duas cidades, os da CBD, no Rio de Janeiro e os da 

APSA, em São Paulo. Além do treino da Seleção Brasileira, realizado precariamente em 13 de 

outubro, a CBD havia programado outros, no Rio de Janeiro, para onde os atletas paulistanos 

convocados deveriam se deslocar e permanecer até a realização do Sul-Americano, em 

novembro. Para cobrir despesas de viagem e estadia na capital federal, a entidade enviou 

recursos, a título de ajuda de custos, para os jogadores paulistas. Quando, na última semana de 

outubro, o torneio foi definitivamente adiado, a CBD pediu a devolução do dinheiro. Três 

jogadores, Amílcar, Neco e Friedenreich, alegaram que já haviam comprometido os recursos 

nos preparativos da viagem; a CBD insistiu e suspendeu os atletas; a APSA ficou do lado dos 

seus jogadores, pediu o cancelamento da punição e comunicou que ela não valeria para os jogos 

do campeonato paulista65; a CBD, então, suspendeu a liga paulista e avisou que formaria a 

seleção com jogadores de outros estados66. Nos primeiros meses de 1919, uma intensa atividade 

em busca da conciliação foi desenvolvida, com a liderança do escritor Coelho Neto, apaixonado 

por futebol e ligado ao Fluminense. 

A situação foi resolvida, a CBD formou a melhor seleção possível e a conquista do III 

Sul-Americano, em maio de 1919, foi o primeiro triunfo internacional importante do futebol 

brasileiro; e marcou o início do processo de identificação da seleção brasileira de futebol com 

a sociedade. A vitória de 1 a 0 sobre a seleção uruguaia, então bicampeã continental, teve todos 

os ingredientes emocionais de uma grande façanha. E o nosso primeiro ídolo e herói, o atacante 

Arthur Friedenreich, autor do gol da vitória; era pardo, filho de uma professora negra e um 

 
65 Correio Paulistano, 20/12/1918, p. 2.  Disponível em https://memoria.bn.br/. Acesso em 06/03/2021. 
66 A Gazeta de Notícias, 20/12/1918, p. 6.  Disponível em https://memoria.bn.br/. Acesso em 06/03/2021 
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funcionário público estadual, brasileiro e não alemão como muitas vezes foi registrado, 

inclusive por Mario Filho (RODRIGUES FILHO, 2003, p. 61).  

O herói poderia ser o paulistano Neco, branco, filho de imigrantes portugueses, autor de 

dois gols na primeira partida final contra os mesmos uruguaios, e criador da jogada que resultou 

no gol do título, marcado por Friedenreich (DUARTE, 2012, p. 98 – 101)67. Mario Filho (2003, 

pág. 69) aponta que, “a popularidade de Friedenreich se devia, talvez, mais ao fato de ele ser 

mulato, embora não quisesse ser mulato, do que de ele ter marcado o gol da vitória dos 

brasileiros”. O jogador atuava pelo Paulistano, clube da elite de São Paulo, e se assumia como 

branco, mas para a torcida simbolizava a mistura bem-sucedida dos sangues africano e europeu 

em terras do Brasil. Em nota no pé da mesma página, Mario Filho vincula tal símbolo a Gilberto 

Freyre (FREYRE, 2013, pág.  503) e à figura do “agrado do gato”: a massa se identifica com 

o herói negro ou pardo e o exalta acima dos outros possíveis ídolos. 

A difícil vitória sobre os uruguaios em 1919 proporcionou a primeira grande 

comemoração popular para um feito de um selecionado nacional, brasileiro. Depois da vitória 

sobre a seleção argentina e do empate dramático no primeiro jogo contra o Uruguai, a partida 

extra e final, contra a mesma seleção uruguaia, mobilizou, num nível inédito, a população do 

Rio de Janeiro, a imprensa e as autoridades. Foi decretado ponto facultativo nas repartições 

públicas federais; bancos e comércio fecharam na hora do almoço; milhares de pessoas 

acompanharam o andamento do jogo em frente às sedes dos principais jornais do Rio de Janeiro 

e de São Paulo, para onde as informações eram transmitidas desde o campo, através de linha de 

telefone.  

Nas cercanias da sede do Fluminense, proprietário do estádio das Laranjeiras, o público 

começou a chegar cedo e rapidamente ocupou todos os lugares disponíveis. A vitória provocou 

comemorações em várias cidades, na medida em que os detalhes do jogo chegavam pelas linhas 

telegráficas. Festejos que continuaram nos dias seguintes, com destaque para a especial 

recepção que os jogadores dos clubes paulistas tiveram ao desembarcar em São Paulo dias 

depois. Para Carlos Eduardo Sarmento o futebol “reafirmou sua condição de meio de expressão 

das construções imaginárias acerca da identidade nacional” (SARMENTO, 2013). 

Depois do torneio, chegou a vez de desempatar a edição de 1918 da Taça Fuchs e bronze 

Hebe. O confronto foi marcado para São Paulo, vencedor da última disputa, em 15 de junho de 

 
67 Duarte (2012) apresenta as descrições do gol do título feitas por nove jornais. Somente uma se aproxima da 
versão apresentada por Friedenreich em 1941. 
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1919, na Chácara da Floresta. Com seis dos 12 campeões continentais que jogaram no  Sul-

Americano, São Paulo voltou a ganhar, desta vez por 3 a 1, com destaque para Friedenreich e 

Neco, goleadores do dia. O time carioca, com três dos campeões, mostrou um futebol melhor 

do que o demonstrado anteriormente, mas insuficiente para mudar a tendência de vitória 

paulista. Por ter conquistado os troféus pela segunda vez consecutiva, a APSA ficou com a 

posse definitiva deles.   

Três semanas depois, seria a vez da terceira edição da Taça Rodrigues Alves. A primeira 

partida foi apontada para o Rio de Janeiro, em 6 de julho, com a fase de preparação parecida 

com os encontros anteriores: organizada e apoiada pelos jogadores, em São Paulo; enquanto a 

Comissão Técnica do escrete do carioca enfrentava muitos pedidos de dispensa e tinha 

dificuldades para formar dois times para um dos últimos treinos de conjunto68. Mesmo jogando 

na casa do adversário e desfalcada de Friedenreich, a seleção de São Paulo venceu por 4 a 2.  

Depois do confronto, ocorreram fatos que viriam a marcar a história esportiva do 

período. O primeiro envolveu Epaminondas, centromédio do Carioca F. C., clube ligado à 

fábrica de tecidos do mesmo nome, cujos atletas eram, na sua maioria, empregados na indústria. 

Primeiro e único jogador do clube convocado para a seleção carioca, Epaminondas jogou em 

São Paulo no jogo de junho e estava convocado, como reserva, para o prélio de julho. As várias 

ausências, justificadas ou não, dos atletas mais cotados, acabou abrindo a oportunidade para 

sua entrada na equipe, primeiro improvisado como meia e, num segundo momento, na sua 

posição. Mas, no dia do jogo, seu corte, juntamente com Braz, do São Cristóvão, foi anunciado, 

para a desagradável surpresa do jornalista de O Paiz69 que cobria o evento. Supostamente, 

Epaminondas pediu dinheiro para atuar e, por isso, foi afastado da seleção e suspenso pelo 

Carioca, seu clube, por prazo indeterminado (MALAIA SANTOS, 2010, p.201), o que o 

impediu de disputar o campeonato metropolitano. A suspensão foi cancelada no final do ano de 

1919, quando o Carioca, último colocado no Campeonato do DF, foi obrigado a disputar a 

permanência na primeira divisão com o campeão da segunda divisão, o Palmeiras A. C., do 

bairro de São Cristóvão70. Ansioso para reforçar sua equipe, o clube “perdoou” o atleta, mas 

este já havia acertado a sua transferência para o São Cristóvão e recusou o apelo para jogar 

(MALAIA SANTOS, 2010, p.205).  

 
68 O Paiz, 02/07/1919, p. 7.  Disponível em https://memoria.bn.br/. Acesso em 07/03/2021. 
69 O Paiz, 02, 04 e 06/07/1919. Disponíveis em https://memoria.bn.br/. Acesso em 07/03/2021.  
70 O Carioca venceu, mas o jogo foi anulado pela LMDT por inscrição irregular de jogadores por parte da equipe. 
O encontro foi remarcado, agora com vitória do Palmeiras que participou da primeira divisão em 1920.    
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Outro acontecimento relevante acabou causando o cancelamento da partida de volta da 

Taça Rodrigues Alves. Em maio, quando o Sul-Americano estava em andamento, o Botafogo 

solicitou a inscrição de Palamone, zagueiro do Mackeinze, de São Paulo, e reserva da Seleção 

Brasileira no citado torneio. Há mais de uma hipótese a respeito das razões do atleta em 

transferir-se para S. Paulo: para o clube paulistano, o Botafogo havia aliciado o jogador, 

atraindo-o com alguma vantagem financeira, num profissionalismo disfarçado (MALAIA 

SANTOS, 2010, p. 197 – 198). O clube carioca alegava que Palamone se mudara para o Rio 

com o objetivo de “estudar medicina” (CASTRO, 1951, P. 165). Havia ainda quem acreditasse 

na força da atração exercida pela cidade do Rio de Janeiro sobre jogadores que, como Palamone, 

passavam uma longa temporada na capital federal71. 

O Mackeinze recusou a transferência, com o apoio da liga paulista. A LMDT apoiou o 

Botafogo e ameaçava registrar o jogador, mesmo sem o “passe”, o que provocou o rompimento 

entre as duas entidades (FERNANDEZ, 2016, p. 240). O jogador apresentou um recurso à CBD 

que lhe deu ganho de causa. A APSA rompeu, então, com a própria CBD, o que impossibilitou 

a realização de partidas entre times ou selecionados interestaduais, envolvendo São Paulo. Além 

da Taça Rodrigues Alves, foi cancelada a disputa da Taça Ioduran, edição 1919, entre os clubes 

campeões estaduais de 1918, o Fluminense e o Paulistano (FERNANDEZ, 2016, p. 240). 

Tomás Mazzoni (1950, p. 129) destaca que “Palamone acabou ficando no Rio e mais tarde o 

caso foi liquidado amigavelmente”. Já o problema da Taça Ioduran teve uma solução “única”, 

segundo Mazzoni: foi doada ao Museu do Ipiranga e nunca mais disputada. 

As questões políticas de 1919, e as soluções adotadas, são exemplares para demonstrar 

comportamentos típicos da sociedade brasileira, posteriormente registrados por Sérgio Buarque 

de Hollanda, em seu Raízes do Brasil (1936). Havia uma série de normas para impedir o 

profissionalismo, incluindo as que dificultavam as transferências de jogadores entre clubes e as 

punições para os que recebessem,  por qualquer pretexto, quantias para jogar futebol. Havia 

também várias maneiras de contornar tais regulamentos, cuja aplicação dependia do status dos 

envolvidos.  

Os casos de Palamone e de Epaminondas foram duas situações similares, ocorridas no 

mesmo período, sendo decididas pelos mesmos dirigentes. O primeiro, acadêmico de medicina, 

desejava se transferir de time e de cidade;  mesmo com a suspeita de, irregularmente, buscar 

uma melhor situação financeira, teve o apoio do seu novo clube, da liga estadual e da entidade 

 
71 O Paiz, 22/07/1919, p. 9. Disponível em https://memoria.bn.br/. Acesso em 07/03/2021.   
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nacional; e pode jogar em cerca de 40 dias, sem perder mais do que três rodadas do campeonato. 

O segundo, operário negro, supostamente pediu uma gratificação para jogar; mesmo se 

admitindo ter feito uma solicitação contra as regras, num momento inadequado, foi suspenso 

pelo seu clube, por prazo indeterminado, sem apoio da associação estadual e sem poder apelar 

à entidade nacional. Perdeu todo o torneio estadual e só pode voltar aos campos no ano seguinte. 

Em ambos os casos, o regime vigente, já em processo de transformação, foi desafiado, 

mas as soluções claramente foram adotadas de acordo com a posição de cada protagonista na 

sociedade. Aquele que pertencia a uma posição hierárquica social vista como inferior, recebeu 

o rigor da norma; o que estava no mesmo nível social dos responsáveis pela decisão, teve sua 

situação resolvida a tempo, mesmo que muitos a vissem como uma afronta às regras vigentes. 

À imprensa das duas cidades não escapou a incoerência, explorada por cada parte de acordo 

com os interesses regionais dos dirigentes. 

A competição pela Taça Rodrigues Alves voltou em 1920. E, de novo, como a última 

partida não foi considerada, com início no Rio de Janeiro. Realizada em 6 de junho, terminou 

com outra goleada a favor dos paulistas, a maior diferença de gols nos jogos entre os dois 

escretes no Rio de Janeiro: 7 a 1; as derrotas por amplos escores chegavam ao Rio. Com o 

resultado, a equipe de São Paulo precisava somente do empate para vencer a edição de 1920 e, 

sendo a terceira conquista consecutiva, ficar com a posse definitiva da taça.  

Em 25 de julho, na Chácara da Floresta superlotada, com Epaminondas no time do DF, 

o empate de 2 a 2 encerrou a disputa da Taça Rodrigues Alves. A imprensa carioca72 gostou 

muito do resultado, enquanto a paulista lamentava73, apesar do triunfo na competição e da 

propriedade do troféu. Afinal era a primeira vez, desde um amistoso em 1906, que a seleção do 

DF saía de campo com um resultado que não fosse uma derrota, algumas vezes por goleada. 

No geral, foram 13 jogos entre as duas seleções válidas pelas Taças Rodrigues Alves e 

pelo conjunto Taça Fuchs e Bronze Hebe. Nove vitórias paulistas, contra duas cariocas e dois 

empates. A superioridade do futebol de São Paulo no período é marcada pela excelência de três 

craques da época: Friedenreich, Amílcar e Neco.  

Entre 1918 e 1920, outra competição do gênero envolveu as seleções estaduais de Minas 

Gerais e do Distrito Federal. Aqui a vantagem foi totalmente carioca, e a LMDT conquistou a 

posse da Taça Delfin Moreira, depois de vencer as três edições, com cinco vitórias e um empate, 

 
72 O Paiz, 26/07/1920. Disponível em https://memoria.bn.br/. Acesso em 10/03/2021.    
73 O Estado de São Paulo, 26/07/1920, p. 5.  
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incluindo goleadas de 13 a 0, em 1918, e 15 a 0, no último encontro, em 192074. Amadurecia 

um Campeonato Brasileiro. 

 

1.3 – A competição nas páginas dos jornais: Rio vs. S. Paulo  

O primeiro período de disputa das competições entre as principais ligas de futebol no 

Brasil é marcado por uma intensa rivalidade entre as duas maiores cidades do país, sentimento 

que tinha no futebol uma importante válvula de escape. A complexidade da formação urbana 

das duas maiores cidades do país é estudada em trabalhos referenciais, com destaque para Boris 

Fausto (FAUSTO, 1986), que demonstra o crescimento das classes trabalhadoras em ambas as 

metrópoles, elemento gerador de uma demanda por serviços de entretenimento e lazer, 

fundamental para a popularização do futebol. 

No campo dos estudos esportivos, os destaques vão para os trabalhos de Leonardo A. de 

Miranda Pereira (PEREIRA, 2000), Wilson Roberto Gambeta (GAMBETA, 2013), Felipe 

Morelli Machado (MACHADO, 2016) e Renato Lanna Fernandez (FERNANDEZ, 2016). Em 

todos, o período entre 1913 e 1920, com o crescimento e a institucionalização das competições 

entre as seleções das ligas, é caracterizado pela riqueza dos debates e polêmicas criadas e 

alimentadas pelos principais jornais das duas cidades. Rivalidade que explodiu e continuou 

pelos anos seguintes, muitas vezes contribuindo para retardar o desenvolvimento do futebol 

brasileiro e impedir a formação da melhor seleção brasileira, como no Sul-Americano de 1920 

e na I Copa do Mundo, em 1930. 

O debate que talvez tenha marcado o início da fase mais acirrada do “combate” entre os 

jornalistas esportivos dos dois centros ocorreu no jornal carioca O Imparcial, e foi registrado 

por Leonardo Pereira (PEREIRA, 2000, p. 159) e por Felipe Machado (MACHADO, 2016, p. 

44 - 45). Em 04 de outubro de 1913, uma matéria transcrita do jornal A Capital, de São Paulo, 

intitulada Encrenca Sportiva, criticava a cisão no futebol paulista e seu reflexo no desempenho 

em campo de uma seleção formada pela LPF, duas vezes derrotada por um combinado chileno. 

Como o time do Chile havia sido goleado por 6 a 1 por uma seleção carioca, a comparação entre 

os níveis do futebol jogado nas duas cidades era favorável ao do Rio de Janeiro. Mas o autor 

do artigo pedia ajuda aos “redatores esportivos do Correio da Manhã e do Imparcial” para a 

realização de um jogo entre equipes das duas cidades, bem como especulava sobre uma futura 

 
74 O Imparcial, 15/07/1920, p. 9. Disponível em https://memoria.bn.br/. Acesso em 10/03/2021.     
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competição entre as duas ligas, que já  denominava “Taça Rodrigues Alves”, antecipando a 

disputa em alguns anos75. 

Em 05 de outubro, um “conhecido foot-baller” enviou uma carta ao jornal, na qual 

criticava o artigo publicado no dia anterior, cujo autor, sob o pseudônimo de Gavroche, teria 

sido extremamente bairrista ao “classificar de casuais a vitória dos cariocas sobre os chilenos e 

a destes sobre os (...) teams organizados pela Liga Paulista”76. Declarava sua expectativa 

favorável ao escrete carioca nos futuros confrontos entre as duas equipes, “caso seja disputada 

a taça gentilmente oferecida pelo Correio da Manhã”, cujo recém-lançado regulamento previa 

edições anuais. 

Três dias depois, uma carta de Gavroche respondeu à mensagem assinada por Fantoche. 

Depois de indicar poder identificar o nome por trás do pseudônimo do cronista rival, teceu 

considerações sobre o estágio do desenvolvimento do jogo na capital paulista, apesar da cisão. 

E terminou apostando na vitória da seleção de São Paulo num futuro confronto. Gavroche 

voltou à seção de esportes de O Imparcial, em 10 de outubro,  para comentar a Taça Rio – S. 

Paulo, oferecida pelos “colegas do Correio da Manhã”.  

Em 11 de outubro seria a vez de Fantoche responder ao antagonista, afirmando que o 

futebol carioca evoluía para a excelência, “seguidos a certa distância pelos nossos distintos 

irmãos da Paulicéia. Para isso há agora uma oportunidade. É quando for disputada a Taça do 

Correio da Manhã”77 . 

Wilson Gambeta (2013, p. 328), ao discorrer sobre a crise no futebol paulista que 

resultou na cisão da LPF e na criação da APSA, apontou um correspondente, em São Paulo, do 

jornal O Imparcial que usava “o pseudônimo de Gavrouche”. O fato indica que, muito mais do 

que divergências profundas, havia uma discussão entre amigos ou, no mínimo, companheiros 

de trabalho. O tom de galhofa, assim como extensas listas de atividades, típicas de 

entretenimento com amigos visitantes de outras cidades, estarão presentes nos próximos anos 

da década de 1910 como um comportamento típico dos cronistas esportivos dos principais 

veículos de comunicação das duas localidades. É necessário registrar, ainda, que a polêmica e 

a expectativa a respeito de encontros entre os dois selecionados, válidos pela competição Taça 

Rio – S. Paulo,  aconteceu no período entre o oferecimento do troféu, feito pelo Correio da 

 
75 O Imparcial, 04/10/1913, p. 10. Disponível em https://memoria.bn.br/. Acesso em 14/03/2021. 
76 O Imparcial, 05/10/1913, p. 13. Disponível em https://memoria.bn.br/. Acesso em 14/03/2021.  
77 O Imparcial, edições de 8, 10 e 11/10/1913, págs. 8, 12 e 10. Disponíveis em https://memoria.bn.br/. Acesso em 
14/03/2021. 
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Manhã, em 01 de outubro, e a aprovação, pela LMSA, do regulamento proposto, em 15 de 

outubro.  

Os primeiros encontros, válidos pela Taça Rio – S. Paulo, foram momentos oportunos 

para festas e reuniões de congraçamento entre jogadores, dirigentes e jornalistas. A delegação 

visitante era homenageada, recebida em jantares de luxo e ciceroneada por pontos turísticos e 

para visitar as instalações dos clubes mais importantes. Foi assim em 1914 e em 1915.  

Em 1915, por ocasião do primeiro confronto válido pela Taça Rio – S. Paulo, o Correio 

da Manhã publicou matérias em uma página e meia sobre o evento, com destaque para a 

homenagem aos “vencedores de 1914”78. O equilíbrio do jogo, uma vitória de S. Paulo por 2 a 

1, e a goleada dos cariocas, por 5 a 2, na partida de volta, no Rio, animaram a imprensa da 

capital federal, mas sem deixar de levar em conta a força dos adversários. O Imparcial chamou 

a atenção para o risco de “os ‘players’ cariocas se deixarem adormecer sobre os louros colhidos 

em campo”79. A Gazeta de Notícias destacou, em 4 de outubro, a “brilhante vitória sobre os 

paulistas” e assinalou, assim como havia feito o Correio da Manhã, que “perto de 10.000 

pessoas assistiram à sensacional prova (...)”80. Depois de nada publicar no dia seguinte ao 

confronto, O Estado de S. Paulo, de 05 de outubro81, transcreveu parte dessa matéria, com o 

devido crédito ao Gazeta de Notícias.    

No seu História do Football em São Paulo, Antonio Figueiredo, um dos principais 

cronistas paulistas da época82 destacou a vitória da equipe do Rio de Janeiro como um 

importante fator de motivação para corrigir os rumos da organização do selecionado de São 

Paulo. Depois de diminuir o espetáculo do “segundo match”, efetuado no campo da rua 

Guanabara, “sem público, sem estímulo, sem nada”, lembrou que, para a liga do Rio, a vitória 

“constituiu um feito formidável, que, como de praxe, foi cantado em prosa e verso”. Feridos 

em seus brios, atletas e dirigentes paulistas superaram as divergências e formaram o melhor 

time possível para a terceira e decisiva partida, no dia 7 de novembro, em São Paulo. O placar 

de 8 a 0 para os locais foi inesquecível e, três anos depois, “os fluminenses o recordam, com 

amargura” (FIGUEIREDO, 2014, p 402 e 403).       

 
78 Correio da Manhã, 27/06/1915, p. 3 e 4. Disponível em https://memoria.bn.br/. Acesso em 16/03/2021.   
79 O Imparcial, 06/10/1915, p. 9.  Disponível em https://memoria.bn.br/. Acesso em 16/03/2021. 
80 Gazeta de Notícias, 04/10/1915, p. 3. Disponível em https://memoria.bn.br/. Acesso em 16/03/2021.   
81 O Estado de S. Paulo, 05/10/1915, p. 7.  
82 Para um perfil detalhado de Antonio Figueiredo, ver Felipe M. Machado, “Morram” os Cariocas! O 
regionalismo paulista nas páginas esportivas (1901 – 1938), p. 52 a 57. Tese de doutorado, PUC – SP, 2016. 
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O tom das provocações e das polêmicas foi crescendo com o passar dos anos, e a reação 

de Figueiredo, em 1918, não foi condizente com a do Estado de S. Paulo, onde já trabalhava 

em 1915 (MACHADO, 2016, p. 56), a respeito da conquista do time da APSA. A vitória foi 

recebida com alegria e orgulho, mas sem provocações ou declarações bairristas. O mesmo é 

verdadeiro para O Correio Paulistano83, por exemplo. A superioridade do ‘onze’ de São Paulo 

foi exaltada em ambos os veículos, mas os derrotados foram tratados com a fidalguia que então 

norteava as relações entre os futebolistas dos dois centros. 

A mudança na postura da imprensa, principalmente a paulista, é notável a partir do final 

de 1916, quando a dissidente APSA, aliada à carioca LMSA e aos dirigentes da FBE, conseguiu 

se impor e submeter a LPF, conforme descrito no início deste capítulo. O acordo, intermediado 

pelo ministro das Relações Exteriores, Lauro Muller, resultou na criação da CBD, baseada no 

Rio de Janeiro e administrada por um grupo de dirigentes do futebol do Distrito Federal. Para 

Antonio Figueiredo (FIGUEIREDO, 1918, in GAMBETA, org., 2014, p. 429), a formação da  

CBD significou a derrota do futebol de São Paulo e da “nossa Federação”, no caso a FBF, 

fundada por um grupo de esportistas paulistas ligados a O Estado de S. Paulo, “os jornalistas 

Mario Cardim, Luiz Fonseca e Julio de Mesquita Filho” (MACHADO, 2016, p. 57). Para o 

desfecho teria sido fundamental, na opinião do cronista, a participação da imprensa carioca. 

Tomás Mazzoni, ao comentar sobre seus colegas, sem distinção de cidade, escreveu: 

A imprensa esportiva, em 1917, já existia de modo bem acentuado, contribuindo (...) 
decisivamente para formar-se no Brasil uma mentalidade clubística, regionalista e (...) 
francamente partidária (...) A imparcialidade ficou (...) à margem nas crônicas e 
comentários sobre os jogos interestaduais (...). Eram competentes, e muitos prestaram 
relevantes serviços ao esporte (...). Mas seu principal objetivo era escrever 
gratuitamente só para elogiar o clube ao qual pertenciam e atacar os clubes contrários 
(...). Pecavam por defenderem exclusivamente seus clubes ou o seu estado. (MAZZONI, 
1950, p. 116). 

 
Não se esperava, de parte a parte, um predomínio tão intenso do selecionado paulista, 

fato que contribuiu para arrefecer os ânimos, em 1917. Foi quando todos perceberam ser tal 

domínio uma consequência do talento daquela geração de jogadores dos times de São Paulo. 

Mas a discórdia voltou em abril de 1918, impulsionada, inicialmente, pela vitória do 

Paulistano sobre o Fluminense por 3 a 2, no jogo, realizado no Rio de Janeiro, que decidiu a 

Taça Ioduran, disputada pelos campeões estaduais do ano anterior (FERNANDEZ, 2016, p. 

 
83 Correio Paulistano, 08/11/1915, p. 3. Disponível em https://memoria.bn.br/. Acesso em 16/03/2021.   
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236 – 238). Foi uma vitória com características épicas, pois o campeão carioca terminou 

vencendo o primeiro tempo por 2 a 0. O lance causador da polêmica foi o pênalti que originou 

o empate, cometido pelo zagueiro Vidal. Segundo O Paiz e o Correio da Manhã84, o atleta 

tricolor teria confessado ao árbitro a infração, mão na bola, fundamental para a virada do 

Paulistano. Em 09 de abril, antes de reproduzir a matéria de O Imparcial sobre o jogo, O Estado 

de S. Paulo criticou os comentários dos cronistas do Rio sobre o lance. Segundo o redator 

paulistano, para a “quase unanimidade”85 das matérias dos jornais cariocas, a marcação do 

pênalti só teria ocorrido por uma atitude de muita integridade do defensor do Fluminense. A 

postura dos jornais da capital federal demonstrava, no seu entender, uma tentativa de reduzir o 

feito do campeão paulista e “agora também campeão nacional”. A exceção seria o jornal O 

Imparcial, cuja considerações sobre o encontro foram transcritas a seguir. 

Esse foi o primeiro embate entre os dois grupos de cronistas, agora agrupados nas 

respectivas associações de cronistas esportivos, a do DF, criada em março de 1917 e a de São 

Paulo, instituída logo depois (MAZZONI, 1950, p. 116). Tais organizações refletiam o interesse 

cada vez maior dos leitores, assim como os maiores espaços destinados aos campeonatos pelos 

principais veículos, listados por Tomás Mazzoni (1950, p. 116), incluindo já algumas revistas 

especializadas.  

A agenda de 1918 contribuiu, pois vários jogos importantes estavam agendados. Além 

da vitória do Paulistano sobre o Fluminense, ocorreram os confrontos válidos pela Taça 

Rodrigues Alves e pelos troféus Fuchs e Hebe. No intervalo entre os jogos das seleções 

estaduais, Paulistano e Fluminense voltaram a se encontrar, desta vez para um amistoso, em 

São Paulo, numa excursão dos cariocas (FERNANDEZ, 2016, p. 239 e 240). O ano seria 

finalizado com o III Campeonato Sul-Americano, o primeiro a ser realizado no  Brasil, previsto 

para novembro. Talvez já prevendo um aumento na escala de agressividade, o que poderia 

prejudicar a formação da Seleção Brasileira, veículos cariocas apelaram para maior 

comedimento por parte dos congêneres paulistanos, (MACHADO, 2016, p. 49). O Correio da 

Manhã86, dois dias depois da reportagem do Estadão, e sem esconder a preocupação com os 

textos de Antonio Figueiredo, apelou para a “intervenção amistosa das agremiações de classe – 

as Associações de Cronistas Esportivos, daqui e de lá”. 

 
84 Correio da Manhã, p.3; O Paiz, p. 5; edições de 08/04/1918. Disponíveis em https://memoria.bn.br/. Acesso em 
18/03/2021 
85 O Estado de S. Paulo, 09/04/1918, p. 6 e 7.  
86 Correio da Manhã, 11/04/1918, p. 6. Disponível em https://memoria.bn.br/. Acesso em 18/03/2021. 
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Não adiantou muito, pois os resultados dos jogos seguintes forneceram a munição para 

o combate. A série começou em 2 de junho, com mais uma vitória da equipe de São Paulo, na 

primeira das partidas válidas pela Taça Rodrigues Alves. O resultado de 4 a 2 não inflou 

orgulhos regionais ou causou profundas decepções, levando a reações cordiais em ambos os 

lados. O Correio da Manhã87 reconheceu o melhor futebol do adversário, enquanto O Estado 

de S. Paulo88 expressava um raro elogio: “Há muito tempo a Liga Metropolitana não conseguia 

organizar um ‘team’ que de moto tão real representasse o grau de adiantamento esportivo da 

capital da República”.  

Mas o resultado do encontro realizado em São Paulo, em 11 de junho, entre os campeões 

estaduais, adversários recentes na Taça Ioduran, foi fundamental para o retorno do clima de 

hostilidade. A vitória, por 3 a 1, do campeão carioca foi recebida como um título nacional, 

embora a partida tenha sido um amistoso. Além da Taça Sodman, ganha pelo Fluminense, o 

clube recebeu, ao retornar ao Rio de Janeiro, uma outra taça oferecida por O Imparcial 

(FERNANDEZ, 2016, p. 240), num espetáculo organizado no Palace-Theatre, patrocinado pelo 

jornal89. Essa vitória elevou os ânimos dos cariocas e as expectativas para os futuros desafios, 

a começar pelos troféus Fuchs e Hebe, cujo primeiro jogo seria no Rio de Janeiro, em 07 de 

julho de 1918.  

No dia do jogo, O Estado de S. Paulo publicou longa e detalhada análise dos confrontos 

entre os times do Rio de Janeiro e de São Paulo. O texto examinava, em separado, os jogos 

entre clubes e entre seleções estaduais, detalhando os encontros por ano e por local de 

realização; com estatísticas de gols marcados; percentuais de vitórias e empates de clubes contra 

clubes e de selecionado contra selecionado. Em todos os critérios, a vantagem era dos times 

paulistas, principalmente nas partidas entre os escretes. E, no final, a matéria destacava que 

publicar números era “muito mais eloquente” do que festejar vitórias em festas e espetáculos, 

o que, segundo o jornal, seria um costume carioca90. 

No dia seguinte, com o placar de 2 a 1 favorável à equipe da casa, foi a vez dos jornais 

da capital federal. O Correio da Manhã91, além de lembrar, como vimos acima, o período sem 

vitórias sobre os paulistas, destacou, orgulhoso, a mudança de postura da crônica esportiva de 

 
87 Correio da Manhã, 03/06/1918, p. 3. Disponível em https://memoria.bn.br/. Acesso em 16/03/2021.   
88 O Estado de S. Paulo, 03/06/1918, p. 6. 
89 O Imparcial, 23/06/1918, p. 10. Disponível em https://memoria.bn.br/. Acesso em 21/03/2021.    
90 O Estado de S. Paulo, 07/07/1918, p. 4 e 6.  
91 Correio da Manhã, 08/07/1918, p. 5. Disponível em https://memoria.bn.br/. Acesso em 23/02/2021.   
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São Paulo, depois do jogo de junho, ao  reconhecer que “os cariocas entravam numa fase de 

prosperidade”. 

Para O Imparcial, “agora, felizmente, para nós soou a hora da revanche, a época marcada 

para reerguermos os foros do football carioca”92. O jornal  não deixou passar a oportunidade de 

tripudiar sobre o Estadinho, edição noturna de O Estado de S. Paulo, que havia ironizado, dias 

antes, o futebol do DF, composto de “campeões planetários (fluminense) e campeões anfíbios 

(mar e terra – flamengos)”. 

Nas folhas paulistas, o Correio Paulistano reconheceu o melhor futebol dos anfitriões, 

recomendando que, “por enquanto, façamos o que a justiça e o cavalheirismo nos mandam: 

rendamos a devida homenagem aos dignos vencedores (...)”93. Por outro lado, O Estado de S. 

Paulo não reconheceu a legitimidade da vitória dos adversários, atribuindo-a à parcialidade do 

árbitro Altamiro Mourão dos Santos, o que abriu um novo capítulos na série de controvérsias 

entre os dois grupos de veículos de comunicação. Numa matéria pequena, o jornal publicou, 

com base no telegrama enviado pelo correspondente Antonio Figueiredo: “(...) o combinado 

carioca, mercê da flagrante parcialidade com que agiu o juiz escalado pela LMDT, conseguiu 

derrotar o scratch representativo da APSA pelo diminuto score de 2 gols a 1”94.  Os árbitros 

eram indicados pela liga anfitriã, o que muitas vezes gerava reclamações dos adversários 

derrotados. Desta vez, as queixas e as réplicas renderam várias páginas.  

Mais uma vez, a edição noturna de O Estado de S. Paulo foi a origem do debate, 

provocado pelo cronista Cagliostro, pseudônimo adotado por Vital de Paula Ribeiro 

(MAZZONI, 1928, p. 297). Mazzoni destaca o caráter sarcástico do cronista, responsável por 

“polêmicas, notadamente com os cariocas, que fizeram época. Haja visto o famoso caso 

Altamiro”. Para o jornalista, o árbitro havia se equivocado nos dois gols da equipe carioca e foi 

o principal responsável pela derrota paulista. Com grande carga de ironia, criou o adjetivo 

“altamirado” para qualificar um jogo decidido por influência da arbitragem. Os jornais cariocas 

não aceitaram os argumentos e os classificaram como “choro”95.  

O ambiente ficou mais excitante quando foi informado que Cagliostro estaria no grupo 

de cronistas ligados à Associação de Cronistas de São Paulo presentes no Rio para o jogo, válido 

pela Taça Rodrigues Alves, e outras atividades de lazer, como banquete, espetáculo no Cassino-

 
92 O Imparcial, 08/07/1918, p. 9. Disponível em https://memoria.bn.br/. Acesso em 21/03/2021.   
93 Correio Paulistano, 08/07/1918, p. 2. Disponível em https://memoria.bn.br/. Acesso em 23/02/2021  
94 O Estado de S. Paulo, 08/07/1918. p. 6. 
95 O Imparcial, 03/08/1918, p. 8. Disponível em https://memoria.bn.br/. Acesso em 24/02/2021.   

https://memoria.bn.br/
https://memoria.bn.br/
https://memoria.bn.br/


 
 

58 

 

Teatro Phenix e uma “excursão em automóvel pela Gávea e Avenida Niemeyer”96. Ou seja, a 

convivência entre os jornalistas das duas cidades foi intenso no dia do jogo, 4 de agosto, e no 

dia seguinte, o que formava um inevitável clima de rivalidade camarada. Uma demonstração 

de tal ambiente foi o telegrama enviado a Cagliostro, hospedado no mesmo hotel da delegação 

de São Paulo, depois da vitória da equipe do DF, por 3 a 2, conforme noticiou O Imparcial:  

“Conheceu papudo? Rio não é sopa. Chorão...arranja chupeta. Supremacia S. Paulo, 
onde? Que tal o apito? Campo ruim? Quantos gols off-side? Setembro tem 
mais...Regressas molhado, lágrimas. Pobre Cagliostro, adeus. Amigos do Alta-Mira”97 

 

O Correio da Manhã foi sóbrio, mas não deixou de registrar a atitude da imprensa 

paulista na análise da derrota anterior. Na véspera do jogo noticiou, a respeito de uma nota 

publicada no Jornal do Commercio paulistano, o clima de desconfiança sobre o árbitro da 

partida, R. L. Todd, um possível novo Altamiro98. Em 5 de agosto, na matéria sobre o triunfo 

do time carioca, ressaltou que “a vitória de ontem representou uma dura e merecida lição para 

certos jornalistas”99. 

A imprensa paulista pareceu sentir o golpe. Correio Paulistano e O Estado de S. Paulo 

publicaram, dois dias depois, reproduções dos jornais cariocas sobre a partida. A Gazeta 

informou seus leitores sobre o desenvolvimento do encontro, terminando o texto com um “fato 

grave” que impactou na escalação do time, ou seja, as ausências de Neco e Casemiro, 

acompanhadas da suspeita de suborno100, como relatado anteriormente.  

O clima de camaradagem, e de discórdia, entre os dois grupos de profissionais de 

imprensa pode ser avaliado na cobertura recebida pela partida, entre as equipes das duas 

associações de cronistas esportivos, realizada na manhã do dia 04 de agosto, no campo do 

Carioca, no Jardim Botânico. A Gazeta101 reporta um empate de 1 a 1, além de destacar os oito 

“players do Carioca” que atuaram no time da associação do Rio, contra um do Paulistano pela 

associação paulista. Já para O Imparcial102, o resultado foi 2 a 1 para o DF, apesar da 

parcialidade do árbitro, Sr. Mário Macedo, torcedor do Paulistano, que anulou dois gols dos 

cariocas. Após o confronto, o Carioca ofereceu, segundo o redator de A Gazeta,  uma “suculenta 

 
96 Correio da Manhã, 04/08/1918, p. 4. Disponível em https://memoria.bn.br/. Acesso em 27/02/2021. 
97 O Imparcial, 05/08/1918, p. 9. Disponível em https://memoria.bn.br/. Acesso em 26/02/2021. 
98 Correio da Manhã, 03/08/1918, p. 6. Disponível em https://memoria.bn.br/. Acesso em 27/02/2021.  
99 Correio da Manhã, 05/08/1918, p. 5. Disponível em https://memoria.bn.br/. Acesso em 27/02/2021. 
100 A Gazeta, 05/08/1918, p. 2.  Disponível em https://memoria.bn.br/. Acesso em 25/02/2021. 
101 A Gazeta, 08/08/1918, p. 2.  Disponível em https://memoria.bn.br/. Acesso em 25/02/2021. 
102 O Imparcial, 05/08/1918, p. 9. Disponível em https://memoria.bn.br/. Acesso em 25/02/2021.  
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feijoada aos visitantes. Foram trocados vários brindes, reinando a mais franca cordialidade”. O 

ambiente de convenção entre colegas de profissão de diferentes localidades é evidente, e 

certamente influenciava na redação de matérias repletas de galhofas.  

A preparação para a próxima partida, programada para 01 de setembro, em São Paulo, 

pelos troféus Fuchs e Hebe, foi intensa. O principal redator esportivo de A Gazeta era Leopoldo 

Sant’Anna, autor de Supremacia e Decadência do Futebol Paulista, lançado em 1925 

(SANT’ANNA, 1925). Na edição de 8 de agosto, citada acima, o jornal, em texto escrito,  

provavelmente, por Sant’Anna, analisou a partida e atribuiu a vitória dos rivais não ao melhor 

futebol, mas ao “modo hábil com que se houve um de seus ‘players’: inutilizar a ação do capitão 

paulista”. Lagreca, numa disputa de bola com Welfare, teve a clavícula atingida e continuou 

em campo precariamente; um exame realizado no dia seguinte constatou a fratura.  

A Gazeta foi o jornal que melhor cobriu o caso envolvendo Casemiro e Neco, descrito 

anteriormente; e, desde a edição de 5 de agosto, entendeu ter sido a ausência de Neco uma das 

razões para a derrota, assim como a contusão de Lagreca. O Imparcial respondeu, no dia 7, 

ponderando que Lagreca “mesmo machucado, jogou todo o match”; e acompanhou a ocorrência 

com Casemiro e Neco, afirmando: “aqui se tem a impressão de que Neco e Casemiro estão 

servindo de ‘cabeça de turco’ para explicar a derrota”. Ou seja, bodes expiatórios para aliviar a 

“dor de canela”103.  

Como já vimos, a vitória da seleção paulista, em 1º de setembro, por “APENAS 8 a 1”, 

como estampou A Gazeta, serviu para esfriar ambos os lados, por falta de polêmica a respeito 

da superioridade do futebol de São Paulo. O jogo seguinte, em 12 de outubro, foi jogado no 

início da pandemia provocada pelo vírus da influenza, com jogadores já vitimados pela gripe 

mas jogando mesmo assim. O III Sul-Americano, adiado de novembro de 1918 para maio de 

1919, foi motivo de divergências entre a CBD e a APSA, resolvidas a tempo de permitir a 

formação da melhor Seleção Brasileira capaz de vencer argentinos e uruguaios, ficando com o 

título. As discordâncias a respeito de um ou outro jogador, em especial o ponta Formiga, não 

foram muito diferentes dos típicos debates de sempre sobre atletas supostamente injustiçados 

na seleção. 

 Em 15 de junho de 1919, foi disputado o desempate pela edição do ano anterior da Taça 

Fuchs e do bronze Hebe, em São Paulo. A nova vitória, por 3 a 1, do selecionado paulista, que 

deu à APSA a posse definitiva dos troféus, foi descrita por O Paiz com uma abertura que 

 
103 O Imparcial, 07/08/1918, p. 6. Disponível em https://memoria.bn.br/. Acesso em 27/02/2021.  
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expressava o racismo estrutural sempre presente na sociedade brasileira: “os cariocas 

conquistaram mais uma pérola...negra para juntar no seu colar de derrotas”104. 

Para encerrar este primeiro capítulo, uma demonstração de até onde poderiam ir os 

veículos na defesa dos pontos de vista dos clubes e das entidades estaduais da cidade na qual 

estavam baseados. Como já descrevemos acima, uma situação envolvendo a transferência de 

Palamone, do Mackeinze para o Botafogo, contribuiu para tumultuar as relações entre as ligas 

carioca e paulista, com envolvimento da CBD, que apoiou a primeira. No mesmo período, o 

caso de Epaminondas, do Carioca, era tratado de forma diferente pelo clube e pela LMDT. Os 

jornais tomaram o partido das ligas e clubes das suas cidades e não pouparam as entidades da 

rival.  

Em 10 de julho de 1919, O Estado de S. Paulo publicou, a respeito da suspensão aplicada 

ao atleta carioca:  

“Esqueceu Epaminondas, jogador do obscuro Carioca, que não se pode comparar 
com os 20 e tantos moços ilustres que são as meninas dos olhos da Metropolitana 
e que pertencem ao Flu, ao Bota, ao Fla e outros clubes que são da primeira 
divisão da Metropolitana”. (O Estado de S. Paulo, 10 de julho de 1919, p. 5 e 6; 
apud MALAIA SANTOS, 2010, p. 201). 
 

Em 22 de julho, O Paiz analisou o caso Palamone, defendendo os argumentos da 

“Metropolitana” (LMDT) e da CBD. Para o jornal, o Rio de Janeiro dava exemplo na defesa 

dos princípios do amadorismo. Como exemplo, sem citar o nome, mas certamente se referindo 

a Epaminondas, citou o caso de um jogador do escrete carioca “eliminado do seu clube e do 

seio da Liga Metropolitana” por ter pedido uma quantia para jogar. Para o jornal, a APSA 

procurava impedir “a emigração de jogadores seus filiados para esta capital, cujos atrativos, 

muito mais imperiosos que os da capital de S. Paulo, podiam (...) retê-los por aqui (...)”105. 

 

1.4 Conclusão 

Nicolau Sevcenko registra “o grande boom esportivo de 1919, quando o futebol se 

tornou uma mania” em São Paulo (SEVCENKO, 1994, p. 32). Além da conquista do III 

Campeonato Sul-Americano de futebol, por uma seleção brasileira recheada de craques 

paulistas, as vitórias do escrete estadual sobre o da capital federal contribuíram muito para a 

 
104 O Paiz, 16/06/1919, p. 6. Disponível em https://memoria.bn.br/docreader. Acesso em 05/03/2021.    
105 O Paiz, 22/07/1919, p. 9.  Disponível em https://memoria.bn.br/docreader. Acesso em 07/03/2021.    
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formação de tal sentimento. O autor destaca a popularidade e o relevo das disputas entre os dois 

principais escretes estaduais: “o grande elã, o auge da loucura coletiva, eram as disputas entre 

as seleções do Rio e de São Paulo” (SEVCENKO, 1994, p. 36).  

Antes da Seleção Brasileira representar a identidade nacional, as seleções regionais, no 

caso das duas maiores cidades do país, refletiam as identidades regionais, estaduais ou 

municipais. Outros estados começavam a formar suas seleções estaduais, como o Paraná e 

Minas Gerais, ou municipais, como Niterói e Campos dos Goytacazes. No início da década de 

1920, no lugar de mais uma competição entre duas ligas, a realização de um torneio de âmbito 

nacional fazia sentido para ressaltar a importância da CBD como gestora do esporte nacional. 

A pretexto de observar melhor os jogadores a serem convocados para formar a Seleção 

Brasileira que viria a participar do Campeonato Sul-Americano de 1922, no Rio de Janeiro, a 

entidade nacional organizou a primeira edição, ainda em caráter de teste, do Campeonato 

Brasileiro de Seleções Estaduais, cujo sucesso esportivo determinaria sua sequência. O próximo 

capítulo tratará das disputas ocorridas a partir de 1922, até o final da era do amadorismo no 

futebol brasileiro. 
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2.1. Introdução 

Este capítulo abordará as primeiras edições do Campeonato Brasileiro de Seleções 

Estaduais, realizadas na fase amadora do nosso futebol, entre 1922 e 1931. Como vimos, as 

competições, muito populares, entre os escretes paulista e carioca inspiraram outros estados a 

formarem suas equipes, concorrendo para aumentar o leque de confrontos interestaduais. 

Para contribuir nas comemorações do centenário da Independência em 1922, a CBD 

organizou o I Campeonato Brasileiro, ainda definido como “experimental”. Tinha também a 

intenção de observar os jogadores cotados para compor a Seleção Brasileira para o Campeonato 

Sul-Americano, a ser disputado no mesmo ano, no Rio de Janeiro. O sucesso do torneio nacional 

incentivou sua continuidade nos anos seguintes, num total de 29 edições. 

O número de seleções participantes cresceu ano a ano, das oito de 1922 até chegar às 18 

de 1929. Nesse primeiro período, antes da profissionalização do futebol, o certame foi rico em 

fatos interessantes como a eclosão da Revolta de 5 de julho de 1924, que gerou a Coluna Prestes 

e impediu a formação da Seleção Gaúcha, mas não o campeonato; o surgimento da expressão 

“Fla-Flu”, em 1925; a primeira transmissão radiofônica de uma partida de futebol em 1926; a 

recusa dos jogadores paulistas em atender a um suposto apelo do presidente da República na 

final do campeonato de 1927; e as invasões de campo por parte de dirigentes e torcedores em 

1929. 

A Revolução de 1930 não permitiu a realização do torneio naquele ano, retomado em 

1931, o último da fase do futebol amador. Uma edição marcada pelo aparecimento de uma nova 

geração de craques e pela evasão de bons jogadores provocada pelo profissionalismo na Itália, 

Espanha, Argentina e Uruguai. O início da Era Vargas coincidiu com o aumento das pressões 

internas, sociais, e externas pela implantação do regime profissional. 

 

2.2. A CBD lança o Campeonato Brasileiro – 1922 

O ano de 1922 é reconhecido como um dos mais marcantes da história do Brasil, por ter 

sido palco de acontecimentos importantes nos campos político e cultural. No segundo, em São 

Paulo, a Semana de Arte Moderna, em fevereiro, deu início aos eventos do ano, no qual se 

comemorava o Centenário da Independência, ponto culminante de um processo que pretendia 

demonstrar o alto nível de civilidade da sociedade brasileira. Estava em construção o processo 

de criação de uma identidade nacional. 
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Em contraposição às teorias e ideias eugenistas vigentes no Brasil entre meados do 

século XIX e as primeiras décadas do século XX (FAUSTO, 2009), ganhavam corpo os 

movimentos culturais que realçavam a mistura, o regionalismo e a capacidade brasileira de 

transformar influências estrangeiras em típicos eventos e marcas nacionais. A Semana de Arte 

Moderna, o Movimento Regionalista do Recife, em 1926, o Manifesto Antropofágico de 1928,  

e o lançamento de Casa Grande e Senzala, em 1933, foram elos da mesma cadeia, ou caldeirão, 

buscando tecer ou conceber as marcas da nacionalidade brasileira.  

Voltando a 1922, o destaque, tanto do ponto de vista das relações exteriores quanto na 

esfera cultural, foi a Exposição Internacional do Centenário da Independência, realizada no Rio 

de Janeiro, entre 7 de setembro de 1922 e 23 de março de 1923, com a participação de 14 países. 

O objetivo era mostrar os avanços do país nos terrenos econômico e social, além de apresentar 

o país como integrante do mundo contemporâneo.    

No campo político, a “política dos governadores”, vigente desde o governo de Campos 

Sales (1898 – 1902), havia criado barreiras à participação de estados com economia de tamanho 

médio, além de grupos do próprio DF. A carência de canais políticos, estuários das demandas 

dessas elites, acabou por criar um movimento de oposição dentro da corporação política 

dominante. O desejo de maior abertura para a ação política não estava limitado a esses grupos, 

mas atingia também setores urbanos médios e parcela importante da oficialidade jovem, 

especialmente no Exército.  

Essa conjuntura resultou no movimento conhecido como Reação Republicana, lançado 

em junho de 1921, representando a união dos estados do Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, 

Bahia, Pernambuco, além do DF, que procuravam “construir um eixo alternativo de poder” 

(FERREIRA, 1993, p. 10). Seu candidato à presidência da República foi Nilo Peçanha, ex-

presidente da República (1909 – 1910), ex-presidente do Estado do Rio de Janeiro (1903 -1906 

e 1914 – 1917) e então senador.  

O candidato oficial, apoiado pelo presidente Epitácio Pessoa, era Arthur Bernardes, 

então presidente do Estado de Minas Gerais, representante das oligarquias e elites políticas 

daquele estado e de São Paulo, com o apoio de outras unidades da federação. Bernardes venceu 

as eleições, realizadas em 01 de março, ao obter 446 mil votos contra 317 mil do seu adversário 

(FERREIRA, 1993, p. 19). A Reação Republicana não aceitou a derrota, pediu a criação de um 

“Tribunal de Honra” para investigar o pleito e iniciou uma campanha de mobilização popular 
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que, como principal consequência, acirrou os ânimos de situacionistas e de oposicionistas, 

abarcando, também, uma parcela importante da oficialidade jovem.  

A luta política incluiu ataques, de parte do governo federal, aos políticos ligados à 

Reação Republicana, tanto no Congresso quanto nos estados das lideranças rebeldes. O 

descontentamento militar desaguou numa tentativa de revolta em algumas guarnições militares 

do DF, de Niterói e de Campo Grande, logo sufocada pelas forças ligadas ao governo federal. 

O levante de 5 de julho de 1922 foi o primeiro de uma série de rebeliões militares, face visível 

do Movimento Tenentista que marcaria a participação das Forças Armadas na política 

brasileira. 

O desejo de maior participação política não era privilégio das oligarquias de estados de 

porte intermediário e das camadas médias urbanas. Nas classes populares, sem exclusividade, 

mas com destaque para o Rio de Janeiro, essa luta incluía melhores condições de vida e de 

trabalho. O movimento operário ganhou força nos últimos anos da década de 1910, com um 

peso significante das lideranças anarquistas, fortemente reprimidas a partir de 1921. Em 1922, 

sob a inspiração da criação da União Soviética, é fundado o Partido Comunista do Brasil (PCB),  

que em breve iria assumir a liderança política no terreno da esquerda brasileira (GOMES, 2005).  

No palco esportivo, foi também um ano de relevantes torneios. O mais destacado foi o 

que reuniu delegações de 11 países, Brasil incluído, para os Jogos Olímpicos Latino-

Americanos, Jogos Atléticos Sul-Americanos ou Jogos do Centenário, as três denominações 

usadas para o conjunto de disputas envolvendo diferentes modalidades esportivas, realizado 

entre setembro e outubro, nas instalações do Fluminense, no Rio de Janeiro (CANCELLA, 

2016; MALAIA SANTOS e MELO (orgs.), 2012). Entre as modalidades estava o futebol, 

depois separado para realçar o VI Campeonato Sul-Americano, organizado pela Confederação 

Sul-Americana de Futebol, também no estádio do Fluminense. 

Foi com o objetivo de selecionar os melhores jogadores do país para a seleção brasileira 

que viria a disputar o torneio continental, que a CBD organizou “uma grande competição entre 

os centros de football reconhecidamente mais adiantados, sendo, entretanto, obrigada a abrir 

mão de alguns, devido à absoluta escassez de tempo.”106. Foram convidadas nove ligas dos 

estados do Pará (PA), Pernambuco (PE), Bahia (BA), Minas Gerais (MG), Rio de Janeiro (RJ), 

Distrito Federal (DF), São Paulo (SP), Paraná (PR) e Rio Grande do Sul (RS). Embora não 

 
106 O mesmo texto foi publicado nos jornais Correio da Manhã, O Paiz e O Imparcial, nas suas edições de 
22/06/1922, indicando uma mesma fonte para os três veículos. Disponíveis em https://memoria.bn.br/. Acesso em 
10/04/2021.  
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chamasse o torneio de Campeonato Brasileiro, tal denominação foi usada nos jornais A Gazeta 

e Correio Paulistano, de São Paulo, quando noticiaram a realização do torneio.107 

João Malaia Santos (MALAIA SANTOS, 2011, p. 30 e 40) afirma que a CBD foi 

criteriosa no convite aos estados participantes, que “representavam não só os...de maior 

desenvolvimento esportivo do país, como aqueles com maiores problemas relativos ao governo 

Epitácio Pessoa e ao futuro presidente Arthur Bernardes”. Aos principais estados apoiadores da 

candidatura oficial, SP e MG, juntavam-se os líderes da Reação Republicana, BA, DF, PE, RJ 

e RS. A tradição oposicionista dos paraenses e o conflito de fronteiras entre PR e Santa Catarina 

(SC), causador da Guerra do Contestado (1912 - 1916), explicava a presença das demais ligas.  

O texto idêntico das matérias citadas determinava a responsabilidade da CBD na 

cobertura das despesas de estadia das delegações visitantes, custos a serem suportados pelas 

rendas dos jogos, integralmente destinadas à entidade. João Malaia Santos (2011, p. 43) afirma 

que a CBD arcava com os custos integrais e distribuía 50% do lucro financeiro com as ligas 

participantes, de acordo com o número de jogos disputados por cada uma. Já Mazzoni (1950, 

p.187) publicou o ofício enviado pela confederação às ligas, no qual era determinado que as 

despesas de transporte e hospedagem deveriam correr por conta da federação estadual, “a quem 

também pertencerá toda a renda arrecadada nesses jogos”. Com jogos em diferentes unidades 

da federação, fazia sentido que a liga estadual anfitriã se encarregasse dos custos de passagens 

e estadia da visitante, como previsto no ofício. À CBD, conforme norma vigente desde março 

daquele ano, cabia uma taxa de 10% das rendas brutas de todos os jogos organizados pela 

entidade.  

O calendário de jogos já estava definido no anúncio do certame. Uma primeira fase 

eliminatória estipulava quatro confrontos, com os vencedores classificados para um 

quadrangular final, disputado nas cidades do Rio de Janeiro e de São Paulo. Na Zona Norte, PA 

enfrentaria PE, com o vencedor decidindo a classificação com a seleção baiana; na Região Sul, 

RS eliminou PR; e os outros dois classificados saíram dos encontros entre SP x MG e DF x RJ. 

Curiosamente, a tabela do quadrangular final já previa a classificação das seleções carioca e 

paulista, sem considerar a hipótese de “zebras” provocadas por improváveis vitórias dos 

escretes mineiro e/ou fluminense. 

 
107 Correio Paulistano, 24/06/1922, e A Gazeta, 26/06/1922. Disponíveis em https://memoria.bn.br/docreader. 
Acesso em 10/04/2021.  
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Uma semana depois do anúncio da tabela, a liga paraense avisou à CBD que não poderia 

jogar contra a seleção pernambucana na data determinada e pediu mais tempo para preparar seu 

escrete. A entidade nacional recusou o pedido e a paraense desistiu da disputa, classificando a 

seleção pernambucana para decidir a classificação para o quadrangular final com a equipe 

baiana. Entretanto, a seguir foi a vez de PE abrir mão da participação no torneio, o que definiu 

o time baiano como um dos habilitados para a fase final. RS também se classificou depois de 

dois jogos, um empate (1 a 1) e uma vitória (4 a 2), contra os paranaenses. E, de fato, não houve 

surpresas nas partidas sediadas por cariocas e paulistas: a seleção do DF venceu sua eliminatória 

por 2 a 0 num jogo razoavelmente equilibrado contra o time do RJ, enquanto paulista arrasava 

a mineira por um espalhafatoso 13 a 0. 

O quadrangular final demonstrou que a supremacia paulista, impulsionada pelo trio 

Amílcar, Neco e Friedenreich, continuava. A seleção carioca tropeçou ao empatar em casa com 

os baianos, por 2 a 2. O destaque desse jogo foi o atacante Manteiga, da seleção da BA, que 

havia deixado o América carioca depois do estadual do ano anterior para integrar o Botafogo 

de Salvador. Segundo Mario Filho (RODRIGUES FILHO, 2003, p. 112 – 117), Manteiga foi 

um dos exemplos das dificuldades vividas por atletas negros, das camadas populares, ao 

ingressarem num dos clubes grandes do Rio de Janeiro naquele período. Mesmo com inegáveis 

qualidades, não encontravam, devido ao racismo estrutural da sociedade, ambiente para 

desenvolverem o melhor futebol possível. O escrete carioca venceu o gaúcho por 2 a 0 e foi 

para a capital paulista precisando de uma inédita vitória para ser campeão. 

  SP venceu os seus jogos: 4 a 2 contra o RS, do goleiro Lara, o Craque Imortal do 

Grêmio de Porto Alegre108; 3 a 0 contra BA; e chegou na rodada final necessitando de um 

empate contra DF para ser o primeiro campeão brasileiro. Jogada na Chácara da Floresta, na 

capital paulista, a final teve o desfecho comum na época, uma vitória paulista por 4 a 1, com 

ótimas atuações de Friedenreich e Neco.   

O torneio foi um sucesso de público e financeiro, alcançando boas rendas, como os 

32:664$000 (trinta e dois contos seiscentos e trinta e quatro mil réis) arrecadados no jogo final 

(MAZZONI, 1950, p. 167). O êxito da primeira edição abriu caminho para novas realizações 

do campeonato, a começar pelo ano seguinte.  

 

 
108  Lara foi homenageado por Lupicínio Rodrigues, autor do hino oficial do Grêmio Foot-Ball Porto Alegrense, 
na última parte, dedicada ao goleiro, da letra da canção.  
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2.3. São Paulo bicampeão – 1923 

Em 1923, participaram as mesmas ligas do certame anterior, uma evidência de que a 

organização esportiva era mais importante do que fatores políticos para a escolha das equipes. 

As seleções foram separadas em três zonas geográficas, com três equipes em cada, 

classificando-se a vencedora para um triangular final realizado no Rio de Janeiro. 

Na Zona Norte, a seleção baiana voltou a se classificar, depois de eliminar, por 1 a 0, 

PA que havia superado PE (2 a 0). Na Zona Sul, São Paulo recebeu a visita das seleções gaúcha 

e paranaense, derrotou as duas (4 a 1 e 5 a 1) e se classificou diretamente para a final do 

triangular. Na Zona Centro, a seleção do Estado do Rio de Janeiro derrotou a mineira por 2 a 1, 

mas foi vencida por (1 a 4) pela do DF, ganhadora do grupo. 

No primeiro jogo da fase final, a seleção carioca derrotou a baiana por 2 a 0 e se 

qualificou para enfrentar a paulista na final. Mais uma vez, a vitória foi de São Paulo, outra 

goleada, agora por 4 a 0, com o já costumaz realce para Amílcar, Neco e Friedenreich. Os 

paulistas eram bicampeões, embora, para a CBD, aquela edição tenha sido a primeira, em 

caráter oficial. 

O torneio voltou a ser um sucesso de renda e público, mesmo com uma fase final de dois 

jogos no lugar dos seis do ano anterior. João Malaia Santos (2011, p. 42) demonstra a 

lucratividade das disputas durante a década de 1920, com as receitas superando muito as 

despesas, proporcionando um lucro importante para a CBD. Tomás Mazzoni (MAZZONI, 

1950, p. 171 – 173) aponta um lucro total superior a 81 contos de réis, embora apresente uma 

lista de receitas e despesas na qual as primeiras aparecem, algumas vezes, duplicadas e faltem 

alguns custos por jogos. De qualquer forma, a viabilidade financeira estava demonstrada e as 

boas arrecadações aconteciam também em jogos da primeira fase, em centros fora do eixo Rio 

– S. Paulo, como a da partida entre as seleções baiana e paraense, em Salvador, a segunda 

melhor do campeonato, inferior somente à renda da finalíssima, jogada no estádio das 

Laranjeiras. 

 

O Vasco da Gama transforma o futebol do Rio de Janeiro 

O ano foi importante por marcar a escalada do Vasco da Gama e seu ingresso no grupo 

dos grandes clubes do futebol brasileiro. Tal acontecimento foi alvo de trabalhos jornalísticos 

e acadêmicos, com destaque, no campo da imprensa, para Mario Filho, com O negro no futebol 

brasileiro (2003), e, no terreno da academia, para João Malaia Santos, A Revolução Vascaína: 
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a profissionalização do futebol e a inserção socioeconômica de negros e portugueses na cidade 

do Rio de Janeiro (2010), sua tese de doutorado. Em ambos ficam claros os principais pontos 

da evolução do contexto do futebol em seus aspectos esportivo, econômico e social.  

O Clube de Regatas Vasco da Gama já era muito forte no remo quando trabalhou na 

formação de um poderoso time de futebol, capaz de disputar as primeiras posições do 

Campeonato Metropolitano. Depois de alguns anos disputando os torneios da segunda divisão 

carioca, o clube reforçou sua equipe com bons jogadores, destaques em clubes localizados nos 

bairros populares da cidade do Rio de Janeiro (MALAIA SANTOS, 2010, p. 209). O 

campeonato da divisão de acesso foi conquistado em 1922 e, no ano seguinte, o clube 

surpreendeu os meios esportivos ao conquistar o título da primeira divisão. Num período de 

profunda transformação no perfil do consumidor e torcedor de futebol, cada vez mais exigente 

a respeito da qualidade do time preferido, o Vasco da Gama ousou ao romper, ao mesmo tempo, 

as barreiras do amadorismo marrom109 e do, ainda, pretendido elitismo, uma espécie de “reserva 

de mercado” (SOARES, 2001, p. 115) para atletas oriundos das classes sociais mais elevadas 

(RODRIGUES FILHO, 2003 e MALAIA SANTOS, 2010).  

Não há dúvidas de que o Vasco adotava uma relação profissional com seus atletas, ainda 

que disfarçada (MALAIA SANTOS 2010, p. 252), o que, em maior ou menor escala, era o 

procedimento comum em todos os clubes. Pagar gratificações, conhecidas como “bicho”, por 

resultados e providenciar um emprego que facilitasse a presença do jogador em treinos e jogos, 

eram ferramentas amplamente utilizadas nos principais centros do futebol brasileiro. A 

novidade foi a intensidade na utilização do mecanismo por parte do clube. Seus jogadores eram 

totalmente dedicados aos treinamentos e jogos; muitos eram empregados em estabelecimentos 

comerciais de comerciantes ligados ao clube, que recebiam quantias do Vasco para fins não 

especificados oficialmente (MALAIA SANTOS, 2010, p. 255). A disciplina e a dedicação aos 

treinos eram refletidas em campo, num time com preparo físico muito superior aos dos 

adversários, que, graças a isso, decidia muitos jogos no segundo tempo (RODRIGUES FILHO, 

2003, p. 121).    

A presença vitoriosa do Vasco da Gama atraiu uma grande quantidade de admiradores, 

muitos deles originários das classes populares, além de integrantes da colônia portuguesa, a 

maior da cidade. Interessado em ter maiores rendas, pois seu campo possuía um pequeno espaço 

 
109 Como era conhecido o sistema de remuneração não oficial aos jogadores registrados como amadores. Podia 
ocorrer através de pagamentos diretos, disfarçados em ajuda de custos para transporte e alimentação, ou por 
empregos fictícios em empresas e estabelecimentos comerciais de sócios influentes dos clubes.  
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para o público, o clube mandou alguns de seus jogos no estádio do Fluminense. A presença de 

um tipo de torcedor diferente do perfil a que estavam acostumados gerou um sentimento de 

rejeição por parte dos torcedores dos demais clubes da elite carioca. Para Mario Filho, foi “o 

jacobinismo no futebol” (RODRIGUES FILHO, 2003, p. 122 e 123). Mas isso não impediu que 

essas mesmas agremiações desfrutassem das rendas dos jogos contra o Vasco em seus campos, 

notando-se até mesmo a presença de cambistas no jogo Vasco da Gama 2 x 3 Flamengo, a única 

derrota no campeonato. (MALAIA SANTOS, 2010, p. 303). 

Apesar da campanha vitoriosa, somente quatro jogadores do time campeão de 1923 

foram convocados para a disputa do Campeonato Brasileiro daquele ano, jogado menos de dois 

meses após o final do torneio metropolitano. Desses, Paschoal foi escalado no primeiro jogo 

somente e dois não entraram em campo. Somente o goleiro e ídolo vascaíno, Nelson, foi titular 

absoluto. Aliás, Nelson foi um dos primeiros jogadores a fazer propaganda de produtos de 

consumo popular, no  caso um fortificante (MALAIA SANTOS, 2010, p. 312). 

Era o início de um processo de reação dos clubes mais tradicionais do Rio de Janeiro, 

ligados às classes altas da cidade, com o objetivo de preservar a prática do jogo, pelo menos na 

principal liga da cidade, para seus sócios, quase todos integrantes de tais segmentos sociais. A 

tentativa, ao final fracassada, de impedir o registro de trabalhadores em funções subalternas ou 

braçais, da mesma maneira que os analfabetos, visava preservar a conjuntura elitista dos 

primeiros anos. Mas a pressão social era inevitável, assim como a utilização do futebol, junto 

com outros segmentos das indústrias cultural e de lazer, como mecanismo de ascensão social , 

tema do próximo tópico. 

 

A ascensão social na sociedade brasileira e o futebol 

O futebol chegou ao Brasil, de forma organizada, na passagem do século XIX para o 

século XX, importado da Europa e implantado por jovens que retornavam ao país após períodos 

de estudo em países daquele continente, com a importante participação de ingleses que viviam 

no país. No Rio de Janeiro, então capital e maior centro urbano, era um esporte de elite, de 

brancos das classes de maior poder aquisitivo, delineamento semelhante ao verificado nas 

outras grandes cidades.  

Atividade física a princípio exclusivista, o futebol demorou alguns anos para crescer, 

mas quando começou a ser praticado nos bairros populares, consolidou-se como o esporte 

preferido da população masculina jovem, atraindo também um número cada vez maior de 
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simpatizantes. Isso graças à sua prática fácil, suas regras simples e por ser apto a diferentes 

biotipos, demandando mais fôlego do que força física. Fenômeno de entretenimento popular, o 

esporte se desenvolveu como prática esportiva tipicamente urbana (GIULIANOTTI, 2010). 

Como parte de uma sociedade hierarquizada, o futebol admitiu, a princípio, agregados 

como os operários das fábricas nas quais trabalhavam os engenheiros e mestres de obras 

qualificados, ingleses na maioria, que contribuíram para implantar o futebol; entre esses 

trabalhadores, negros e pardos que jogavam pelos clubes localizados nas áreas populares. Mas 

os dirigentes queriam evitar os que tivessem empregos classificados como braçais. A repulsa 

das classes altas por tal tipo de atividade, expressa desde os tempos coloniais (HOLANDA, 

1995), impactou no desenvolvimento do futebol.  

Os pioneiros a escaparem da discriminação foram os operários qualificados de fábricas 

localizadas nos subúrbios, como a que servia de base para o The Bangu Athletic Club, clube 

ligado à Companhia Progresso Industrial do Brasil, a popular Fábrica Bangu. Fundamental para 

o desenvolvimento da região, emprego garantido para os garotos bons de bola do bairro; se 

fossem para o primeiro time do clube seriam alocados na “sala do pano” (RODRIGUES 

FILHO, 2003, pág. 84), onde o trabalho era mais leve do que as tarefas nos teares, e com 

dispensa para os treinos semanais.   

Torcedores negros, pardos e brancos das camadas populares também eram aceitos nos 

campos, desde que não ocupassem os espaços destinados aos sócios dos clubes de elite; a geral, 

área de ingressos populares, era criada, como nos estádios ingleses, para manter a hierarquia. E 

para evitar que o torcedor da geral ingressasse na arquibancada dos sócios, uma senha, sob a 

forma de uma fitinha, não de plástico como hoje, mas de seda importada da Europa, presa nos 

chapéus elegantes das moças e nos de palha dos homens (RODRIGUES FILHO, 2003, pág. 

42). 

Mas ser frequentador da geral não inviabilizava a possibilidade de ascensão do torcedor. 

No caso, não a econômica ou a social, que lhe permitiriam uma escalada na hierarquia, com ou 

sem a necessidade de embranquecer, assunto a ser desenvolvido a seguir. Em Carnaval, 

Malandros e Heróis, Roberto DaMatta (DaMATTA, 1997) dedica um capítulo à expressão 

“sabe com quem está falando?”. Usada, por hipótese inicial, para estabelecer, ou lembrar, os 

limites impostos pela hierarquia, foi descoberta sendo usada pelo “inferior estrutural”, na 

definição do autor. Ou seja, um cidadão na faixa inferior da “escala social” usa o termo para 

enquadrar um igual, ou mesmo superior na dita escala. A expressão, (DaMATTA, 1997, 
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pág.196) “fundamental para o estabelecimento (ou restabelecimento) da ordem e da hierarquia” 

(frase, aliás, usada para justificar alguns golpes de estado na história moderna), torna-se um 

objeto de desejo de todos, independente do lugar ocupado na “estrutura hierárquica” da 

sociedade. Usada por “alguém que não se enxerga”, o empregado do empresário, o motorista 

do ministro, que para obter vantagem a curto prazo não hesita em enquadrar o suposto 

adversário.  

Mas o futebol, num dos seus momentos de espelho da sociedade brasileira, permitia e 

possibilitava que o “branco pobre, o mulato, o preto” (RODRIGUES FILHO, 2003, p. 41) 

torcessem pelo Botafogo, pelo Flamengo ou pelo Fluminense, tricampeão em 1917, 1918 e 

1919, e não pelos clubes de subúrbio, alguns ligados às fábricas; preferiam os clubes das classes 

altas, a cujos jogos iam usando suas melhores roupas, para uma melhor aproximação com os 

ocupantes das sociais e para estarem bem diferentes dos torcedores dos outros clubes 

(RODRIGUES FILHO, 2003). Superiores, embora vetados nas cadeiras sociais do mais 

importante estádio da cidade, mas com lugares cativos nas gerais, e em condições de indagar e 

afirmar ao torcedor adversário: você sabe com quem está falando? Com o tricampeão; meu time 

é o melhor. Mas aqui não há a máscara, nem se “perde a noção de suas verdadeiras origens” 

(DaMATTA, 1997).  

Enquanto, no primeiro caso, a proximidade social com um cidadão mais bem colocado 

na “hierarquia social” estimula o uso da expressão por parte do subordinado, no caso do 

torcedor, a conquista do seu time lhe permite não só uma vantagem em relação ao indivíduo no 

mesmo nível das escalas social e econômica, mas também desconsiderar a hierarquia, no caso 

do aficionado de outra equipe ser seu superior. Um momento de inversão, embora com todo o 

respeito, para não abalar a estrutura da hierarquia, nem exigir o uso da expressão por parte do 

torcedor derrotado. Ser Fluminense os distinguia dos torcedores dos outros clubes 

(RODRIGUES FILHO, 2003). Nada muito diferente de hoje, um século depois.  

Mario Filho (2003, págs. 88 e 89) destaca a pouca mobilidade dos torcedores dos clubes 

de subúrbio do Rio de Janeiro, que raramente acompanhavam seus times nos jogos contra os 

grandes da Zona Sul ou o América, da Tijuca. Os poucos que se aventuravam ficavam na mesma 

geral dos torcedores da casa, pretos, pardos e brancos pobres como eles, mas superiores na 

hierarquia social, pois estavam na sua casa. Mas havia a inversão, aqui favorecida pela 

geografia, exercida quando o time de brancos ricos ia jogar em Bangu, onde os espaços eram 

menos divididos, geral e arquibancada se confundindo. Ali, a fita no chapéu não separava, nem 
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segregava, mas denunciava a origem. Em caso de derrota dos da casa, os fãs do clube grande 

muitas vezes não tinham tempo de levar a taça em disputa. “Daí a expressão que pegou: ‘ganha 

mas não leva’. O clube da cidade podia ganhar o jogo. A taça, porém, ficava lá em cima” 

(RODRIGUES FILHO, 2003, pág. 42).     

Entre os fundadores do Bangu, engenheiros e mestres ingleses, técnicos de confiança 

dos proprietários, capitalistas, da fábrica. No time, além dos ingleses, brasileiros necessários 

para completar o time, com destaque para Francisco Carregal, tecelão, filho de pai português e 

mãe negra brasileira. O clube e seu jogador são protagonistas de um episódio de veto à 

participação de negros no Campeonato Carioca de 1907, o segundo a ser disputado. Alceu 

Mendes de O. Castro, no livro O futebol no Botafogo; de 1904 a 1950 (CASTRO, 1951) 

destacou a decisão da Liga Metropolitana dos Sports Athleticos de não registrar como amadores 

“as pessoas de cor”. O ato teve como resposta a comunicação de desfiliação por parte do Bangu, 

em defesa de seu atleta.   

A decisão da Liga mereceu matérias, em maio de 1907, nos jornais A Gazeta de Notícias 

e o Correio da Manhã110, mas sem maiores destaques, e foi citada por Ricardo P. dos Santos 

(2006). O torneio foi disputado por quatro clubes, sem notícias da participação de jogadores 

negros ou pardos, e terminou indefinido por uma falta de acordo a respeito do regulamento. A 

discórdia provocou a dissolução da Liga e a falta de documentos oficiais dos jogos disputados 

naquele ano. Uma nova entidade foi fundada no ano seguinte, mas sem se considerar 

responsável pelo campeonato de 1907, que, depois de décadas de indefinição, só teve seu 

resultado reconhecido no final dos anos 1990.  

Este é o único indício de documento de caráter segregacionista conhecido no futebol 

brasileiro. De acordo com Soares (1999), Mario Filho destacou na edição de 1964 de O negro 

no futebol brasileiro, que o exame feito na documentação da Associação Metropolitana de 

Esportes Athleticos (AMEA) não encontrou nenhuma restrição à participação de negros e 

pardos como jogadores dos clubes filiados. Fundada em 1924 com o objetivo de garantir a 

supremacia da elite nos campos de futebol cariocas, as duras barreiras impostas pelo 

regulamento original da AMEA eram de cunho social, impedindo o registro de trabalhadores 

subalternos, como garçons, motoristas, contínuos, estivadores e soldados.  

 
110 Correio da Manhã, 24/05/1907, p 5; Gazeta de Notícias, 18/05/1907, p. 3. Disponíveis em:  
https://memoria.bn.br/.  Acesso em 22/06/2020. 

https://memoria.bn.br/
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O jogador devia ainda saber ler e escrever corretamente, o que era comprovado quando 

preenchia a ficha de inscrição na frente do membro da comissão de sindicância da liga, 

encarregada de comprovar que o trabalho do atleta não se enquadrava na categoria braçal ou 

subalterna. A entidade havia sido criada para dificultar o registro de jogadores do Vasco da 

Gama, campeão em 1923, que tinham, como vimos, um regime de trabalho quase profissional. 

Esse ritmo de trabalho e treino lhes deram uma importante vantagem em relação ao tradicional 

atleta-estudante ou profissional liberal, perfil típico do jogador amador dos tradicionais clubes. 

O Vasco da Gama foi o primeiro clube carioca a ser campeão da cidade com jogadores 

recrutados nas camadas populares, pretos, pardos e brancos.    

De fato, não havia necessidade do estatuto da nova entidade explicitar a segregação 

racial; bastava espelhar as características de exclusão e desigualdade da sociedade. Poucas 

vezes a rejeição da elite aos ofícios considerados de baixa qualificação foi tão evidente, aversão 

já citada por Sérgio Buarque de Holanda (1995). Agora era a motivação usada para tentar 

garantir a hierarquia na prática de um esporte que se popularizava rapidamente e já era um 

instrumento, restrito, de mobilidade econômica para uma pequena parcela da população das 

classes populares, composta em sua maioria por negros e pardos (FREYRE, 2013). Restrito por 

requisitar um talento que muito poucos tinham, numa disputa por poucas vagas disponíveis e 

sempre controladas pelos dirigentes. 

Ainda em torno do tema da ascensão social de negros e pardos, e de como o futebol 

espelhou as características da sociedade, destaca-se a atitude desta em ser mais rigorosa e 

exigente com pessoas negras ou mulatas. Aqui não se fala somente na dificuldade de acessar a 

determinadas posições devido à cor da pele, como citado acima, mas do maior rigor na 

atribuição de responsabilidade por falhas ou atitudes fora do padrão de comportamento. Mario 

Filho (2003) destaca este ponto em vários momentos, desde os primeiros tempos do 

amadorismo, mas em especial no capítulo V, A Provação do Preto e no início do VI, A Vez do 

Preto, os dois escritos para a segunda edição da obra, em 1964. O  jogador negro ou pardo era 

punido com mais rigor nas faltas (pág. 89); emocionalmente mais instável (pág. 322); 

injustamente acusado de ser mais suscetível ao suborno (pág. 245); bebia mais (pág. 243). Em 

geral, eram menos confiáveis, especialmente para posições de responsabilidade como goleiro e 

treinador (ainda há registros de casos recentes).  

Por isso muitos pardos se registravam como brancos nas fichas das federações e 

esticavam o cabelo  (RODRIGUES FILHO, 2003, pág. 248). É de Robson, jogador negro do 
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Fluminense, também empregado na Imprensa Nacional, proprietário de uma alfaiataria e de 

cinco imóveis111,  uma das frases que melhor explica a situação (RODRIGUES FILHO, 2003, 

p. 307): se o jogador “era preto e subia, não ficava branco, mas perdia a cor”.  Do mesmo 

Robson foi o apelo a um companheiro que ofendia um casal negro, cuja desatenção quase 

provocara um sério acidente: “não faz...Eu já fui preto e sei o que é isso”. Frase confirmada 

numa declaração em 3 de fevereiro de 1955 ao Jornal dos Sports, propriedade de Mario Filho, 

ao ser perguntado sobre o que achava da cor: “bem, eu já fui preto. Não cuspo no prato”. 

Este é, vale repetir, uma das características do racismo brasileiro: inferiorizar o negro e 

induzir o pardo a se identificar como branco. À mistura de sangue africano e europeu é 

atribuído, em grande parte, o talento do jogador de futebol brasileiro, e não se pretende discutir 

o tema. O futebol representou, junto com a música, um importante instrumento de ascensão 

social para negros e pardos, mas racismo e desigualdade social são marcas características da 

sociedade brasileira e clubes, dirigentes e atletas estão nela inseridos. Se, por um lado, o futebol 

cresceu e evoluiu sob a égide e benção da mistura, por outro não contribuiu tudo o que poderia, 

e ainda pode, para melhorar a situação social brasileira. 

 

2.4. O fim de uma hegemonia – 1924 

No final de 1924, a CBD organizou o seu campeonato, em novembro e dezembro, 

enquanto o Campeonato Paulista ainda estava em andamento. A rebelião militar, deflagrada em 

São Paulo em 5 de julho, paralisou o campeonato estadual por cerca de 45 dias e levou a disputa 

até janeiro do ano seguinte. Mas isso não impediu a participação da seleção paulista, embora 

tenha prejudicado o usual tempo de treinamento do time. 

Inicialmente, eram 10 os estados participantes, um a mais do que a edição do ano 

anterior, divididos, mais uma vez, em zonas geográficas. Na Zona Norte, Bahia, Ceará, Pará e 

Pernambuco fizeram um quadrangular eliminatório. O escrete baiano, com realce para Popó e 

Manteiga, goleou o cearense (6 a 1) e o pernambucano (7 a 2), venceu o grupo e se classificou 

para a fase final. 

Na Zona Centro, mais uma vez as seleções do Distrito Federal, Minas Gerais e Rio de 

Janeiro competiram, em jogos realizados na capital federal. RJ venceu MG por 2 a 0 e disputou 

 
111 Jornal dos Sports, 03/02/1955, p. 6. Disponível em https://memoria.bn.br/. Acesso em 22/06/2020. 
  

https://memoria.bn.br/
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a passagem para o turno final contra a anfitriã, sendo derrotada por 8 a 3, com destaque para o 

atacante Nilo Murtinho Braga, um dos principais craques brasileiros dos anos 1920.  

Na Zona Sul, São Paulo recebeu a visita da seleção paranaense e a derrotou, diante de 

uma plateia que lotou a Chácara da Floresta, por 5 a 0. O grupo seria decidido contra a equipe 

do Rio Grande do Sul, ainda em São Paulo, mas os gaúchos não conseguiram montar a sua 

seleção em função da sequência da revolta militar de julho, que chegou àquele estado em 

outubro. Tropas militares lá baseadas, comandadas pelo capitão Luís Carlos Prestes, se 

rebelaram e foram ao encontro dos destacamentos que saíram de São Paulo no final de julho. A 

união dos dois contingentes deu origem à Coluna Prestes. O escrete gaúcho não pode 

comparecer ao encontro marcado para o fim de novembro, o que garantiu a passagem dos 

paulistas para a final do campeonato. 

O adversário de SP, em mais uma repetição do último campeonato, saiu do confronto 

entre cariocas e baianos, jogado no Rio de Janeiro. DF goleou por 7 a 2 e foi à final, no estádio 

das Laranjeiras, contra o tradicional adversário. Desta vez, pela primeira vez na história da 

disputa, os cariocas derrotaram os paulistas por 1 a 0, gol de Nilo, e foram campeões, para 

euforia da torcida e da crônica esportiva da cidade112.   

Desfalcada de Friedenreich e Amílcar, a seleção de SP já não tinha a mesma força. O 

atacante e seus companheiros de Paulistano não foram cedidos pelo clube devido a mais um 

conflito entre a APEA e alguns de seus afiliados. Amílcar havia se transferido do Corinthians 

para o Palestra Itália, mas não pode atuar pelo clube por ter que cumprir o estágio previsto nas 

normas da CBD. O Palestra, por sua vez, havia abandonado o campeonato depois da segunda 

rodada, por divergências políticas com a APEA, mas teve três de seus jogadores, Bianco, 

Serafini e Heitor, chamados pela Comissão Técnica encarregada de montar a seleção. Mas 

Amílcar ficou de fora, o que gerou protestos e desconfianças de uma perseguição liderada pelo 

seu ex-clube. Tais especulações provocaram um posicionamento oficial do Corinthians, através 

de seu presidente, Guido Giacominelli, em carta enviada ao editor do Correio Paulistano113, na 

qual negava qualquer veto. Para Tomás Mazzoni (MAZZONI, 1950, págs. 177 e 178), Amílcar 

não podia jogar “em vista de ter abandonado o Corinthians e não obtido, ainda, a inscrição para 

o Palestra”. 

 

 
112 O Paiz, 22 e 23/12/1924. Disponível em https://memoria.bn.br/. Acesso em 22/03/2021.  
113 Correio Paulistano, 18/11/1924. Disponível em https://memoria.bn.br/. Acesso em 22/03/2021.   
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2.5. O Combinado ‘Fla-Flu’ é campeão – 1925 

O sucesso do campeonato foi demonstrado com o retorno do RS e a adesão de três novas 

ligas, Amazonas (AM), Paraíba (PB) e Espírito Santo (ES). A divisão por zonas permaneceu, 

agora em número de quatro, com os vencedores se qualificando para as semifinais. A Zona 

Norte agora era disputada entre PA e AM, numa partida isolada em Belém. Com a vitória de 3 

a 2 os anfitriões passaram para a fase seguinte. 

Na nova Zona Nordeste, PE goleou a novata seleção do CE por 10 a 1, enquanto BA 

eliminou a PB com uma goleada, um pouco menos escandalosa, de 8 a 2. A chave foi decidida 

entre os dois vencedores e, uma vez mais, BA venceu, desta vez por 4 a 0 e foi para as 

semifinais. 

A Zona Sul manteve as três seleções dos anos anteriores, com gaúchos e paranaenses 

viajando para enfrentar os paulistas em São Paulo. Os locais venceram os dois jogos e 

classificaram-se para enfrentar os paraenses. O último jogo do grupo, entre SP e PR esteve 

ameaçado por uma divergência entre CBD e APEA a respeito da participação desta de 10% da 

renda bruta dos jogos organizados no estado. Apesar de ser uma norma idêntica àquela que 

vigorava desde 1922, destinando o mesmo percentual à entidade nacional nos jogos por ela 

organizados, a CBD tentou impedir a cobrança. A APEA discordou, argumentou que a liga do 

DF executava a mesma cobrança e ameaçou não realizar a partida114. O entrevero demonstra a 

importância da economia na realização do campeonato. Segundo João Manuel Malaia Santos 

(2011, p. 42) a edição de 1925 foi a mais lucrativa para a CBD, no período de 1922 a 1928. 

Na Zona Centro, com todos as partidas realizadas no Rio de Janeiro, a seleção carioca 

superou os capixabas, por 6 a 0, enquanto os mineiros eliminavam os fluminenses pelo mesmo 

placar. Na final do grupo, DF venceu MG por 3 a 0 e avançou para enfrentar os baianos na outra 

semifinal. Apesar da facilidade com que superou seus adversários, a “comissão selecionadora” 

da liga carioca encarregada de convocar os jogadores e montar o time foi alvo de muitas críticas 

na imprensa por ter priorizado a escalação de jogadores do Flamengo e do Fluminense. Os 

responsáveis eram Joaquim Guimarães, ligado ao Flamengo, e Chico Netto, ex-zagueiro das 

seleções carioca e brasileira, ligado ao Fluminense.  

Os dois clubes, e o Vasco da Gama, disputaram o campeonato da cidade rodada a rodada, 

e o Flamengo ficou com o título, com um ponto a mais do que o Fluminense e dois na frente do 

Vasco da Gama. A seleção carioca disputou seus jogos no Campeonato Brasileiro entre julho e 

 
114 O Imparcial, 31/07/1925. Disponível em https://memoria.bn.br/. Acesso em 22/03/2021.  
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setembro, durante a disputa do estadual, encerrado em novembro. No primeiro jogo, contra o 

time do ES, o time era composto por uma maioria de atletas dos dois clubes, mas jogadores do 

Botafogo e São Cristóvão também atuaram. Mas nos treinos para o confronto decisivo da Zona 

Centro, contra MG, a imprensa notou que somente jogadores do Flamengo e do Fluminense 

estavam escalados como titulares, e a grita começou. O Imparcial de 01 de agosto, véspera do 

jogo, encerrou assim seu noticiário sobre o jogo: “felizmente o adversário de amanhã, do 

‘Combinado Fla x Flu’, não é tão poderoso como os paulistas e perigoso como os baianos, 

senão...”115.  

A vitória sem sustos e a classificação para a semifinal não impediu o avanço nas críticas. 

O Diário Desportivo, suplemento do Jornal do Brasil, de 04 de agosto, na ampla matéria que 

analisou a vitória116, também condenou a escalação, que tinha no médio-direito Nesi, do São 

Cristóvão, o único não pertencente à dupla “Fla – Flu”. O Jornal, do mesmo dia, registrou que 

a preferência por determinados jogadores impediu a formação de uma torcida ‘carioca’, num 

fenômeno que viria a se repetir outras vezes no futuro: torcedores de outros clubes vaiando a 

seleção local e apoiando os mineiros. Para o matutino, “isto foi o que conseguiu a Comissão 

Organizadora da AMEA, pondo em campo um selecionado ‘especial’, organizado 

exclusivamente com jogadores dos seus clubes”117. Na matéria, o jornalista chamou a Comissão 

Técnica de “comissão de experiências” e assinalou que mandar a campo “o combinado 

fluminense – flamengo, como ‘scratch’ carioca resultou num fracasso”.  

Até o recém-fundado O Globo abriu espaço para o assunto, ao publicar carta de Carlos 

Burlamaqui em defesa da dupla responsável pela seleção. Argumentava que o time era bom, 

formado por jogadores de qualidade e expressava seu sentimento de que o clubismo estava 

afetando os críticos, que acusavam os selecionadores da AMEA da mesma falha118. A carta foi 

respondida três dias depois por Tybiraçá da Silva e Cruz, agora atacando tanto a comissão 

quanto o autor da primeira correspondência119.  

Na preparação para a semifinal contra os baianos, o escrete carioca empatou com o time 

do Vasco da Gama, do que se aproveitou O Imparcial para subir o tom das críticas. Para o 

jornal, “a Comissão Técnica da AMEA lavrou um tento....o time que organizou, o formidável 

‘scratch’ Fla – Flu, conseguiu, após uma luta empolgante, empatar com os medíocres jogadores 

 
115 O Imparcial, 01/08/1925, p. 10.  Disponível em https://memoria.bn.br/. Acesso em 22/03/2021. 
116 O Diário Desportivo, 04/08/1925, p. 1. Disponível em https://memoria.bn.br/. Acesso em 22/03/2021. 
117 O Jornal, 04/08/1925, p. 11. Disponível em https://memoria.bn.br/. Acesso em 22/03/2021. 
118 O Globo foi fundado em 29/07/1925. A matéria é do dia 05/08/1925, p. 5.  
119 O Globo, 08/08/1925, p. 5. 
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do Vasco da Gama’120. Para o jornalista, num texto repleto de ironias, por não terem condições 

para o time titular, os vascaínos eram medíocres em termos de talento futebolístico. 

A questão não era só o talento dos escolhidos para o time e dos que estavam na reserva. 

Os críticos defendiam a escalação de alguns jogadores, como o goleiro Nelson e o atacante 

Pascoal, do Vasco, o zagueiro Pamplona, do Botafogo, além da volta do centromédio Nesi, do 

São Cristóvão, não só por entenderem que eram superiores aos indicados, mas, principalmente, 

por uma questão de representatividade. A torcida, incluindo parte significativa da imprensa, 

não conseguia se identificar com um time formado exclusivamente por atletas de dois clubes, 

aos quais, para piorar, estavam ligados os dois selecionadores. À falta de representatividade era 

agregada a desconfiança de favorecimento; por isso, independente da campanha, as queixas 

foram constantes e vinham de diferentes veículos. A expressão Fla – Flu, depois consagrada 

para definir o clássico, nasceu com um sentido negativo, para rebaixar a seleção carioca, não 

reconhecida como tal por não espelhar, na visão da maioria, o equilíbrio das forças do futebol 

da cidade.  

Roberto DaMatta nota que num jogo da seleção brasileira ocorre um processo de 

identificação que, entretanto, depende da vitória para virar festa, carnaval (DaMATTA,1997, 

pág. 30). O antropólogo vê “o futebol como um instrumento que permite experimentar a 

igualdade” (DaMATTA, 1982, pág. 39). Uma situação rara numa sociedade hierarquizada 

como a brasileira, acostumada às vantagens concedidas aos de melhor relacionamento ou 

parentesco. Mas, “ninguém pode ser promovido a astro de futebol pela família” (DaMATTA, 

1982, pág. 39). A seleção carioca de 1925 contrariou os dois princípios e, por isso, apesar do 

título, não contou com a simpatia de todos os torcedores e jornais. 

O primeiro encontro da fase semifinal ocorreu no estádio das Laranjeiras e terminou 

com a vitória carioca de 2 a 0 sobre os baianos. Apesar da divisão da torcida carioca provocada 

pela polêmica escalação, um público estimado de 15.000 espectadores prestigiou o espetáculo, 

de acordo com O Jornal121.  

A segunda semifinal, entre SP e PA, também foi realizada no Rio de Janeiro, o que 

provocou protestos da APEA, pela não realização do seu jogo em São Paulo. Na capital paulista, 

a liga local teria uma participação de 10% da renda bruta, por ser a organizadora da partida. 

Jogada também nas Laranjeiras, a partida terminou com a vitória de 3 a 0 dos paulistas, com 

 
120 O Imparcial, 07/08/1925, p. 8. Disponível em https://memoria.bn.br/. Acesso em 21/03/2021. 
121 O Jornal, 24/08/1925, p. 11. Disponível em https://memoria.bn.br/. Acesso em 21/03/2021.   
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dois gols de Friedenreich. Apesar da vitória, parte da imprensa esportiva, nas duas cidades, 

considerou fraca a atuação dos vitoriosos. O Correio da Manhã anunciava possíveis mudanças 

na final122, enquanto O Estado de São Paulo criticou a atuação de quase todos os jogadores, 

incluídos os craques Amílcar, Neco e Friedenreich123. 

A final estava marcada para ser decidida em um jogo isolado, no Rio de Janeiro. No dia 

13 de setembro, o estádio das Laranjeiras estava lotado, com as estimativas de público presente 

variando entre 30.000, para o Estado de São Paulo e 50.000, para O Globo124. Para o Diário 

Desportivo, do Jornal do Brasil, “foi a maior assistência aos campos de futebol”125, enquanto 

O Imparcial informou que cambistas vendiam ingressos com ágio de 300%126. O Globo 

noticiou, no mesmos número, que a superlotação provocou a invasão do campo por parte de 

torcedores: “havia para mais de cinco mil pessoas sobre o verde gramado”. Para iniciar o jogo, 

a “cavalaria e os pedestres da polícia intervieram...Grandes cordas foram passadas em derredor 

do campo, para separar o povo”. Uma ampla foto na primeira página do jornal revela uma boa 

quantidade de pessoas em pé, atrás de um dos gols, até uma das laterais, além das arquibancadas 

lotadas. 

Foi um jogo disputado, que correspondeu a expectativa e terminou empatado em 1 a 1, 

com gols de Neco, para SP, e de Nilo, para o DF. Uma prorrogação de 20 minutos, com dois 

tempos de 10, foi, conforme previa o regulamento, jogada, sem alterações no placar. Um novo 

encontro seria necessário para conhecer o campeão do ano.  Foi marcado para o domingo 

seguinte, dia 20 de setembro. 

A preparação para a finalíssima não foi livre de polêmicas. Do lado carioca, as críticas 

à ausência de jogadores dos demais clubes continuou. Na edição do dia da final, mesmo com 

alta expectativa, O Imparcial continuava a chamar a seleção carioca de ‘Fla – Flu’ e, para não 

deixar dúvidas, colocou ao lado do nome dos jogadores dos dois times o clube no qual cada um 

atuava. 

Do lado paulista, os problemas eram reais. Neco e Friedenreich, para parte da imprensa 

paulista, tiveram fracas atuações, e o artilheiro, “abatido com as críticas e também sentindo-se 

fora de forma física, pede afastamento” (DUARTE, 2012). Neco foi mantido, mas, além do seu 

principal artilheiro, Abatte, Heitor e Rodrigues foram substituídos. 

 
122 Correio da Manhã, 08/09/1925, p. 8. Disponível em https://memoria.bn.br/. Acesso em 21/03/2021. 
123 O Estado de São Paulo, 07/09/1925, p. 6. 
124 O Estado de São Paulo, p. 4, e O Globo, p.1 e 2. Edições de 14/09/1925. 
125 O Diário Desportivo, 15/09/1925, p. 1. Disponível em https://memoria.bn.br/. Acesso em 22/03/2021. 
126 O Imparcial, 15/09/1925. Disponível em https://memoria.bn.br/. Acesso em 22/03/2021. 
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O confronto foi outro grande evento esportivo. Uma audiência entre 23 e 25.000 

espectadores, segundo o Correio da Manhã127 , ou 30.000, para Tomás Mazzoni (MAZZONI, 

1950, p. 191) que geraram um renda bruta da ordem de 180:000$000 (cento e oitenta contos de 

réis), de acordo com O Globo128. Num jogo de duas viradas e muito disputado, o DF bateu o 

time paulista por 3 a 2 e se sagrou bicampeão nacional. Foi um jogo tenso, que sofreu uma 

paralização de alguns minutos causada por entradas bruscas entre Neco e Nascimento, que 

quase provocaram uma briga generalizada. A euforia carioca foi grande, mas O Imparcial, ao 

listar os jogadores que atuaram no torneio, não deixou de chamar a equipe campeã de ‘Fla-

Flu’129. 

 

2.6. São Paulo recupera o título – 1926 

As federações dos estados do Maranhão (MA), do Piauí (PI) e de Santa Catarina (SC) 

estrearam no campeonato, elevando o número de participantes para 16 e permitindo uma divisão 

tradicional em quatro grupos de quatro seleções. A vencedora se classificava para as semifinais, 

jogadas no Rio de Janeiro. 

Na Zona Norte, disputada em Belém, no estádio Evandro Almeida, PA goleou MA (5 a 

1), enquanto AM eliminou PI (3 a 2). Na final da fase, os locais derrotaram AM (7 a 0) e 

venceram o grupo.  

Na Zona Nordeste, com todos os jogos no Campo da Graça, em Salvador, PE venceu 

CE na prorrogação, por 3 a 2, depois de empate de 2 a 2 no tempo normal. Os cearenses 

protestaram por não haver mudança de campo durante os 20 minutos adicionais, permanecendo 

o time do lado mais escuro do campo depois do sol haver se posto130. O jogo chegou a ser 

anulado pelo representante da CBD, mas a decisão foi depois revogada e o resultado de campo 

mantido. A seleção local não teve problemas para passar por PB (5 a 0) e PE, na final do grupo 

(8 a 1). 

Na Zona Centro, jogada exclusivamente no estádio das Laranjeiras, RJ bateu ES por 6 a 

3, enquanto DF aplicou 9 a 1 nos mineiros. Na decisão da fase, DF ganhou do RJ por 5 a 1. 

 
127 Correio da Manhã, 22/09/1925, p. 8. Disponível em https://memoria.bn.br/. Acesso em 22/03/2021.  
128 O Globo, 21/09/1925, págs. 1 e 2.  
129 O Imparcial, 22/09/1925, p. 10. Disponível em https://memoria.bn.br/. Acesso em 22/03/2021.  
130 O Imparcial, 22/09/1926, p. 7. Disponível em https://memoria.bn.br/. Acesso em 23/03/2021. 
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Na Zona Sul, ocorrida em São Paulo, os paulistas aplicaram a maior goleada do torneio, 

16 a 0 nos estreantes de SC. RS passou pelos paranaenses (5 a 2) e foi para a decisão do grupo, 

conquistado pelos locais com um placar de 5 a 3.  

As semifinais e a final foram jogadas no estádio do Fluminense, no Rio. Na primeira, 

São Paulo voltou a aplicar uma extravagante goleada, agora por 13 a 1, sobre a seleção baiana. 

Na outra chave, DF venceu PA por 5 a 0 e se qualificou para a final. 

A final, em 7 de novembro, foi espetacular, segundo relatos jornalísticos. A seleção 

paulista venceu por 3 a 2 uma partida muito disputada e com lances que causaram uma 

controvérsia típica do período, pois os cariocas se queixaram da anulação de um gol, além de 

uma irregularidade em um dos gols de SP. A conquista de São Paulo foi, até certo ponto, 

inesperada em função dos problemas para a organização da equipe causados pela dissenção 

entre os principais clubes paulistas, e seus dirigentes. A separação dos clubes impediu a 

formação da melhor seleção, que só contou com jogadores dos clubes ligados à APEA, como 

veremos adiante, e provocou o desfalque de cinco dos titulares do ano anterior, incluindo 

Friedenreich.  

A atuação do árbitro foi motivo de comentários nos jornais por, segundo O Globo, “um 

fato inédito em campos de futebol em que foi figura principal o juiz Leite de Castro”131, que 

teria esbofeteado o atacante Paschoal, do DF, depois de uma reclamação, nos últimos minutos 

do encontro. Segundo O Globo, Paschoal foi expulso, mas o Diário Desportivo, do Jornal do 

Brasil, afirmou que o mediador deveria “pô-lo para fora do campo, não agredi-lo”132. Segundo 

o JB, a atuação de Leite de Castro, “um ‘sportman’ distinto e um juiz íntegro”, influenciou o 

resultado, pois anulou um gol carioca e validou o segundo gol paulista, feito com o auxílio da 

mão. O Globo, por outro lado, só registrou que o árbitro anulou o gol e marcou falta de um 

atacante do DF sobre o goleiro.  

Joaquim A. Leite de Castro foi jogador do Botafogo, e da seleção carioca, até 1925, 

quando parou como jogador mas prosseguiu como árbitro, atitude muito comum na época. Era 

muito bem-conceituado e apitou as duas partidas da final de 1925, com atuações consideradas 

excelentes pelas duas delegações. Desta vez, entretanto, como destacou Tomás Mazzoni (1950, 

p. 198), “atraiu para si a ira de alguns craques perdedores, entre eles Paschoal”. Para o autor, 

 
131 O Globo, 08/11/1926, p. 2.  
132 Diário Desportivo, 09/11/1926, p. 1. Disponível em https://memoria.bn.br/. Acesso em 23/03/2021. 

https://memoria.bn.br/


 
 

83 

 

“Leite de Castro, ao ver-se ofendido, reagiu à altura, como homem e como esportista, e, depois, 

nunca mais tomou o apito”. 

 

A final filmada e irradiada 

Na mesma edição de 9 de novembro, ao lado da matéria em que comentava o desenrolar 

da partida, o Diário Esportivo do JB informava que “a prova cinematográfica da legitimidade 

do gol carioca que o juiz anulou” estava já em exibição no cine Parisiense localizado na então 

avenida Central, atual Rio Branco.  

O hábito de publicitar os filmes dos jogos, parte dos cinejornais veiculados antes dos 

programas principais, cujo auge foi atingido durante a Copa do Mundo de 1938, já estava em 

vigor e contava com a divulgação de alguns veículos. O filme deve ter sido um sucesso e gerado 

comentários, pois foi registrado 24 anos depois por Tomás Mazzoni, que chamou o último gol 

paulista de “tento cinematográfico” (MAZZONI, 1950, p. 198). 

Outro veículo que começava a ganhar grande importância no futebol era o rádio. Os 

jornais cariocas, no fim de semana da final do torneio, traziam uma notícia baseada num 

comunicado da Radio Sociedade do Rio de Janeiro, informando que a emissora iria fazer “pela 

primeira vez no Brasil uma irradiação direta do ‘stadium’ da rua Guanabara, para o que está 

devidamente autorizada pela Confederação Brasileira de Desportos e obteve gentil 

assentimento do Fluminense Football Club”133. De acordo com o comunicado, e das matérias 

publicadas com base no texto, os detalhes do jogo seriam transmitidos não só para o Rio de 

Janeiro, mas também para outros estados. A rádio agradecia o trabalho da The Rio de Janeiro 

Light Power e da Companhia Telefônica Brasileira pela concessão da linha especial que 

possibilitaria a transmissão. 

No portal da Fundação Oswaldo Cruz (FIOCRUZ), detentora do acervo da rádio, atual 

Rádio MEC, há uma cópia do telegrama enviado, no dia seguinte ao do jogo, pelo ouvinte 

Gastão Novaes, parabenizando a “magnífica irradiação football impressão perfeita jogo”.  

Não há consenso sobre a primeira irradiação de uma partida de futebol no Brasil. 

Edileuza Soares (SOARES E, 1994) aponta o jogo entre as seleções de São Paulo e do Paraná, 

realizado em 19 de julho de 1931, na Chácara da Floresta, em São Paulo. O narrador teria sido 

Nicolau Tuma, para a Rádio Educadora Paulista (HENRIQUE, 2009). Para Lia Calabre 

 
133 O Globo, 06/11/1926, p. 7. O Imparcial, p. 4, e Jornal do Brasil, p. 10, edições de 07/11/1926. Disponíveis em 
https://memoria.bn.br/. Acesso em 23/03/2021.  
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(CALABRE, 2002, p. 16), citada por Patrícia Bezerra (BEZERRA, 2008), o pioneirismo seria 

da mesma Rádio Educadora Paulista, mas em 1927, na transmissão da final do Campeonato 

Brasileiro daquele ano, entre DF e SP, realizada no Rio de Janeiro e irradiada para São Paulo.   

 

2.7. Existiam bobos no futebol - 1927  

Foram inscritas 17 ligas para o campeonato de 1927, com a saída de AM e a primeira 

participação de Alagoas (AL) e Sergipe (SE). A CBD optou por realizar todos os jogos do 

torneio na cidade do Rio de Janeiro, utilizando os dois principais estádios brasileiros de então, 

o das Laranjeiras e o recém-inaugurado São Januário, do Vasco da Gama, no bairro de São 

Cristóvão. O ano foi marcado pelo auge da desavença entre dois grupos de dirigentes dos clubes 

de São Paulo.   

 

A cisão paulista 

No final de 1925, o Paulistano rompeu com a APEA, insatisfeito com a gestão da 

entidade e em defesa dos princípios do amadorismo. Outros clubes aderiram ao movimento, 

com destaque para a A. A. das Palmeiras e o Germânia. No dia 3 de dezembro, os dissidentes 

criaram a Liga de Amadores do Futebol (LAF).  

O Paulistano liderava uma ação como aquela que, em 1913, resultou na APEA 

(MAZZONI, 1950, p. 197), com um projeto semelhante ao implantado pelo grupo dos grandes 

clubes cariocas que haviam criado a AMEA, um ano antes, em 1924. O objetivo era aumentar 

o controle sobre a organização da liga, com normas rígidas contra o amadorismo marrom e o 

processo de crescimento do profissionalismo. Como registrou Renato Lanna Fernandez (2016, 

págs. 323 – 325), “uma luta política pelo controle do futebol paulista, que envolvia mais do que 

amadores e profissionais”. Neste ponto, uma similaridade com a futura divisão das entidades 

esportivas em geral, e do futebol em particular, que viria a acontecer na década seguinte. 

A fase mais aguda da luta política se deu em 1927. A divergência entre APEA e LAF 

chega à capital federal ao envolver a AMEA, a federação carioca, e a CBD. Consolidadas as 

posições das duas ligas, a próxima etapa, e objetivo para cada um dos grupos em luta, era 

conquistar o reconhecimento da entidade nacional, condição para a realização de jogos contra 

clubes e seleções de outros estados ou países. 

No Rio de Janeiro, por ocasião da criação da AMEA, o processo de reconhecimento da 

nova associação por parte da CBD foi célere. A influência dos líderes dos principais clubes, 
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com realce para Arnaldo Guinle, foi decisiva para a rápida aceitação da liga, naquele momento, 

dissidente (SARMENTO, 2006, p. 31). De nada adiantou o esforço da LMDT, então oficial, 

para demonstrar que ainda era a mais representativa dos clubes de futebol da cidade (MALAIA 

SANTOS, 2010, p. 339).  

Renato Fernandez (2016, p. 333 em diante) descreve a formação dos dois grupos em 

choque pela gestão esportiva em São Paulo. Do lado da LAF, o Paulistano; a família Prado, 

representada por Antônio Prado Jr., então prefeito do DF, nomeado por seu amigo e presidente 

da República, Washington Luís; e O Estado de S. Paulo, seu principal suporte na imprensa. Do 

lado da APEA, o Palestra Itália, apoiado pela família Matarazzo; e por jornais como os 

paulistanos Diário da Noite e Fanfulla, assim como o carioca O Imparcial.  

A LAF, através da direção do Paulistano, procurou se aproximar de Arnaldo Guinle e 

da AMEA, com o objetivo de criar uma aliança nacional estratégica em defesa dos princípios 

do amadorismo (FERNANDEZ, 2016, p. 324 e 325). Tomás Mazzoni afirma que as entidades 

no Rio de Janeiro se dividiram. A AMEA, a princípio, parecia simpatizar com a LAF e se 

identificar com sua luta. O Flamengo se aproximava do Paulistano enquanto Paulo Azeredo e 

Rivadávia Correa Meyer, dirigentes do Botafogo, prestigiavam um evento da liga dissidente;  

mas Fluminense e Vasco da Gama adotaram uma posição de cautela, impedindo um apoio 

explícito. Mazzoni chama a atenção para a posição de Arnaldo Guinle que “respeitando a 

posição de seu clube, afastou-se discretamente da luta política” (MAZZONI, 1950, p. 201). Já 

Fernandez destaca matéria de o Diário da Noite que apontava uma disputa entre Guinle e Prado 

Jr. pela posição de representante brasileiro no Comitê Olímpico Internacional (COI) como a 

principal causa do afastamento entre os dois líderes (FERNANDEZ, 2016, p. 335). 

Pelo seu lado, a CBD, dirigida por Oscar Costa, ligado ao Fluminense, ainda prestigiava 

sua afiliada, a APEA, mas buscava uma conciliação, enquanto procurava dar uma demonstração 

de equilíbrio e imparcialidade. Para tanto, a Confederação instaurou um inquérito para 

determinar qual das duas ligas exprimia melhor o futebol paulista.  

No período em que o responsável pela análise da situação estava em São Paulo para 

entrevistas, ocorreu um evento que demonstrou uma fragilidade da LAF quando deveria mostrar 

capacidade organizacional. O Corinthians, o principal entre um grupo de clubes que trocaram 

a APEA pela LAF, decidiu, sob o pretexto de ter sido prejudicado num jogo contra o Paulistano, 

retornar à liga oficial. Tomás Mazzoni (1950, p. 202) afirma que a iniciativa corinthiana de se 

afiliar à LAF havia sido precipitada, pois não havia consenso no clube. Assim, teria se utilizado 
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do primeiro conflito como pretexto para o retorno, sem deixar de receber vantagens econômicas 

por tal atitude. 

No final de julho, o resultado do inquérito foi divulgado, com a recomendação de manter 

a APEA como a entidade do futebol em São Paulo. No Rio de Janeiro, Botafogo e Flamengo 

ainda tentaram usar o peso da AMEA para reverter a situação, mas foram contidos pelas 

posições de Fluminense e Vasco da Gama (FERNANDEZ, 2016, p. 339). O retorno do 

Corinthians e o resultado da análise pesaram e deram à APEA uma vantagem importante, 

fundamental para a vitória total obtida nos anos seguintes.  

A tentativa dos dirigentes do Paulistano em manter a influência na administração do 

futebol paulista levou a uma luta de alguns anos, resultando, entretanto, no fim das atividades 

do departamento de futebol do clube, um dos mais importante da fase amadora do futebol 

brasileiro. Mas a divergência foi, antes de tudo, política, como registra Renato Fernandez, ao 

destacar que o problema “exprimia diversas lutas no interior do futebol brasileiro” 

(FERNANDEZ, 2016, p. 339). Uma prévia do conflito que viria a ser mais acirrado nos anos 

1930, quando a disputa pelo poder na gestão esportiva dividiria o futebol brasileiro na Era 

Vargas. 

 

No campo, “mando eu” 

Com 17 seleções inscritas, a CBD realizou uma eliminatória entre RJ e SE, vencida pela 

seleção fluminense por 13 a 1. Foi a primeira de uma série de goleadas com largas margens de  

gols, ressaltando a grande diferença de nível técnico existente entre os contendores, exceto DF 

e SP. Definidas as 16 participantes, o campeonato adotou o sistema de confrontos eliminatórios, 

em três fases, até a final.  

Nas oitavas de final, goleadas em todos os oito jogos, com destaque para as do DF sobre 

CE (10 a 0), SP em MA (13 a 1), PA em AL (12 a 2) e RS sobre PE (10 a 1). Nas quartas de 

final, mais placares amplos: SP 5 x 0 ES, RS 6 x 0 PA, DF 5 x 3 MG e BA 3 x 2 PR, na 

prorrogação, depois de um empate em dois gols no tempo normal. Na fase semifinal, SP 

eliminou BA por 7 a 1 e DF passou pelo RS com um 6 a 2.  

Mais uma vez, cariocas e paulistas se encontravam numa final de campeonato na capital 

federal, agora no novo estádio de São Januário, o maior do país, numa festa prestigiada por 

várias autoridades, com destaque para o presidente da República, Washington Luís, 

acompanhado de vários ministros. O público lotou o estádio, então o maior da América Latina, 
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para uma disputada finalíssima que chegou ao seus últimos 15 minutos empatada em um gol. 

O árbitro Ary Aramante marcou um pênalti a favor do time do DF mas, inconformados, os 

jogadores paulistas impediram a cobrança. 

Tomás Mazzoni (1950, p. 204 – 206) faz um relato completo do jogo, citando, inclusive, 

o relatório do juiz sobre os incidentes. Este informou que Amílcar, citado como capitão da 

equipe, Tuffy, Feitiço, Pepe e Grané foram os líderes dos protestos e responsáveis por 

impossibilitar a execução da penalidade. Segundo o árbitro, foi Amílcar quem lhe disse que “a 

penalidade não será batida”. Em seguida, foram a campo dirigentes da APEA e da CBD, com 

o objetivo de resolver a situação, “em tom de apelo”, segundo o documento, mas sem sucesso. 

O árbitro expulsou Amílcar, Tuffy e Feitiço, mas foi necessária a presença do chefe do 

policiamento para os três deixarem o campo, no que foram acompanhados, voluntariamente, 

pelo restante do time. Depois de 25 minutos de paralização, Fortes bateu a falta com o gol vazio 

e fez o gol que deu aos cariocas o título de campeão brasileiro. 

Mário Filho (2003, p. 159) informa que o oficial de gabinete de Washington Luís foi 

uma das autoridades que desceu ao campo para apelar pela sequência da partida. Teria 

comunicado a Amílcar e Feitiço o desagrado do presidente com a interrupção e solicitado, em 

seu nome, o retorno ao jogo. Segundo o autor, teria ouvido de Feitiço, “um mulato disfarçado 

que nem era capitão do escrete paulista”, que o presidente mandava “lá em cima”, mas no 

campo, “quem mandava era ele”. Maurício Sabará (2015, p. 46) também registra o entrevero, 

mas informa que foi Amílcar, veterano craque consagrado, líder e capitão da equipe, e não 

Feitiço, quem respondeu ao representante do presidente. Sabará cita uma declaração de Feitiço 

à Folha de S. Paulo134, confirmando ter sido Amílcar o responsável. Segundo O Globo, o 

presidente Washington Luís “retirou-se do campo em meio ao feio espetáculo”135. Para Mario 

Filho, o acontecimento foi a principal razão para o governo federal negar auxílio financeiro 

para a formação da delegação brasileira nos Jogos Olímpicos de 1928, em Amsterdã. 

Nenhum dos jornais da época registra a tentativa de interferência direta do presidente da 

República e a desrespeitosa resposta dos jogadores. O relatório do árbitro é cuidadoso ao listar 

os dirigentes que foram a campo para tentar conter a atitude dos líderes da equipe paulista, sem 

fazer referência a presença de um assessor do gabinete presidencial; todos eram da APEA ou 

 
134 Folha de S. Paulo, 26/08/1965, 2º Caderno, p. 1.  
135 O Globo, 15/11/1927, p. 2. 
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da CBD. A única referência ao desagrado do presidente é a feita por O Globo, citada acima, e 

não permite concluir que sua saída tenha ocorrido antes do pênalti ser cobrado.  

Após o jogo a CBD, com apoio da APEA, suspendeu “preliminarmente” oito dos 11 

jogadores paulistas136. Dias depois, eliminou do futebol os cinco citados o relatório do árbitro, 

ou seja, Amílcar, Tuffy, Grané, Pepe e Feitiço. Mais tarde, em março de 1928, os cinco foram 

anistiados, embora o Santos tenha insistido na punição para Tuffy e Feitiço, atletas do clube. 

Os principais responsáveis pela desordem, citados no relatório do juiz, foram igualmente 

punidos e, posteriormente, anistiados, sem outras consequências.  

Num cenário em que o conflito na política esportiva paulista não estava resolvido, e 

considerando as ligações de Washington Luís com o Paulistano e, portanto, com a LAF, 

dificilmente uma atitude de desrespeito à autoridade máxima do país deixaria de ser usada 

politicamente. Mas não há referências de tal ação. O comportamento dos jogadores foi atribuído 

à tradicional rivalidade com os cariocas e a um “erro” de um árbitro favorável ao time da casa, 

habitual culpado de muitas derrotas. Os jogadores perderam os jogos finais do Campeonato 

Paulista de 1927, mas foram anistiados logo depois (MAZZONI, 1950, p. 207); a punição teve 

mais um caráter de advertência. 

 

2.8. Sem São Paulo, o Distrito Federal é bicampeão – 1928 

O ano começou com uma tentativa da LAF em promover um evento importante para 

chamar a atenção para sua posição. Em janeiro, promoveu um amistoso da sua seleção, com 

base no time do Paulistano, contra o escrete da LMDT, do Rio de Janeiro. Essa liga, suplantada 

pela dissidente AMEA, criada pelos grandes clubes em 1924, ainda resistia organizando seu 

campeonato com clubes pequenos localizados no Centro e em bairros das zonas Norte e Oeste 

da cidade137. O objetivo do encontro era homenagear seu principal idealizador e dirigente, 

Antônio Prado Jr. Para surpresa geral, os cariocas, com um time formado por jogadores 

desconhecidos, goleou por 5 a 0. Uma revanche foi marcada para março, quando a seleção 

paulista da LAF, reforçada por Tuffy e Feitiço, ainda eliminados pela APEA e pela CBD, 

aplicou 9 a 1 nos cariocas (MAZZONI, 1950, p. 207). Os dois atletas foram anistiados pela 

CBD, como vimos acima, poucos dias depois. 

 
136 O Globo, 15/11/1927, p. 2. Os três não punidos foram Heitor, Evangelista e Bianco.   
137 O Globo, 14 e 16/01/1928. Os clubes que cederam jogadores para a seleção foram: Americano FC, Campo 
Grande AC, Metropolitano AC, Modesto FC, Mavillis FC e São Paulo – Rio FC.  
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Para o Campeonato Brasileiro, no final do ano, a APEA havia solicitado uma mudança 

no regulamento para que a final passasse a ser disputada no sistema “melhor de três”, ou seja 

partidas de ida e volta. A CBD não aceitou e, assim, a entidade paulista optou por não se 

inscrever no torneio, o que a Confederação nacional aceitou sem gerar conflitos. Foram inscritas 

15 seleções; além de SP, as federações de PE e PI não participaram, enquanto Mato Grosso 

(MT) fazia sua estreia. O sistema de zonas geográficas foi retomado, com quatro delas 

classificando a seleção campeã para a fase semifinal, a ser disputada exclusivamente na cidade 

do Rio de Janeiro.  

Na Zona Norte, com jogos em Belém, PA superou MA e CE. Na Zona Nordeste, com 

partidas no Campo da Graça em Salvador, Bahia confirmou seu favoritismo sobre PB, AL e 

SE. Na Zona Centro, toda jogada no estádio das Laranjeiras, a seleção carioca derrotou as de 

MG, ES e RJ, vencendo o grupo, sem sustos.  

A Zona Sul foi palco de um desentendimento pouco comum, envolvendo a delegação 

gaúcha, seus jogadores e dirigentes. RS e MT foram para a capital federal para o confronto 

válido pela primeira rodada do grupo. Nas Laranjeiras, os gaúchos venceram por 6 a 4, 

qualificando-se para decidir a fase contra PR que havia goleado SC por 8 a 0 em Curitiba. A 

crise começou quando o presidente da Federação Riograndense de Desportos (FRGD), Antenor 

Mendes, descobriu que o jogador Nenê estava no grupo, embora não tenha sido escalado contra 

MT, ao contrário do que afirmou Tomás Mazzoni (1950, p. 208). O Globo138 desenvolve melhor 

o acontecimento: o atleta foi vetado por questões disciplinares, mas veio ao Rio assim mesmo, 

separado do restante do time, e foi inscrito pelo chefe da delegação, à revelia do presidente da 

federação. Este, quando soube que Nenê seria escalado contra PR, veio, de avião, ao Rio de 

Janeiro. Chegou a tempo de afastar tanto o jogador quanto o chefe da delegação, o que gerou 

um conflito com os jogadores, pois a maioria ficou solidária aos afastados e se recusou a jogar. 

A equipe gaúcha, assim, entrou em campo com nove jogadores e perdeu por 2 a 0.  

Os quatro vencedores de grupos, BA, DF, PA e PR, reuniram-se no Rio de Janeiro para 

as duas semifinais, a partir de 25 de novembro; foi uma rodada repleta de fatos inusitados. O 

primeiro confronto, entre PR e PA, no estádio das Laranjeiras, terminou com um empate por 

três gols. Estava prevista, pelo regulamento, uma prorrogação de 20 minutos, mas o árbitro 

Carlos Martins (Carlito) da Rocha sentiu uma forte indisposição e não conseguiu continuar o 

jogo. Não houve acordo entre as duas delegações a respeito de um juiz substituto; a CBD 

 
138 O Globo, 19/11/1928, p. 2. 
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encerrou a partida e marcou um novo encontro para o domingo seguinte, na preliminar da 

segunda semifinal entre DF e BA. 

Disputada em São Januário, a segunda partida terminou novamente empatada, agora em 

1 a 1. A primeira prorrogação de 20 minutos, divididos em dois tempos de 10, terminou sem 

gols, assim como a segunda, iniciada logo a seguir. Foi, então, necessária uma terceira extensão 

do jogo; PR fez o gol da vitória no primeiro tempo e, conforme a regra, o jogo terminou aos 10 

minutos. No total, as duas equipes se enfrentaram por 140 minutos; e a segunda semifinal foi 

atrasada em quase uma hora. 

No jogo de fundo, a segunda semifinal entre DF e BA, mais altercações. O atacante 

Russinho abriu, aos 12 minutos, o placar para o time da casa. Pouco depois, Popó, um dos 

principais jogadores e ídolos baianos do período, entrou duramente em Russinho que saiu de 

campos para cuidados médicos, retornando depois de alguns minutos. No intervalo, torcedores 

cariocas invadiram o campo para agredir o zagueiro baiano; a polícia interveio, e a briga se 

espalhou, sem atingir nenhum dos atletas. A equipe baiana se recusou a voltar ao campo por 

falta de segurança. O árbitro Edgar Gonçalves alegou falta de luz natural, apesar do estádio do 

Vasco da Gama já possuir refletores desde abril daquele ano. A CBD resolveu suspender o 

confronto e o assunto passou para a alçada dos dirigentes. 

A delegação baiana queria disputar um novo encontro num campo neutro, logo em outro 

estado. A CBD propunha a continuidade da partida a partir do segundo tempo, mas admitia a 

possibilidade de recomeçá-la do seu início, desde que jogada no Rio de Janeiro. A federação 

baiana não concordou e abandonou o campeonato. Houve quem visse na postura baiana 

influência da crônica paulista, interessada, segundo a matéria de O Imparcial139, em tumultuar 

o campeonato da CBD, embora estivesse fora do campeonato. 

A final entre DF e PR foi jogada sem tumultos. Com uma vitória de 5 a 1, os cariocas se 

sagraram bicampeões brasileiros. 

 

2.9. Com novo regulamento, São Paulo é campeão – 1929 

A CBD atendeu às demandas da APEA para que a final fosse disputada no sistema de 

ida e volta. Assim, SP voltou ao campeonato que atingiu ao número, recorde da época, de 18 

federações estaduais participantes. Considerando-se que ainda vigorava o amadorismo e que as 

receitas e os lucros eram, majoritariamente, da CBD, a participação voluntária de um número 

 
139 O Imparcial, 05/12/1928, p. 9. Disponível em https://memoria.bn.br/. Acesso em 27/04/2021. 

https://memoria.bn.br/
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expressivo de federações estaduais devia-se muito mais à obtenção de prestígio político e à 

oportunidade de uma excursão à capital federal, do que razões econômicas. Exceto para as ligas 

paulista e carioca, que, além de lutarem pela supremacia do futebol nacional, ficavam com a 

maior parte da “distribuição dos lucros” feita pela CBD (MALAIA SANTOS, 2011, p. 43 – 

44). 

Como nos anos anteriores, as equipes foram separadas em zonas geográficas, mas sem 

que fosse guardado qualquer equilíbrio, seja na distribuição delas por grupo, seja no número de 

jogos necessários à classificação para a fase semifinal. Enquanto a zona norte possuía apenas 

duas seleções, a zona nordeste tinha quatro, num torneio eliminatório que qualificava o 

vencedor para enfrentar a seleção carioca, vencedora do grupo centro, pela vaga nas semifinais. 

Assim, na zona norte, PA venceu AM por 5 a 2 e garantiu sua vaga nas semifinais. Na 

zona sul, com cinco seleções, RG eliminou SC em duas partidas em Porto Alegre; PR venceu 

MT, já em São Paulo, mas sua seleção foi eliminada com uma goleada de 10 a 1 aplicada  pelos 

paulistas;  SP goleou, desta vez por 9 a 0, a seleção gaúcha e garantiu seu lugar nas semifinais. 

Na zona leste, BA eliminou SE por 8 a 2, enquanto ES derrotou AL por 4 a 2; na decisão do 

grupo, BA venceu ES por 4 a 2, assegurando seu lugar na fase seguinte. 

O quarto escrete semifinalista veio do cruzamento entre as zonas nordeste e centro, como 

descrito acima. Na zona centro, RJ bateu MG por 2 a 1, em Belo Horizonte, e foi ao Rio de 

Janeiro para decidir o grupo contra DF. Num jogo conflituoso, cujos detalhes serão descritos 

adiante, DF venceu por 5 a 3. Na zona nordeste, CE venceu RN por 7 a 1, em Fortaleza, e PE 

fez 7 a 3 na seleção paraibana, em Recife. A seguir, na capital pernambucana, os locais 

venceram os cearenses por um apertado 1 a 0 e foram para a capital federal decidir a vaga para 

a fase semifinal contra os cariocas. Como esperado, DF ganhou fácil, por 7 a 2.  

As semifinais foram decididas sem surpresas. A novidade, de acordo com o novo 

regulamento, foi o local da primeira delas, em São Paulo, onde a seleção da casa derrotou a 

baiana por 7 a 1, num Parque Antártica, como demonstram as fotos produzidas naquele dia, 

cercado de árvores e num clima de confraternização entre as duas delegações. A segunda 

semifinal foi jogada no estádio das Laranjeiras, e a seleção do DF venceu a paraense por 9 a 2. 

Nesse ano, incidentes com invasões de campo por parte de torcedores e dirigentes 

chamaram a atenção, embora não tenham representado os primeiros e sérios episódios dessa 

natureza. No ano anterior, como já vimos, a semifinal entre DF e BA foi suspensa no intervalo 

do primeiro para o segundo tempo, devido às tentativas de agressão ao jogador Popó, da seleção 



 
 

92 

 

baiana, precedidas de invasões de campo debeladas pela intervenção policial. Em 1929, a 

partida que decidiu o grupo centro, entre DF e RJ, foi marcada pela briga entre torcedores e  

dirigentes das duas seleções. Uma entrada violenta do atacante fluminense Lindorio no arqueiro 

Joel provocou a paralisação do jogo para atendimento ao jogador carioca. Nesse momento, 

alguns espectadores invadiram o campo, seguidos por cartolas das duas ligas e da CBD. O 

Globo publicou foto do conflito em campo, entre outras que ocuparam todo o espaço de sua 

primeira página. O texto da matéria destacou: “as cenas que então se verificaram chegaram a 

extremos lamentáveis. Socos, bengaladas e discussões a granel”140.  

A menção às bengalas não era inédita. Já em 1926, o comportamento de torcedores e de 

dirigentes nos estádios já era alvo de preocupação das autoridades, esportivas e municipais, 

como registrou o jornal paulista a Folha da Manhã. Em sua edição de 28 de maio daquele ano, 

o matutino informou que a APEA havia enviado aos jornais uma “nota oficial comunicando 

que é terminantemente proibido o uso de bengalas em seus campos”141. Três anos depois, 

eventos como o verificado no Rio de Janeiro eram recebidos com certa naturalidade pela 

imprensa, como veremos adiante.  

 

Tumulto na final 

A decisão do campeonato, como vimos, obedeceu o sistema de “ida e volta”, com o 

primeiro jogo no Rio de Janeiro e o segundo em São Paulo e, se necessários, os demais 

alternadamente em cada cidade. Era o que Tomás Mazzoni chamou de “melhor de três” (1950, 

p. 217): o time que conseguisse quatro pontos em até três partidas, duas vitórias ou uma vitória 

e dois empates, seria o vencedor da série.  

Em oito de dezembro, no estádio das Laranjeiras, diante de um público estimado, pela 

Folha da Manhã, em mais de 30.000 torcedores, com uma renda bruta, segundo O Globo142, de 

115:000$000 (cento e quinze contos de réis), a equipe de SP venceu a do DF por 4 a 1. A 

imprensa carioca considerou justo o resultado, mas não deixou de registrar supostos erros de 

arbitragem que influenciaram o resultado. Por sua vez, os veículos paulistas exaltaram a atuação 

da sua seleção e dedicaram grandes espaços ao jogo, como a Folha da Manhã, que ocupou toda 

 
140 O Globo, 18/11/1929, págs. 1 e 2.  
141 Folha da Manhã, 28/05/1926, p. 6.  
142 Edições de 09/12/1929, da Folha da Manhã, p. 1, e de O Globo, p. 2.   
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a sua primeira página com o relato da partida e já prometia uma segunda edição às 10h, com 

“pormenorizada reportagem ilustrada” 143 do enviado especial ao Rio de Janeiro. 

Já A Cigarra, revista de variedades paulista que publicava reportagens ilustradas sobre 

os jogos de futebol mais importantes, deu destaque ao primeiro encontro das finais e ressaltou: 

“Embora uma parte da imprensa carioca tivesse deturpado a descrição do jogo, ficou bem 

evidente a superioridade do nosso ‘onze’... A nossa vitória por 4 a 1 evidencia o que foi o 

prélio”144.  De fato, o placar elástico deveria inibir as comuns desculpas de atribuir as derrotas 

aos erros do juiz. Mas, este era paulista, indicado pela APEA, a liga visitante, como previsto 

nas regras do torneio.   

O segundo confronto estava marcado para o dia 15 de dezembro, no Parque Antártica, 

do Palestra Itália, mas não se realizou devido às fortes chuvas que caíram sobre a cidade durante 

o fim de semana. A suspensão desagradou milhares de torcedores que já estavam na região do 

estádio, incluindo os integrantes de caravanas vindas do interior e do litoral paulista. 

Manifestações populares foram organizadas em frente ao Hotel Terminus, onde se hospedavam 

a delegação carioca e os dirigentes da CBD e da AMEA. Ali, durante quase toda a manhã, foram 

realizadas as reuniões dos cartolas com o árbitro Jorge Marinho que, após visitar o campo, 

informou não haver condições de jogo. O confronto foi definitivamente cancelado e remarcado 

para o domingo seguinte; a polícia foi chamada para evitar incidentes mais sérios. 

Com a nova data, o árbitro então indicado alegou compromissos e foi substituído por 

Carlos (Carlito) Martins da Rocha, ligado ao Botafogo e, segundo Tomás Mazzoni (1950, p. 

217), “o grande juiz da melhor de três”. Num jogo equilibrado, o primeiro tempo terminou com 

a vitória dos paulistas por 2 a 1. No segundo tempo, os cariocas conseguiram a virada para 3 a 

2, mas a seleção de SP empatou e pressionou muito em busca do gol que lhe daria a vitória e o 

título. Quase no final, o árbitro marcou impedimento contra o ataque paulista, enquanto 

jogadores e torcedores locais reclamavam um pênalti. Inconformado, um espectador invadiu o 

campo e correu na direção do juiz com a clara intenção de agredi-lo, ato imitado por outros 

assistentes. Carlito Rocha conteve a tentativa de agressão e a polícia interveio para retirar os 

invasores de campo. 

A invasão foi noticiada de maneiras diferentes pelos veículos. O Globo publicou, na sua 

primeira página, foto do campo tomado por torcida e policiais. Sobre o incidente, relatou que 

 
143 Folha da Manhã, 09/12/1929, p. 1.  
144 A Cigarra, primeira quinzena de dezembro de 1929. 
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Carlito Rocha “soube repeli-lo”, referindo-se ao agressor145. O Estado de S. Paulo, que ainda 

se posicionava ao lado da dissidente LAF, sem simpatias para os organizadores do campeonato, 

tratou o assunto com naturalidade, sinal de como esse tipo de acontecimento estava se tornando 

rotineiro. Para o jornal, os protestos e a invasão faziam parte “do futebol contemporâneo. É tão 

banal quanto um tiro deferido contra a meta ou como um abraço entre jogadores”146. A narração 

mais pitoresca veio de “A Ordem”, revista ligada ao Centro Dom Vital, entidade vinculada à 

Igreja Católica. Segundo o veículo, Carlito controlou a irrupção ao aplicar, no primeiro invasor, 

um “sopapo expressivo e dignificante” (apud CASTRO, 1950, p. 325) que paralisou a multidão 

e facilitou a ação da polícia.  

Retirada a torcida, o jogo recomeçou para ser encerrado minutos depois. O árbitro 

determinou aos jogadores que permanecessem em campo para a disputa de uma prorrogação. 

Então, foi a vez da confusão atingir os setores onde estavam as autoridades, uma vez que os 

cariocas se recusavam a jogar o tempo extra, com a alegação de não estar o mesmo previsto no 

regulamento da competição. Depois de muita discussão, envolvendo os dirigentes das ligas e 

da CBD, a prorrogação teve início às 18h40147 mas, no final do primeiro tempo de 10 minutos,   

Carlito Rocha encerrou o confronto por falta de luz natural.  

Uma terceira partida foi marcada para o domingo seguinte, dia 29 de dezembro, no Rio 

de Janeiro, em obediência ao rodízio pré-estabelecido. São Paulo precisava de um empate para 

ser campeão, mas a tarde era carioca. Diante de uma plateia estimada148 em 40.000 pessoas, 

que geraram uma renda bruta de 134:900$000 (cento e trinta e quatro contos, novecentos mil 

réis)149, a seleção carioca dominou a adversária e venceu por 3 a 1. A série estava empatada, 

com três pontos ganhos para cada lado. 

Um quarto encontro foi agendado para São Paulo, depois de negociações que ocuparam 

a primeira semana do ano de 1930, pois a AMEA tentou romper o rodízio e realizá-lo na capital 

federal. Alegou falta de segurança na cidade da adversária, em função dos protestos por ocasião 

da suspensão do jogo do dia 15 de dezembro e da invasão ao gramado verificada no domingo 

seguinte. Mas a CBD manteve o acordo, determinando a realização da decisão em 12 de janeiro,  

no estádio indicado pela APEA, ou seja, o Parque São Jorge, pertencente ao Corinthians. O 

novo local não agradou a alguns analistas paulistas, pois tinha uma capacidade menor do que a 

 
145 O Globo, 23/12/1929, pág. 1.  
146 O Estado de S. Paulo, 24/12/1929, p. 11.  
147 O Globo, 23/12/1929, p. 3. 
148 Folha da Manhã, 30/12/1929, p. 1  
149 O Globo, 30/12/1929, p. 2.  
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do Parque Antártica, além de ser distante do centro da cidade, com transporte público 

considerado deficiente, o que dificultava o acesso do público150. Certamente, em face dos 

problemas anteriores, a intenção era essa. 

No time paulista, as novidades foram as voltas de Amílcar e Heitor, veteranos da 

conquista do Sul-Americano de 1919 pela Seleção Brasileira. Junto com o carioca Fortes eram 

três os campeões em campo. Num jogo leal, equilibrado e sem incidentes, mais uma vez apitado 

por Carlito Rocha, São Paulo venceu por 4 a 2 e recuperou o título brasileiro.  

Os jogos finais dos campeonatos brasileiros estavam consagrados como o mais 

importante evento anual do esporte nacional, como salientou O Globo. Ampla cobertura da 

imprensa, não só dos veículos diários, mas de revistas como as citadas A Cigarra, voltada 

prioritariamente para o público feminino, e A Ordem, destinada a difundir os princípios e ideias 

da Igreja Católica. 

 

O fim da cisão em São Paulo 

Em dezembro de 1929, depois dos fracos campeonatos das duas ligas paulistas, o da 

LAF em especial, a pressão dos torcedores e da imprensa pelo fim da cisão atingiu seu objetivo. 

Tomás Mazzoni lista as tentativas de pacificação, termo usado pelo autor (MAZZONI, 1950, 

p. 219), nos últimos dois anos, algumas de iniciativa das entidades cariocas. 

Internacional, São Bento, e Atlético Santista, clubes ligados à LAF, solicitaram filiação 

à APEA, no que foram atendidos. A LAF se dissolveu e, numa consequência mais impactante, 

o Paulistano, com os principais dirigentes derrotados politicamente, encerrou seu departamento 

de futebol (FERNANDEZ, 2016, p. 347 – 355). A Associação Atlética Palmeiras, que 

enfrentava muitas dificuldades econômicas, se uniu a alguns sócios do Paulistano, 

inconformados com o fim da atividade no clube, e, dessa união, surgiu, em janeiro de 1930, o 

São Paulo Futebol Clube. 

 

A Revolução de 1930 impede o campeonato  

A eclosão do movimento que, em outubro de 1930, derrubou o presidente Washington 

Luís e alçou Getúlio Vargas ao poder suspendeu os campeonatos estaduais de futebol e impediu 

a realização do IX, sem considerar a edição teste de 1922, Campeonato Brasileiro, prevista para 

os últimos meses do ano.  

 
150 Folha da Manhã, 10/01/1930, p. 9 
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Foi um ano marcado por mais uma divisão no futebol brasileiro. O contínuo estado de 

tensão entre os dirigentes das duas principais cidades, opondo de um lado a CBD e a AMEA, 

contra a APEA, responsável pelo futebol em São Paulo, provocou uma ruptura que impediu a 

plena participação da seleção brasileira de futebol na I Copa do Mundo da FIFA, disputada no 

Uruguai. A falta de entendimento quanto à presença de um dirigente paulista na comissão de 

esporte da CBD, encarregada dos trabalhos de preparação do escrete brasileiro para a Copa, 

levou à negativa dos paulistas em ceder seus 15, de um total de 23, jogadores convocados.  

A CBD levou a Montevidéu uma equipe quase exclusivamente carioca. O único jogador 

paulista foi Araken Patusca. Havia rompido com seu clube, o Santos, e estava em processo de 

transferência para o São Paulo, mas ainda não havia formalizado a inscrição pelo novo clube. 

Aceitou ser convocado, inscrito como jogador do Flamengo, mas pelo qual não chegou a fazer 

partidas oficiais. A Seleção Brasileira foi eliminada na primeira fase, com uma derrota para a 

Iugoslávia e uma vitória sobre a Bolívia. Permanecia o rompimento quando o governo 

provisório de Getúlio Vargas começou. 

 

2.10. Surge uma nova geração de craques – 1931 

A paz voltou em 1931, a tempo da disputa do Campeonato Brasileiro do ano, numa 

edição que marcou a revelação dos jovens craques Domingos e Leônidas da Silva, pela seleção 

carioca, e a despedida de Feitiço do lado dos paulistas. O sistema foi o mesmo, com 18 seleções 

divididas em cinco zonas geográficas. 

Os campeões das zonas Norte e Centro, onde estava a seleção carioca, deveriam decidir 

uma das vagas à fase semifinal, numa partida única, no Rio de Janeiro. Com jogos em Belém, 

PA venceu MA (12 a 2) e AM (6 a 1) e foi o campeão do grupo. Entretanto, semanas depois a 

liga paraense abandonou o torneio151, a exemplo do que havia feito na primeira edição, em 

1922. A decisão foi baseada no precário preparo, na opinião dos dirigentes do futebol do estado, 

da seleção estadual, apesar das goleadas sobre os adversários da região. O interventor 

Magalhães Barata chegou a convocar uma reunião com presidentes dos clubes de Belém e 

diretores da liga para manter a viagem ao Rio de Janeiro, mas não teve sucesso. 

Na Zona Nordeste, PE superou PB (6 a 2) e CE (5 a 2) para ganhar o grupo. Na Zona 

Leste, BA derrotou AL (8 a 0) e SE (7 a 1) e classificou-se para a semifinal. Na Zona Centro, 

MG passou apertado por RJ (4 a 3 na prorrogação), mas foi goleado por DF (5 a 0). A seleção 

 
151 Correio da Manhã, 29/07/1931, p. 8. Disponível em https://memoria.bn.br/. Acesso em 02/05/2021. 

https://memoria.bn.br/
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carioca deveria, então, decidir a vaga contra PA, mas, com a desistência, foi considerada 

vencedora por WO e passou para a semifinal. 

Na Zona Sul, em São Paulo, a seleção local passou com dificuldade maior do que a 

habitual por PR (6 a 4) e RS (1 a 0) para avançar à fase seguinte. Sem dúvida, sua seleção sentiu 

as baixas provocadas pelas transferências de jogadores importantes para o já profissional 

futebol italiano, como veremos adiante. Del Debbio, Pepe, Amílcar, Serafini, Ministrinho, 

cinco titulares da seleção campeã de 1929 foram contratados por clubes italianos. Além deles, 

Filó, que não foi campeão em 1929, mas atuou na seleção paulista anteriormente e viria a ser, 

em 1934, o primeiro atleta nascido no Brasil a ser campeão do mundo, jogando pela seleção 

italiana.  

Nas semifinais, SP venceu PE por 11 a 3, enquanto DF fez 6 a 0 nos baianos. Como era 

esperado, as seleções carioca e paulista decidiram o campeonato, numa final com o mesmo 

sistema de melhor de três adotado no ano anterior. Dessa vez, entretanto, o regulamento não 

abria possibilidade para uma quarta partida e determinava que, havendo empate em pontos 

ganhos no final da terceira, o campeão seria o escrete com melhor média de gols, ou gol 

“average”, quociente da divisão dos gols a favor pelos gols sofridos, método mais usado na 

época. 

Em 23 de agosto, a equipe carioca confirmou seu favoritismo e saiu na frente ao derrotar 

a paulista por 3 a 1, em São Januário. Uma semana depois, em São Paulo, outra vez no Parque 

São Jorge, os paulistas surpreenderam e venceram por um indiscutível placar de 3 a 0, com a 

volta do brilho de Friedenreich, autor de dois gols. Com um gol “average” de 1,33, contra 0,75 

do adversário, São Paulo tinha a vantagem do empate para o terceiro encontro. 

A finalíssima foi marcada para duas semanas depois, em 13 de setembro, em virtude da 

disputa da primeira Copa Rio Branco152, entre as seleções brasileira e uruguaia, no dia 6 de 

setembro no estádio das Laranjeiras. A equipe nacional conquistou o troféu ao derrotar os 

campeões mundiais e bicampeões olímpicos por 2 a 0, com Nilo marcando os dois tentos.  

Nilo estava escalado na véspera do último e decisivo confronto, de acordo com O Globo 

e O Jornal dos Sports153. Nas reportagens sobre o jogo, ambos os jornais informaram que o 

meia sentiu uma contusão sofrida nos treinos da semana e foi substituído por Leônidas horas 

antes do seu início. O jovem atacante do Bonsucesso brilhou intensamente e marcou dois dos 

 
152 A Copa Rio Branco foi uma competição entre as seleções brasileira e uruguaia, disputada entre 1931 e 1976. 
153 O Globo, 12/09/1931, p. 8; Jornal dos Sports, 13/09/1931, p. 1, disponível em https://memoria.bn.br/. Acesso 
em 04/05/2021.   

https://memoria.bn.br/
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três gols cariocas, vencedores por 3 a 0 e novamente campeões brasileiros. O Globo reportou 

que, melhor em campo, Leônidas foi carregado em triunfo pelos torcedores depois do apito 

final154. Tomás Mazzoni também ressalta, como os jornais da época, que Leônidas “à última 

hora, substituiu Nilo adoentado...Foi o prélio que verdadeiramente revelou Leônidas” 

(MAZZONI, 1950, p. 229).  

Mas não há referências aos pedidos da torcida pela entrada de Leônidas, minutos antes 

do encontro, como escreveu Mario Filho. Assim como nenhum dos jornais pesquisados, entre 

os quais os dois com os quais o jornalista esteve ligado155, menciona que Nilo entrou em campo 

para se aquecer “deu um chute e começou a capengar”. Para Mario Filho, o então titular, 

ouvindo os gritos da multidão por Leônidas, preferiu “dizer que não podia jogar” 

(RODRIGUES FILHO, 2003, p. 185).  

Nilo era um experiente craque das seleções carioca e brasileira, pela qual havia sido o 

melhor em campo, uma semana antes, contra os poderosos uruguaios. É pouco provável que  

aceitasse, ou tomasse a iniciativa de simular uma contusão para ceder seu lugar a outro jogador. 

Até por não haver necessidade, pois tanto ele quanto Leônidas poderiam jogar em qualquer das 

meias ou como centroavante. Ou seja, poderiam jogar juntos, sem problemas. Aliás, o Jornal 

dos Sports de 15 de setembro, na reportagem sobre a vitória carioca, salientou que a entrada de 

Leônidas era pedida por muitos, mas não destacou a necessidade da saída de Nilo, causada pela 

fortuita contusão.  

Mas o cenário descrito por Mario Filho era muito mais adequado à trajetória do herói: a 

surpreendente derrota no segundo jogo; a torcida pedindo o jovem craque e revelação; o 

veterano astro do time reconhece sua inferioridade e cede seu lugar ao novato; que brilha 

intensamente, com dois gols na finalíssima, e se consagra. Mas a oportunidade surgiu por um 

acaso típico do futebol, isto é, um jogador sente a contusão no dia do jogo e é substituído. 

Rotina; normal. 

Descrever o amplo quadro sobre o qual as relações sociais se desenvolveram no futebol, 

influenciando e sendo influenciadas pela sociedade, como destaca Richard Giulianotti (2010,   

p. 11) é sempre uma tarefa árdua, especialmente quando a opção é escolher eventos ocorridos 

no ambiente do esporte para exemplificar tal interação. Mario Filho é um autor fundamental no 

estudo do futebol brasileiro, mas seus “casos” por vezes merecem cautela. O exercício de 

 
154 O Globo, 14/09/1931, p. 2.  
155Mario Filho, em 1931, trabalhava em O Globo e, em 1936, comprou o Jornal dos Sports.  
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pesquisar detalhes e a exatidão dos acontecimentos descritos em O Negro no Futebol Brasileiro 

costuma demonstrar a existência de vários “não foi bem assim”, ou seja, episódios foram 

distorcidos, uns mais, outros menos, para reforçar a tese do autor da luta dos atletas negros por 

seu justo espaço no futebol. Uma trajetória difícil, ainda não resolvida socialmente.   

 

O profissionalismo na Europa e na América do Sul oferece espaço aos brasileiros 

Os anos de 1931 e 1932 são lembrados pela evasão de craques brasileiros para o exterior, 

atraídos por ofertas de clubes dos países que já adotavam o profissionalismo, com destaque para 

Itália, Espanha, Argentina e Uruguai. A seleção paulista foi atingida já no Campeonato de 1931, 

como descrito acima, prejudicada pelas transferências de grandes jogadores para o futebol 

italiano, profissional desde os anos 20. O esporte foi um instrumento de popularização do 

governo fascista de Benito Mussolini que apoiou os clubes profissionais, a imigração de 

jogadores descendentes de famílias de origem italiana e a formação da seleção italiana 

(RODRIGUES FILHO, 2003, p. 182 – 183) 156 para a disputa da II Copa do Mundo da FIFA 

em 1934, na própria Itália.  

O veterano craque Amílcar Barbuy, capitão da seleção paulista campeã de 1929,  foi 

contratado para ser técnico e jogador do Lazio de Roma. Com ele foram outros sete atletas, 

cinco dos quais integrantes do grupo campeão (COELHO, 2011, cap. 4 e SABARÁ, 2015, p. 

53 e 54), desfalques que a revelação de jovens atletas e a experiência de outros veteranos não 

conseguiram superar. A seleção carioca foi menos afetada, mas perdeu seu goleiro Jaguaré e o 

centromédio Fausto, contratados pelo Barcelona durante uma excursão do clube pelo qual 

jogavam, o Vasco da Gama, à Europa. 

Mais que no Brasil, os clubes italianos e espanhóis foram buscar novos jogadores no 

futebol da bicampeã sul-americana Argentina e no do campeão mundial e bi olímpico, o 

Uruguai. A ofensiva europeia foi decisiva para apressar o regime profissional nos dois países, 

num processo irreversível, concluído no início dos anos 1930, primeiro em Buenos Aires e logo 

a seguir em Montevidéu (BRANDÃO, 2017). Os principais clubes das duas principais forças 

futebolísticas da América do Sul logo trataram de procurar reforços no Brasil, onde vigorava 

um “amadorismo marrom”, já incapaz de atender às demandas dos jogadores e das torcidas.  

A gratificação por desempenho, conhecida como ‘bicho’ era prática há tempos. Mario 

Filho (2003, p. 123) informa caso de gratificação em 1915, enquanto João P. Streapco (2016) 

 
156 Segundo o autor, o governo italiano prometera construir um estádio novo para o campeão italiano.   
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relata casos de prêmios em dinheiro e vantagens para jogadores-sócios dos clubes paulistanos 

durante a década de 1910.  Tais recompensas e a ajuda para obtenção de um emprego com carga 

horária flexível, para possibilitar a presença em treinos e jogos, já não eram suficientes para 

segurar os principais jogadores. A segurança de um salário fixo e bem superior aos níveis de 

remuneração do Brasil era insuperável para jogadores que não vinham mais exclusivamente das 

elites. O futebol se popularizou, envolvendo atletas e aficionados das camadas populares. Não 

era mais um esporte disputado por jovens das famílias abastadas em clubes fechados aos 

integrantes de tais círculos, mas sim praticado em todas as regiões, por atletas de diferentes 

níveis sociais e atraindo torcedores das mesmas origens.    

A ofensiva europeia, seguida por idêntica postura de nossos vizinhos sul-americanos, 

não foi a principal causa da implantação do profissionalismo no futebol brasileiro, mas foi 

importante para concluir o processo que teve seu início já nos anos 20, e foi marcado pela 

ascensão do Vasco da Gama no Rio de Janeiro. O próximo capítulo abordará a crise que 

envolveu a implantação do novo sistema, ancorada por uma intensa luta política entre círculos 

de importantes dirigentes esportivos, principiada no futebol, mas irradiada para outros esportes. 

Refletia, principalmente, a nova conjuntura política, econômica e social do país. 
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3.1 Introdução  

O futebol brasileiro, no período que compreende as diferentes fases da era Vargas, do 

governo provisório estabelecido logo após a tomada do poder em outubro de 1930 ao fim do 

Estado Novo em outubro de 1945, foi marcado por importantes mudanças, dentro e fora do 

campo. É um ciclo marcado pela tumultuada implantação do profissionalismo; por evolução 

tática (COELHO, 2018, p. 23)157; pelo surgimento e apogeu de grandes craques; pela difusão 

de massa, fundamental para transformar esses craques em ídolos populares em escala nacional; 

pela consolidação de um processo de identificação da seleção nacional como símbolo de 

brasilidade; e pela participação do estado como regulador das atividades esportivas, em geral, 

e do futebol, em particular. 

Neste terceiro capítulo, abordaremos a complexa transição do amadorismo para o 

profissionalismo, a partir de 1932, ano marcado tanto na arena política quanto no campo 

esportivo. Na política, pela Revolução Constitucionalista, deflagrada em São Paulo (SP) em 

julho; e, no campo esportivo, pelo início da cisão no futebol do Rio de Janeiro que evoluiu para 

a implantação do profissionalismo e uma longa divisão na gestão esportiva brasileira, encerrada 

em 1937. 

Em 1933, tais divergências resultaram na formação da Liga Carioca de Futebol (LCF), 

desenvolvedora do futebol profissional no Distrito Federal (DF). As primeiras tentativas de 

conciliação, fracassaram e os clubes dissidentes da LCF se juntaram aos de São Paulo para 

formarem a Federação Brasileira de Futebol (FBF), expandindo a dissidência para a esfera 

nacional. 

Os esforços para a paz foram infrutíferos em 1934, antes e depois da II Copa do Mundo 

disputada na Itália, apesar de o profissionalismo ser admitido por todas as entidades em conflito. 

O prejuízo causado pela dissenção ao selecionado brasileiro, quando o novo regime começava 

a notar o valor do esporte na formação da identidade nacional, trouxe uma urgência na solução 

do problema, mas novas negociações entre os dois grupos fracassaram por motivos ligados 

muito mais às expectativas pessoais de controle dos esportes do que por divergências 

programáticas. O auge da desorganização foi atingido nos Jogos Olímpicos de Berlim, em 1936, 

para o qual o Brasil mandou duas delegações de atletas, uma ligada à CBD e outra ligada ao 

 
157 O jornalista esportivo Paulo Vinícius Coelho (COELHO, 2018) destaca a importância da contratação de Dori 
Kruschner, técnico húngaro que trabalhou no Flamengo entre 1937 e 1938, o primeiro no Brasil a adotar o sistema 
WM, criado na Inglaterra nos anos 20. 
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Comitê Olímpico Brasileiro (COB), obrigando o governo federal a intervir, através da 

embaixada brasileira na Alemanha, para resolver a situação.   

A pacificação do esporte, em 1937, meses antes da implantação do Estado Novo, quando 

era iminente uma intervenção estatal nos esportes encerrará esta parte do trabalho. 

 

3.2 A Era Vargas e as disputas no futebol 

Em 1932 a Revolução Constitucionalista de São Paulo, que durou de julho a outubro 

daquele ano, impediu a realização do Campeonato Brasileiro previsto para outubro, mas 

dificilmente este seria disputado em sua plenitude em função de mais uma briga entre cariocas 

e paulistas; e desta vez a briga seria dentro e fora do campo.  

Em junho e julho, as seleções carioca e paulista, campeã e vice-campeã na última edição 

do Campeonato Brasileiro, jogaram pela posse da Taça Equitativa, oferecida pela seguradora 

do mesmo nome. A disputa foi em dois jogos, com rendas destinadas a contribuir para a “Caixa 

Olímpica”, um fundo formado com objetivo de cobrir os gastos com o envio e o custeio da 

delegação brasileira nos Jogos Olímpicos de Verão, disputados na primeira quinzena de agosto 

em Los Angeles, EUA.  

A primeira partida foi em São Paulo, em 22 de junho e terminou com vitória carioca de 

2 x 1. Foi a primeira vitória da seleção do Distrito Federal na capital paulista depois de 30 anos 

de disputa entre os dois times. O segundo jogo foi no Rio de Janeiro, no dia 5 de julho. A equipe 

paulista abriu 3 x 0, a carioca reagiu com dois gols e buscava o empate quando, aos 16 minutos 

do segundo tempo, os cariocas reclamaram de um pênalti não marcado pelo árbitro que, 

seguindo as normas, era paulista, para jogos no Rio de Janeiro e carioca, para jogos em São 

Paulo. O campo foi então invadido por dirigentes e torcedores; a seleção paulista se retirou e 

recusou-se a voltar ao campo, sob a alegação de insegurança. No retorno a São Paulo, no dia 7 

de julho, a APEA, presidida por Elpídio de Paiva Azevedo, rompeu relações com a AMEA, 

presidida por Rivadávia Correa Meyer, e proibiu amistosos entre clubes das duas ligas158. A 

Revolução Constitucionalista estourou dois dias depois, suspendendo o campeonato paulista e 

qualquer tentativa de reconciliação entre as duas entidades. 

O rompimento das relações entre as principais associações esportivas prejudicou a 

convocação da seleção brasileira para a disputa da segunda edição Copa Rio Branco, contra a 

 
158 O Globo, 09/07/1932, p. 8. A Gazeta, 08/07/1932, p. 7. Disponível em: http://www.bndigital.bn.gov.br. Acesso 
em 15/04/2020.  
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seleção uruguaia, campeã do mundo. A primeira edição foi disputada no Rio de Janeiro, em 

1931159, com vitória brasileira e agora era a hora de retribuir a visita para uma partida em 

Montevidéu no fim do ano. Porém, no final de 1932, faltava quase tudo para a CBD: jogadores 

e recursos para custear a viagem. O campeonato paulista havia sido paralisado enquanto durou 

a guerra civil provocada pela Revolução Constitucionalista, entre julho e outubro, retomado em 

novembro e encerrado em meados de dezembro. Além disso, ainda vigorava o mal-estar entre 

as duas ligas causado pela briga em julho e a CBD nem tentou convocar os jogadores paulistas, 

até por ter sido iniciativa de Meyer a confirmação da Copa em dezembro, como era desejo dos 

uruguaios.  

A revolta paulista impediu a realização do Campeonato Brasileiro em outubro e 

novembro, o que ocasionou um déficit no orçamento da AMEA, pois o torneio era uma das 

principais fontes de receita da Associação. A CBD sofria o mesmo problema e estava sem 

recursos para a viagem. Para tentar levantar recursos, a direção da AMEA contratou dois 

amistosos da sua seleção em Montevidéu, contra Nacional e Peñarol, os dois principais clubes 

daquele país. A ideia era usar o mesmo time, representando a CBD, com a camisa da seleção 

brasileira, para o jogo contra a seleção uruguaia, sem custos para a entidade nacional 

(RODRIGUES FILHO, 1943).  

Apesar do descrédito de torcedores e imprensa esportiva, a excursão foi um sucesso, 

com três vitórias da equipe brasileira: duas delas jogando pela seleção da AMEA, sobre Peñarol 

(1 a 0) e Nacional (2 a 1); e a mais importante, como seleção brasileira, sobre os campeões 

mundiais por 2 a 1. Os destaques brasileiros foram os jovens Domingos da Guia e Leônidas da 

Silva, este o melhor em campo, estreando na seleção ainda como jogador do Bonsucesso. Anos 

depois, no prefácio de Copa Rio Branco 32, de Mário Filho, lançado em 1943, José Lins do 

Rego definiu essa seleção como: 

(...) um retrato da nossa democracia racial, onde Paulinho, filho de família importante, 
se uniu ao negro Leônidas, ao mulato Oscarino e ao branco Martim. Tudo feito à boa 
moda brasileira, na mais simpática improvisação (...) Eu acredito no Brasil, nas 
qualidades eugênicas dos nossos mestiços, na energia e na inteligência dos homens que 
a terra brasileira forjou com sangues diversos... (REGO, 1943, prefácio de 
RODRIGUES FILHO, 1943, p. 7). 

  

A delegação foi recebida com festa quando retornou ao Rio de Janeiro. O Capitão João 

Alberto, um dos líderes dos tenentes, revolucionário de 30 e um dos principais colaboradores 

 
159 06/09/1931; Brasil 2 x 0 Uruguai. 
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do governo federal, comandou o cortejo popular que levou a delegação da Praça Mauá ao 

Palácio do Catete. Lá foi recebida pelo presidente Getúlio Vargas, acompanhado por Oswaldo 

Aranha, então Ministro da Fazenda, e pelo interventor do Distrito Federal, Pedro Ernesto, sob 

vivas de um grande número de torcedores que saudavam os vencedores dos campeões do mundo 

(RODRIGUES FILHO, 1943, p. 412 – 420). Com a delegação e os três troféus160, chegaram as 

notícias sobre a iminência de propostas de clubes profissionais uruguaios e argentinos para os 

principais destaques do time, Domingos, Martim e Leônidas. Na euforia das vitórias, os jornais 

anunciavam a paz entre a AMEA e a APEA161. 

Essa excursão vitoriosa, de um lado, marcou a afirmação do prestígio de Rivadávia 

Correa Meyer  e, de outro, apressou as ações a respeito da adoção do profissionalismo no futebol 

brasileiro. O ambiente parecia propício a uma transição unida e rápida.  

Rivadávia Corrêa Meyer era gaúcho, mudou-se para o Rio de Janeiro na infância, na 

década de 1910 e desde então ligou-se ao Botafogo, onde chegou a jogar no primeiro quadro 

de futebol nos anos 1920. Em 1925 começou a ocupar cargos de direção no clube e, a partir de 

1931, na AMEA, na qual foi eleito presidente em janeiro de 1932, já em um clima de divisão 

política. Elegeu-se com o apoio do Botafogo, do Vasco da Gama, do São Cristóvão e de clubes 

pequenos; sintomaticamente, à sua posse não compareceram representantes dos demais 

grandes, considerados fundadores162.  

Naquele momento, o Conselho de Fundadores decidia sobre uma fórmula de disputa do 

campeonato carioca que reduziria o número de jogos entre os clubes de primeira linha e os 

menores. Não por coincidência, praticamente o mesmo grupo que viria a defender, daí a um 

ano, o profissionalismo. Meyer tinha uma posição contrária à transição do futebol amador para 

o profissional, orgulhava-se de ter sido um “amador puro” e entendia que “o nosso ambiente 

esportivo ainda não comporta o profissionalismo”163. Venceu a disputa em 1932, mas voltou a 

lutar contra o mesmo grupo de dirigentes, cuja principal figura era Arnaldo Guinle, no ano 

seguinte. 

 
160 Um troféu para cada uma das vitórias: Copa Rio Branco, Taça Peñarol e Taça Nacional. 
161 O Globo, 20/12/1932, p. 7. Jornal do Brasil, 20/12/1932, p. 27. Disponível em: http://www.bndigital.bn.gov.br. 
Acesso em 17/04/2020. 
162 Os clubes fundadores da AMEA eram América, Bangu, Botafogo, Flamengo, Fluminense, São Cristóvão e 
Vasco da Gama. Os sete formavam o Conselho de Fundadores que decidia sobre as normas que regiam o futebol 
no Rio de Janeiro, incluindo o regulamento do Campeonato Carioca, o número de participantes e a forma de 
disputa.  
163 Jornal dos Sports, 31/01/1932, p. 4. Disponível em: http://www.bndigital.bn.gov.br. Acesso em 17/04/2020. 
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As propostas foram debatidas já em janeiro de 1933, tanto no Rio de Janeiro quanto em 

São Paulo. Na capital paulista havia uma posição forte a favor do profissionalismo e os clubes 

contrários como o Paulistano, já em 1930, e o Germânia optaram por abandonar as competições 

de futebol. No Rio de Janeiro a expectativa era para um desfecho favorável mas, no final de 

janeiro, uma reunião do Conselho dos Fundadores da AMEA, órgão máximo da entidade, 

rachou e não aprovou o anteprojeto de regulamentação do regime profissional, elaborado por 

Ary Franco (Bangu) e Antônio Avellar (América), sob a coordenação de Arnaldo Guinle, que 

o apresentou à assembleia. Mesmo sem aprovação unânime do grupo, América, Bangu, 

Fluminense e Vasco fundaram a Liga Carioca de Futebol (LCF) para organizar o campeonato 

de profissionais, sem pretender desligarem-se da AMEA, que continuaria responsável pelo 

certame de amadores.164 Pelas primeiras reações, a alternativa parecia estar próxima de ser 

aprovada por todos, mas com o passar dos dias as posições foram se radicalizando e os clubes 

filiados à LCF, os quatro fundadores mais Flamengo e São Cristóvão que aderiram depois, 

foram expulsos da AMEA.  

Uma das primeiras atitudes dos dirigentes ligados à nova liga profissional foi a 

articulação política com os clubes e a liga de São Paulo, a APEA. No início de fevereiro, Oscar 

da Costa, presidente do Fluminense, e Antônio Avelar, presidente do América, foram para São 

Paulo para reuniões com dirigentes da APEA, com o objetivo de estabelecer as bases do 

funcionamento do profissionalismo nos dois centros futebolísticos165. Na reunião que aprovou 

a implantação do novo regime em São Paulo, foi feito um acordo entre as duas ligas para a 

realização de um campeonato interestadual e estabelecidas as normas para registro e 

transferências de jogadores, impedindo as mudanças de clubes sem prévio acordo entre as 

agremiações (MAZZONI, 1950, p. 239). A união entre a APEA e a LCF fortaleceu a posição 

dos defensores do profissionalismo para as próximas etapas da crise.     

Tal atitude não impediu as tentativas de conciliação já em 1933. Em maio, uma manobra 

durante a Assembleia Geral da CBD apresentou uma proposta de interesse da LCF que, se 

aprovada, permitiria não só a filiação da liga à CBD, mas reconheceria sua competência na 

organização do futebol profissional no Rio de Janeiro. Um grupo de delegados, aliados a 

 
164 Jornal dos Sports, 25 e 26/01/1933, p. 1 e 4. Disponíveis em http://www.bndigital.bn.gov.br. Acesso em 
20/02/2020. 
165 O Globo, 07/02/1933, p. 8. 
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Rivadávia Corrêa Meyer, conseguiu manobrar a reunião que terminou indefinida. Aparece a 

figura de Luís Aranha, delegado da Associação Riograndense de Atletismo166.  

É importante notar que a CBD era uma entidade eclética, pois reunia vários esportes e 

tinha como afiliadas suas representações estaduais. Muitas vezes, uma liga estadual indicava 

um dirigente baseado no Rio de Janeiro para representá-la junto à confederação. A ligação do 

Botafogo com a CBD fica clara quando se examina o nome dos delegados: Renato Pacheco, 

presidente da CBD, mas com uma posição favorável ao profissionalismo; Rivadávia Corrêa 

Meyer, da AMEA; Roberto Lyra, da Liga Paraibana de Desportos, e o próprio Luís Aranha 

eram botafoguenses.   

Luís Aranha167 foi um dos articuladores políticos do golpe que elevou Getúlio Vargas à 

presidência da República; um dos líderes do movimento, desde o levante em Porto Alegre até 

a chegada vitoriosa no Rio de Janeiro; em 1933, era Chefe de Gabinete do Ministério da Justiça; 

era irmão de Oswaldo Aranha168, este um dos principais chefes do grupo de revolucionários, 

homem de confiança do novo presidente da República, que o nomeou Ministro da Justiça e, no 

final de 1931,  Ministro da Fazenda, cargo que ocupava em 1933. Ligado a Rivadávia Corrêa 

Meyer, que o encaminhou para ser sócio do Botafogo em 1933 e, um ano depois, benemérito 

do clube, Luís Aranha tinha poder e capacidade para intervir na gestão do futebol. Foi um dos 

oradores que viraram o jogo na assembleia de maio da CBD, bloqueando o grupo que queria 

aprovar o profissionalismo, liderado pelo próprio presidente da confederação Renato Pacheco, 

um dos poucos botafoguenses favoráveis à adoção imediata do profissionalismo (CASTRO, 

1951, p. 394 e 395).  

As tentativas de pacificar as duas correntes continuaram e uma Assembleia Geral da 

CBD realizada em junho de 1933 aprovou uma anistia aos clubes eliminados da AMEA. Mais 

importante, uma reforma do estatuto reconheceu o profissionalismo e estabeleceu, através de 

uma emenda proposta por Luís Aranha, que competia “às entidades filiadas a faculdade de 

superintender, por si ou por organizações sob o seu controle disciplinar e técnico, a prática, por 

profissionais, de qualquer desporto”169.  

 
166 Jornal dos Sports, 09 e 10/05/1933. Acesso em 20/02/2020. Jornal do Brasil, 10/05/1933. Acesso em 
29/02/2020. Disponíveis em: http://www.bndigital.bn.gov.br 
167 Fundação Getúlio Vargas – CPDOC. Verbete biográfico de Luís Aranha. Disponível em:  
https://www.fgv.br/cpdoc/acervo/dicionarios/verbete-biografico/luis-de-freitas-vale-aranha. Acesso em 17/04/20. 
168 Fundação Getúlio Vargas – CPDOC. A Era Vargas: dos anos 20 a 1945. Disponível em: 
https://cpdoc.fgv.br/producao/dossies/AEraVargas1/biografias/oswaldo_aranha. Acesso em 18/04/20. 
169 Jornal dos Sports, 24/06/1933, p. 1 e 6. Disponível em: http://www.bndigital.bn.gov.br. Acesso em 20/02/2020. 

http://www.bndigital.bn.gov.br/
https://www.fgv.br/cpdoc/acervo/dicionarios/verbete-biografico/luis-de-freitas-vale-aranha
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Um parágrafo único destacava que a entidade, caso renunciasse a prática da modalidade, 

seria ouvida pelo Conselho de Administração da CBD, com poderes ampliados pela reforma e, 

a partir de agora, presidido por Luís Aranha, a respeito da filiação de outra organização. Na 

prática, significava que a filiação da LCF à CBD dependia da boa vontade da AMEA, detalhe 

que não foi percebido de imediato pelos dirigentes defensores do profissionalismo.  

As conversas continuaram envolvendo ou uma fusão das duas ligas cariocas, preferida 

pela AMEA, ou a filiação de ambas à CBD, com a AMEA organizando campeonatos amadores 

e a LCF os campeonatos entre profissionais. A paulista APEA, já convertida ao 

profissionalismo, apoiou a LCF e participou das negociações com a CBD e a AMEA, mas os 

dois lados foram intransigentes, principalmente em detalhes pouco relevantes, como um 

revezamento nos dias dos jogos de cada liga para não confundir o público. Nesse momento os 

profissionais consideravam-se os vencedores e queriam pura e simplesmente a submissão do 

grupo dos amadores, que passariam a formar um departamento autônomo da LCF para 

organizar os torneios amadores da cidade.  

Em agosto, depois de fracassada mais uma rodada de negociações, a APEA pediu 

desligamento da CBD, pois optou por ficar ao lado dos clubes cariocas filiados à LCF. No ofício 

em que comunicava a aceitação do pedido, a CBD afirmou que a principal motivação dos 

paulistas, a adoção do profissionalismo, havia sido resolvida na reforma dos estatutos da 

Confederação que aprovou a modalidade em 23 de junho de 1933170. O ofício não fazia menção 

ao intercâmbio entre APEA e LCF desde fevereiro, bem como os dois amistosos entre suas 

seleções com grande sucesso de público171, além do primeiro torneio Rio-São Paulo, disputado 

ao mesmo tempo dos primeiros campeonatos estaduais de clubes profissionais.  

Ao tentar impedir esse relacionamento, a CBD praticamente forçou o desligamento da 

APEA. Em setembro, Renato Pacheco renunciou à presidência da CBD, que passou a ser 

ocupada, interinamente, por Luís Aranha. Em outubro, Álvaro Catão, sócio do Botafogo, foi 

eleito o novo presidente da entidade, permanecendo Aranha como presidente do Conselho 

Administrativo (CASTRO, 1951, P. 400), principal órgão na estrutura organizacional da CBD 

e o formulador da política da instituição.  

 

 

 
170 Jornal dos Sports, 22/08/1933, p. 1 e 6. Disponível em: http://www.bndigital.bn.gov.br. Acesso em 19/04/2020. 
171 09/04/1933, DF 2 x 2 SP, em São Januário, Rio de Janeiro. 23/4/1933, SP 3 x 1 DF no Parque São Jorge, São 
Paulo. 
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3.3 A FBF organiza seu campeonato nacional - 1933 

No final de agosto é fundada em São Paulo a Federação Brasileira de Futebol (FBF) 

para ser o órgão responsável pelo futebol profissional no país. Uma das suas principais 

providências foi organizar o seu Campeonato Brasileiro de Seleções Estaduais, para financiar 

suas atividades e divulgar a qualidade do futebol das suas regiões. Cinco seleções estaduais 

participaram: DF, SP, Rio de Janeiro (RJ), Minas Gerais (MG) e Paraná (PR), que entrou com 

o torneio em andamento. Nesses estados, seguindo o exemplo das duas principais unidades da 

federação, ligas profissionais foram formadas e filiadas à FBF. 

O campeonato foi realizado em dezembro, depois de finalizados os estaduais, cujos 

resultados foram computados também para o Rio-São Paulo, vencido pelo Palestra Itália. A 

seleção paulista derrotou a do RJ (5 a 1) e a paranaense (8 a 0). Os cariocas derrotaram MG por 

6 a 1 e foram para a fase final, numa melhor de quatro pontos, contra o escrete de SP. 

O regulamento era confuso. A campeã seria a seleção que alcançasse quatro pontos em, 

no máximo, quatro partidas. Segundo Tomás Mazzoni destacou na sua coluna em A Gazeta172, 

no caso de empate por pontos no final do quarto encontro, seriam disputadas até duas 

prorrogações. Caso persistisse o empate, o campeonato terminaria sem campeão, o que levou o 

jornalista a observar: “onde já se viu um campeonato sem um campeão?” Não havia sido 

previsto outro critério de desempate, como o “gol average”, usado na edição de 1931. Como 

observou O Globo173, parecia necessário fazer algo diferente da CBD. 

Mas essa era uma hipótese improvável, pois o regulamento estipulava, também, até duas 

prorrogações no caso de empate ao final de cada confronto. Assim, para que as duas seleções 

chegassem em igualdade de pontos no fim da série, seriam necessários quatro empates, seguidas 

de oito prorrogações (duas por jogo) sem gols. Isto porque, no tempo extra, seria vencedora a 

equipe que marcasse o primeiro gol.  

As duas partidas terminaram empatadas por 1 a 1 e foram decididas em prorrogações. A 

primeira em 31 de dezembro de 1933, no Parque Antártica, em São Paulo; a segunda em 7 de 

janeiro de 1934, em São Januário, no Rio de Janeiro. Em ambas, a seleção paulista marcou o 

gol da vitória no início do tempo extra; com duas vitórias, foi a primeira campeã brasileira da 

era profissional.  

 
172 A Gazeta, 30/11/1933, P. 9. Mazzoni usava o pseudônimo de Olympicus. Disponível em: 
http://www.bndigital.bn.gov.br. Acesso em 31/05/2021. 
173 O Globo, 02/01/1934, p. 8.  
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O ano terminou com o dissídio, como era chamado à época, instalado no Rio de Janeiro, 

mas influenciando negativamente a organização nacional do esporte. De um lado, a CBD, 

politicamente liderada por Luís Aranha, e suas várias entidades estaduais encarregadas das mais 

variadas modalidades esportivas, das quais se destacava a AMEA; de outro a FBF, liderada 

politicamente por Arnaldo Guinle, cujo grupo ajudou a fundar, entre 1933 e 1936, um número 

importante de federações estaduais ligadas aos mais diversos esportes, as chamadas 

“especializadas” (SOUZA, 2008, p. 52). 

 

3.4 Dois campeonatos brasileiros: CBD e FBF – 1934 

No início de 1934 a CBD organizou o seu Campeonato Brasileiro de Seleções, que 

deveria ter sido disputado no ano anterior. Curiosamente, teve seu início no mesmo dia que a 

FBF fazia a segunda partida da final do seu torneio nacional. O torneio envolveu seleções de 

14 ligas, incluindo a Liga de Esportes da Marinha (LEM)174, uma demonstração da importância 

que os militares davam ao esporte na formação de seus integrantes. 

O chaveamento foi, como sempre, confuso: a seleção paulista, com dificuldades, 

derrotou a LSM por 3 a 2 e se classificou para a fase semifinal. Mais quatro confrontos 

formaram a primeira fase, mas seus vencedores se qualificaram para uma segunda fase: Rio 

Grande do Norte (RN) passou pela Paraíba (4 a 1); DF venceu o Rio de Janeiro por 5 a 3 em 

Niterói; Maranhão (MA) derrotou Piauí (4 a 2 ) e Sergipe (SE) passou por Alagoas (AL) por    

5 a 1. Na segunda etapa, essas quatro seleções enfrentaram outras quatro pré-qualificadas. 

Assim, Bahia (BA) derrotou SE (8 a 0), Ceará (CE) passou por MA (5 a 3), RN surpreendeu 

Pernambuco (PE) no Recife (4 a 2), enquanto o DF tropeçou na seleção capixaba, no estádio de 

General Severiano, sendo derrotada por 5 a 4. Baianos e capixabas foram para a semifinal, 

enquanto RN e CE decidiram a quarta vaga. A seleção potiguar venceu mais uma vez (4 a 2) e 

conquistou a última vaga para a próxima fase. 

Ciente de que as seleções paulista e carioca, sem os jogadores dos principais clubes, 

exceto o Botafogo, não atrairiam muita gente para os estádios, a CBD colocou-as na primeira 

semifinal, enquanto, na segunda, os baianos receberam os surpreendentes potiguares, a quem 

derrotaram por 5 a 3. Como os cariocas foram derrotados, SP foi ao Rio de Janeiro para 

enfrentar Espírito Santo (ES).  

 
174 Jornal do Brasil, 04/01/1934, p. 15. Disponível em: http://www.bndigital.bn.gov.br.  Acesso em 21/04/2020. 
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O encontro entre SP e ES foi marcado pelo protesto dos capixabas quando verificaram 

que o escrete paulista estava reforçado por seis atletas profissionais, cinco do Corinthians e um 

da Portuguesa. O destaque era o zagueiro Jahú, que seria titular da seleção estadual de 

profissionais no final daquele ano e da brasileira em 1936. O sistema do amadorismo marrom 

ainda predominava nos clubes e nas seleções das ligas filiadas à CBD.   

Uma final inédita, pela presença da seleção baiana e por ser disputada no Campo da 

Graça, em Salvador. Mas com acontecimentos recorrentes, especialmente no que dizia respeito 

às arbitragens. Na primeira partida da série melhor de três, BA venceu por 4 a 2, depois de estar 

perdendo por 2 a 0. No segundo confronto, SP ganhava por 3 a 1 no segundo tempo, quando os 

baianos pediram um pênalti não assinalado pelo árbitro carioca. O time local retirou-se de 

campo e só concordou com o recomeço quando o juiz foi substituído, depois de 30 minutos de 

paralização. BA ainda marcou o segundo gol no final do tempo, mas a vitória foi paulista. O 

terceiro e decisivo confronto terminou empatado, sem gols, e foi decidido na prorrogação. BA 

venceu por 2 a 0 e, pela primeira vez, o campeão brasileiro não era uma das duas principais 

seleções do país.  

 A FBF organizou o seu II Campeonato Brasileiro de seleções entre outubro e novembro, 

com a participação de seis federações estaduais: SP, DF, ES, Minas Gerais (MG) e Paraná (PR), 

além da Liga de Esportes da Marinha (LEM), que se desligou da CBD no fim de setembro175.  

A filiação da entidade militar à FBF foi comemorada pelos dirigentes profissionais, num 

movimento interpretado como um sério revés para a CBD176. A LEM era uma agremiação 

eclética, coordenando mais de uma modalidade esportiva, mas preferiu deixar a similar 

confederação nacional para se filiar às diferentes federações esportivas, conhecidas como 

especializadas, e rivais da CBD. Entre estas, a de maior relevância era a FBF, agora reconhecida 

pela LSM como a única entidade dirigente do futebol brasileiro. Sem dúvida, uma importante 

vitória do grupo dissidente, num momento em que a CBD articulava uma reação, como veremos 

no tópico seguinte. 

Os escretes carioca e paulista foram pré-selecionados para a fase semifinal, enquanto as 

cinco equipes restantes disputaram as outras duas vagas. MG eliminou a LSM com uma vitória 

de 2 a 0, enquanto RJ e ES se enfrentaram duas vezes para definir quem seguiria no torneio. O 

primeiro confronto terminou empatado, mesmo depois da prorrogação (4 a 4), mas no segundo 

 
175 Jornal dos Sports, 28/09/1934, p. 4. Disponível em: http://www.bndigital.bn.gov.br.  Acesso em 01/06/2021. 
176 O Globo, 28/09/1934, p. 8. 
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o time fluminense ganhou por 3 a 2. A vaga de semifinalista foi decidida entre PR e RJ, com 

vitória dos primeiros por 4 a 3. Nas semifinais, como esperado, DF eliminou MG (3 a 1) e SP, 

com Jahú na defesa, derrotou PR (7 a 4). 

Na fase final, mais uma vez no sistema melhor de três partidas. O regulamento previa a 

possibilidade de o título ser dividido entre os dois finalistas, com o objetivo “evitar que haja 

quebra do espírito esportivo”177, caso o empate em pontos persistisse após a prorrogação, de 30 

minutos, do terceiro encontro. O procedimento de escala dos árbitros dava à entidade mandante 

o direito de escolher seu preferido numa lista apresentada pela entidade visitante. Assim, o juiz 

de um jogo no Rio de Janeiro seria paulista, enquanto, em São Paulo, seria carioca. 

A série foi, como quase sempre, acirrada e equilibrada. Os cariocas venceram o primeiro 

encontro, em São Januário, por 2 a 0. Os paulistas se recuperaram ao vencer o segundo, por 2 

a 1, no Parque Antártica. A disputada série foi decidida no Rio de Janeiro, no estádio das 

Laranjeiras, para um público estimado entre 30 e 40 mil espectadores178, num confronto em que 

se destacaram as cenas de indisciplina e pressão sobre a arbitragem, com um desfecho 

inimaginável atualmente. O árbitro Edgar Marques marcou um pênalti a favor do selecionado 

paulista, gerando protestos dos jogadores cariocas. O centromédio Fausto, um dos principais 

atletas do DF, liderou seu grupo, não permitiu a cobrança da penalidade e piorou o entrevero 

quando agrediu Marques e foi expulso. Como Fausto se recusou a deixar o campo, a equipe 

paulista ameaçava abandonar a partida, quando Welfare, ex-atacante do Fluminense e agora um 

dos membros da Comissão Técnica carioca, convenceu seu time a aceitar a decisão da 

arbitragem e continuar a peleja. 

A penalidade foi batida e convertida em gol, mas o jogo não foi reiniciado, pois Fausto, 

excluído, insistia em continuar no gramado. Mais uma vez, a intervenção de Welfare foi 

necessária e o meio-campista finalmente concordou em sair, mas substituído por Brandt e não 

expulso. Segundo O Globo, “após muitos pedidos de Welfare, Fausto aquiesce em abandonar 

a cancha, saindo sob estrepitosos aplausos da assistência”179. 

No intervalo, mais confusão, pois alguns espectadores tentaram agredir o árbitro. A 

polícia interveio e a confusão terminou com a prisão do mediador, acusado de portar um 

revólver. O juiz foi levado a uma delegacia, de onde foi liberado por falta de flagrante. O 

 
177 Jornal dos Sports, 18/11/1934, p. 1. Disponível em: http://www.bndigital.bn.gov.br.  Acesso em 01/06/2021. 
178 O Globo, 19/11/1934, p. 1. O matutino estimou o público em 40 mil espectadores. O Jornal dos Sports de 
20/11/2934, p. 1, estimou 30 mil assistentes. 
179 O Globo, 19/11/1934, p. 2. 
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segundo tempo foi apitado pelo carioca Carlos Monteiro, cuja atuação foi elogiada por todos os 

envolvidos na luta. A etapa final foi realizada sem incidentes; o escrete paulista aumentou  o 

placar para 3 a 1 e foi bicampeão da competição profissional. Liberado, Edgar Marques retornou 

a São Paulo com a delegação vitoriosa. 

O Jornal do Brasil, cuja linha editorial apoiava a CBD, destacou a respeito da 

finalíssima do torneio da FBF: “Os jogos entre os profissionais. Os paulistas venceram os 

cariocas: murros, pontapés, revólver, etc.”180  

 

O profissionalismo deixou de ser o problema; restava a disputa pelo poder  

A partir de 1934, ficaria evidente que, muito mais do que divergências éticas a respeito 

do amadorismo ou profissionalismo no futebol, havia uma disputa política entre dois grupos da 

elite esportiva carioca e brasileira. Mesmo sem estar nítido naquele momento, diferentes visões 

a respeito da organização do esporte no Brasil se chocavam. 

Os trabalhos jornalísticos e acadêmicos que destacam este fator conjuntural como 

instrumento importante para entender a cisão são de vários momentos. O primeiro a chamar a 

atenção para o fato talvez tenha sido o jornalista Tomás Mazzoni, para quem, já em 1933, 

“...desbancou a questão para a politicalha de facções, clubística, pessoal (...) uma guerra sem 

quartel” (MAZZONI, 1950, p. 239). O pesquisador Maurício Drumond (2009, p. 213 - 244) 

observou que “a disputa não era uma mera discordância entre amadores e profissionais”, mas 

um choque entre a elite que comandara o futebol brasileiro na Primeira República, liderada por 

Arnaldo Guinle, e “um novo grupo que ascendia” com o governo Vargas, liderado por Luís 

Aranha, com nomes com Rivadávia Corrêa Meyer e João Lyra Filho, destacados sócios do 

Botafogo.  

Wladimyr Camargos, especialista em Direito Esportivo, chamou a atenção, numa série 

de colunas sobre a história do direito esportivo brasileiro, para o choque entre os dois grupos, 

“pano de fundo” para a cisão esportiva dos anos 30181. Outro historiador, Denaldo Souza, 

registrou que o grupo de Guinle apressou a inevitável implantação do profissionalismo ao 

perder o domínio político da AMEA em 1932 e ao perceber que “criar uma nova liga também 

significava esvaziar o poder de oponentes como Rivadávia Corrêa Meyer, Paulo Azeredo182 e 

 
180 Jornal do Brasil, 20/11/1934, p. 22. Disponível em: http://www.bndigital.bn.gov.br.  Acesso em 03/06/2021. 
181 Série de colunas: História da Justiça Esportiva. Disponível em: https://leiemcampo.com.br/author/wladimyrc/. 
Acessos em 20/02/2020 e 06/05/2020.   
182 Presidente do Botafogo entre 1926 e 1935. Voltou ao cargo entre 1954 e 1963. 
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João Lyra Filho” (SOUZA, 2008, p. 44). Não estava claro naquele início de 1934, a deduzir das 

várias entrevistas e das matérias na imprensa esportiva da época, mas estaria em breve, um 

choque entre visões de política pública do esporte.  

Durante a Primeira República o futebol esteve quase sempre distante do governo federal, 

o que fazia sentido para um esporte de elite e para a elite. A popularização dos anos 20 e seu 

crescimento no campo econômico não chegaram ao ponto de chamar a atenção para a 

necessidade de mudanças nesse relacionamento. A autorregulação do setor era a principal 

característica, assim como as brigas e a rivalidade, principalmente entre Rio de Janeiro e São 

Paulo. Já para o novo regime, a intervenção estatal e sua participação nos diversos segmentos 

econômicos e sociais já estavam sendo trabalhadas, com a criação de novos ministérios e 

avanços na legislação trabalhista e sindical. 

Para maio e junho de 1934 estava marcada a disputa da II Copa do Mundo da FIFA, na 

Itália, e para a CBD era importante formar uma seleção brasileira forte. Como entidade oficial 

reconhecida pela FIFA, que já demonstrara preocupação quanto ao dissídio, a CBD tinha a 

obrigação de fazer o possível para ter uma seleção à altura. O ano começou com mais uma 

tentativa de pacificação do futebol carioca, de iniciativa da AMEA e rejeitada pela LCF. Em 

fevereiro encerrou-se o mandato de Rivadávia Corrêa Meyer e o novo presidente, igualmente 

ligado ao Botafogo, Eduardo Trindade, tomou a iniciativa de pedir um encontro com Raul 

Campos, presidente da LCF, com o objetivo de um acordo que pusesse fim ao dissídio no 

futebol.  

A proposta da AMEA continha os seguintes pontos principais183: 

 

• Fusão da AMEA com a LCF e o surgimento de uma terceira entidade para o futebol 

carioca. 

• Os quatro principais clubes da AMEA, Andaraí, Botafogo, Brasil e Olaria, se 

juntariam aos sete da LCF para formar a primeira divisão da nova liga. 

• A FBF seria filiada à CBD e reconhecida como a organizadora do futebol. 

• À CBD caberia a organização da seleção brasileira e o relacionamento internacional. 

 
183 Jornal dos Sports, 04 e 08/02/1934, págs. 1 e 4. Disponíveis em: http://www.bndigital.bn.gov.br. Acesso em 
28/03/2020. O Globo, 08/02/1934, p. 2. 
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• As entidades estaduais admitiriam o sistema misto, que vigorava em alguns países 

europeus, que aceitava a convivência de jogadores profissionais e amadores na 

mesma equipe, sem distinção de categoria. 

 

A LCF rejeitou a proposta e, através do seu Conselho Administrativo, liderado por 

Arnaldo Guinle, formulou a seguinte contraproposta184: 

 

• A AMEA deveria filiar-se à LCF como subliga (2ª divisão). Segundo o Jornal dos 

Sports, do dia 10 de fevereiro, “o Botafogo seria promovido à liga quando os 

fundadores da entidade profissionalista julgassem conveniente”. 

•  O presidente da AMEA deveria apresentar credenciais que o autorizavam a negociar 

em nome dos clubes. 

• A AMEA estava autorizada a divulgar o teor da resposta. 

 

A negociação parou aí. A CBD pareceu ignorar o nível da agressividade e em março 

enviou ofício às ligas profissionais do Rio e de São Paulo, assim como aos clubes cariocas 

filiados à LCF, solicitando a liberação de jogadores para formar a seleção brasileira que iria à 

Itália em maio.  

Também em março, a AMEA e o Botafogo, a exemplo do que já fizera a Federação 

Paulista de Futebol (FPF), entidade paulista filiada à CBD, mudaram seus estatutos e passaram 

a admitir o sistema misto. O controle seria feito a partir do registro do jogador, sem obrigação 

deste ser amador ou profissional. Com efeito, pouco mais de um ano depois da cisão, não havia 

mais restrições quanto ao status dos jogadores. Jornais favoráveis ao profissionalismo, como O 

Globo e o Jornal dos Sports, reagiram com surpresa à mudança de posição do Botafogo, 

cabendo a O Globo indagar185 : “erraram ontem ou em 33 os conselheiros?”. Para o Jornal dos 

Sports186, “a mesma unanimidade que considerava o profissionalismo uma praga social acaba 

de adotá-lo irrestritamente”. Ao mesmo tempo, a LCF informou à CBD que o assunto da 

convocação de jogadores filiados aos clubes profissionais deveria ser tratado com a FBF que, 

pouco depois, negou a solicitação. 

 
184 Jornal dos Sports, 10/02/1934, págs.1 e 4. Jornal do Brasil, 10/02/1934, p. 13. Disponíveis em: 
http://www.bndigital.bn.gov.br.  Acesso em 28/03/2020. 
185 O Globo, 28/03/1934, p. 8. Disponível em: http://www.acervo.oglobo.globo.com. Acesso em 28/03/2020. 
186 Jornal dos Sports, 28/03/1934, p. 1 e 4. Disponível em: http://www.bndigital.bn.gov.br. Acesso em 28/03/2020. 
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A mudança no estatuto do Botafogo fazia parte da estratégia da CBD para contratar um 

grupo de jogadores profissionais para a seleção. O próprio Luís Aranha fez este apelo ao clube 

(CASTRO, 1951, p. 408), conforme relatado na reunião do Conselho Deliberativo que aprovou 

a proposta encaminhada por João Lyra Filho. No início do mês o clube havia formado um fundo, 

junto a sócios influentes, de 120:000$000 (cento e vinte contos de reis) para fazer face aos 

investimentos; naquele momento, já havia assinado contratos profissionais com os médios 

Martim187, capitão da seleção que derrotara o Uruguai em 1932, e Canali; e assumia com a 

CBD, ainda que informalmente, o compromisso de contratar os jogadores que viessem a fazer 

parte do grupo da entidade para a disputa da Copa, caso estes estivessem sem clube ao final do 

contrato. 

Quando a negativa da FBF em ceder os jogadores foi confirmada, a CBD indicou o 

botafoguense Carlito Rocha para ser o responsável pela montagem do grupo de jogadores. No 

Rio de Janeiro, a confederação contratou o craque Leônidas da Silva e Tinoco, os dois do Vasco 

da Gama; no Rio Grande do Sul acertou com Luiz Luz, então no Grêmio e Patesko, contratado 

pelo Nacional do Uruguai. Da capital paulista contratou Sylvio Hoffmann, Luizinho, Waldemar 

de Britto e Armandinho, jogadores do São Paulo. Como previsto, a FBF proibiu que os clubes 

a ela ligados contratassem os jogadores quando a Copa terminasse, daí a importância da garantia 

dada pelo Botafogo caso a medida ainda estivesse válida ao final dos seus contratos com a CBD. 

A outra possibilidade seria algum clube da Argentina e do Uruguai.  

A delegação embarcou para a Europa chefiada pelo jornalista Lourival Fontes, que em 

breve seria nomeado chefe do Departamento de Propaganda e Difusão Cultural (DPDC)188, cuja 

participação já indicava a importância que o governo federal começava a dar para o esporte 

como formador de identidade nacional. A II Copa do Mundo da FIFA foi disputada no sistema 

eliminatório e o Brasil não teve muita sorte no sorteio que determinou a forte seleção espanhola 

como adversária; e a derrota por 3x1 eliminou os brasileiros no primeiro jogo. A seleção partiu 

para uma excursão de oito jogos pela Europa; de volta ao Brasil realizou onze jogos contra 

clubes e combinados de Salvador e de Recife. A CBD colocava sua equipe em campo enquanto 

esperava por 1935, de preferência com a pacificação.   

A tentativa seguinte de terminar com o dissídio foi uma iniciativa de um empresário 

argentino que veio ao Brasil com o objetivo primário de costurar um acordo com a FBF para 

 
187 Jornal dos Sports, 15/03/1934, p. 1 e 6. Disponível em: http://www.bndigital.bn.gov.br. Acesso em 28/03/2020. 
188 Criado pelo Decreto 24.651, de 10/07/1934. Disponível em https://www2.camara.leg.br/legin/fed/decret/1930-
1939/decreto-24651-10-julho-1934-503207-publicacaooriginal-1-pe.html. Acesso em 22/04/2020. 
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regular a transferência de jogadores entre a liga argentina e a federação de profissionais 

brasileira. Como a FBF não era reconhecida pela FIFA, não existiam regras para as 

transferências dos atletas entre clubes ligados à federação e os argentinos, o que gerava 

insegurança em ambos. Enrique Pinto era o emissário dos clubes argentinos, depois endossado 

pela associação nacional argentina, e se colocou como intermediário entre os dois grupos em 

luta política no esporte brasileiro.  

O interesse pelos amistosos era outro fator importante para os argentinos e, como se 

veria em breve, também para os brasileiros, algo que só a CBD, como entidade oficial, podia 

aprovar. Do lado do principal aliado da CBD, o Botafogo tinha interesse cada vez maior na paz, 

pois o custo de um time profissional com vários jogadores de seleção só poderia ser coberto 

com boas rendas o que, além dos amistosos internacionais, somente os jogos contra os 

principais rivais da cidade poderiam proporcionar. 

As conversas começaram em maio de 1934, e rapidamente avançaram para um acordo. 

A princípio as exigências da LCF pareciam impossíveis de serem atendidas, mas Luís Aranha 

e Eduardo Trindade (AMEA) tinham recebido plenos poderes das suas entidades para assinar 

o pacto o que fizeram no dia 06 de junho, texto publicado no dia seguinte pelo Jornal do 

Sports189. A diretoria do Botafogo aprovou a iniciativa do acordo, medida confirmada na 

reunião do Conselho Deliberativo do clube de 15 de junho que, neste dia, concedeu a Luís 

Aranha o título de Benemérito (CASTRO, 1951, p. 411). Mas já havia inquietação entre 

dirigentes das entidades atingidas pelo pacto que, de fato, continha pontos que indicavam mais 

uma capitulação do que um acordo entre iguais: 

 

1. A AMEA fará uma “pública demonstração de desagravo (...) aos clubes eliminados por 

ela quando da cisão”; anulará a eliminação dos referidos clubes e os comunicará 

oficialmente a respeito; e desistirá da ação judicial em curso. Depois fará uma fusão 

com a Liga Carioca de Atletismo e encaminhará toda a documentação e troféus de outros 

esportes às respectivas ligas. A AMEA, como a CBD, era uma entidade eclética, 

coordenando várias modalidades esportivas no então Distrito Federal. 

 
189 Jornal dos Sports, 07/06/1934, págs. 1 e 6. Disponível em: http://www.bndigital.bn.gov.br. Acesso em 
28/03/2020. Na mesma edição, uma matéria informava que um grupo de dirigentes da CBD e entidades afiliadas 
contestava pontos do pacto. 
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2. A CBD fará uma reforma estatutária nos termos da proposta a ser apresentada por uma 

comissão formada de acordo com os parâmetros estabelecidos no item 5. O pacto fixava 

condições pré-estabelecidas para a reforma da estrutura da entidade. 

3. A CBD reconhecerá a FBF e as federações brasileiras de atletismo, basquete, tênis e 

qualquer outra fundada no futuro como únicas entidades de direção dos respectivos 

esportes, independente de status.  

4. A FBF ajudará financeiramente as federações mais fracas economicamente. 

5. A comissão encarregada de implantar o acordo e reformar o estatuto seria formada por 

Luís Aranha, ou por quem este indicar, desde que aceito pela FBF, Arnaldo Guinle, ou 

por quem este indicar, e um terceiro membro, escolhido de comum acordo pelos dois, a 

quem caberia o voto de desempate. 

6. Em janeiro de 1935 a LCF abrirá uma oitava vaga para disputa do Campeonato Carioca 

de profissionais, cujo ocupante será eleito, por maioria de votos, pelos integrantes atuais 

da liga mais Andaraí, Botafogo, Brasil e Olaria. Os candidatos eram os quatro principais 

clubes da AMEA citados, cabendo aos três não escolhidos a opção de jogar o 

campeonato da subliga, equivalente à segunda divisão.  

 

Não havia anistia para os jogadores que haviam sido eliminados pela FBF para 

assinarem com a CBD, mas somente uma vaga promessa de revisão dos casos no futuro. Este 

era um ponto fundamental para a confederação nacional, pois os jogadores deixaram seus clubes 

para atuarem pela Seleção Brasileira; por isso, foram punidos pela FBF. Se as punições não 

fossem anuladas, ficariam impossibilitados de exercerem a profissão. Este ponto foi discutido 

entre Arnaldo Guinle, Luís Aranha e Eduardo Trindade e quase inviabilizou o acordo. O Jornal 

dos Sports, ao comentar os pontos discutidos, lamentou “certa intransigência, aliás não mais 

cabível no momento”190. Mas o tema acabou fora dos pontos aprovados.  

Entre os dirigentes de várias entidades organizadoras de diferentes modalidades 

esportivas, filiadas à CBD, havia um clima de discordância e desconfiança, além da surpresa 

pelo fato de Aranha e Trindade terem concordado com alguns dos termos. Integrantes do 

Conselho Administrativo da instituição, no mesmo dia em que o pacto foi assinado informavam 

que a assinatura havia sido feita ad referendum da Assembleia Geral da Confederação, cuja 

convocação seria feita em breve.  

 
190 Jornal dos Sports, 05/06/1934, p. 1 e 6. Disponível em: http://www.bndigital.bn.gov.br. Acesso em 04/04/2020. 
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Dias depois, o Jornal do Brasil191 publicou matéria afirmando que o clube a ser 

escolhido para ocupar a oitava vaga no Campeonato Carioca só seria o Botafogo caso sua 

diretoria renunciasse. A mesma informação chegou ao Botafogo e foi determinante para que o 

clube mudasse de opinião, embora mantendo a confiança em Luís Aranha como líder político 

do grupo (CASTRO, 1951, p. 411).  

Em julho, as entidades paulistas filiadas à CBD manifestaram-se contra o pacto, que não 

foi confirmado pela Assembleia Geral reunida em 30 daquele mês. Além da não ratificação, a 

assembleia elaborou uma contraproposta a ser apresentada ao grupo FBF/LCF pelo mesmo 

Aranha, cuja liderança foi confirmada. A contraproposta, igualmente publicada no Jornal dos 

Sports192, confirmava a FBF como a entidade dirigente do futebol profissional no Brasil, 

ficando a CBD encarregada da seleção e da representação junto à FIFA, como previsto no pacto, 

mas modificava outros itens como: 

 

1. A AMEA seria extinta, sem obrigação de entregar seus bens à Liga Carioca de 

Atletismo, o que ocorreria com a fusão. 

2. A reforma do estatuto seria menos ampla. 

3. As entidades estaduais encarregadas do futebol amador continuariam filiadas à CBD. 

4. Exceto a LCF, nenhuma outra entidade poderá cuidar, simultaneamente, do futebol 

profissional e do amador.  

5. Na comissão para reforma do estatuto não haveria poder de veto da FBF ao nome do 

eventual substituto de Luís Aranha. 

6. O Botafogo seria já confirmado como o oitavo clube da liga profissional da LCF. Além 

disso, os clubes da primeira divisão formariam quadros amadores para disputa do 

respectivo campeonato do qual participarão também as equipes do Andaraí, Brasil e 

Olaria. 

 

Eduardo Trindade renunciou à presidência da AMEA e ao cargo de direção que ocupava 

no Botafogo. Dias depois, Luís Aranha comunicou à Assembleia Geral da CBD, que havia se 

colocado em reunião permanente, que o grupo liderado por Arnaldo Guinle declarou não haver 

o que renegociar, e o pacto foi cancelado. É importante notar que havia acordo a respeito das 

 
191 Jornal do Brasil, 15/06/1934, p. 22. Disponível em: http://www.bndigital.bn.gov.br. Acesso em 04/04/2020.  
192 Jornal dos Sports, 31/07/1934, p. 1 e 6. Disponível em: http://www.bndigital.bn.gov.br. Acesso em 04/04/2020. 
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entidades responsáveis pela organização do futebol no Rio de Janeiro, a LCF, e no Brasil, a 

FBF, mas, além disso, era importante derrotar o grupo adversário. 

No fim do ano o jogo começou a virar a favor do grupo da CBD.  No final de novembro, 

devido a uma divergência iniciada no remo e espalhada para outros esportes, o Vasco da Gama 

pediu desligamento da LCF e das ligas especializadas às quais estava filiado193. Para celebrar o 

feito, um amistoso contra o Botafogo em São Januário, na véspera de Palestra Itália e 

Corinthians agirem da mesma forma, deixando a APEA e fundando a Liga Bandeirante de 

Futebol (depois Liga Paulista de Futebol – LPF), filiada à CBD (MAZZONI, 1950, p. 252).  

No Rio de Janeiro, numa solenidade na sede do Botafogo, foi fundada a Federação 

Metropolitana de Desportos (FMD), com a anunciada adesão do Bangu, do São Cristóvão194. 

As ligas profissionais perdiam seus campeões: Bangu (1933) e Vasco da Gama (1934) no Rio; 

Palestra Itália (1933 e 34) em São Paulo. O primeiro jogo do Palestra Itália pela nova entidade 

foi um amistoso contra a seleção brasileira195, que ainda tinha, entre outros, Leônidas da Silva 

como contratado.  

Por outro lado, o governo federal havia baixado o primeiro ato de controle das atividades 

esportivas. Um decreto de julho196, que aprovava o regulamento para a Polícia Civil do Distrito 

Federal, determinava que à Censura Teatral e de Diversões Públicas cabia aprovar a realização 

de eventos esportivos de qualquer natureza, cujos detalhes, incluindo o nome de cada jogador 

e sua situação de profissional ou amador, deveriam ser informados pelo organizador da partida 

com antecedência de cinco dias.  

Para poder controlar a participação dos atletas e garantir os direitos dos envolvidos, a 

Censura Teatral passou registrar os contratos entre os jogadores e os clubes. No mesmo mês de 

novembro, a LCF recebeu um ofício do chefe do órgão sobre os procedimentos a serem 

adotados para obter a aprovação para a realização dos jogos.197 No fim do ano a LCF denunciou 

à repartição que alguns jogadores, com destaque para Nariz, tinham contrato com dois clubes. 

 Nariz era zagueiro do Fluminense e havia deixado o clube para assinar com o Botafogo, 

sem a concordância do clube das Laranjeiras. A princípio, foi estabelecida uma multa para os 

 
193 Jornal dos Sports, 01 e 04/12/1934, p. 1 e 4. Disponíveis em: http://www.bndigital.bn.gov.br. Acesso em 
22/04/2020. 
194 Jornal dos Sports, 12/12/1934, p. 1 e 4. Disponível em: http://www.bndigital.bn.gov.br. Acesso em 22/04/2020. 
195 Palestra Itália 1 x 4 Seleção Brasileira. 16/12/1944. 
196 Decreto 24.531 de 02/07/1934. Disponível em https://www2.camara.leg.br/legin/fed/decret/1930-
1939/decreto-24531-2-julho-1934-498209-publicacaooriginal-1-pe.html. Acesso em 22/04/2020. 
197 Jornal dos Sports, 18/11/1934, p. 3. Disponível em: http://www.bndigital.bn.gov.br. Acesso em 22/04/2020. 
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jogadores por descumprimento dos contratos, mas Luís Aranha reuniu-se com o chefe da Polícia 

Civil do Distrito Federal, Capitão Filinto Muller (CASTRO, 1951, p. 414), e ficou resolvido 

que a Censura Teatral controlaria somente o relacionamento dos jogadores e clubes com o 

público, sem interferir na relação entre clubes e jogadores. Como a LCF insistiu no assunto, um 

novo encontro de Aranha com o responsável pela instituição estipulou que os jogadores deviam 

redigir uma carta de próprio punho, informando ao órgão quais os clubes pelos quais 

atuariam198. Este episódio deixou clara a força política de Luís Aranha e seu grupo junto ao 

governo federal. 

 

3.5 A CBD fortalecida – 1935 

Em janeiro e fevereiro de 1935, a CBD organizou uma excursão ao Brasil do Boca 

Juniors e do River Plate, que enfrentaram Botafogo, São Cristóvão (só o Boca Juniors), Vasco 

da Gama, Palestra Itália, Corinthians e São Paulo. Este último, que tinha se transferido havia 

pouco tempo para a LPF, enfrentou só o River Plate. De janeiro a maio, a entidade organizou o 

11º Campeonato Brasileiro de Seleções, um torneio de fórmula confusa, mas disputado por 15 

federações estaduais. As dez seleções das regiões nordeste e norte disputaram uma fase 

eliminatória, na qual a campeã seguiu adiante. A vencedora, então, enfrentou RJ por uma vaga 

nas semifinais. RS e MG jogaram por outro lugar na semifinal, enquanto os escretes carioca e 

paulista estavam pré-classificados para essa fase.  

Na eliminatória Norte/Nordeste, CE eliminou Piauí (PI) em dois jogos (3 a 3 e 5 a 1), 

enquanto Pará (PA) superou Amazonas (AM) por WO, pois a delegação amazonense não 

conseguiu ir a Belém devido a uma greve dos marítimos que paralisou o transporte entre as 

duas capitais.  

A seguir: PA 5 x 1 MA; RN 3 x 0 AL; PE 6 x 0 RN. CE perdia para PA por 2 a 1 em 

Fortaleza, quando uma briga entre os jogadores provocou a invasão de campo e a suspensão da 

partida. Quando a situação se acalmou, não havia luz natural para a sequência do confronto, 

que acabou anulado pela CBD. Uma nova partida foi marcada, no campo neutro de Recife, no 

dia 03 de fevereiro. Entretanto, um atraso no navio que levava as duas delegações para a capital 

de Pernambuco forçou seu adiamento para o dia 10, quando PA eliminou CE (4 a 1).  

PE venceu PA por 5 a 2, enquanto BA derrotou SE por 4 a 2. Baianos e pernambucanos 

deveriam jogar, em Salvador, pela vaga na próxima fase, equivalente às quartas de final, mas a 

 
198 Jornal dos Sports, 27/12/1934, p. 1. Disponível em: http://www.bndigital.bn.gov.br. Acesso em 22/04/2020. 
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liga pernambucana pediu um campo neutro para a realização do encontro; não foi atendida, 

abriu mão da sua participação e os baianos foram classificados. 

Os dois adversários de cariocas e paulistas nas semifinais saíram de dois jogos, ambos 

no estádio de General Severiano no Rio de Janeiro: BA 5 x 4 RJ; RS 5 x 0 MG. A seleção 

mineira foi composta por jogadores dos clubes de Juiz de Fora, da Associação Mineira de 

Esportes (AME), pois os de Belo Horizonte, os mais importantes do estado, estavam filiados à 

Associação Mineira de Futebol (AMF) que permaneceu ligada à FBF.  

As semifinais aconteceram sem surpresas: a seleção carioca goleou a baiana, atual 

campeã, por 9 a 2, no Rio de Janeiro, no estádio Figueira de Melo, do São Cristóvão. Em São 

Paulo, na Chácara da Floresta, os paulistas derrotaram os gaúchos por 3 a 1, no último jogo do 

arqueiro Lara pelo selecionado do RS. O atleta viria a falecer em novembro, depois de atuar já 

sentindo os efeitos da tuberculose, em 22 de setembro, na vitória de 2 a 0 do Grêmio sobre o 

Internacional. A partida foi a decisão do Campeonato Citadino de Porto Alegre e ficou 

conhecida como Gre-Nal Farroupilha, por se relacionar com a Revolução Farroupilha, cujo 

centenário era então comemorado. 

A fase final envolveu, novamente, uma melhor de três entre cariocas e paulistas. O DF 

venceu o primeiro encontro por 5 a 2, em São Januário, em 07 de abril. Uma semana depois, no 

Parque Antártica, São Paulo igualou a série ao vencer por 3 a 2, na última aparição de 

Friedenreich pela equipe paulista. Segundo Luiz Carlos Duarte (2012, p. 220), somente contra 

os cariocas, foram 28 confrontos entre 1914 e 1935, com 19 vitórias, dois empates e sete 

derrotas. O craque marcou 32 gols contra os principais rivais da sua seleção, uma média de 

quase 1,7 gol por jogo. Na finalíssima, novamente em São Januário, os cariocas venceram por 

2 a 1 e se sagraram campeões brasileiros. 

As tentativas de pacificação voltaram a ocorrer. As conversas começaram no final de 

1934, com a participação de um novo setor, também interessado na política nacional do esporte: 

as entidades desportivas das Forças Armadas. Nas vésperas do Natal199, a LEM enviou aos dois 

líderes, Arnaldo Guinle e Luís Aranha, uma proposta de acordo de paz que preservava as 

federações especializadas, caminho defendido pelo conjunto de entidades liderado por Arnaldo 

Guinle. O modelo sugeria, ainda, a criação de um Conselho Supremo para regulação dos 

esportes, com cinco membros: três indicados pelo governo federal, representando os ministérios 

da Guerra, da Marinha e da Educação e Saúde Pública; dois esportistas, um indicado pela CBD 

 
199 Jornal dos Sports, 25/12/1934, p. 1 e 6. Disponível em: http://www.bndigital.bn.gov.br. Acesso em 16/06/2021. 
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e outro pelas dissidentes. A formação do conselho foi rejeitada, com o argumento de ter mais 

representantes do governo do que das associações esportivas (SOUZA, 2008, p. 51). 

O presidente da LEM, comandante Attila Aché, teve uma longa reunião com Luís 

Aranha, com a participação do comandante Amaral Peixoto, então ajudante de ordens da 

Presidência da República e companheiro de Aranha no Clube 3 de outubro, que reunia os 

revolucionários de 1930, e no Partido Autonomista do DF (PADF)200. Entre as reinvindicações 

levadas pela LEM à CBD, estava a suspensão da excursão dos clubes argentinos, descrita no 

início deste tópico. Seria uma espécie de trégua na disputa entre as duas facções, mas 

significaria uma derrota para o grupo comandado por Aranha, pois a participação em amistosos 

internacionais foi um dos principais elementos de atração e convencimento para os clubes 

recém-chegados à CBD. As rendas geradas por tais partidas eram fundamentais para as suas 

finanças, principalmente agora, quando os custos operacionais tinham crescido devido à adoção 

do profissionalismo. 

No início de janeiro de 1935, foi noticiado201 o apoio da Escola de Educação Física do 

Exército (EsEFEx) às iniciativas da LEM. Do lado do Exército, o major Roberto Carneiro de 

Mendonça, oficial de gabinete do ministro do Exército e ex-interventor federal no estado do 

Ceará202, teve uma longa conversa com o general José Antônio Flores da Cunha, interventor do 

Rio Grande do Sul, com o objetivo de interceder a favor do plano das especializadas junto a 

Luís Aranha.   Ao que se deduz, a participação dos militares, nesse momento, teve o resultado 

de abrir uma nova etapa de conversas entre os dois lados em luta, mas não convenceu ao 

presidente do Conselho Administrativo da CBD. Todavia demonstrou que o debate a respeito 

do modelo de gestão dos esportes nacionais deixava os limites das instituições esportivas e 

atraia outros setores governamentais, com projetos político próprios.   

As negociações prosseguiram durante os primeiros meses do ano, mas estiveram 

relacionadas às divergências entre os dois grupos causadas pela organização de outros esportes. 

Para o grupo liderado por Aranha, à CBD, uma entidade eclética que cuidava de diferentes 

modalidades, deveria caber o contato e a filiação com entidades internacionais de cada 

modalidade, incluindo o Comitê Olímpico Internacional (COI). Algumas das filiadas à CBD 

eram também organizações ecléticas a nível estadual (DRUMOND, 2009, p. 224). O grupo de 

 
200 Jornal dos Sports, 01/01/1935, p. 1 e 4. Disponível em: http://www.bndigital.bn.gov.br. Acesso em 12/06/2021.  
201 O Globo, 03/01/1935, p. 8. 
202 Disponível em: http://www.fgv.br/cpdoc/acervo/dicionarios/verbete-biografico/roberto-carlos-vasco-carneiro-
de-mendonca. Acesso em 14/06/2021. Carneiro de Mendonça seria também interventor nos estados do Pará, em 
1935, e do Maranhão, em 1936. 
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Arnaldo Guinle, ligado a várias entidades estaduais de diferentes modalidades, entendia que 

deveria ser de responsabilidade de cada federação nacional a administração do esporte que 

dirigia. As especializadas nacionais seriam filiadas à CBD, a quem caberia a gestão das seleções 

nacionais e o contato com as confederações internacionais.  

Uma proposta nesse sentido foi enviada pela facção dissidente, encabeçada pela FBF, 

mas recebeu uma contraproposta da CBD203, explicando a situação “das federações estaduais, 

hoje diretamente filiadas à Confederação” que acabariam obrigadas a “filiarem-se a um poder 

menor”, ou seja, as federações nacionais. Como alternativa, a CBD propunha a criação de 

departamentos autônomos para cada esporte, com autonomia técnica para gerirem suas 

atividades, no lugar das federações nacionais. Do ponto de vista financeiro, os recursos seriam 

concentrados na CBD e repassados aos departamentos conforme orçamento aprovado pela 

assembleia da confederação. As duas alas pareciam estar de acordo nos pontos principais, mas 

a resposta da corrente ligada a Guinle insistia num ponto que era visto pela direção da CBD 

como “questão pessoal”204, isto é, o compromisso de que todos os dirigentes, da CBD e das 

especializadas, envolvidos no dissídio seriam inelegíveis nas próximas eleições das entidades. 

O impasse continuou.  

Como resultado da falta de acordo, surgem duas representações olímpicas com vistas à 

participação brasileira nos Jogos Olímpicos de Verão de 1936, sediados em Berlim. No fim de 

maio de 1935, o grupo das especializadas cria, ou refunda, como cita Denaldo Souza (2008, p. 

53), o Comitê Olímpico Brasileiro (COB). O historiador Carlos Eduardo Sarmento (2006, p. 

55) registra que o COB havia sido fundado em 1914, mas nunca estruturado, o que abria espaço 

para uma nova fundação naquele momento. 

 Por sua vez, a CBD instalou, dias depois, o Comitê Olímpico Nacional (CON) numa 

solenidade no Palácio do Itamarati com o apoio de importantes figuras do governo federal como 

Cavalcanti de Albuquerque, José Carlos de Macedo Soares, Vicente Rao, Gustavo Capanema 

e Pedro Ernesto, todos como Membros de Honra. Como Membros Efetivos destacavam-se os 

nomes de Lourival Fontes e Rivadávia Correa Meyer. Luís Aranha aparecia como membro 

suplente e o presidente Getúlio Vargas como Presidente de Honra. O apoio oficial não foi 

suficiente para a conciliação, como veremos adiante. 

 
203 Jornal dos Sports, dias 12, p. 1 e 2; e 25/04/1935, p. 1 e 4. Disponível em: http://www.bndigital.bn.gov.br. 
Acesso em 24/04/2020.  
204 Jornal dos Sports, 11/05/1935, p. 1 e 4. Disponível em: http://www.bndigital.bn.gov.br. Acesso em 24/04/2020. 
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Em junho, mais uma tentativa de pacificação, desta vez encabeçada pelos presidentes do 

Flamengo, José Bastos Padilha, filiado à LCF, e do Vasco da Gama, Vitor de Morais, filiado à 

FMD. Tratava-se de uma proposta que, aparentemente, havia sido originária de São Paulo 

(Mazzoni, 1950, p. 259), com o apoio dos clubes paulistas da LPF, e encampada pelo Vasco da 

Gama. No Rio, Vasco da Gama, Bangu, São Cristóvão, da FMD, Flamengo, América, 

Bonsucesso e Fluminense, da LCF, apoiavam a proposta. Faltava somente o apoio do Botafogo, 

que tinha restrições à forma de eleição das futuras diretorias da CBD, isto é, um item secundário, 

a princípio. Os dois presidentes foram a São Paulo para conseguir o apoio final das ligas e dos 

clubes Paulistas. Bastos Padilha não teve dificuldade na APEA, mas os clubes da LPF, 

acompanhados da direção da Liga, apresentaram as mesmas restrições à forma de votação já 

levantadas pelo Botafogo e pela própria CBD205. Vasco da Gama, Bangu e São Cristóvão 

apoiaram a posição da CBD e a paz não veio.  

A proposta não divergia da última, ou seja, ligas estaduais filiadas às federações 

nacionais, gestoras dos esportes nacionalmente; federações filiadas à CBD a quem caberia 

organizar as seleções e representar os esportes no exterior; e centralização financeira na CBD. 

Na votação das futuras diretorias estava o ponto de discórdia: a proposta previa que as ligas 

estaduais votariam nas eleições das federações nacionais que, por sua vez, dariam seus votos 

para escolher o corpo diretor da CBD; esta desejava um colégio eleitoral amplo, com 

participação direta das federações nacionais e das ligas estaduais206. Os dois grupos visavam a 

conquista definitiva da CBD nas eleições marcadas para o ano seguinte e cada um defendia a 

fórmula que imaginava ser a melhor para vencer o pleito. 

No final do ano, a FBF organizou o seu III Campeonato Brasileiro de seleções estaduais, 

com oito representações, incluindo a LEM. Os jogos da primeira fase eliminatória foram 

programados para o dia 24 de novembro, exceto SP e LEM. Isto porque a última rodada do 

campeonato paulista organizado pela APEA foi disputada na mesma data, o que levou ao 

adiamento do confronto para o dia 28. 

Porém, em 23 de novembro eclodiu a Revolta Comunista, primeiro em Natal, no dia 

seguinte no Recife e a seguir no Rio de Janeiro. O governo federal mobilizou todas as unidades 

militares, o que impediu a apresentação da equipe da Marinha para o jogo contra SP, cuja 

seleção foi declarada vencedora por WO, seguindo direto para a fase semifinal. 

 
205 Jornal dos Sports, 13/06/1935, p. 1 e 4. Disponível em: http://www.bndigital.bn.gov.br. Acesso em 25/04/2020. 
206 O Globo, 08/06/1935. Disponível em: http://www.acervo.oglobo.globo.com. Acesso em 25/04/2020.  

http://www.bndigital.bn.gov.br/
http://www.acervo.oglobo.globo.com/


 
 

126 

 

Os demais encontros, realizados em 24/11, foram: MG 5 x 3 RJ; PR 6 x 0 SC e DF 3 a 

1 contra ES. Nas semifinais, DF e SP derrotaram, respectivamente, PR e MG pelo mesmo placar 

de 3 a 1.  

O título foi decidido, por uma série melhor de três entre um enfraquecido selecionado 

de SP e o carioca. Enquanto a equipe paulista não podia contar com os jogadores dos principais 

clubes do estado, agora ligados à CBD, a carioca foi reforçada com quatro titulares da seleção 

paulista de 1934 – Batatais, Orozimbo, Romeu e Hércules – contratados pelo Fluminense. Na 

primeira partida, no estádio das Laranjeiras, o DF goleou por 5 a 1. No jogo da volta, no estádio 

da Ponte Grande, o time paulista fez um jogo equilibrado, mas não o suficiente para evitar a 

vitória carioca por 3 a 2.  

 

3.6 Os campeonatos de seleções, da CBD, e de clubes campeões, da FBF. 

Em abril de 1936 foi a vez de a CBD organizar o seu 12º campeonato207, que terminou 

com a conquista da seleção paulista, depois de vencer uma dura disputa contra a seleção gaúcha. 

Participaram do torneio 15 ligas estaduais.  

Na Zona Norte, duas chaves, classificando as seleções vencedoras para uma final da 

região. A primeira rodada foi atrasada em uma semana, pois o vapor que transportava a seleção 

do PI para Belém atrasou. Assim, em 07 de abril, PI derrotou AM por 5 a 3 e permaneceu na 

capital paraense para enfrentar o vencedor de PA e MA. Os locais golearam por 7 a 0 e, em 19 

de abril, eliminaram PI com outra goleada, dessa vez por 9 a 0.  

Na segunda chave da Zona Norte, PE derrotou AL por 7 a 3, no Recife, enquanto RN 

eliminou PB por 3 a 1, em Natal. Na sequência, PE se classificou para a final do grupo ao vencer 

RN por 4 a 1. Na final do grupo, uma surpresa, com a vitória dos paraenses sobre os 

pernambucanos, na capital pernambucana, por 2 a 1. O escrete do Pará avançou como campeão 

da Zona Norte. 

Na Zona Centro, MG e RJ decidiram quem seria o adversário do DF. A seleção mineira 

ainda era formada por atletas dos clubes de Juiz de Fora, cidade onde estava a sede da AME, 

filiada à CBD.  A seleção fluminense foi à cidade mineira e perdeu por 2 a 1. Na semana 

seguinte, em 10 de maio, a seleção das alterosas foi ao Rio de Janeiro para decidir a vaga para 

o confronto com os paraenses. Num encontro mais equilibrado do que o esperado, os cariocas 

 
207 Esta contagem inclui a edição de 1922, considerada “experimental” na época, isto é, não oficial. 
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venceram por 3 a 2 e se classificaram para a decidir o lugar nas semifinais com o escrete do 

PA. 

Nesse estágio, foi adotado o sistema de melhor de quatro pontos, mas todas as partidas 

tiveram o Rio de Janeiro como palco. Assim, os paraenses foram para a capital federal e foram 

derrotados duas vezes: 6 a 1 e 5 a 2. O selecionado carioca avançou. O último dos semifinalistas 

não teve muita dificuldade. A seleção baiana enfrentou a de Sergipe, em Salvador, e venceu por 

5 a 2. 

De acordo com um critério não explicado, os escretes de São Paulo (SP) e do Rio Grande 

do Sul (RS) estavam pré-qualificados para as semifinais. Não se pode assegurar, mas a política 

pode ter influenciado tal escolha. Em SP, naquele momento, estava a maior ameaça à CBD, 

representada pela proposta das ligas paulistas que trabalharam para impedir a pacificação, como 

veremos adiante. Do lado do RS nada havia de concreto, mas a possibilidade de dissidência era 

latente, e viria a se concretizar no ano seguinte. Classificar antecipadamente as duas seleções 

poderia ser um ato de reconhecimento à excelência do futebol de ambos os centros, o que no 

caso do gaúcho não era, a princípio, rigorosamente aceitável, e à importância política dos dois 

estados. Também havia uma demonstração de que a CBD não privilegiava os cariocas, uma 

acusação recorrente, principalmente pelo lado paulista. 

Os dois finalistas sairiam dos confrontos, jogados no sistema melhor de quatro pontos, 

entre RS e DF, e SP contra BA, em São Paulo. Os paulistas venceram as duas partidas, por 4 a 

2 e 6 a 0 e foram para a final. Na outra chave, RS justificou no campo sua pré-qualificação ao 

eliminar o selecionado carioca em três jogos. No estádio Timbaúva, pertencente ao Força e 

Luz208, um empate em três gols, depois dos cariocas abrirem 3 a 0 no primeiro tempo. O jogo 

foi para a prorrogação, que terminou aos 15 minutos, por falta de luz natural. No segundo jogo, 

no estádio dos Eucaliptos, pertencente ao Internacional, uma vitória de 3 a 2 provocou euforia 

no público, estimado em 20 mil espectadores209. Em 21 de junho, novamente nos Eucaliptos, 

um novo empate, dessa vez por dois gols, deu aos gaúchos uma inédita vaga na fase final do 

campeonato.  

A final, também no sistema melhor de quatro pontos, foi igualmente equilibrada. Os 

gaúchos venceram o primeiro duelo, novamente no Timbaúva, por 2 a 1, na prorrogação. Na 

primeira vez que os escretes carioca e paulista foram a Porto Alegre para jogos pelo 

 
208 Clube de Porto Alegre, extinto em 2006. 
209 Jornal do Brasil, 16/06/1936, p. 15. Disponível em: http://www.bndigital.bn.gov.br. Acesso 28/06/2021.  
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Campeonato Brasileiro, os gaúchos levaram a melhor. SP venceu o encontro da volta, no Parque 

Antártica, por 3 a 1. O Correio Paulistano estimou em 40 mil o total de espectadores 

presentes210. A finalíssima, em 2 de agosto, foi disputada em São Januário, no Rio de Janeiro; 

também pela primeira vez, como salientou Mazzoni (1950, p. 266), em um campo neutro. São 

Paulo foi melhor e ganhou por 2 a 1.  

Os Jogos Olímpicos de Berlim tinham começado naquele fim de semana. A manchete 

principal de O Globo, de 3 de agosto, não tratava da vitória do selecionado paulista, ou de um 

novo recorde mundial, embora a primeira página do jornal noticiasse os dois acontecimentos. 

O assunto mais relevante era a “trégua olímpica” entre as duas facções em luta pela gestão 

esportiva nacional, para a qual teria sido, segundo o matutino, “decisiva a intervenção do 

presidente da República”211. O conflito atingia seu auge, tema do próximo tópico. 

 

O clímax da luta: a disputa chega à Olimpíada de Berlim - 1936 

Nos primeiros meses de 1936, o futebol não era o principal fator de discórdia entre os 

dois grupos, em função da proximidade do grande evento esportivo do ano, os Jogos Olímpicos 

de Verão, em Berlim. Já estava em curso a política governamental de apoiar os esportes como 

instrumento de formação do cidadão e da identidade nacional. Se, do lado do esporte mais 

popular, o relacionamento internacional era exclusivo com a FIFA, no que diz respeito às 

demais modalidades, havia a ligação com a federação mundial de cada esporte e com o COI, 

contribuindo para aumentar o campo de luta.  

Na presidência do COB, estava um veterano esportista e líder político, Antônio Prado 

Júnior, contemporâneo de Arnaldo Guinle nos tempos do amadorismo. Ambos foram os 

principais dirigentes de dois dos mais importantes clubes brasileiros, Guinle no Fluminense e 

Prado Junior no Paulistano, com grande influência na política esportiva do período. Os dois 

tiveram momentos de proximidade e de distanciamento: estiveram afastados em 1927, durante 

a cisão do futebol paulista212, e por divergências a respeito da representação brasileira no COI 

(FERNANDEZ, 2016, p. 335); mas estavam do mesmo lado agora. 

Prado Junior foi prefeito do DF entre 1926 e 1930, nomeado pelo presidente da 

República, Washington Luís. Em outubro de 1930, foi deposto pelos revolucionários e exilado 

até 1932. Em 1935, quando Arnaldo Guinle comandou a reestruturação, ou refundação, do 

 
210 Correio Paulistano, 28/07/1936, p. 10. Disponível em: http://www.bndigital.bn.gov.br. Acesso 28/06/2021. 
211 O Globo, 3 de agosto de 1936, p.1. 
212 Ver capítulo 2.  
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COB, Prado Junior foi eleito presidente do órgão. Sua participação ao lado das federações 

especializadas reforçava a posição de uma gestão descentralizada dos esportes, em choque 

contra a corrente que defendia uma política unificada e centralizada. Não se declarou contra a 

CBD e chegou a solicitar o apoio da confederação no preparo dos atletas para os jogos213. Mas, 

como veremos, não iria ajudar nas negociações de paz do primeiro semestre de 1936. 

Militares importantes continuavam a demonstrar apoio à facção das federações 

nacionais ligadas ao COB. Em 8 de janeiro de 1936, a direção desse comitê recebeu um grupo 

de jornalistas, com o objetivo de demonstrar sua legitimidade, outorgada pelo reconhecimento 

do COI, e comunicar as linhas gerais do plano de seleção e treinamento dos atletas para a 

Olimpíada de Berlim. O Jornal dos Sports, do dia seguinte, informou, no início da matéria sobre 

a reunião, que “pouco depois de iniciada a reunião, compareceu o general Newton Cavalcanti”. 

Na foto que ilustrava a reportagem, o militar e Prado Junior apareciam lado a lado214.  

 

 
 

 

 
213 Jornal dos Sports, 09/01/1936, p. 4. Disponível em: http://www.bndigital.bn.gov.br. Acesso em 18/06/2021. 
214 Jornal dos Sports, 09/01/1936, p. 1. Disponível em: http://www.bndigital.bn.gov.br. Acesso em 18/06/2021. 

Jornal dos Sports, 09/01/1936, primeira página. 
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O general era uma estrela em ascensão entre os oficiais do exército, por sua atuação 

contra as tropas responsáveis pela Revolta Comunista em novembro de 1935. Seu desempenho 

foi o fator chave para sua promoção ao posto de general, no dia seguinte ao término dos 

combates. Newton Cavalcanti foi revolucionário em 1930, chefe da Casa Militar da Presidência 

da República, entre maio e julho de 1935, ano em que exerceu as funções de interventor nos 

estados do Mato Grosso e do Rio de Janeiro, em missões curtas, com o propósito de garantir a 

transição política desejada pelo governo federal. Em novembro de 1935, era comandante do 2º 

Regimento de Infantaria, sediado no Rio de Janeiro, uma das unidades diretamente envolvidas 

na insurreição; a ação de Cavalcanti foi fundamental para sufocar o levante. Em dois períodos, 

nos primeiros anos da década, havia sido diretor do Centro de Educação Física do Exército, o 

que explica seu interesse pela política esportiva215. Mas a sua aparição na solenidade para a 

imprensa não teve outro objetivo a não ser demonstrar a força política do grupo junto ao poder 

central. 

A amplitude do conflito, envolvendo diferentes modalidades esportivas, em diferentes 

estados, atraindo agentes com, até então, pouca presença na gestão esportiva, mas interessados 

em influenciar politicamente a questão, levou a mais uma tentativa de paz. Os principais 

dirigentes formaram uma “Comissão Pacificadora”, que se reuniu com frequência e parecia 

procurar resolver ou contornar os principais empecilhos. Do lado da CBD, L. Aranha designou 

Paulo Azeredo, Rivadávia Corrêa Meyer e J. A. de Souza Ribeiro para integrarem a comissão 

junto com Arnaldo Guinle, representante das ligas especializadas. 

No início de fevereiro, mais uma vez a pacificação parecia perto. Rivadávia Corrêa 

Meyer apresentou a Arnaldo Guinle a proposta do lado da confederação216: a CBD seria a 

corporação máxima, “detentora das filiações internacionais”; as federações nacionais seriam 

filiadas à CBD; “as entidades regionais seriam filiadas às federações”; essas ligas poderiam 

“recorrer à CBD” contra atos das federações nacionais. Dias depois, a CBD convocou uma 

Assembleia Geral217 para o fim de fevereiro, com o objetivo de mudar seu estatuto, num claro 

sinal de determinação para definir o novo status da administração do esporte no país. 

Os principais jornais do Rio de Janeiro acompanhavam de perto, tanto o conflito quanto 

as tentativas de encerrá-lo. Destaques para o Jornal do Brasil, intenso defensor da CBD; e para 

 
215 Verbete biográfico de Newton de Andrade Cavalcanti, FGV – CPDOC. Disponível em:                                      
http://www.fgv.br/cpdoc/acervo/dicionarios/verbete-biografico/newton-de-andrade-cavalcanti. Acesso em 18/06/2021.  
216 Jornal dos Sports, 01/02/1936, p. 1. Disponível em: http://www.bndigital.bn.gov.br. Acesso em 20/06/2021. 
217 Jornal do Brasil, 04/02/1936, p. 13. Disponível em: http://www.bndigital.bn.gov.br. Acesso em 20/06/2021. 

http://www.fgv.br/cpdoc/acervo/dicionarios/verbete-biografico/newton-de-andrade-cavalcanti
http://www.bndigital.bn.gov.br/
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O Globo e o Jornal dos Sports, do lado dos que apoiavam a facção dissidente. Os de São Paulo, 

nessa fase inicial das negociações, acompanhavam o assunto para manter seus leitores 

informados, mas reconheciam que o centro do problema estava localizado no Rio de Janeiro, 

origem do dissídio. O Correio Paulistano, por exemplo, informou218 que em São Paulo os 

“paredos” viam as conversas “com certa indiferença”. O que, a julgar pelo desfecho dessa etapa 

do conflito, não devia ser exatamente exato, pelo menos para alguns dos mais importantes 

desportistas. 

O Jornal dos Sports219, que seguia de perto o assunto, estava otimista, mas reconhecia a 

persistência de dúvidas a respeito da subordinação das ligas estaduais às federações nacionais 

ou à CBD. Este foi o ponto problemático no ano anterior, ao impactar a formação do colégio 

eleitoral da confederação. Uma das ideias presentes ao debate era permitir a filiação dupla das 

ligas, ou seja, às federações nacionais da modalidade e à CBD. As associações especializadas 

decidiriam sobre os temas técnicos e organizariam os torneios regionais e nacionais. A ligação 

simultânea com a CBD permitiria às instituições estaduais manter a influência e voto nas 

questões administrativo-financeiras, assim como nas eleições para a direção do órgão gestor 

principal.  

A conflagração parecia estar perto de uma solução, o que atendia aos interesses da 

cúpula federal, demonstrados pela proximidade de militares e de outros integrantes da 

administração Vargas. O Jornal dos Sports220 destacou as declarações dos líderes das duas 

correntes, todos agora ardorosos defensores da união pelo esporte brasileiro. O Globo221 

acompanhou e entendeu que o movimento atual era o que tinha mais chances de êxito. Por outro 

lado, o Jornal do Brasil não informava sobre as negociações e mantinha um intenso, quase 

diário, volume de notícias negativas sobre o COB e as federações especializadas. O jornal só 

publicou uma matéria ampla sobre o possível acordo em meados de fevereiro222, mesmo assim 

para alertar sobre as posições de Antônio Prado Júnior (COB) e Sérgio Meira, presidente da 

FBF, que, para o veículo, trabalhavam contra o pacto. Ambos eram dirigentes paulistas e não 

pareciam indiferentes ao desenrolar das tratativas. 

Mas a questão evoluía e a proposta de filiação dupla parecia ter aceitação, embora Guinle 

alertasse ser necessária uma consulta final às federações ligadas ao seu grupo, que deveriam 

 
218 Correio Paulistano, 07/02/1936, p. 8. Disponível em: http://www.bndigital.bn.gov.br. Acesso em 20/06/2021. 
219 Jornal dos Sports, 04/02/1936, p. 1 e 4. Disponível em: http://www.bndigital.bn.gov.br. Acesso em 20/06/2021. 
220 Jornal dos Sports, 05/02/1936, p. 1 e 4. Disponível em: http://www.bndigital.bn.gov.br. Acesso em 20/06/2021. 
221 O Globo, 03/02/1936, p. 8. 
222 Jornal do Brasil, 18/02/1936,  p. 25. Disponível em: http://www.bndigital.bn.gov.br. Acesso em 20/06/2021.  
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aprovar o acordo final unanimemente. Em 14 de fevereiro, o Jornal dos Sports explicou que o 

principal ponto divergente era, agora, o número de clubes na primeira divisão do campeonato 

do DF, pois a LCF, ligada à FBF, desejava oito clubes, enquanto a Federação Metropolitana de 

Desportos223 (FMD), associada à CBD, defendia um primeiro torneio com 12 equipes, reduzido, 

a partir do segundo ano, para 10 agremiações.  

É importante notar que tal desacordo quanto ao número de clubes na disputa do 

campeonato carioca estava na raiz do dissídio. Em janeiro de 1932, Rivadávia Corrêa Meyer se 

elegeu para a presidência da AMEA, derrotando o grupo de Arnaldo Guinle, que defendia a 

redução de 11 para oito times. Meyer, com apoio de Vasco da Gama, do São Cristóvão e de 

clubes menores, conseguiu elevar esse número para 12. Os dirigentes derrotados, liderados por 

Guinle, passaram a abraçar a tese do profissionalismo. 

No dia seguinte as notícias passaram a indicar a existência de obstáculos à paz.  A 

Comissão Pacificadora emitiu uma nota, ressaltando que: 

O dissídio nos esportes nacionais que, inicialmente, se limitara às divergências 
interclubes foi contaminando os diversos órgãos representativos do esporte no país, 
onde esses clubes criaram agrupamentos solidários, cada um com a orientação das duas 
correntes em choque. Tomando caminhos divergentes, uma procurava conservar a 
estrutura esportiva existente e a outra introduzir no país uma nova organização. 
Decorridos três anos de lutas, o problema da pacificação dos esportes pátrios não mais 
se limita à questão inicial de regulamentação do profissionalismo no Brasil, mas de 
resolver todos “os impasses” criados nos três grandes setores da organização esportiva 
nacional224. 

 

A nota prosseguia, detalhando os três setores com “impasses” importantes: 

1. As ligas especializadas e os problemas interclubes do Rio de Janeiro e de São Paulo, 

existentes antes e depois do dissídio. 

2. As ligas ligadas à CBD e o relacionamento com as federações nacionais especializadas. 

3. As questões entre a CBD, de um lado, e as federações especializadas juntamente com o 

Conselho Nacional dos Esportes (CNE), de outro. 

O CNE deveria ser uma espécie de órgão regulador dos esportes, ligado às federações 

especializadas, com o objetivo de regular as competições e estabelecer normas para atletas, 

 
223 Novo nome da liga carioca, substituindo Associação Metropolitana de Esportes Atléticos (AMEA) 
224 Assinam a nota Arnaldo Guinle, J. A. de Souza Ribeiro, Paulo A. Azeredo e Rivadávia Corrêa Meyer. Publicada 
no Jornal dos Sports, 15/02/1936, p. 1 e 4. Disponível em: http://www.bndigital.bn.gov.br. Acesso em 20/06/2021. 

http://www.bndigital.bn.gov.br/


 
 

133 

 

clubes e ligas. Sua criação foi prevista na ocasião de refundação do COB, em 1935, mas ainda 

não havia, em fevereiro de 1936, saído do papel. 

A busca, como salientou a nota, pelas duas facções envolvidas na fase inicial da luta no 

campo esportivo carioca, por apoio de outros dirigentes, do futebol e de outros esportes, levou 

à formação de dois grandes grupos, com interesses regionais diversos e carências variadas. 

Tantos objetivos e necessidades mostraram-se de difícil administração para os líderes de cada 

corrente. Mesmo ao sentirem a urgência de um acordo, ou trégua, que possibilitasse uma 

presença digna no mais importante evento esportivo do ano, foi impossível conciliar tais 

diferenças. 

As principais lideranças eram as mesmas que deflagaram a crise, três anos antes; mas 

não tinham autonomia para resolvê-la, como, aliás, o fracasso do chamado pacto de 6 de junho 

de 1934 havia demonstrado. Do lado da CBD, Luís Aranha, presidente do Conselho 

Administrativo, permanecia como o preeminente comandante, prestes a ser conduzido à 

presidência da instituição. Seus delegados na presente negociação, J. A. de Souza Ribeiro, Paulo 

Azeredo e Rivadávia Corrêa Meyer, tinham apoio das ecléticas ligas estaduais para estabelecer 

a paz, desde que a nova estrutura não prejudicasse a posição de poder conquistada por elas.  

No terreno das especializadas, Arnaldo Guinle enfrentava semelhante dilema, ou seja, a 

pacificação deveria dar poder às federações nacionais de cada esporte. Não só para administrar 

seus torneios, mas para influenciar na política esportiva através das eleições da direção da CBD. 

Eram posições de difícil conciliação. E as promessas de supremacia sobre a facção 

adversária não ajudavam. Para piorar, em breve o tema das filiações internacionais, a princípio 

resolvido a favor da confederação, inviabilizaria qualquer possibilidade de concórdia. 

Começava a ficar claro que só a intervenção governamental poderia superar o impasse. 

Os sinais mais graves de turbulência vieram de São Paulo. No mesmo dia em que a nota 

da Comissão Pacificadora foi publicada no Jornal dos Sports, O Estado de S. Paulo publicou 

artigo no qual criticava a postura que “clubes e entidades paulistas tomaram de abandonar a 

CBD”225. O motivo alegado foi a recusa da confederação em analisar uma proposta de reforma 

dos seus estatutos. O rompimento havia ocorrido no final de 1935, o tema estava na pauta da 

Assembleia Geral convocada para 29 de fevereiro, mas o jornal antecipava o desfecho. 

Reconhecia, ainda, o caráter de ultimato contido na proposta de reforma elaborada por cinco 

ligas paulistas, proposta essa ainda não divulgada ao público. A seguir, a reportagem assinala 

 
225 Artigo Resolução inoportuna. O Estado de S. Paulo, 15/02/1936, p. 10.  
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ser “possível que tal versão não passe de mero boato”, e termina lamentando uma atitude que 

só poderia “criar obstáculo à pacificação”. 

No dia da Assembleia Geral, o Correio da Manhã226 já definia que “fracassou a 

pacificação”. As filiações internacionais eram a principal causa do impasse, pois o acordo 

previa que tal ligação seria prerrogativa da CBD.  

No início da Assembleia, a proposta de reforma dos estatutos encaminhada pelas 

federações paulistas de remo, tênis, atletismo, bola ao cesto227 e natação foi apresentada à 

Assembleia. Das cinco, somente a de remo ainda estava filiada à CBD, enquanto as demais já 

haviam se desligado no final de 1935. O projeto limitava os poderes da confederação, embora 

não retirasse desta as filiações internacionais. Tomás Mazzoni (1950, p. 264 e 265) publicou o 

texto e concluiu pela inevitável rejeição. Para o jornalista, se o plano fosse aprovado, a CBD 

passaria a ser “um órgão central...decorativo”. O presidente da Federação Paulista de Tênis 

(FPT) era Antônio Prado Júnior, o presidente do COB e aliado de Arnaldo Guinle. Para 

contrabalançar, a Federação Amazonense de Desportos Atléticos (FADA) anunciou uma 

contraproposta mantendo os poderes da CBD e das ligas estaduais a ela filiadas. Para analisar 

as alternativas, a Assembleia aprovou a criação de uma comissão de reforma dos estatutos. 

Luís Aranha tomou então a palavra e expôs um resumo da sua atuação como presidente 

do Conselho Administrativo da CBD, cargo para o qual havia sido eleito em junho de 1933, 

com mandato de três anos, além de discorrer sobre a situação do esporte nacional. No seu 

pronunciamento228 salientou sua visão sobre o processo, visão singular, notada pelo cronista do 

Correio da Manhã229: 

Procuramos oferecer aos nossos adversários um projeto de pacificação, passível de 
modificações, que representa exatamente o meio-termo entre as nossas e as aspirações 
deles. Não será uma organização ideal para o ‘sport’ nacional, mas é ao menos uma 
fórmula sincera, digna e capaz de dirimir as desinteligências que nos têm separado. Só 
este mérito a recomenda sobremaneira. Ela visa tão somente a pacificação, porque 
não poderia alcançar a paz ‘sportiva’. Aquela nasce, como a fórmula que está em 
estudos, da necessidade de satisfazer interesse de facções que, na luta, contraíram 
obrigações as quais não podem e não devem faltar (o grifo é nosso). 

 

 
226 Correio da Manhã, 29/02/1936, p.11. Disponível em: http://www.bndigital.bn.gov.br. Acesso em 22/06/2021. 
227 O nome basquete ou basquetebol ainda não havia sido adotado. 
228 Jornal dos Sports, 01/03/1936, p. 6. . Disponível em: http://www.bndigital.bn.gov.br. Acesso em 22/06/2021  
229 Correio da Manhã, 03/03/1936, p. 11. Disponível em: http://www.bndigital.bn.gov.br. Acesso em 22/06/2021. 
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Estava nítida a ideia de uma trégua, um armistício, o que não significava paz. Em seu 

discurso, Aranha estabeleceu, também, os limites da negociação e reconheceu que as grandes 

questões foram muito mais pretextos do que razão de luta: 

Amadorismo e profissionalismo! Ecletismo e especialização! E nem se diga que, com 
essa transigência acentuada e contínua, tenhamos sempre dado razão aos nossos 
adversários. É somente o espírito de conciliação que nos guia e orienta. Nada mais. Mas 
chegamos, agora, “a extrema curva do caminho extremo”230, permitindo-me o uso dessa 
vigorosa expressão poética para amenizar a aridez desta arenga. 

 

Não havia mais espaço para outras concessões, apesar do contexto delicado que envolvia 

a proximidade dos Jogos Olímpicos e o crescente interesse de diferentes setores do governo na 

política esportiva. Denaldo A. de Souza (2008, p. 60 e 61) cita “cinco agentes sociais”, 

incluindo alguns políticos ligados ao presidente Getúlio Vargas: Luís Aranha, Lourival Fontes, 

Francisco Campos, Gustavo Capanema e as entidades esportivas das Forças Armadas. 

 Depois da Assembleia, em março de 1936, o fracasso ficou evidente. Três das ligas 

paulistas, as de tênis, natação e atletismo, do grupo das especializadas, passaram a reivindicar 

o direito de as federações nacionais filiarem-se diretamente às entidades internacionais. As três 

estavam entre as cinco signatárias da proposta para mudança do estatuto da CBD. Se a proposta 

para mudança do estatuto já pretendia esvaziar o papel da CBD na coordenação interna dos 

esportes, essa nova posição significaria o fim da confederação. 

Na crise de 1936 começou a ficar claro o crescimento do poder das ligas, estaduais e/ou 

nacionais. As principais lideranças, de ambos os lados, não conseguiam mais comandar o 

processo de pacificação sem levar em consideração os interesses de tais corporações. Na hora 

decisiva, algumas federações regionais especializadas exigiram as filiações internacionais, 

ponto chave para a CBD exercer seu papel de entidade maior da gestão esportiva brasileira. O 

acordo foi inviabilizado a pouco mais de cinco meses dos Jogos Olímpicos. 

A frustração gerada pela continuação do dissídio foi demonstrada por alguns veículos 

que, até então, haviam demonstrado neutralidade ou uma posição mais favorável às 

especializadas. O Correio Paulistano, que se autodenominava “órgão do Partido Republicano 

Paulista” (PRP), jornal de oposição ao governo de Getúlio Vargas231, publicou já no dia 04 de 

março o artigo “O último cacique”232 no qual lembrava a “mentalidade de caciquismo”, vigente 

 
230 Luís Aranha citou Olavo Bilac, no poema Nel Mezzo del Camin (1888). 
231 CPDOC – FGV, verbete temático Correio Paulistano. Disponível em: 
http://www.fgv.br/cpdoc/acervo/dicionarios/verbete-tematico/correio-paulistano. Acesso em 19/07/2021. 
232 Correio Paulistano, 04/03/1936, p. 8. Disponível em: http://www.bndigital.bn.gov.br. Acesso em 24/06/2021. 
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na sociedade brasileira, e lamentava que “o esporte não poderia fugir a esse fatalismo”. O texto 

recorda a cisão paulista do final dos anos 1920, com a luta APEA vs. LAF233, “cujo centro se 

deslocou para o Rio...o ninho dos mandatários do nosso esporte”. Nesse cenário, o cacique-mor 

é (era) Arnaldo Guinle. Quando foi contrariado, continua o texto, “saiu à luta”, reuniu sua 

equipe, conseguiu aliados. Depois da anos de dura luta, agora, cansado, resolveu, “sem 

consultar os seus (?!) (...) entrar em entendimentos para a paz. Eis, porém, que os chefes do 

próprio bando do cacique-mor recusam.  Não aceitam a paz negociada, aliás, sem desdouro. 

Reagem.” O jornal, que demonstrava ceticismo a respeito da ausência de consulta aos 

correligionários, terminou se perguntando se seria o fim do “último cacique”. 

A dissensão em São Paulo, no fim dos anos 1920, é uma lembrança importante para 

entender as ligações entre os dois momentos. O historiador João Paulo Streapco (2016, p. 116) 

relata como o posicionamento da CBD a favor da APEA, em 1927, foi decisivo para a derrota 

do grupo liderado por Antônio Prado Júnior, dirigente do Paulistano, e para o fim do 

departamento de futebol do tradicional clube, em 1930. Poucos anos depois, superado o exílio 

provocado por sua conexão com o presidente deposto, Washington Luís, Prado Júnior estava 

de volta à política esportiva, nos principais postos do COB e da diretoria da Federação Paulista 

de Tênis, uma das articuladoras da proposta que impossibilitou o pacto em fevereiro de 1936. 

Se não citou o desportista e político, cujo vínculo com o PRP continuava forte, certamente o 

articulista pensava nele como um dos correligionários de Guinle que não aceitaram os termos 

do acordo negociado na Comissão de Pacificação. 

A menção feita à atitude de Arnaldo Guinle, quando contrariado, de ir à luta lembra a 

origem do dissídio no Rio de Janeiro: sua adesão, e a de seu grupo de apoiadores, ao regime 

profissional, depois de perder o controle político da AMEA, em 1932, para Rivadávia Corrêa 

Meyer. Autores, como o já citado Denaldo Souza (2008, p. 44) compartilham com esta visão. 

O jornal pergunta se seria seu fim como líder político, uma dúvida rapidamente desfeita nos 

próximos dias.  

O jornal paulistano continuou a criticar a posição das federações paulistas que, ao 

pleitearem as filiações internacionais, criaram entraves ao acerto final. Frisou234 que a CBD 

havia cedido em tópicos importantes, como concordar que as federações nacionais 

organizassem suas modalidades, mas não podia abrir mão das filiações internacionais; a 

 
233 Ver capítulo 2. 
234 Correio Paulistano, 06/03/1936, p. 8. Disponível em: http://www.bndigital.bn.gov.br. Acesso em 24/06/2021. 
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intransigência, daquela vez, estava do lado das especializadas.  Já O Estado de S. Paulo235 

continuou na sua posição de crítica ao desacordo, atribuindo a culpa aos dois grupos dirigentes, 

mas desaprovando o comportamento das federações paulistas. 

Dias depois, em artigo assinado por Torito, o Correio Paulistano236 volta ao tema do 

fiasco das negociações. Bastante realista, registra, com base em matérias publicadas na 

imprensa carioca, que a paz só seria possível se “uma das partes em luta puder impor todos os 

seus pontos de vista, pelo aniquilamento...dos adversários”. Reconhece a força de cada um dos 

contendores e assinala a longevidade e a dificuldade do conflito, agravado pelo fato de não 

haver “desejo algum de pacificação”. O Globo237 igualmente assumiu uma posição neutra e 

lamentou: “tão cedo não será feita uma nova tentativa de pacificação”.   

As conversas, entretanto, prosseguiram, mesmo depois de os dois lados afirmarem que 

chegaram nos limites das suas possibilidades de concessões. Em mais uma tentativa de romper 

o impasse, os três membros da CBD na Comissão Pacificadora, Paulo Azeredo, Souza Ribeiro 

e Rivadávia C. Meyer, encaminharam a Guinle uma proposta de arbitragem por parte do 

presidente da República, Getúlio Vargas. Certamente uma forma do grupo da confederação 

transmitir ao governo federal o desejo de solucionar a questão, além de demonstrar confiança 

na adoção das suas propostas.  

O veterano líder das especializadas, a princípio, declarou gostar da ideia, mas ponderou 

necessitar consultar seus partidários antes de dar uma resposta oficial. Esta veio dias depois238, 

com a informação de que o assunto seria encaminhado à deliberação do CNE, órgão máximo 

do grupo das especializadas, ainda, como vimos, não instalado. O surgimento de uma nova 

entidade, não estabelecida até aquele momento, para participar do diálogo no mesmo nível do 

ocupado pela CBD, pareceu uma manobra para ganhar tempo. Ao analisar a notícia, depois de 

publicar a réplica de Guinle e a tréplica dos delegados da CBD, o Jornal dos Sports, do mesmo 

dia 24 de março, lembrava que o CNE tinha uma “existência mais do que duvidosa”, e o 

comparava com o Comitê Olímpico da CBD, ao frisar: “nunca se instalaram, nunca se 

reuniram”. O matutino carioca assumia uma posição mais neutra na luta entre as duas facções, 

quando o profissionalismo já era uma questão ultrapassada e a capacidade brasileira em 

 
235 O Estado de S. Paulo, 07/03/1936, p. 11; 24/03/1936, p. 15. 
236 Correio Paulistano, 18/03/1936, p. 8. Disponível em: http://www.bndigital.bn.gov.br. Acesso em 26/06/2021. 
237 O Globo, 16/03/1936, p. 8. 
238 Jornal dos Sports, 24/03/1936, p. 1 e 4. Disponível em: http://www.bndigital.bn.gov.br. Acesso em 26/06/2021. 

http://www.bndigital.bn.gov.br/
http://www.bndigital.bn.gov.br/


 
 

138 

 

participar de torneios e eventos internacionais estava claramente afetada pela falta de unidade 

na gestão esportiva. 

No final de março, começou a ficar clara a ameaça à participação do Brasil nos Jogos 

Olímpicos de Berlim. As consequências da guerra começaram a repercutir no exterior, reflexos 

dos esforços que ambas as facções faziam para conseguir o apoio das federações internacionais, 

do Comitê Olímpico Alemão (COA), responsável pela organização dos jogos, e do Comitê 

Olímpico Internacional (COI). Segundo o Correio Paulistano239, o COI teria feito a Arnaldo 

Guinle um apelo para a vigência de uma trégua que permitisse a inscrição de atletas brasileiros 

sem problemas de legitimidade das diferentes instituições envolvidas. 

A proposta de arbitragem do presidente da República pegou a facção das federações 

nacionais de surpresa, gerando a necessidade de mais tempo para sua análise. O CNE foi 

finalmente instalado em 3 de abril, mas não deliberou sobre o tema. O Jornal dos Sports240 

informou a chegada, no Rio de Janeiro, de Antônio Prado Junior, “intérprete do pensamento 

das federações paulistas”, para participar, com membros das demais especializadas, da próxima 

reunião do conselho.  

Arnaldo Guinle solicitou dispensa das tarefas de principal formulador de políticas e de 

negociador, o que foi parcialmente recusado. Com a discussão passando pelo conselho, onde 

todas as federações estavam representadas, tais tarefas estavam já compartilhadas com outros 

dirigentes, o que seria confirmado na próxima reunião plenária.  Era a vez de Guinle viver 

situação semelhante à vivenciada dois anos antes pelo líder da facção adversária, Luís Aranha. 

A diferença, que não é pequena, foi não ter assinado um pacto, mas esteve perto.  

Nas reuniões da comissão encarregada de preparar o acordo, as principais divergências 

foram equacionadas, incluindo as concernentes ao futebol carioca, origem do dissídio. O acordo 

final estava próximo quando as federações paulistas tornaram pública a negativa em aceitar a 

CBD como exclusiva representante dos esportes nacionais junto às federações internacionais, 

o que o inviabilizou. Como Aranha, em 1934, Guinle foi rápido em aceitar a nova posição dos 

companheiros e declarou sua fidelidade às especializadas. E ainda, a exemplo do líder 

adversário, continuou como um dos principais articuladores políticos do movimento dissidente. 

Tal posição ficaria clara na reunião da plenária do CNE, realizada em 08 de abril. No 

dia anterior, O Globo241 noticiou o encontro de Luís Aranha com o presidente Vargas, no qual 

 
239 Correio Paulistano, 27/03/1936, p. 19. Disponível em: http://www.bndigital.bn.gov.br. Acesso em 30/06/2021. 
240 Jornal dos Sports, 04/04/1936, p. 1. Disponível em: http://www.bndigital.bn.gov.br. Acesso em 01/07/2021.  
241 O Globo, 07/04/1936, p. 1. 
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o processo de arbitragem foi discutido. Segundo avaliação do jornal, o presidente não aceitaria 

uma “arbitragem com restrições”, uma vez que: 

 dessa maneira só se alcançaria a solução do dissídio, ao passo que, decidindo 
amplamente, o Sr. Getúlio Vargas poderia, não só apaziguar as duas facções em luta, 
como também dar novos rumos aos esportes nacionais, cogitando mesmo proporcionar 
subvenções e tomar outras medidas pelas quais o governo da República pudesse 
prestigiar as organizações esportivas do país. 

 

No dia da reunião, o jornal242 antecipou a posição do CNE, que desejava uma arbitragem 

limitada a alguns pontos pré-negociados entre os dois lados. Tal posição estava baseada no 

receio de uma decisão mais ampla, que acabasse por afetar as atribuições das especializadas já 

definidas nas fases anteriores do processo de negociação. Antes mesmo da primeira reunião do 

novo conselho, as divergências, mais uma vez incontornáveis, estavam colocadas.    

A reunião não deliberou sobre a proposta de arbitragem243. O representante das 

federações paulistas de atletismo, natação, tênis e remo defendeu a posição de “não prescindir 

das filiações internacionais”, no que foi amplamente apoiado, inclusive por Arnaldo Guinle, 

que salientou ser este, também, o posicionamento da APEA, entidade por ele representada 

naquele encontro. Foi formada uma comissão para continuar a debater com a CBD os vários 

aspectos envolvendo a pacificação. Os principais membros eram ligados aos clubes cariocas 

dissidentes em 1933, veteranos na disputa entre os dois grupos: Arnaldo Guinle, Alaor Prata, 

Ary Franco, Antonio Avelar, José Bastos Padilha e Oscar Costa. Também estavam nomeados 

os representantes dos estados com representação no CNE, ou seja, SP, MG, SC, PR, ES e RJ. 

Por sugestão de Bastos Padilha, que percebia a importância da opinião pública para o desfecho 

do conflito, foi aprovada a participação do presidente da Associação de Cronistas Esportivos 

do Rio de Janeiro.  

A liderança da CBD reagiu mal. Em entrevista a O Globo244, Luís Aranha afirmou que 

a atitude do CNE era uma manobra pra ganhar tempo. O importante era decidir a respeito da 

proposta de entregar ao presidente da República a arbitragem sobre os temas que dividiam o 

esporte brasileiro. Considerava as negociações encerradas, e a arbitragem “ampla e irrestrita do 

presidente...” era “a única maneira de trazer uma paz imediata”.  

 
242 O Globo, 08/04/1936, p. 8. 
243 Jornal dos Sports, p. 1 e 4; Correio da Manhã, p. 10; ambos de 09/04/1936. Disponíveis em: 
http://www.bndigital.bn.gov.br. Acesso em 01/07/2021. 
244 O Globo, 09/04/1936, p. 2.  
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A partir daí, até o início da Olimpíada em agosto, o país assistiu a uma batalha entre as 

duas facções pelo direito de representar o Brasil nos Jogos Olímpicos de Berlim. De um lado a 

CBD, filiada às algumas das mais importantes federações internacionais, como futebol, remo, 

atletismo e natação; de outro o COB, reconhecido pelo COI, liderando um grupo de federações 

nacionais, algumas com e outras sem as filiações internacionais. Naquele momento era 

importante, para os dois lados, a organização e a realização do maior número possível de 

certames nacionais, com o objetivo de demonstrar atividade e capacidade de realização. A 

proximidade dos Jogos Olímpicos proporcionava um oportunidade e uma exigência, pois era 

necessário selecionar e preparar os atletas. As inscrições para as competições olímpicas 

deveriam ser feitas até o dia 1º de maio245. 

O confronto não ficou restrito ao campo esportivo. A proximidade entre Aranha e o 

governo federal precisava ser contrabalançada pelo lado das especializadas. A questão sobre a 

arbitragem não foi claramente respondida, mas o comitê formado para tratar do assunto pediu 

uma audiência ao presidente Vargas, enquanto preparava um “memorial” a ser entregue ao 

chefe do governo brasileiro246. A audiência foi concedida em 4 de maio247 e o grupo visitante, 

liderado por Arnaldo Guinle, tinha a presença do senador Antônio Jorge (PR), um dos líderes 

civis da Revolução de 1930 no seu estado248, e do deputado Euvaldo Lodi (MG), também ligado 

à situação.  A visita serviu para os representantes do CNE exporem seus pontos de vista, embora 

o memorial só tenha sido encaminhado dias depois. A ofensiva no campo político funcionou 

para neutralizar a pressão para uma arbitragem presidencial ampla e irrestrita, como era o desejo 

da CBD, preservando a liberdade de ação do COB.     

Durante o mês de maio, o COA respondeu a uma consulta da CBD, informando que só 

poderiam participar dos jogos os atletas registrados em associações brasileiras filiadas às 

entidades internacionais das respectivas modalidades. Segundo o texto da coluna “Críticas e 

Sugestões” do Jornal dos Sports249 seria, também, “indispensável que a inscrição seja feita por 

intermédio do COB”. Assim, para os esportes cujas filiações internacionais estavam com a 

CBD, seria necessária a aprovação do COB, na medida em que era o representante do COI no 

país. Por outro lado, os atletas de federações ligadas ao COB, mas cujas filiações internacionais  

 
245 Jornal do Brasil, 22/04/1936, p. 19. Disponível em: http://www.bndigital.bn.gov.br. Acesso em 01/07/2021.   
246 Jornal do Brasil, 23/04/1936, p. 15. Disponível em: http://www.bndigital.bn.gov.br. Acesso em 04/07/2021. 
247 Jornal dos Sports, 05/05/1936, p. 1 e 4. Disponível em: http://www.bndigital.bn.gov.br. Acesso em 09/07/2021. 
248 CPDOC – FGV, verbete temático Antônio Jorge Machado Lima. Disponível em: 
http://www.fgv.br/cpdoc/acervo/dicionarios/verbete-biografico/lima-antonio-jorge-machado. Acesso em 21/07/2021. 
249 Jornal dos Sports, 19/05/1936, p. 2. Disponível em: http://www.bndigital.bn.gov.br. Acesso em 11/07/2021. 
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eram da CBD, precisavam da licença desta para inscrição. Estava evidente que seria necessário 

um entendimento entre as duas organizações.  

Talvez já prevendo a impossibilidade de tal conciliação, o jornal carioca perguntou, em 

outra matéria do mesmo dia: “não seria lógico esperar do governo do Brasil uma intervenção 

amistosa que integralizasse a equipe com todas as nossas poucas forças esportivas?” O 

periódico, através da coluna, voltaria ao assunto em junho250, quando o desentendimento estava 

no auge, ao pedir a “regulamentação dos esportes”. O texto frisou que a Censura Teatral 

trabalhava para estabelecer regras e critérios, mas sentia falta de uma legislação específica para 

os contratos entre clubes e jogadores. 

O Jornal do Brasil251 destacou a informação do COA. Segundo o matutino, o papel de 

cada comitê olímpico nacional seria simplesmente “visar” as inscrições encaminhadas pelas 

federações. Claro que, para o COB e seus aliados, sua responsabilidade ia muito além do 

simples registro de atletas indicados pela CBD. O mês é marcado pela troca de ofícios entre a 

CBD e o COB, com cada órgão defendendo seu suposto direito de enviar delegações esportivas 

à capital alemã. Para o Jornal dos Sports252, CBD e COB estavam “em pleno duelo epistolar”. 

O futebol ficou afastado da polêmica, na medida em que os Jogos Olímpicos não 

aceitavam atletas profissionais. A FIFA chegou a enviar à CBD um ofício consultando sobre 

uma possível participação brasileira; na resposta, a confederação informou a impossibilidade 

de enviar uma seleção “por não contar com equipes de amadores à altura da competição 

mundial”253. Curiosamente, o amadorismo no futebol, razão primária, ou pretexto, para o início 

do cisma, não possuía mais capacidade de organizar uma equipe para participar do principal 

evento esportivo mundial. 

Os embarques das delegações ligadas às duas instituições começaram no final de junho 

e atraíram a atenção da imprensa. Do lado da CBD, as equipes de remo, natação e atletismo 

deveriam seguir no início de julho, mas a viagem sofreu atraso pois faltou o endosso do COB,  

necessário para obtenção de descontos nas passagens no navio que as transportariam até a 

Europa. O documento necessário era o “passaporte olímpico”254 e sua emissão era atribuição 

do comitê, representante do COI. O atraso na expedição do documento, justificado por uma 

pressão do COB em ser reconhecido pela adversária como legítimo representante do comitê 

 
250 Jornal dos Sports, 28/06/1936, p. 2. Disponível em: http://www.bndigital.bn.gov.br. Acesso em 18/07/2021. 
251 Jornal do Brasil, 19/05/1936, p. 15. Disponível em: http://www.bndigital.bn.gov.br. Acesso em 11/07/2021. 
252 Jornal dos Sports, 30/05/1936, p. 1. Disponível em: http://www.bndigital.bn.gov.br. Acesso em 18/07/2021.  
253 Jornal dos Sports, 17/05/1936, p. 1. Disponível em: http://www.bndigital.bn.gov.br. Acesso em 10/07/2021. 
254 Correio da Manhã, 02/07/1936, p. 10. Disponível em: http://www.bndigital.bn.gov.br. Acesso em 18/07/2021.  
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internacional, era exemplo típico das atitudes de ambos os lados nas semanas que antecederam 

o início dos jogos. Como reconhecer o papel predominante do COB significaria colocar todos 

os seus atletas e técnicos subordinados aos dirigentes do comitê, a CBD não aceitou a exigência 

e não conseguiu os descontos. 

A nova querela chamou a atenção e, mais uma vez, expos a impossibilidade de 

convivência entre os dois grupos, mesmo estando cada vez mais clara a necessidade de a 

inscrição de atletas de três dos principais esportes precisar da aprovação das duas organizações. 

O Correio Paulistano foi mais um veículo a pedir a intervenção federal, com um artigo 

intitulado Pelo Amor de Deus255! 

Embora o campo político tenha ficado neutralizado com os movimentos do grupo 

liderado por Arnaldo Guinle, a CBD não deixou de articular e mostrar proximidade com o poder 

central. Antes da partida das equipes, o presidente Getúlio Vargas assinou decreto nomeando 

Joaquim Antônio de Souza Ribeiro, oficial de gabinete do ministro das Relações Exteriores, 

delegado do governo brasileiro junto aos jogos. Souza Ribeiro era correligionário de Luís 

Aranha e foi um dos representantes da confederação na Comissão de Pacificação reunida no 

início do ano. Também fez parte da representação nacional o chefe da Censura Teatral, órgão 

encarregado da regulação das relações contratuais entre clubes e atletas, Pitta de Castro, 

nomeado como delegado da CBD junto ao COI256. Sua missão incluía visitas de estudos sobre 

a gestão esportiva na Europa, a serem realizadas após o período dos jogos, com o objetivo de 

introduzir técnicas modernas de administração do setor no Brasil257. 

A inclusão dos dois integrantes da equipe do governo na delegação da CBD trouxe à 

tona o debate a respeito da “oficialização dos esportes”258. O Jornal dos Sports informou o 

interesse de figuras de alguns departamentos oficiais, como Lourival Fontes, chefe do DPDC,  

e Israel Souto, da equipe do mesmo departamento. O debate colocava, de um lado, a 

necessidade de organizar o setor a partir de uma orientação centralizada, resultado de um 

projeto nacional de ênfase do esporte como instrumento de formação de cidadania. De outro, 

os defensores da descentralização argumentavam a necessidade de desenvolvimento dos 

esportes, inclusive do ponto de vista econômico, o que não seria possível dentro da burocrática 

estrutura governamental. A exportação das divergências entre as duas facções não ajudava a 

 
255 Correio Paulistano, 04/07/1936, p. 10. Disponível em: http://www.bndigital.bn.gov.br. Acesso em 18/07/2021. 
256 Correio da Manhã, 04/07/1936, p. 10. Disponível em: http://www.bndigital.bn.gov.br. Acesso em 18/07/2021. 
257 O Globo, 07/07/1936, p. 8. 
258 Jornal dos Sports, 10/07/1936, p. 1 e 4. Disponível em: http://www.bndigital.bn.gov.br. Acesso em 25/07/2021.  
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tese da gestão privada. Os partidários de uma política unificada ponderavam, ainda, que só o 

poder público conseguiria obter o fim do dissídio.  

Indícios do interesse do governo vieram também do próprio presidente Getúlio Vargas. 

Ao receber, em audiência no Palácio do Catete, o título de ‘Presidente de Honra’ do Flamengo, 

um dos clubes líderes da dissidência, o chefe de governo demonstrou conhecer os problemas 

da área esportiva. Entre comentários a respeito dos benefícios da prática de esportes, deplorou 

a desunião e a incapacidade recente de um acordo entre as facções. Lamentou “o desperdício 

de energias” e a falta de tempo para dedicar ao setor, mas garantiu estar atento à necessidade 

de protegê-lo, sem, no entanto, esclarecer de que ou de quem259. 

A discussão a respeito da inscrição de atletas e equipes para a Olimpíada prosseguiu 

durante o mês de julho, com as duas delegações em Berlim, enquanto ficava cada vez mais clara 

a necessidade de entendimento entre a CBD e o COB. O comitê levou a Berlim atletas de 10 

modalidades260, das quais três – atletismo, natação e remo - tinham suas filiações internacionais 

com a confederação, que levou exclusivamente atletas de tais esportes. Assim, estavam 

pleiteando inscrições duas equipes de cada uma dessas três categorias e nelas se concentrava a 

questão, pois cada grupo desejava exclusividade para seus atletas. Se não houvesse uma 

conciliação, nenhum dos integrantes disputaria os jogos. 

Os organizadores dos jogos não cogitavam arbitrar a situação, deixando sua resolução a 

cargo das duas representações. A falta de acordo entre os dois grupos chegou ao auge. Por 

pouco, o Brasil deixava a competição de três dos mais nobres esportes olímpicos, tendo sido 

necessárias a participação do embaixador brasileiro na Alemanha e a intervenção direta de 

Getúlio Vargas (DRUMOND, 2009, p. 227) para conseguir uma trégua.  

O pacto foi finalmente firmado na madrugada do domingo, 02 de agosto261, dia seguinte 

ao da cerimônia de abertura dos jogos. Os atletas do COB já estavam inscritos e o COA, 

extraordinariamente, aceitou as inscrições dos atletas da CBD no primeiro dia de competições. 

Horas mais tarde, durante a finalíssima do Campeonato Brasileiro, realizada em São Januário, 

entre os escretes gaúcho e paulista, o ministro das Relações Exteriores José Carlos de Macedo 

Soares comunicou o acordo realizado em Berlim. Presente ao estádio, representando o 

 
259 Correio da Manhã, 14/07/1936, p. 11. Disponível em: http://www.bndigital.bn.gov.br. Acesso em 24/07/2021. 
260 As modalidades eram atletismo, basquete, boxe, ciclismo, esgrima, natação, pentatlo moderno, remo, tiro 
esportivo e vela.  
261 Jornal dos Sports, 11/08/1936, p. 6. Disponível em: http://www.bndigital.bn.gov.br. Acesso em 27/07/2021. 
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presidente Vargas, o ministro leu o telegrama recebido da capital alemã, assinado pelo 

embaixador Moniz de Aragão:262 

“Intervi, de acordo com as instruções (...) de V.Exa., junto às delegações (...), as quais 
responderam ao apelo do senhor presidente da República e de V. Exa., entrando em 
acordo, sob a minha orientação. Foi lavrada uma ata, honrosa para ambas as partes e 
que permitirá que as delegações completas do COB e da CBD participem regularmente 
dos jogos olímpicos”.  

 

Terminada a Olimpíada, sem uma participação brasileira relevante, o conflito retornou 

ao estágio anterior e as hostilidades recomeçaram. Luís Aranha foi eleito presidente da CBD, 

em setembro de 1936, confirmando sua posição de principal líder do grupo ligado à instituição, 

que permanecia na defesa de uma gestão centralizada do esporte brasileiro, aliada à participação 

do Estado como regulador e fiscalizador. Até então, tal participação estava limitada, desde o 

final de 1934, como já citamos, ao trabalho da Censura Teatral que registrava e controlava as 

atividades e as relações entre clubes e jogadores, além do relacionamento com o público 

consumidor dos jogos.  

Em novembro, novos personagens entraram em cena: uma comissão de membros do 

Movimento Bandeira, criado em São Paulo, em 1935, por intelectuais paulistas, de perfil 

nacionalista, defensor de um Estado forte, mas apoiando a liberdade individual, razão pela qual 

rejeitava formas ditatoriais de governo (COELHO, 2014). Os quatro integrantes foram ao Rio 

de Janeiro para reuniões com os líderes das especializadas e com os diretores da CBD, na 

tentativa de encontrar uma fórmula conciliatória. De ambos os lados, ouviram os já antigos 

argumentos a respeito das filiações internacionais e a missão fracassou. Ao final, recolheram 

documentos da confederação e das especializadas, cujas cópias seriam encaminhadas para João 

Alberto Lins de Barros, que estaria encarregado, pelo presidente Getúlio Vargas263, do estudo 

da situação esportiva. 

O episódio serviu, também, para Luís Aranha expressar sua contrariedade com novas 

tentativas de pacificação, bem como sua descrença em soluções negociadas. Sua disposição 

para tal caminho havia se esgotado em fevereiro. Ao receber a comitiva paulistana, na presença 

de jornalistas, declarou: “esses entendimentos de paz sucessivos, e que fracassam 

sistematicamente, estão se tornando ridículos aos olhos da opinião pública. Só mesmo uma lei, 

que não acoberte interesses, (...) solucionará essa questão”. Expressou sua convicção de que “a 

 
262 O Globo, 03/08/1936. Disponível em: http://www.acervo.oglobo.globo.com. Acesso em 25/04/2020.  
263 Correio da Manhã, 26/11/1936, p. 11. Disponível em: http://www.bndigital.bn.gov.br. Acesso em 28/07/2021. 
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luta agora está num terreno ideológico, isto é, da escolha da orientação que interesse às 

necessidades do esporte brasileiro, que precisa de soluções nacionais”264. 

A menção ao nome de João Alberto, feita pelos representantes do Bandeira, poderia dar 

a impressão de uma espécie de magistrado, neutro, encarregado pelo poder central de encontrar 

uma solução justa para os dois lados. Revolucionário de primeira hora em 1930, ex-interventor 

em São Paulo (1930 – 1931), ex-chefe de polícia do Distrito Federal (1932 – 1933), cofundador 

do Clube 3 de outubro e do Partido Autonomista do DF (PADF), era companheiro político de 

Luís Aranha, outro dos cofundadores das duas instituições. Estava retornando de uma missão 

de quase um ano na Europa, a mando do presidente Getúlio Vargas, para “inspecionar o 

funcionamento de consulados e serviços consulares brasileiros”265. Naquele mesmo mês de 

novembro, junto com Luís Aranha, Amaral Peixoto e outros correligionários, resolveu um 

problema na estrutura do PADF, do qual se tornou presidente interino. Sua indicação era uma 

sinalização da seriedade com que o governo passou a encarar o problema. Não se sabia ao certo 

se suas recomendações para uma nova política de esportes brasileira seriam integralmente 

aceitas, mas com certeza não era neutro.   

Antes do vexame nos Jogos Olímpicos, não havia sinais da intenção do governo em 

assumir ou envolver-se diretamente na gestão do esporte. A estrutura centralizada da CBD era 

mais do que recomendada e tratava-se somente de incentivar uma administração competente e 

alinhada com a visão governamental. Mas a incapacidade demonstrada pelos dois grupos em 

harmonizar seus interesses particulares em prol de uma participação digna nos jogos fortaleceu 

o ponto de vista dos que pediam uma ação federal imediata, incluindo, como já vimos, alguns 

jornais importantes. A pacificação, nos moldes estabelecidos por Luís Aranha na assembleia da 

CBD em fevereiro de 1936, viria quando a intervenção federal ganhava força e parecia 

inevitável. Seria um passo intermediário até a construção final do modelo do Estado regulador, 

estabelecido quatro anos depois. 

 

 3.7 À beira da intervenção federal, a ‘pacificação’ – 1937 

O ano começou com a organização, pela FBF, em janeiro e fevereiro, do seu quarto 

Campeonato Brasileiro, ou torneio dos campeões, como chamou o Jornal do Sports266. Num 

 
264 Jornal dos Sports, 21/11/1936, p. 1 e 4. Disponível em: http://www.bndigital.bn.gov.br. Acesso em 28/07/2021. 
265 Disponível em: http://www.fgv.br/cpdoc/acervodicionarios/verbete-biografico/joão-alberto-lins-de-barros-1. 
Acesso em 28/07/2021. 
266 Jornal dos Sports, 04/02/1937, p. 1 e 4. Disponível em: http://www.bndigital.bn.gov.br. Acesso em 25/04/2020.   
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sinal de precária situação econômica, a federação optou por organizar um torneio com as 

equipes campeãs estaduais de 1936, nas ligas a ela filiadas, ou seja, Aliança de Campos (RJ), 

Atlético (MG), Fluminense (DF), Portuguesa de Desportos (SP), Rio Branco (ES), além da Liga 

de Esportes da Marinha. O Atlético Mineiro foi o campeão, um título que provavelmente seria 

hoje reconhecido como um brasileiro, não fosse a competição organizada pela FBF. 

Ao mesmo tempo, a CBD voltou a participar dos torneios sul-americanos de futebol, 

depois de estar ausente nas edições de 1926, 1927, 1929 e 1935, as três primeiras por 

divergências com a Confederação Sul-Americana e a última em função da cisão. A seleção, 

sem jogadores de Flamengo e Fluminense, ficou em segundo lugar, depois de perder para a 

seleção argentina a partida desempate, na prorrogação. 

Desde novembro de 1936, era de conhecimento público o trabalho de João Alberto. Em 

entrevista ao Correio da Manhã267, o responsável pelo estudo confirmou a designação do 

presidente da República, com a missão de elaborar “uma obra definitiva para o futuro da 

educação física e geral da nossa raça”. Não se tratava só de resolver o cisma que impedia a 

administração harmoniosa dos esportes nacionais, mas, sobretudo, estabelecer os parâmetros 

da política pública para o setor. O princípio básico seria viabilizar a prática esportiva nas 

escolas, “desde os bancos primários, o que virá abranger todas as camadas sociais”, afirmou o 

entrevistado. 

As conversas e especulações sobre a pacificação continuaram, enquanto cresciam os 

rumores sobre uma possível intervenção do governo federal no assunto. Em janeiro de 1937, 

junto com as notícias sobre os jogos da seleção no Sul-Americano, o Jornal do Sports268 

noticiou a orientação de Getúlio Vargas à bancada governista na Câmara Federal para apoiar a 

emenda do deputado paranaense Francisco de Paula Soares que autorizava o governo a intervir 

diretamente no esporte. Na mesma matéria, na primeira página do jornal, havia a informação 

de que João Alberto estava trabalhando num projeto nesse sentido (SOUZA, 2008, p. 56). Do 

lado das instituições, as conversas continuavam sendo conduzidas por dirigentes de outros 

esportes, mas, como sempre, sem evolução. 

O relatório elaborado por João Alberto foi entregue ao presidente Getúlio Vargas no 

início de fevereiro. Além de recomendar a obrigatoriedade da Educação Física no currículo 

escolar, a principal medida sugerida foi a formação de um “Departamento Autônomo de 

 
267 Correio da Manhã, 26/11/1936, p. 11. Disponível em: http://www.bndigital.bn.gov.br. Acesso em 29/07/2021. 
268 Jornal dos Sports, 03/01/1937, p. 1. Disponível em: http://www.bndigital.bn.gov.br. Acesso em 25/04/2020.   
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Esportes, com autoridade para controlar todo o movimento esportivo do país”269. Seria um 

mecanismo para o desenvolvimento de ações públicas dedicadas à evolução de cada categoria 

de esporte.  

Além do órgão executivo, seria criado um Conselho Nacional dos Esportes e da 

Educação Física (CNEF). Antecipado na entrevista ao Correio da Manhã em novembro, o 

CNEF teria autoridade para “fiscalizar e orientar a organização” de qualquer delegação 

esportiva para competir no exterior. Teria, principalmente, poderes totais para regulamentar a 

política e as ações do setor, incluindo as filiações internacionais. O CNEF teria 12 membros: o 

chefe do Departamento Autônomo, seu presidente; seis técnicos do mesmo órgão, encarregados 

de cargos importantes; o secretário do departamento; um delegado do Exército; um delegado 

da Marinha; um delegado da CBD; e um delegado do CNE. Uma versão ampliada da proposta 

feita pela Marinha, em dezembro de 1934, que estipulava três membros do governo, um da 

CBD e outro das especializadas. Na ocasião, foi recusada por ter mais funcionários públicos do 

que desportistas; pouco mais de dois anos depois, o espaço para manobras era mínimo.   

De acordo com seu formulador270, a ideia era solicitar ao Congresso Nacional a 

autorização para a criação dos dois órgãos, implantá-los e, após ouvir os clubes e as ligas, adotar 

as novas medidas a serem discutidas, elaboradas e aprovadas no CNEF. Até lá, nada mudaria a 

partir de uma ação do governo. Notável era o pouco interesse no futebol profissional, “uma 

diversão que o público paga e escolhe como escolheria um filme”, segundo João Alberto. O 

foco seria a educação básica e a formação da cidadania. 

Ao dar ênfase ao aprimoramento de cada modalidade, o projeto passou uma ideia de 

defesa da especialização, logo favorável às federações nacionais, conclusão do Correio da 

Manhã, de 06 de fevereiro, e de O Globo271 do dia anterior. Este último teve a oportunidade de 

ouvir Luís Aranha a respeito, mas o presidente da confederação não levantou qualquer objeção, 

ao contrário: o que o relatório propunha estava “de acordo com a postura da CBD, pois sempre 

desejamos a especialização técnica dos esportes. Só não desejamos a separação administrativa”. 

De fato, ao propor a gestão centralizada no Departamento, acompanhada da regulamentação no 

CNEF, o projeto ia ao encontro das ideias do grupo da CBD. Faltava ainda definir a questão 

das filiações internacionais, mas com a palavra final no conselho, com ampla maioria de 

 
269 Correio da Manhã, 06/02/1936, p. 12. Disponível em: http://www.bndigital.bn.gov.br. Acesso em 29/07/2021. 
270 Jornal dos Sports, 06/02/1937, p. 1 e 4. Disponível em: http://www.bndigital.bn.gov.br. Acesso em 29/07/2021.  
271 O Globo, 05/02/1937, p. 8. 
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membros pertencentes aos quadros do governo, não haveria mais o impasse de um ano antes. E 

o poder da arbitragem do presidente da República, ainda que indireto, seria, agora, irrestrito. 

A implantação de conselhos reguladores foi uma marca do governo de Getúlio Vargas, 

independente da fase. Casos do Conselho Nacional de Educação, em 1931; do Conselho Federal 

de Comércio Exterior, em 1934; e do Conselho Nacional de Estatística, em 1936. Outros 

conselhos nacionais, como o de Economia e Finanças, o de Geografia, o de Petróleo e o de 

Águas e Energia Elétrica foram formados entre 1937 e 1939, antes do Conselho Nacional de 

Desportos (CND) ser criado em 1941. O esporte, como formador de cidadania e, no caso do 

futebol, importante meio de entretenimento de massa, merecia a atenção do regime que havia 

se instalado no país. 

Nos meses que se seguiram, os debates continuaram, enquanto persistia a expectativa de 

uma ação governamental. Os próprios atletas motivaram a busca de soluções ao se mostrarem 

insatisfeitos por não poderem integrar a seleção brasileira de suas modalidades por ocasião de 

torneios internacionais como os Sul-Americanos. Tal insatisfação estava, principalmente, em 

São Paulo e atingia as federações que inviabilizaram o acordo em fevereiro de 1936. Haviam 

se desligado da CBD para integrar as federações nacionais, das quais se desfiliaram mais tarde, 

para adotar uma posição de neutralidade. 

Entretanto, as propostas não solucionavam a matéria das filiações internacionais, ponto 

no qual nenhuma das facções estava disposta a ceder. A coluna política Pingos & Respiros, do 

Correio da Manhã publicou a opinião do presidente da CBD, Luís Aranha, sobre o tema: “falta 

um campo neutro onde se jogar a causa esportiva...só se vê arquibancadas de um lado e 

arquibancadas de outro”272. Para Aranha, não havia mais o que negociar desde fevereiro de 

1936; agora, só o governo federal poderia acabar com o dissídio e, ao mesmo tempo, estabelecer 

uma nova política para o setor, através da criação do Departamento de Esportes. 

Em 17 de julho, os presidentes do América, Pedro Magalhães Correia, e do Vasco da 

Gama, Pedro Novais, anunciam um pacto para pacificar o futebol carioca. Os pontos principais 

eram273: 

1. Os clubes das duas ligas do Rio de Janeiro formariam uma terceira entidade, depois 

batizada como Liga de Futebol do Rio de Janeiro (LFRJ). 

2. A LFRJ seria filiada à FBF, a qual seria filiada à CBD. 

 
272 Correio da Manhã, 14/02/1937, p. 2. Disponível em: http://www.bndigital.bn.gov.br. Acesso em 29/07/2021. 
273 Jornal do Brasil, 20/07/1937, p. 16. Disponível em: http://www.bndigital.bn.gov.br. Acesso em 25/04/2020.   
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3. A CBD seria a representante oficial do país junto à FIFA, organizaria a seleção brasileira 

e seria a responsável pela autorização de amistosos e competições internacionais. 

4. A FBF seria a responsável pela gestão do futebol dentro do país, em seus aspectos 

técnicos, administrativos e financeiros; pelas filiações e desfiliações de entidades; e pelo  

Campeonato Brasileiro de Seleções. 

5. A FBF não poderia desfiliar-se da CBD, sob pena de perder os direitos descritos no item 

quatro. Nessa hipótese, as ligas estaduais seriam filiadas diretamente à CBD. 

6. Pela filiação, a FBF pagaria uma mensalidade à CBD, além de 10% das rendas dos jogos 

do Campeonato Brasileiro de Seleções. 

7. Ficariam respeitados todos os contratos entre clubes e jogadores registrados naquele 

momento na Censura Federal. 

O pacto era simples e envolvia somente o futebol. Nenhuma palavra sobre outros 

esportes; sobre a filiação desses esportes às entidades internacionais; a respeito do colégio 

eleitoral ou da forma de eleição da diretoria da CBD; sobre compromisso de mudança no 

estatuto da CBD; a respeito de vetos a candidaturas futuras. Todos os pontos que emperraram 

as negociações recentes foram deixados de lado. Ao contrário das outras tentativas, nas quais 

passavam-se semanas na expectativa de um pacto próximo, desta vez tudo foi muito rápido, da 

concepção à adesão dos grandes clubes e das principais ligas estaduais. Do lado da CBD, os 

termos do acordo foram aprovados, no dia seguinte, numa reunião na residência de Luís 

Aranha274. 

O futebol estava consagrado como o mais popular esporte do país, capaz de conquistar 

adeptos em todas as classes e regiões. Em São Paulo os principais clubes estavam na mesma 

liga; os que ainda estavam na APEA, Portuguesa de Desportos e Ipiranga, foram convidados a 

ingressar na LPF como fundadores e ficaram contemplados e satisfeitos. Mas no Rio de Janeiro 

os clubes não suportariam a divisão por muito tempo. O profissionalismo e a popularidade 

demandavam boas rendas e todos necessitavam jogar contra todos para cobrir os investimentos 

que faziam na contratação de jogadores e na reforma ou construção de seus estádios, casos de 

Botafogo (CASTRO, 1951, p. 442 e 443) e Flamengo. 

Do lado do grupo pioneiro na implantação do profissionalismo, o pacto reconhecia a 

FBF como entidade nacional do futebol profissional e abria caminho para a adoção do mesmo 

 
274 O Globo, 19/07/1937, p. 1. 
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sistema para os demais esportes, embora perdendo a possibilidade de filiação às federações 

internacionais como alguns de seus dirigentes ainda desejavam.  

Por parte da CBD, o acordo mantinha o perfil eclético da entidade, representante do país 

junto a algumas das federações internacionais e, no caso do futebol, à FIFA, além da 

responsabilidade por organizar o selecionado brasileiro. A gestão do esporte continuaria 

centralizada e sob supervisão, ainda que indireta, do governo federal, que teria apoio dos clubes 

para impulsionar o projeto de formação da identidade nacional através do futebol em geral e da 

seleção brasileira em particular. A intervenção governamental direta na gestão esportiva foi 

postergada, sem que isso significasse uma mudança no projeto de regular o esporte brasileiro, 

o que seria formalizado em poucos anos. E o grupo liderado por Luís Aranha ampliaria a sua 

participação no cenário esportivo brasileiro nos anos seguintes. 

 

3.8 Conclusão. A conciliação e a acomodação no futebol brasileiro 

A rapidez e o inesperado do desfecho até hoje provocam visões diferentes entre alguns 

cientistas sociais que estudaram o assunto:  

Para Maurício Drumond, “a CBD saía do dissídio sem nenhum benefício (...) e ficaria 

apenas com o comando da Seleção Brasileira em disputas internacionais (...) Já o grupo ligado 

à FBF obtinha as maiores vantagens, uma vez que assumia o controle do futebol no Brasil” 

(COSTA, 2009, p.228). 

Para Felipe Machado, “o pacto estabeleceu o trunfo da FBF na disputa de poder com a 

CBD, uma vez que a entidade de Luís Aranha não só não teve nenhum ganho com a pacificação, 

como também viu a FBF assumir as rédeas do futebol brasileiro” (MACHADO, 2016, p. 149). 

Já Denaldo A. de Souza percebeu uma espécie de empate técnico: “um grupo dominando 

as bases e o outro dominando a cúpula do campo esportivo” (SOUZA, 2008, p.57). 

É de Carlos Eduardo Sarmento a o ponto de vista mais atento à evolução do conflito ao 

longo dos mais de quatro anos:  

ao observarmos o desenho institucional da CBD após o grande acordo de 1937, 
percebemos que o que estava sendo em prática era o receituário que Luís Aranha 
preconizava para a gestão do país: a aliança entre a especialização e a 
centralização...Não há dúvida de que o planejamento estabelecido por Luís Aranha, com 
o nítido aval do governo federal, estava sendo cumprido em todos os seus aspectos: 
reconhecimento legal do profissionalismo no futebol, pacificação através da submissão 
de todos a uma entidade central e especialização do gerenciamento de certas 
modalidades (SARMENTO, 2006, p. 59 – 60).  
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Durante quatro anos, um grupo tentou derrotar o outro e submetê-lo às suas visões e 

políticas. A ameaça de intervenção provocou um “acordo entre iguais”; uma conciliação a partir 

de pontos em comum, na espera de uma nova situação política que pudesse mudar o cenário. 

Esse novo elemento seria o golpe que resultou no Estado Novo, causador do fortalecimento do 

grupo ligado ao governo federal e base da vitória sobre o grupo adversário. Sarmento ressaltou, 

todavia, que a “completa formalização desse modelo só fosse ocorrer dois anos após275 o acordo 

de pacificação do futebol”(SARMENTO, 2006, p. 60). 

Em todo o episódio tivemos exemplos de personalismo, através dos líderes Arnaldo 

Guinle e Luís Aranha. E a ausência de conciliação, entre dois grupos com forças similares, 

embora com atributos diferentes: o grupo de Guinle baseado no prestígio, na rede de aliados 

estabelecida pelas federações especializadas, e, até o fim de 1934, no poderio econômico dos 

principais clubes brasileiros; o grupo de Aranha baseado na proximidade com o governo, no 

projeto de incrementar a participação do Estado na administração do esporte. A partir de 1935, 

o grupo da CBD usou a ligação com a FIFA para promover amistosos internacionais para os 

clubes a ela filiados, uma significativa fonte de renda em um tempo em que a bilheteria dos 

jogos era a única forma de financiamento dos clubes. 

Em São Paulo havia uma corrente majoritária, desde 1930, a favor do profissionalismo. 

Os clubes contrários ao regime profissional já haviam abandonado o campeonato, caso do 

Paulistano em 1930, ou iriam abandonar, como o Germânia. Mas no Rio de Janeiro a proposta 

de reduzir o número de clubes no campeonato local, limitando o torneio aos clubes com maior 

número de sócios e poder econômico, visava criar uma alternativa lucrativa para enfrentar a 

pressão pelo profissionalismo. Como notou Denaldo Souza (2008, p. 44), havia na capital 

federal um certo consenso contrário à implantação imediata do profissionalismo, posição que 

rachou quando o grupo liderado por Rivadávia Corrêa Meyer assumiu a presidência da AMEA, 

posto, até então, exclusivo de Arnaldo Guinle e seus aliados.  

 Esse grupo adota, então, uma postura favorável ao novo, e inevitável a médio prazo, 

regime, o que abriria as portas para a volta desses dirigentes ao comando da liga mais poderosa 

da cidade. Novamente é Souza (2008, p.44) quem nota a oportunidade. A atração por um novo 

projeto, liderado pelo, até então, mais importante líder, tinha, ao mesmo tempo, um forte 

componente de aceitação, e uma grande capacidade de rejeição, num momento de ruptura social 

 
275 Sarmento se refere à criação, em janeiro de 1939, da Comissão Nacional dos Esportes (CNE), com o objetivo 
de “elaborar um plano geral para a regulamentação das atividades esportivas”(SARMENTO, 2006, p.63). 
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e política. Verifica-se, nas adesões de um e de outro lado, uma característica da cultura política 

brasileira, o personalismo: seguiram-se mais os indivíduos do que o projeto (MOTTA, 2018, 

p.115). De um lado, Arnaldo Guinle, um tradicional e bem-sucedido empreendedor; do outro, 

Rivadávia Corrêa Meyer, que conquistou a adesão e depois cedeu a liderança para Luís Aranha, 

representantes da nova ordem. 

A questão principal, a implantação do regime profissional, teve uma resolução 

relativamente rápida, pouco mais de um ano, como vimos. Mas o dissídio ampliou-se, quando 

o caminho esperado seria a conciliação, e passou a envolver outros esportes, outros estados da 

federação, diferentes entidades nacionais e internacionais, além do próprio governo. A 

dissidência era tão forte, que muitos não perceberam a resolução da questão profissional já em 

1934, e continuaram a pensar na luta entre as duas categorias, amadorismo e profissionalismo, 

até 1937 (DRUMOND, 2009, p.229).  

Havia uma clara divergência nos programas de gestão esportiva dos dois grupos, mas 

longe de ser exclusiva do esporte. Por que outros setores se acomodaram em prazos menores, 

enquanto nesse caso a conciliação só foi possível quando a intervenção direta do governo estava 

próxima? E, em julho de 1937, tal intervenção poderia representar uma derrota para os dois 

lados já que havia outros integrantes do governo Vargas interessados na gestão e no controle 

do esporte. Vale frisar o relato de Souza (2018, p. 59-61), destacando que, além de Luís Aranha, 

em parceria com Lourival Fontes e João Lyra Filho, o tema atraia a atenção de Francisco 

Campos, futuro ministro da Justiça e Negócios Interiores; Gustavo Capanema, ministro da 

Educação e Saúde Pública; e de setores das Forças Armadas, especialmente os oficiais ligados 

à Escola de Educação Física do Exército (EsEFEX) e às ligas de esportes da Marinha e do 

Exército. 

Assim, para Aranha e seu grupo, no qual incluímos João Alberto, a solução adotada foi 

boa nas circunstâncias e permitiu tempo para a preparação adequada da Seleção Brasileira para 

a III Copa do Mundo, em 1938, a formação da CNE e o amadurecimento da política esportiva 

consolidada na criação do CND em 1941. Então, a vitória foi total, com a ascensão de João 

Lyra Filho à presidência do novo órgão, cujo Decreto-Lei (DL) de criação determinava ao CND 

ter “em mira que o futebol constitui o desporto básico e essencial da Confederação Brasileira 

de Desportos”276. Tal artigo significou a sentença de morte para a FBF, tornada desnecessária 

por decreto e extinta logo depois.  

 
276 Artigo 16, parágrafo 2º, do DL 3.199/41. 
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A conciliação entre iguais, como explicada por Michel Debrun (1983, p.15) só foi 

possível ante a ameaça externa ao ambiente esportivo do momento. Quando as condições 

passaram a favorecer um dos lados, prevaleceu a dinâmica de conciliação/acomodação clássica, 

na visão de Motta (2018, p 119), ou seja, um “acordo político pelo alto, com a participação do 

estado”, sem alterações na estrutura organizacional vigente. 

O Campeonato Brasileiro, edição de 1937, não foi realizado. As novas federações 

estaduais precisaram de tempo para suas novas estruturas, algumas resultantes de fusões, outras 

de simples incorporação de outra liga. Era, ainda, fundamental realizar os primeiros 

campeonatos estaduais na nova fase do futebol brasileiro. Não havia condições para selecionar 

e treinar os escretes estaduais. O torneio só retornaria no final do ano seguinte, depois da Copa 

do Mundo de 1938, prioridade absoluta do campo esportivo e do campo político, cada vez mais 

conectado com o futebol e a sua capacidade de unir a população dos principais centros urbanos 

em torno de um time que representasse a todos.  

Será o princípio do próximo capítulo, a demonstrar como o Campeonato Brasileiro de 

Seleções Estaduais continuou a ser o principal torneio brasileiro, o único de âmbito nacional, 

sem deixar de explorar as identidades regionais num período em que a ideia de integração e 

identidade nacionais tinham grande atenção do Estado Novo. As bandeiras estaduais foram 

queimadas, mas os escudos das federações estaduais de futebol continuaram a atrair a atenção 

dos torcedores e da imprensa.  
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4.1 Introdução 

A pacificação – termo usado na época pela imprensa e por dirigentes – veio em 1937, 

quando era iminente a intervenção direta do Estado na administração esportiva. Em setembro, 

o processo de filiação da FBF à CBD foi concluído, com pleno respeito ao pacto de julho277, 

também chamado “pacto América-Vasco”. Foi estabelecido um prazo até o final daquele ano 

para que, nos estados onde havia uma duplicidade de ligas, estas se organizassem em uma só 

entidade. 

O poder de regulação estatal, que já vinha crescendo desde 1934, ganhou impulso em 

1939, com a formação da Comissão Nacional de Desportos e contornos definitivos em 1941, 

com a criação do Conselho Nacional do Desporto (CND). Esses desenvolvimentos 

estabeleceram, ainda, o prestígio do grupo político ligado a Luís Aranha, então presidente da 

CBD, Rivadávia Corrêa Meyer, que o sucedeu na direção da confederação, e João Lyra Filho, 

futuro presidente do CND. A história dessa progressão será explanada neste capítulo. 

As disputas entre grupos dirigentes pela supremacia na gestão esportiva não foram uma 

exclusividade brasileira. Ao contrário, e como quase sempre aconteceu no cenário esportivo 

brasileiro, o Brasil foi retardatário em relação aos principais centros futebolísticos da América 

do Sul. O antropólogo argentino Pablo Alabarces (2018, p. 174)  registra conflitos similares, na 

Argentina e no Uruguai, aos verificados no Rio de Janeiro em 1924 e em São Paulo, entre 1926 

e 1930. Por diferentes motivações, mas com a constante presença da luta pelo poder político no 

campo esportivo, Argentina, Chile e Uruguai viveram cisões de grupos e associações dirigentes. 

Alabarces (2018, p. 171) assinala que os primeiros cismas na América do Sul foram 

baseados em lutas por poder político e notoriedade. O perfil do dirigente típico mudou na 

década de 1920, quando o poder econômico passou a influir e a desafiar as normas do 

amadorismo vigente. A popularização do futebol, comum aos países do Cone Sul no período, 

ampliou as possibilidades econômicas e a necessidade de maiores gastos com as equipes. Como 

consequência, atraiu investimentos na construção de novos estádios e na ampliação dos 

primeiros “campos” dos clubes. Como já vimos, times melhores e público expandido exigiam 

jogadores mais técnicos, bem-preparados e com tempo livre para treinamentos. Parte 

importante da elite fundadora reagiu para manter o jogo longe de tais influências, gerando as 

crises próprias do período.  

 
277 Jornal dos Sports, 10/09/1937, p. 1 e 4. Disponível em: http://www.bndigital.bn.gov.br. Acesso em 25/08/2021. 
O Globo, 10/09/1937, p. 7. Para os itens principais do pacto, ver capítulo 3. 

http://www.bndigital.bn.gov.br/
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Na Argentina, no Chile e no Uruguai há coincidências quanto ao ano em que as crises 

foram resolvidas, 1926, e quanto ao principal agente responsável pelo desfecho, o governo 

federal.  

No Chile (ALABARCES, 2018, p. 104 – 109), a disputa abrangeu a rivalidade entre o 

porto, Valparaíso, centro de comércio e com agentes econômicos de peso, e a capital, Santiago, 

eixo do poder político. Na cidade portuária, os primeiros clubes e a primeira liga surgiram nas 

últimas décadas do século XIX. Já na capital, o futebol só se organizou mais tarde, na década 

seguinte, mas no final dos anos 1900 foi criada uma Federación Sportiva Nacional, sem incluir 

os clubes de Valparaíso. Por sua vez, estes formaram, em 1912, a Associación Atlética y de 

Foot Ball de Chile, englobando outras ligas regionais igualmente esquecidas pela direção 

santiaguina. Um dos primeiros eventos da nova liga foi organizar, já em 1912, um torneio entre 

as seleções das respectivas regiões. Em 1926, “um acordo imposto pelo Estado nacional 

unificou as representações e estabeleceu uma Federação”278 (ALABARCES, 2018, p. 109).  

Na Argentina, por quatro anos, entre 1919 e 1926, duas entidades disputaram a primazia 

pela gestão esportiva, enquanto no Uruguai a luta foi de 1922 a 1926. Em ambos os países, os 

presidentes da República baixaram decretos para estabelecer a fusão, no caso argentino, ou o 

predomínio de uma das alas, no caso uruguaio; nos dois vizinhos, durante o ano de 1926 

(ALABARCES, 2018, P. 174). 

Nos dois casos, a intervenção estatal foi anterior à chegada do profissionalismo, em 1931 

na Argentina e no ano seguinte no Uruguai. Como já vimos, os regimes profissionais dos dois 

países tiveram grande influência na deflagração do processo brasileiro e, de forma indireta, 

interferiram no conflito nacional. Este, por outro lado, impactou negativamente ambas as 

economias, principalmente pela restrição aos amistosos internacionais interclubes, privilégio 

da CBD, imposto pelas regras da FIFA. A filiação da CBD à FIFA foi o patrimônio mais valioso 

da confederação na luta provocada pelo dissídio. Mesmo nos momentos mais difíceis, a 

prerrogativa de formar a seleção brasileira e, mais relevante, a exclusividade para organizar 

amistosos internacionais foram fundamentais para esta se manter ativa e continuar a disputa.  

No auge da crise de 1936, entre o fracasso das negociações realizadas na Comissão 

Pacificadora e o início da Olimpíada de Berlim, a coluna Críticas e Sugestões, do Jornal dos 

Sports279 informava que não tinha fundamento a ideia de a FIFA autorizar a Confederação Sul-

 
278 Tradução livre. 
279 Jornal dos Sports, 24/04/1936, p. 2. Disponível em: http://www.bndigital.bn.gov.br. Acesso em 06/07/2021. 

http://www.bndigital.bn.gov.br/
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Americana de Futebol a filiar a Federação Brasileira de Futebol (FBF) no lugar da CBD. O 

jornal, durante todo o período do dissídio, teve  uma posição a favor do profissionalismo, mas, 

naquele momento, demonstrava frustação pelo fracasso da última rodada de negociações pela 

pacificação, cuja culpa atribuía à intransigência das especializadas ao exigirem as filiações 

internacionais para as federações nacionais independentes da CBD. A FBF era a associação 

nacional dissidente, criada pelas ligas que adotaram o profissionalismo em 1933. Ao frisar a 

questão, o jornal parecia desejar deixar claro que a posição da FIFA a respeito não tinha mudado 

e não havia chances de mudar. 

Luiz Burlamaqui Rocha, em sua tese de doutorado sobre a eleição de João Havelange à 

presidência da FIFA, destaca o estatuto da federação, modificado em 1912, que dava à mesma 

o poder único de reconhecer uma, e somente uma, entidade por país (ROCHA, 2019, p. 73). 

São os três pilares da FIFA (ROCHA, 2019, p. 79) dos quais dois explicam o poder da CBD na 

questão: a exclusividade da representação nacional, ou seja, só uma federação por país; 

nenhuma federação podia se relacionar com outra associação nacional que estivesse fora do 

círculo da FIFA, isto é, não reconhecida pela federação. 

Assim, a CBD era a filiada à FIFA e assim permaneceria enquanto continuasse a 

organizar o futebol nacional e a manter seu relacionamento internacional, o que ajuda a entender 

o esforço em formar uma seleção digna para a II Copa do Mundo, de 1934. E as associações 

argentina e uruguaia, interessadas no mercado brasileiro de amistosos, não podiam aceitar  

jogos dos seus clubes contra aqueles ligados às federações filiadas à FBF.  

Foi usando o poder da representação internacional, com o consequente monopólio na 

autorização para amistosos,  que a CBD atraiu Palestra Itália, Corinthians, São Paulo, Vasco da 

Gama, Bangu e São Cristóvão no final de 1934 e início de 1935, como vimos no capítulo 

anterior. Para comemorar a mudança, em São Paulo, um amistoso, em dezembro de 1934, entre 

o Palestra Itália e a seleção brasileira formada para a disputa da Copa da Itália, com jogadores 

ainda contratados da CBD280. Em janeiro de 1935, uma excursão dos argentinos Boca Juniors 

e River Plate ao Brasil para enfrentar os novos filiados e o Botafogo, até então o único dos 

grandes ligado à confederação. 

O historiador cita documentos da própria FIFA que destacaram como a filiação à 

entidade mundial foi “fundamental para minar alternativas de poder às federações 

nacionais...Da Inglaterra ao Brasil, passando (...) por Suécia e Bélgica, a disputa pelo controle 

 
280 Ver capítulo 3.  
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do futebol-espetáculo foi generalizada...” (ROCHA, 2019, p. 81). A luta brasileira não foi, 

como destaca o autor, extraordinária nas primeiras décadas de organização do futebol. 

Com a pacificação realizada nos termos preconizados por Luís Aranha na Assembleia 

Geral da CBD de 29 de fevereiro de 1936281, a confederação teve tempo e apoio geral, do 

governo federal e da imprensa, para cuidar da formação da melhor seleção brasileira possível 

para participar da III Copa do Mundo, realizada em 1938, na França. Seria a afirmação da 

identificação da equipe brasileira com a sociedade brasileira, como veremos no tópico seguinte. 

As relações entre a seleção e o governo federal foram muito próximas naquele período. 

Getúlio Vargas, ditador desde o golpe que instituiu o Estado Novo em novembro de 1937, já 

tinha vivenciado a recepção popular a uma equipe vitoriosa em 1932, quando a seleção retornou 

do Uruguai após vencer os então campeões do mundo pela Copa Rio Branco. Por isso, sabia da 

capacidade de mobilização popular do futebol. Alguns dos seus principais assessores e 

apoiadores, como Gustavo Capanema, João Alberto, Luís Aranha, o já citado Lourival Fontes, 

e oficiais superiores das forças armadas defendiam a ideia de uma intervenção estatal na gestão 

dos esportes, importante instrumento de formação cívica (SOUZA, 2008, p. 59 – 79). A fórmula 

encontrada para a pacificação, ou trégua entre os dois grupos, permitia uma preparação 

adequada da equipe brasileira e deixava o terreno pronto para uma presença maior do Estado 

no setor esportivo. 

Nesse campo, o acordo de paz no futebol abriu caminho para os outros esportes, tendo 

como base o pacto entre América e Vasco da Gama. As filiações internacionais continuavam a 

representar o maior empecilho, como no caso do basquete, cuja ligação internacional estava 

com a Federação Brasileira de Basketball (FBB). Esta argumentou que a federação 

internacional só aceitava filiadas especializadas em cada modalidade, mas não foi suficiente 

para resolver a questão282. Por outro lado, as ligas de natação e remo se entenderam no final de 

abril e se integraram à CBD. 

No futebol, os inquéritos para resolver as questões de dupla filiação chegaram ao fim. 

As diligências ocorreram nos estados de Minas Gerais, Paraná e Rio Grande do Sul, onde 

ocorreu o caso mais complicado. Força e Luz, Grêmio e Internacional haviam, pouco antes de 

deflagrada a pacificação, se unido à liga filiada aos dissidentes, atraídos pela promessa de 

amistosos contra América, Flamengo e Fluminense. O acordo foi firmado entre os gaúchos e a 

 
281 Ver capítulo 3. 
282 Jornal dos Sports, 16/01/1938, p. 3. Disponível em: http://www.bndigital.bn.gov.br. Acesso em 26/08/2021. 

http://www.bndigital.bn.gov.br/
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FBF, com a previsão de jogos no Rio de Janeiro e em Porto Alegre, mas, com o pacto América-

Vasco, alguns deles não foram realizados. Com a extinção da liga carioca divergente (LCF), o 

acordo ficou sem efeito, o que levou os três clubes gaúchos a recusarem à nova filiação283. O 

futebol gaúcho só chegou à paz no final de agosto de 1938. 

Os acontecimentos verificados no ambiente político-esportivo, no início de 1938, 

indicavam o fortalecimento do grupo liderado por Luís Aranha. Certamente a implantação do 

Estado Novo contribuiu para tal construção, mas a aceitação da liderança não pareceu forçada. 

Em fevereiro, foram apresentadas duas candidaturas na eleição para a presidência da FBF:  

Plínio Leite, então vice-presidente, ocupando interinamente a presidência, era apoiado pelos 

dirigentes ligados às ligas dissidentes; foi quem acertou com Luís Aranha os detalhes da filiação 

da FBF à CBD284. Antônio Castanheiras era seu possível adversário, com a simpatia da CBD. 

Na véspera do pleito, os dois retiraram sua candidatura em favor de José Maria Castello Branco, 

ao final candidato único, eleito por aclamação285. Plínio Leite permaneceu no posto de vice-

presidente. 

José Maria Castello Branco era ligado à CBD, onde exercia o cargo de diretor do 

Departamento de Esportes Terrestres. Foi o chefe da delegação brasileira no Sul-Americano 

disputado em janeiro de 1937, em Buenos Aires e, sem dúvida, era um importante apoiador  de 

Luís Aranha, que foi o convidado de honra para sua posse. Em entrevista ao jornal O Globo286 

declarou ver o Campeonato Brasileiro de Seleções Estaduais (CBSE) difícil de ser viabilizado, 

em função das novas exigências de prêmios e remuneração dos jogadores profissionais. Como 

alternativa, pensava em ampliar o “Campeonato dos Campeões”, nos moldes do disputado pelos 

campeões estaduais da FBF no início de 1937, e que viria a ser implantado em 1959, com a 

Taça Brasil. 

Logo após a posse da nova diretoria, uma alteração nos estatutos da FDF demonstrou a 

chegada dos novos tempos. Pelo regulamento anterior, o cargo de presidente do Conselho de 

Administração era vitalício de Arnaldo Guinle, que, por sua vez, havia renunciado após a 

assinatura do pacto América-Vasco. O novo estatuto revogou a perpetuidade do cargo e 

aumentou o número de membros de três para sete287. No momento da pacificação, em julho de 

1937, o líder das especializadas estava na Europa e não teve participação na formulação do 

 
283 Jornal dos Sports, 22/02/1938, p. 1 e 4. Disponível em: http://www.bndigital.bn.gov.br. Acesso em 26/08/2021. 
284 Jornal dos Sports, 04/09/1937, p. 1 e 6. Disponível em: http://www.bndigital.bn.gov.br. Acesso em 25/08/2021 
285 Jornal dos Sports, 24 a 26/02/1938. Disponíveis em: http://www.bndigital.bn.gov.br. Acesso em       26/08/2021.  
286 O Globo, 04/03/1938,  
287 Jornal dos Sports, 06/03/1938, p. 1 e 6. Disponível em: http://www.bndigital.bn.gov.br. Acesso em 26/08/2021. 

http://www.bndigital.bn.gov.br/
http://www.bndigital.bn.gov.br/
http://www.bndigital.bn.gov.br/
http://www.bndigital.bn.gov.br/


 
 

160 

 

acordo final entre as duas facções. Notícias publicadas em jornais cariocas indicavam seu 

afastamento das questões políticas esportivas, certamente pela primeira vez desde 1916, quando 

assumiu a presidência da CBD depois da participação do governo federal para promover a fusão 

entre os dois grupos que, na época, disputavam o comando do futebol brasileiro, conforme 

descrito no capítulo 1. 

Em agosto de 1937, o Correio da Manhã, cuja posição editorial durante o conflito 

oscilou entre a defesa dos ideais das especializadas e a neutralidade, informou que “o Sr. 

Arnaldo Guinle não aprovou a pacificação”288. Segundo a reportagem, o dirigente estava na 

França e soube dos termos da pacificação através de um telefonema, quando teve a 

oportunidade de comunicar ao interlocutor, um dos líderes das especializadas que havia tomado 

parte na elaboração do acordo, sua total discordância com o resultado. Na ocasião Arnaldo 

Guinle transmitiu sua intenção de abandonar a política esportiva. O Jornal do Brasil289, o mais 

importante defensor da CBD, na edição do dia seguinte, repercutiu a matéria com destaque, 

citando o concorrente, mas sem acrescentar pontos relevantes. 

O principal dirigente da facção das especializadas retornou ao Brasil em novembro, 

curiosamente poucos dias depois do golpe que instituiu o Estado Novo. Sua chegada foi saudada 

por vários dirigentes que foram recebê-lo no Cais do Porto carioca, e noticiada pelos jornais. O  

Correio da Manhã290 informou que a liderança deixaria a política esportiva. O Globo291 deu 

destaque na sua primeira página e afirmou que Arnaldo Guinle não acompanhou, durante a 

viagem, os problemas esportivos brasileiros. Portanto nada poderia declarar sobre a pacificação 

dos esportes, “feita em sua ausência”. 

O Jornal dos Sports foi o que apresentou a cobertura mais ampla, em três matérias. Na 

primeira, anunciou a chegada do líder de uma “viagem de recreio”292. Na segunda, destacou: 

Arnaldo Guinle, que estava ausente do país no momento em que se processou a 
unificação do futebol, (...) não deixou de ser consultado e sua palavra serena e 
prestigiosa serviu, sem dúvida, de guia aos que na sua ausência batalharam para um 
desfecho honroso do dissídio esportivo”293. 

 

 
288 Correio da Manhã, 18/08/1937, p. 10. Disponível em: http://www.bndigital.bn.gov.br. Acesso em 28/08/2021. 
289 Jornal do Brasil, 19/08/1937, p. 24. Disponível em: http://www.bndigital.bn.gov.br. Acesso em 28/08/2021.  
290 Correio da Manhã, 14/11/1937, p. 14. Disponível em: http://www.bndigital.bn.gov.br. Acesso em 28/08/2021.  
291 O Globo, 12/11/1937, p. 1 e 3. 
292 Jornal dos Sports, 10/12/1937, p. 1. Disponível em: http://www.bndigital.bn.gov.br. Acesso em 28/08/2021. 
293 Jornal dos Sports, 12/11/1937, p. 4. Disponível em: http://www.bndigital.bn.gov.br. Acesso em 28/08/2021. 

http://www.bndigital.bn.gov.br/
http://www.bndigital.bn.gov.br/
http://www.bndigital.bn.gov.br/
http://www.bndigital.bn.gov.br/
http://www.bndigital.bn.gov.br/
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Cinco dias depois, o matutino voltou ao tema e informou que “não há dissenção entre 

(...) Guinle e seus companheiros de campanha”. O dirigente, segundo o jornal, afirmou torcer 

para a total pacificação e acertou com os colegas dos grandes clubes e das federações do seu 

grupo que eles seriam os líderes da transição294. 

Do outro lado, Luís Aranha, enquanto comandava o processo de filiações e fusões, no 

futebol e em outros esportes, planejava as ações para a participação da seleção brasileira na 

Copa do Mundo, principalmente no aspecto financeiro. E tinha tempo para receber homenagens 

de vários agentes que direta ou indiretamente participaram do conflito. Por exemplo, dos clubes 

de regatas Botafogo295 e do Flamengo, pelo seu empenho para conseguir a paz dos esportes 

náuticos no Rio de Janeiro. Os dois clubes tinham sido importantes filiados das federações 

especializadas de esportes aquáticos, adversárias da CBD. E da Associação Argentina de 

Futebol, que lhe ofereceu uma medalha em reconhecimento aos seus esforços para aproximar 

os dois centros futebolísticos.  

A foto a seguir, publicada na primeira página do Jornal dos Sports,296 foi tirada durante 

o jantar oferecido pelo Flamengo em homenagem ao presidente da CBD. Luís Aranha aparece 

na posição central, e a diferença entre a tonalidade de seu terno escuro, com as dos dirigentes 

do Flamengo ilustra bem o destaque da sua posição política naquele momento. 

 

 
 

 

 
294 Jornal dos Sports, 17/11/1937, p. 1 e 4. Disponível em: http://www.bndigital.bn.gov.br. Acesso em 28/08/2021.  
295 O Club de Regatas Botafogo foi fundado em 01/07/1894 e não praticava futebol. Em 1942, fundiu-se com o 
Botafogo Football Club, no Botafogo de Futebol e Regatas. 
296 Jornal dos Sports, 24/03/1938, p. 1. Disponível em: http://www.bndigital.bn.gov.br. Acesso em 28/08/2021. 

http://www.bndigital.bn.gov.br/
http://www.bndigital.bn.gov.br/


 
 

162 

 

Gilberto Freyre e o ‘futebol mulato’ 

A preparação para a Copa foi cuidadosa, em 1938, e envolveu a colaboração de órgãos 

federais como a Escola de Educação Física do Exército (EsEFEx), escolhida pela CBD para 

“elaboração de um meticuloso programa de condicionamento físico” (MACHADO, 2014, p. 

25). Os exames médicos dos jogadores também foram realizados nos equipamentos e 

instalações da instituição. O apoio de várias esferas de governo foi amplo e abrangeu auxílio 

financeiro, do governo federal e do Estado do Rio Grande do Sul, para a cobertura de custos de 

passagens para 30 membros da delegação297 (MACHADO, 2014, p. 27);  a prefeitura do 

Distrito Federal (DF) alocou uma verba de 100:000$000 (cem contos de réis) para apoiar a 

preparação e viagem da seleção; a filha de Getúlio, Alzira Vargas, foi escolhida para o posto 

honorífico de madrinha da seleção; o Departamento Nacional de Propaganda (DNP)298, se 

envolveu diretamente no sistema radiofônico que, pela primeira vez, transmitiu os jogos da 

seleção diretamente para o Brasil,  na voz do locutor Gagliano Neto; e a delegação foi recebida 

pelo presidente Getúlio Vargas no Palácio do Catete, antes de embarcar para a Europa. 

Assim, foi possível mandar a melhor seleção à França para disputar a III Copa do Mundo 

em 1938, um grupo com brancos, negros e pardos, composto pelos melhores jogadores de uma 

nova geração de grandes craques brasileiros, sucessora da turma campeã em 1919. Os destaques 

eram o zagueiro Domingos e o atacante Leônidas, o artilheiro do torneio.  

A seleção enfrentou adversários difíceis, necessitando de uma prorrogação para vencer 

a Polônia por 6 a 5 e de duas partidas para eliminar a vice-campeã da Copa anterior, a 

Tchecoslováquia (1 a 1 e 2 a 1). Na semifinal contra a Itália, campeã em 1934 e com um time 

ainda melhor, com o desfalque de Leônidas, uma derrota por 2 a 1, muito contestada pela 

imprensa. Na disputa pelo terceiro lugar, uma vitória de 4 a 2 sobre a Suécia colocou a seleção 

brasileira entre as melhores do mundo (FAUSTO, 2009). 

Graças ao rádio, inaugurou-se no país a situação da família reunida na sala; de amigos 

reunidos em torno de um aparelho de rádio em algum local público, momentos registrados tanto 

pelo antropólogo Roberto DaMatta (1982) quanto pelo historiador Arno Vogel (1982), a 

respeito da vibração popular durante e após os jogos das campanhas vitoriosas nas Copas 

futuras. Para DaMatta (1982, pág. 17) “o futebol permite juntar o mundo da casa com o universo 

 
297 Jornal dos Sports, 19/03/1938, p. 1 e 4. Disponível em: http://www.bndigital.bn.gov.br. Acesso em 26/08/2021. 
298 Novo nome do Departamento de Propaganda e Difusão Cultural (DPDC). 

http://www.bndigital.bn.gov.br/
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impessoal da rua”. Experiência tantas vezes vivenciada pela sociedade brasileira, em especial 

com o advento da transmissão pela televisão, via satélite, a partir de 1970.  

Vem de Gilberto Freyre um dos registros mais interessantes a respeito da integração 

esporte - futebol - Copa do Mundo – futebol brasileiro – estilo brasileiro – brasilidade. O 

cientista social era um habitual colaborador do Diário de Pernambuco que, no dia 15 de junho, 

na sua primeira página, publicou ter localizado o escritor “no meio da multidão que se 

comprimia defronte do DIARIO DE PERNAMBUCO, misturado à massa popular”299, e 

destacou sua opinião a respeito do desempenho do time brasileiro: 

 Creio que uma das condições da vitória dos brasileiros nos encontros com os europeus 
é o fato de, desta vez, termos tido a coragem de mandar para a Europa um time 
francamente afro-brasileiro. Os arianistas que tomem nota disto. 

 

Em 17 de junho de 1938, no dia seguinte ao da derrota para a Itália, o sociólogo publicou 

no mesmo jornal o artigo o foot-ball mulato. No texto, exaltava a campanha da seleção brasileira 

e definia o estilo brasileiro do jogar futebol (FREYRE, 1938): 

 (...) surpresa, manha, astúcia, ligeireza e, ao mesmo tempo, espontaneidade 
individual (...). Alguma coisa de dança e de capoeiragem que marca o estilo 
brasileiro de jogar futebol (...). Que arredonda e adoça o jogo...Expressão do 
nosso mulatismo (...) inimigo do formalismo apolíneo e amigo das variações (...). 
Dança dionísica que permite o improviso, a diversidade (...). O estilo mulato, 
afro-brasileiro de futebol é uma forma de dança dionísica. 

 
 O futebol contribuía para consagrar a ideia da democracia racial no imaginário nacional. 

A mistura do afrodescendente com o europeu resultava num futebol de excelência que, pela 

primeira vez, derrotava seleções europeias fora do território brasileiro. O desempenho do 

selecionado com destacados jogadores negros seria a prova da singularidade brasileira e da 

qualidade gerada pela mistura racial. 

Vale ainda anotar alguns pontos interessantes, primeiro no artigo de Freyre, e depois 

numa pequena nota publicada na coluna ao lado, na mesma página do Diário de Pernambuco.  

Assumindo que o artigo tenha sido escrito na véspera, ou seja, em 16 de junho de 1938, 

Freyre (1938) começou registrando a pergunta que um repórter havia lhe feito “anteontem”. Ou 

seja, no dia 14, terça-feira, dia da vitória sobre a Tchecoslováquia no segundo jogo das quartas 

de final: “o repórter (...) que depois inventou ter conversado comigo em plena praça pública, 

 
299 Diário de Pernambuco, 15/06/1938, p. 1. Disponível em: http://memoria.bn.br/. Acesso em 06/07/2020. 
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entre solavancos da multidão patriótica, na própria tarde da vitória dos brasileiros contra os 

tchecos”. Assim, Freyre desmentia o encontro publicado na primeira página da edição do dia 

anterior, mas a mensagem aqui é o povo na rua, comemorando a vitória depois de acompanhar 

a transmissão do jogo, como viria a fazer em várias outras Copas.  

No artigo, Freyre (1938) faz também referência à “fita do jogo com os poloneses” que 

teria assistido “também anteontem”. Certamente o cinejornal com imagens dos jogos que 

lotavam alguns cinemas nas principais cidades brasileiras. No caso, Freyre o assistiu 12 dias 

depois do jogo. 

Na pequena nota, publicada na coluna ao lado do artigo, com o título Cousas da cidade 

– o espírito esportivo300, o jornal informa que “a cidade recebeu com perfeita dignidade o 

resultado do jogo de ontem. Esportivamente”. E finaliza: “...e (a cidade) saiu da porta do Diário, 

onde se aglomerava, para assistir piedosa e recolhida à procissão de Corpus Christi”. A quinta-

feira, 16 de junho de 1938, foi um feriado religioso, o dia de Corpus Christi, sempre marcado 

por uma procissão nas cercanias da principal catedral da cidade. Um momento para lembrar Da 

Matta (1997); do ‘quase carnaval’, frustrado pela derrota, para a procissão.  

A busca por um estilo exclusivo a ligar o jeito local de jogar futebol com a identidade 

nacional não foi privilégio brasileiro, ao contrário, era uma tendência nos países sul-americanos 

em meio à formação de suas “modernidades-periféricas”, conforme expressão da crítica literária 

argentina Beatriz Sarlo (2010). Pablo Alabarces (2018) registra a mesma busca nos países da 

bacia do Prata, com pontos em comum com a construção da narrativa brasileira do modo de 

jogo nacional. Lá, como aqui, foi muito importante a participação de articulistas ou jornalistas 

na elaboração das teses para explicar o fenômeno da evolução desenvolvida em cada um dos 

centros (ALABARCES, 2018, p. 66). 

O período de concepção de tais conceitos é o mesmo na Argentina e no Uruguai, ou seja, 

o da popularização do esporte, através de sua incorporação pelas classes populares. Os 

jogadores nativos se apropriaram do esporte inglês e enriqueceram a arte de jogar com suas 

características próprias, singulares. Em ambos os países o fenômeno e as teorias a respeito de 

tal evolução se desenvolveram nos anos 1920. Quase simultâneas em Buenos Aires e em 

Montevideo, certamente um eixo futebolístico influenciando o outro, gerando a idealização de 

um estilo “estilo riopratense” (ALABARCES, 2018, p. 67). O autor destaca a relevância do 

 
300 Diário de Pernambuco, 17/06/1938, p. 4. Disponível em: http://memoria.bn.br/. Acesso em 06/07/2020. 
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antropólogo argentino Eduardo Archetti e registra, a partir dos estudos deste, a participação de 

intelectuais nacionalistas nos dois centros. 

As identificações culturais, reforçadas pela proximidade entre as duas metrópoles, 

estruturaram a mais antiga rivalidade entre seleções nacionais do futebol sul-americano. 

Certamente a segunda mais antiga em termos mundiais, atrás somente da existente entre os 

times da Escócia e da Inglaterra. O excepcional desempenho do futebol uruguaio nos anos 1920, 

conquistando os três certames mundiais disputados na década, os torneios de futebol nas 

Olimpíadas de Paris, em 1924, e de Amsterdã, em 1928, e a I Copa do Mundo da FIFA, em 

Montevideo, demonstrou uma superioridade incontestável dos orientais. Para acirrar ainda mais 

a rivalidade, o Uruguai havia derrotado a Argentina nas finais das duas últimas conquistas.   

Na Argentina, a mistura da imigração europeia, italiana e espanhola, com o ambiente 

físico do “pampa gaúcho” gerou o estilo denominado “la nuestra” (ALABARCES, 2018, p. 84). 

Mas a conjuntura criada pelos confrontos com os principais rivais, criou uma necessidade 

adicional de diferenciação para o futebol argentino. Por um lado, havia o estabelecimento de 

distinção entre o futebol local e o praticado pelos fundadores do Reino Unido, ou seja, ingleses 

e escoceses. Naquele momento, era preciso conceber uma segunda diversidade com o uruguaio, 

o “outro próximo” (ALABARCES, 2018, p. 85).  

E foi um talento uruguaio, radicado em Buenos Aires, quem a idealizou. Ricardo 

Lorenzo, conhecido como Borocotó (ALABARCES, 2018, p. 85), um jornalista que foi a alma 

da prestigiosa revista El Gráfico, se estabeleceu em Buenos Aires em 1927. Em 1928, e não 

deve ter sido coincidência ser o ano da segunda conquista uruguaia, Borocotó publicou seu 

artigo sobre a formação do estilo de jogo argentino, Origen del dribbling criollo (origem do 

drible nativo), que indicou o jogador-símbolo de um futebol de excelência: o garoto travesso, 

de cabelos rebeldes, com a cara suja, driblando com a bola de pano, forrada com uma meia 

velha301. Com uma antecedência de meio século, mais Maradona, impossível. 

No Uruguai, a mesma imigração europeia, o mesmo pampa, com a adição da 

fundamental presença dos afrodescendentes, já a partir da década de 1910. Essa mistura, 

nacionalizada, foi batizada de “garra charrua”, numa homenagem ao principal povo indígena 

que viveu na região (ALABARCES, 2018, p. 67 – 69).  

 
301 El Gráfico, edição 480, 1928. Disponível em: http://elgrafico.com.ar/articulo/1088/31224/letra-redonda-
brocoto. Acesso em 01/09/2021. 

http://elgrafico.com.ar/articulo/1088/31224/letra-redonda-brocoto
http://elgrafico.com.ar/articulo/1088/31224/letra-redonda-brocoto


 
 

166 

 

No Brasil, narrativa do talento local determinou a mistura do afrodescendente com o 

europeu, como a fôrma do “estilo dionísico” do nosso jogo. O artigo de Gilberto Freyre, em 

1938; o prefácio de José Lins do Rego no livro Copa Rio Branco – 32, de Mario Filho, em 

1943; e o prefácio de Gilberto Freyre no clássico referencial O Negro no Futebol Brasileiro, de 

Mario Filho, em 1947, são elos da mesma cadeia que defendia a originalidade e feliz concepção 

do estilo brasileiro de jogar futebol. Como na Argentina e no Uruguai, na década de 1920, a 

construção de uma narrativa sobre o impacto do nosso jeito de praticar o futebol na 

nacionalidade brasileira. 

 

4.2 A supremacia carioca – 1938 

O CBSE voltou a ser disputado no final de 1938, até março de 1939, para fechar uma 

temporada marcante do futebol brasileiro. Na verdade, não finalizou pois o campeonato paulista 

só se encerrou em abril do ano seguinte. Foi a primeira edição disputada na nova estrutura 

organizacional, ou seja, sob a direção da FBF, vinculada à CBD. Em agosto de 1938, a FBF 

abandonou a ideia de um campeonato de clubes campeões estaduais e confirmou o CBSE302. 

O período de disputa foi motivo de debates, nos dois principais centros, entre clubes, 

ligas estaduais, FBF e CBD. Estava comprimido entre os estaduais do DF e de SP, de um lado, 

e os dois jogos da Copa Roca, marcados para 15 e 22 de janeiro de 1939, entre as seleções 

argentina e brasileira, de outro. A FBF acabou adiando por algumas semanas o início do torneio, 

mas a solução do problema foi parcial. 

O Campeonato Paulista teve de ser interrompido, mais uma vez no ano, e só terminou 

em abril de 1939. Já a participação do escrete carioca no Campeonato foi adiada para janeiro, 

depois do fim do torneio estadual e da Copa Roca. A principal motivação dos grandes clubes 

cariocas para fugir da disputa do CBSE era o desejo de usar as datas para amistosos, cada vez 

mais fundamentais para cobrir os crescentes custos de manutenção das suas equipes. 

O regulamento não mudou muito, inclusive no que tinha de confuso quanto aos critérios 

de desempate. Havia, ainda, a possibilidade de dois campeões caso, após quatro partidas na 

melhor de quatro pontos, houvesse empate em pontos ganhos e gols marcados, o que, aliás, 

quase ocorreu. 

As seleções de 17 federações estaduais inscritas foram divididas em quatro Zonas:  

1. Norte:  Amazonas (AM), Maranhão (MA), Pará (PA) e Piauí (PI).  

 
302 Jornal dos Sports, 18/08/1938, p. 1 e 2. Disponível em: http://memoria.bn.br/. Acesso em 04/09/2021. 
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2. Nordeste: Alagoas (AL), Bahia (BA), Paraíba (PB), Pernambuco (PE), Rio 

Grande do Norte (RN) e Sergipe (SE). 

3. Centro: Distrito Federal (DF), Espírito Santo (ES), Minas Gerais (MG) e Rio de 

Janeiro (RJ). 

4. Sul: Paraná (PR), Santa Catarina (SC) e São Paulo (SP). 

A ausência marcante foi a da seleção gaúcha. No início de outubro, a Federação 

Riograndense de Desportos (FRGD) anunciou que não se inscreveria no CBSE. As razões 

apresentadas foram o atraso, por parte da FBF, em divulgar o regulamento e, principalmente, o 

período a princípio programado, início de novembro, o que obrigaria a interrupção do 

campeonato gaúcho303. O adiamento para dezembro não resolveu o problema e a seleção vice-

campeã em 1936 permaneceu fora do torneio.  

Na Zona Norte, com todos os jogos em Belém, a seleção paraense foi a vencedora ao 

derrotar MA, por 9 a 2, e AM por 7 a 0. 

Na Zona Nordeste, uma surpresa pela vitória do escrete pernambucano sobre o baiano, 

favorito. BA havia derrotado SE por 6 a 2, em Salvador, enquanto PE vencia RN por 5 a 1, no 

Recife. Na decisão do grupo, na capital pernambucana, os locais, no dia do Natal, venceram 

por 2 a 1, diante de uma plateia que lotou o campo da Jaqueira.  

O jogo foi encarado como a decisão do “Campeonato Nordestino” e mereceu grande 

destaque da imprensa local304. A força das identidades regional e estadual era demonstrada pela 

importância dada, pelas duas sociedades, ao confronto. A Liga Baiana pediu a anulação da 

partida por falhas graves do árbitro Menotti Cataldo, cuja performance gerou muitos protestos 

da torcida baiana em Salvador, que acompanhou a partida pelo rádio. O Diário de Pernambuco, 

todavia, considerou sua performance excelente: “há muito não assistíamos um árbitro tão 

preciso, tão vigilante, tão criterioso”. Os protestos de nada adiantaram e a seleção 

pernambucana avançou para a fase semifinal. 

Na Zona Sul, PR derrotou SC por 3 a 0 e foi a São Paulo decidir o grupo contra a seleção 

paulista. Disputado no Parque Antártica, o jogo terminou com a vitória apertada dos locais por 

1 a 0, suficiente para garantir SP nas semifinais. 

Na Zona Centro, as quatro seleções disputaram uma eliminatória baseada no 

desempenho histórico. ES eliminou RJ (5 x 1); MG eliminou ES (3 a 1) e foi disputar o primeiro 

 
303 Jornal do Brasil, 02/10/1938, P. 11. Disponível em: http://memoria.bn.br/. Acesso em 04/09/2021. 
304 Diário de Pernambuco, 27/12/1938, p. 8 e 9. Disponível em: http://memoria.bn.br/. Acesso em 04/09/2021. 
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lugar no grupo com DF, em uma só partida, no Rio de Janeiro. Jogada em 29 de janeiro de 

1939, depois do Campeonato Carioca e da Copa Roca, a partida terminou com a vitória carioca 

por 3 a 1.  

As semifinais reuniram SP contra PA e DF contra PE, ambas as partidas disputadas nas 

duas principais cidades brasileiras. As seleções anfitriãs confirmaram o favoritismo com duas 

goleadas: SP 9 x 0 PA e DF 9 x 2 PE. A seleção campeã seria definida pela aguardada melhor 

de quatro pontos entre as duas principais do país. Graças à unificação das ligas, os dois times 

representavam o melhor futebol de cada um dos centros, o que não acontecia desde 1931.  

O confronto gerou grande atenção da imprensa e das torcidas de uma e outra cidade. 

Pela primeira vez, as partidas da fase final do CBSE foram realizadas à noite (MAZZONI, 1950, 

p. 278). O selecionado de São Paulo venceu a primeira, no Parque Antártica, por 4 a 2. No jogo 

da volta, no domingo 12 de fevereiro, em São Januário, a vitória foi carioca, por 3 a 1. As duas 

seleções estavam empatadas em pontos ganhos e no saldo de gols. Um sorteio determinou o 

Rio de Janeiro como a sede do terceiro encontro, sem vantagem para qualquer das equipes. 

Para esse confronto, os cariocas contaram com o retorno de Leônidas, impossibilitado, 

por contusão, de participar dos dois primeiros. A participação do craque no banho de mar a 

fantasia, um concurso pré-carnavalesco realizado na praia do Flamengo na manhã do domingo 

comprovava sua recuperação305. O banho de mar a fantasia era um evento oficial do Carnaval 

da cidade, promovido pelo Centro de Cronistas Carnavalescos (CCC). Mas a volta do grande 

craque daquela geração não foi suficiente para o título, e o empate sem gols, no mesmo São 

Januário, três dias depois, forçou a realização de um quarto encontro.  

Os clubes paulistas não queriam os jogos do Rio de Janeiro em São Januário. A medida 

era uma retaliação ao Vasco da Gama pela forma com que havia contratado o zagueiro Jahú, 

ex-atleta do Corinthians, em 1938. Apesar de a justiça ter dado razão ao clube carioca, as 

agremiações paulistas, unidas, decidiram não ceder seus jogadores para a seleção estadual, caso 

a partida fosse confirmada para o estádio vascaíno, o que beneficiava ao clube da Cruz de Malta. 

Alertada para o regulamento do CBSE, que previa punição para a liga que recusasse o campo 

determinado pela FBF, a Liga de Futebol do Estado de São Paulo (LFESP) não levou o caso 

adiante. O episódio demonstrou que, mesmo num ambiente centralizado e controlado, as raízes 

da tradicional discórdia entre dirigentes do Rio de Janeiro e de São Paulo permaneciam 

 
305 O Globo, 13 de fevereiro de 1939, p. 12. O jornal exaltou a presença do folião Leônidas, “a nota mais 
interessante do tradicional banho de mar”. 



 
 

169 

 

potencialmente capazes de provocar uma crise. O assunto tinha sido amplamente debatido no 

ano anterior, analisado e julgado, primeiro pela FBF; depois pela Justiça, que considerou a 

transferência do jogador legal. Ainda assim, persistia um desejo de vingança por parte dos 

clubes paulistas, que defendiam um boicote ao Vasco da Gama, incluindo o uso do seu estádio. 

A finalíssima foi realizada em São Paulo, no Parque Antártica, quase um mês depois, 

devido ao Carnaval e às férias que ambas as ligas concederam aos seus atletas. Em caso de 

empate nos 90 minutos, o título seria dividido entre as duas ligas, empatadas em três pontos e 

em cinco gols para cada lado. O regulamento não previa prorrogação. Com Domingos, na zaga, 

Romeu, Carvalho Leite e Leônidas, no ataque, o escrete do DF venceu por 3 a 1 e ficou com o 

título. A renda, um recorde306, atingiu a marca de 204:000$000.  

 

A Comissão Nacional de Desportos 

Em janeiro de 1939, o governo federal havia instituído a Comissão Nacional de 

Desportos307, com o objetivo de “realizar minucioso estudo do problema dos desportos no país, 

e apresentar ao governo federal, no prazo de 60 dias, o plano geral de sua regulamentação”. A 

comissão seria composta por cinco membros, nomeados pelo presidente da República, com 

amplo conhecimento dos assuntos esportivos. Assinou, também, o decreto o ministro da 

Educação e Saúde, Gustavo Capanema, a quem coube coordenar os trabalhos do grupo, através 

do Departamento Nacional de Educação308. 

O estudo de João Alberto, entregue ao presidente da República em fevereiro de 1937, 

não foi, portanto, transformado em ações públicas imediatas. Sua existência, entretanto, havia 

contribuído para a trégua, ou pacificação, em vigor, o que permitiu, como já vimos, uma boa 

preparação e participação da seleção brasileira na III Copa do Mundo. Mas a proposta de uma 

intervenção direta do governo, por meio de um órgão da administração federal, não vingou. O 

tema continuava na agenda dos principais formuladores de políticas esportivas, incluindo a 

imprensa. 

Em dezembro de 1938, o Jornal dos Sports309 abordou, na coluna Críticas e Sugestões, 

o tema da participação do Estado na política de esportes, estabelecendo a diferença entre 

 
306 Folha da Manhã, 11/03/1939, p. 9. 
307 Decreto-Lei 1.056, de 19 de janeiro de 1939. Disponível em https://www2.camara.leg.br/legin/fed/declei/1930-
1939/decreto-lei-1056-19-janeiro-1939-349204-publicacaooriginal-1-pe.html. Acesso em 06/09/2021.   
308 Decreto-Lei 1.099 de 7 de fevereiro de 1939. Disponível em:  
https://www.lexml.gov.br/urn/urn:lex:br:federal:decreto.lei:1939-02-07;1099. Acesso em 08/09/2021. 
309 Jornal dos Sports, 23/12/1938, p. 2. Disponível em: http://memoria.bn.br/. Acesso em 07/09/2021. 
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oficialização e regulamentação. A coluna nessa época não era assinada, mas, desde a sua 

criação, era o espaço no qual as posições do matutino eram expressas. Para o articulista, não 

havia campo para “a oficialização, o controle direto”, mas sim para a “regulamentação dos 

esportes”. Deveria ser atribuição dos clubes o desenvolvimento das práticas de cada 

modalidade, sob a coordenação de um plano geral para o setor. Tal projeto deveria prever apoio 

e incentivo estatal, possibilitados pela regulamentação. Então, finalizou o texto, “os clubes (...) 

estarão realizando um serviço público, colaborando com o governo, prestigiando um programa 

que só visará o fortalecimento da raça”. Em 3 de fevereiro de 1939, o jornal310 voltou ao assunto 

e explicou aos leitores o alcance das medidas previstas: 

O governo pretende dar um sentido amplo à regulamentação dos esportes, 
abrangendo todos os setores em que se faça sentir a seção, não somente eugênica 
como também social, das atividades esportivas, como sejam o esporte feminino, 
o estudantil e o que se destina às grandes massas proletárias. 
 

Em janeiro de 1939, em matéria sobre o Decreto-Lei, o Correio Paulistano311 publicou 

uma entrevista com Gustavo Capanema sobre o novo órgão. Numa resposta, o ministro 

informou que o auxílio do governo federal para a CBD fazer frente aos custos da participação 

brasileira na III Copa do Mundo foi de 200:000$000 (duzentos contos de réis). Agora, seria 

necessário ir além do apoio moral e financeiro, e criar um sistema de “controle federal”. 

Capanema ressaltou que “controle é a expressão adequada e não oficialização”. O resultado do 

trabalho da Comissão seria “um projeto de legislação completa, regulamentando as diferentes 

práticas”. Caberia, ainda, ao trabalho do grupo indicar o tipo de organização oficial que viria a 

exercer o chamado “controle federal” das atividades esportivas. E, ao final, declarou: “dentro 

do programa do Estado Novo, o desenvolvimento físico da raça tem o seu lugar de relevo que 

o presidente Getúlio Vargas pensa em ampliar com ajudas financeiras”. 

A mesma edição publicou declaração de Luís Aranha a propósito da iniciativa 

governamental. Disse que a CBD continuaria a defender os pontos expressos no anteprojeto 

elaborado na diretoria da entidade e entregue ao presidente da República pelo próprio Aranha. 

Tal trabalho não veio a público. 

 
310 Jornal dos Sports, 03/02/1939, p. 2. Disponível em: http://memoria.bn.br/. Acesso em 07/09/2021. 
311 Correio Paulistano, 22/01/1939, p. 4. Disponível em: http://memoria.bn.br/. Acesso em 07/09/2021. 
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Em março, o presidente Getúlio Vargas assinou decreto, nomeando os cinco membros 

da Comissão Nacional de Desportos312. Seu presidente era José Eduardo de Macedo Soares313, 

veterano político fluminense, fundador do jornal Diário Carioca, com um relacionamento de 

altos e baixos com o governo Vargas. Também foram designados o major Joaquim J. Alves 

Bastos, representante do Exército; o capitão de fragata Átila Monteiro Aché, representando a 

Marinha; Luís Aranha e Arnaldo Guinle. Uma composição muito semelhante à proposta em 

dezembro de 1934, no auge do dissídio, pela Liga de Esportes da Marinha314, com três 

integrantes ligados ao governo federal e dois ligados aos grupos que naquele momento lutavam 

pelo controle da gestão esportiva.  

O Jornal dos Sports315, em janeiro, havia antecipado o perfil do corpo da comissão, com 

dois militares e a presença de Luís Aranha e Arnaldo Guinle, cujo nome teria sido lembrado 

pelo ministro da Educação e Saúde, Gustavo Capanema, e apoiado pelo presidente da CBD. 

Segundo o jornal, Aranha se referiu elogiosamente ao adversário durante quatro anos, pois “não 

podia deixar de reconhecer que se tratava de um grande esportista, com amplo conhecimento 

dos problemas do esporte”. Convidado pelo próprio ministro, que o recebeu no seu gabinete, o 

veterano dirigente não confirmou sua participação, alegando compromissos com seus negócios.  

As reuniões da comissão não contaram com a presença de Guinle que, posteriormente, 

enviou carta ao seu presidente confirmando sua “impossibilidade absoluta de fazer parte da 

comissão”316. O Jornal dos Sports317 reportou os pontos, segundo o veículo, acordados no 

primeiro encontro, com destaque para a futura criação do Conselho Nacional de Desportos 

(CND), órgão vinculado ao Ministério da Educação e Saúde (MES), e para o reconhecimento 

da CBD como a principal associação esportiva do país. Os trabalhos foram lentos e o prazo de 

60 dias para conclusão do relatório final não foi atendido. 

Em abril, mais uma defesa do papel dos clubes e da regulamentação dos esportes, em 

oposição à oficialização. Desta vez foi O Globo Sportivo, um veículo semanal, codirigido por 

Roberto Marinho e Mario Filho. Uma carta aberta à Comissão Nacional dos Desportos, que o 

texto chamava de Conselho, assinada pelo próprio Mario Filho, reforçava a necessidade do 

 
312 Jornal do Brasil, 11/03/1939, p. 6. Disponível em: http://memoria.bn.br/. Acesso em 06/09/2021. 
313 Disponível em http://www.fgv.br/cpdoc/acervo/dicionarios/verbete-biografico/soares-jose-eduardo-de-macedo. Acesso 
em 06/09/2021.  
314 Ver capítulo 3. 
315 Jornal dos Sports, 26/01/1939, p. 1 e 2. Disponível em: http://memoria.bn.br/. Acesso em 06/09/2021. 
316 Correio da Manhã, 12/04/1939, p. 6. Disponível em: http://memoria.bn.br/. Acesso em 09/09/2021. 
317 Jornal dos Sports, 01/04/1939, p. 1 e 4. Disponível em: http://memoria.bn.br/. Acesso em 08/09/2021. 
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clube como “célula no organismo esportivo”, capaz de criar o ambiente de competição entre 

atletas e equipes, indispensável ao alcance de marcas significativas, o objetivo da disputa. Para 

o jornalista, “o atleta não é um tipo racial”, ou seja, seu desempenho não é produto da natureza 

ou da eugenia. “É, acima de tudo, um resultado de (...) sistemas de treinamento. (...) Verifica-

se a necessidade de amparar um trabalho que vem sendo feito isoladamente pelos clubes”. Essa 

tarefa de coordenação das atividades clubísticas deveria ser realizada por meio de “um 

programa nacional de enormes proporções”, mas sem alterar o ritmo normal dos grêmios 

esportivos. A principal mensagem estava clara: “assim se estabelece, claramente, a diferença 

entre oficialização e regulamentação”318.  

Também em abril319, o governo federal criou a Escola Nacional de Educação Física e 

Desportos (ENEFD), dentro da Universidade do Brasil, hoje Federal do Rio de Janeiro. Uma 

iniciativa de política pública que atendia a preocupação do Estado Novo, que via na disciplina 

um instrumento fundamental na formação da cidadania. O historiador Victor de Melo destaca 

que o Conselho de Segurança Nacional havia proposto, já em 1937, a formação de um Conselho 

Nacional dos Desportos e da Escola de Educação Física. Para o autor (MELO, 2007) uma 

demonstração da importância do tema para os formuladores das políticas do novo regime. 

O trabalho foi entregue pela Comissão ao ministro Gustavo Capanema entre junho e 

agosto, segundo notas publicadas no Correio Paulistano320. A deflagração da II Guerra Mundial 

no início de setembro captou todas as prioridades do governo e as medidas previstas, incluindo 

a esperada formalização do Conselho Nacional de Desportos (CND) esperaria por mais dois 

anos.  

Em dezembro de 1939, ao receber a visita de dirigentes mineiros, Luís Aranha enfatizou 

que a participação do Estado não seria por uma oficialização, mas pela regulamentação. Voltou 

a destacar seu ponto de vista em defesa do “controle do esporte por uma entidade 

centralizadora”321 e afirmou esperar uma ação governamental para os próximos dias, o que não 

ocorreu.   

O futebol, entretanto, já estava no radar do governo federal no tocante às medidas 

reguladoras da economia e do mercado de trabalho em geral. Naquele mês de dezembro, um 

Decreto-Lei obrigou os estabelecimentos comerciais e industriais a manter um mínimo de dois 

 
318 O Globo Sportivo, 15/04/1939, ano II, n. 34, p. 3 e 4. 
319 Decreto-Lei 1.212 de 17/04/1939. 
320 Correio Paulistano, 14/06, p. 8, e 02/08/1939, p. 3. Disponível em: http://memoria.bn.br/. Acesso em 
09/09/2021. 
321 Jornal dos Sports, 08/12/1939, p. 1 e 4. Disponível em: http://memoria.bn.br/. Acesso em 10/09/2021. 
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terços das vagas para brasileiros322. Os clubes esportivos foram incluídos na lista de tais 

empregadores. 

  

4.3 O bicampeonato carioca – 1939 

No fim do ano a FBF organizou a edição anual do CBSE, depois de finalizados os 

principais campeonatos estaduais, exceto o paulista, cujas últimas rodadas foram disputadas em 

janeiro de 1940.  

O profissionalismo, como previsto por Castello Branco ao tomar posse na presidência 

da FBF, começava a dificultar a formação das seleções. O Flamengo havia conquistado o título 

carioca, com Domingos e Leônidas, mas não cedeu jogadores para a Liga de Futebol do Rio de 

Janeiro (LFRJ) formar sua equipe. Tinha programado amistosos para o final de dezembro e 

precisava das rendas geradas pelos amistosos para completar seu orçamento. Alguns jogadores, 

como Domingos, Perácio e Leônidas, faltaram aos exames médicos agendados pela entidade 

carioca, demonstrando pouco interesse em participar da seleção323 e acabaram cortados, para 

agrado dos seus clubes. As exigências da economia do setor provocavam problemas na 

formação do calendário, já administrado com deficiência. 

As seleções das regiões Norte (AM, MA, PA e PI) e de parte da Nordeste (CE, PB, PE 

e RN) foram agrupadas em um grupo, com duas chaves. Os vencedores das duas chaves se 

enfrentaram e o campeão seria o representante das regiões na fase semifinal. Na chave Norte, 

PA se classificou após derrotar, em Belém, AM e MA. Na chave Nordeste, PE passou, sempre 

no Recife, por PB e CE. Na final do grupo, em 3 de dezembro, PE venceu PA por 5 a 2 e se 

classificou. 

Um segundo grupo reuniu os demais estados da Região Nordeste (AL, BA e SE) com 

ES. A seleção baiana confirmou seu favoritismo e derrotou, em Salvador, as equipes de SE e 

AL para se tornar a segunda semifinalista. 

O terceiro grupo reuniu DF, MG e RJ. Os escretes dos dois estados se enfrentaram em 

Belo Horizonte, com a vitória de MG, que foi ao Rio de Janeiro para decidir a vaga para a 

próxima fase com a seleção carioca. No estádio das Laranjeiras, DF venceu, em 6 de dezembro, 

por 5 a 2 e se classificou.  

 
322 Decreto-Lei 1.843 de 07/12/1939. 
323 Jornal dos Sports, 02/12/1939, p. 1 e 4. Disponível em: http://memoria.bn.br/. Acesso em 12/09/2021. 
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As equipes da Região Sul se juntaram à de SP no mesmo grupo. PR venceu SC e foi a 

Porto Alegre para enfrentar os gaúchos. O empate no primeiro jogo levou ao segundo confronto, 

ainda na capital do RS, dessa vez com a vitória do escrete local por 4 a 1. Em 3 de dezembro, 

o campeonato paulista foi interrompido para SP e RS decidirem a vaga para a semifinal. Com 

uma atuação convincente, elogiada pela imprensa324, os paulistas venceram por 6 a 1 e foram 

para as semifinais. 

A liga baiana abriu mão de participar do restante do campeonato, alegando falta de 

recursos para cobrir os custos da viagem a São Paulo, apesar da ajuda de custos de 10:000$000 

(dez contos de réis) concedida pela FBF325. A federação nacional já havia enfrentado 

reclamações da federação paranaense326 por atraso no pagamento das cotas devidas às 

federações estaduais pela participação na edição anterior do campeonato. Essas cotas eram 

usadas para pagar os custos envolvidos com prêmios, hospedagem e passagens, no caso das 

delegações visitantes. Os dirigentes baianos haviam decidido não participar do campeonato no 

momento da inscrição, mas recuaram quando o interventor Landulpho Alves concordou em 

aprovar um auxílio financeiro. Depois da classificação para a semifinal, uma nova desistência, 

o que deixava a liga sujeita ao pagamento de uma multa prevista no regulamento. Assim, a 

seleção paulista passou para a final327. 

Na outra semifinal, em 10 de dezembro, no estádio de General Severiano, no Rio de 

Janeiro, o escrete carioca venceu o pernambucano por 4 a 1, um placar exagerado na opinião 

de parte da imprensa do DF328. O técnico dos pernambucanos era Ademar Pimenta, que havia 

treinado a seleção brasileira na Copa do Mundo de 1938. 

A fase final foi uma melhor de três partidas, com a possibilidade de o título ser dividido 

entre os dois finalistas. Havendo necessidade de um terceiro jogo, o local da finalíssima seria 

decidido por sorteio.  No caso de igualdade em pontos ganhos, depois da prorrogação da terceira 

partida, seria campeã a equipe com melhor saldo de gols. Se a igualdade permanecesse, o título 

seria dividido. A programação, todavia, voltou a gerar discussões e polêmicas, agora por 

motivos extracampo como o horário do jogo e a marca da bola, como veremos adiante. 

O selecionado do DF venceu o primeiro confronto, em 14 de dezembro, por 5 a 1, no 

estádio de São Januário. Foi uma reabilitação para o time carioca que havia recebido críticas 

 
324 O Estado de S. Paulo, 05/12/1939, p. 12. 
325 Jornal dos Sports, 01/12/1939, p. 6. Disponível em: http://memoria.bn.br/. Acesso em 12/09/2021. 
326 Jornal dos Sports, 30/04/1939, p. 6. Disponível em: http://memoria.bn.br/. Acesso em 09/09/2021. 
327 Jornal dos Sports, 05/12/1939, p. 4. Disponível em: http://memoria.bn.br/. Acesso em 12/09/2021. 
328 Diário da Noite, 11/12/1939, p. 12. Disponível em: http://memoria.bn.br/. Acesso em 09/09/2021. 
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nas vitórias anteriores sobre MG e PE. A partida de volta, entretanto, mostrou um equilíbrio  

entre os dois finalistas, com a vitória paulista por 3 a 2. Realizado três dias depois, no Parque 

Antártica lotado com cerca de 35.000 espectadores329, o confronto igualou as duas seleções em 

pontos, mas os cariocas, com melhor diferença de gols, teriam a vantagem do empate na 

finalíssima, a princípio marcada para o dia 21 de dezembro. Apesar disso, o redator do Correio 

Paulistano demonstrou otimismo pois “não nos faltam valores e boa reserva moral”.  

Os dias que antecederam a finalíssima foram ricos em controvérsias. A liga paulista 

concordou em adiá-la para o dia 23, a pedido da coirmã carioca que havia programado um 

amistoso entre o Botafogo e o San Lorenzo, clube argentino, para o mesmo dia. Este último e 

o Independiente, campeão portenho, estavam na capital federal para uma série de amistosos 

organizados por Botafogo, Flamengo e Vasco da Gama, cujas datas se chocavam com as finais 

do CBSE. Ao concordar com o adiamento, a LPF havia condicionado o horário vespertino, com 

o objetivo de garantir o retorno da delegação, por trem, para São Paulo no próprio dia 23 à 

noite.  

Assim, seus integrantes estariam na cidade a tempo de comemorar a noite do dia 24 de 

dezembro como as famílias. O acerto, verbal, foi feito entre a liga e os clubes cariocas, de um 

lado, e a LPF, de outro, sem participação de qualquer representante da FBF. A direção da 

entidade nacional ignorou a combinação e marcou o jogo para as 19h, com o argumento de 

ordem financeira. O sábado, 23 de dezembro, era dia útil, com o comércio aberto para as 

compras de Natal; à tarde a renda seria, sem dúvida, mais fraca.  

Os amistosos provocaram turbulências de outro tipo no selecionado carioca. O técnico 

Geraldo Costa Velho renunciou ao cargo após a derrota para os paulistas, em protesto contra a 

atitude da liga do DF em ceder ao Vasco da Gama três jogadores para o encontro, de 19 de 

dezembro, contra o Independiente. Da mesma forma, o Botafogo contaria com quatro dos seus 

selecionados para o confronto contra o San Lorenzo dia 21. Os vascaínos, desgastados pelo 

jogo de São Paulo dois dias antes, acabaram não atuando, mas a renúncia ao cargo permaneceu. 

O substituto foi Jayme Barcellos, campeão brasileiro em 1938, que voltou à posição na 

antevéspera da decisão330. 

O Jornal dos Sports publicou, em 22 de dezembro, uma entrevista com o técnico dos 

paulistas, o veterano Sylvio Lagreca331. Indagado sobre a questão, o veterano desportista 

 
329 Correio Paulistano, 19/12/1939, p. 8 e 9. Disponível em: http://memoria.bn.br/. Acesso em 12/09/2021. 
330 Jornal dos Sports, 20/12/1939, p. 1 e 4. Disponível em: http://memoria.bn.br/. Acesso em 13/09/2021.  
331 Jornal dos Sports, 22/12/1939, p. 6. Disponível em: http://memoria.bn.br/. Acesso em 13/09/2021. 
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apontou duas razões para a atitude da LPF: o desejo de voltar a São Paulo no trem noturno do 

dia 23 era o principal argumento, mas havia também uma razão técnica, pois, segundo o 

treinador, alguns jogadores vinham atuando mal em jogos noturnos. 

No dia da finalíssima os jornais não garantiam a realização da partida e abriram grandes 

espaços para a permanência do impasse332 quanto ao horário, mesmo depois de três horas de 

reunião. Mas informaram o acordo a respeito da bola a ser colocada em jogo, um outro ponto 

de discórdia. Pelo regulamento, cabia ao mandante escolher a marca a ser utilizada, no caso a 

federação carioca, que utilizava a bola Superball, fabricada no Brasil sob licença do fabricante 

argentino. Já os paulistas tinham a preferência pela inglesa McGregor. Os dois presidentes 

acertaram a utilização de uma marca em cada tempo e de um sorteio para definir qual seria a 

primeira a ser colocada em campo. 

Somente às 13h do dia do jogo333, depois da participação de Luís Aranha nas conversas 

a respeito, a FBF concordou em antecipar a partida das 19h para as 17h, o limite aceito pela 

delegação visitante. Coincidência ou não, o primeiro tempo com luz natural e o segundo com 

os refletores ligados, mas com tempo suficiente para o embarque no trem noturno para São 

Paulo. 

A seleção carioca venceu por 4 a 1, sagrando-se bicampeã brasileira. Seja pela indecisão 

quanto ao horário, seja por ter sido jogada durante um período de intensas compras, a renda foi 

fraca, como prevista para um evento que só foi confirmado quatro horas antes do seu início. 

Mas a querela não terminou, pois, ainda incomodada pelas discussões e, agora, inconformada  

pela, considerada pelos paulistas, desastrosa atuação do árbitro, a LPF entrou com um recurso 

ao Conselho de Justiça da FBF, solicitando a anulação da partida334. Além de uma suposta 

parcialidade da arbitragem, o recurso apontava a coação sofrida por integrantes da seleção 

paulista por parte de policiais encarregados da segurança do estádio e a interferência de pessoas 

externas ao jogo como razões para a anulação. 

O recurso continha os testemunhos de jogadores, dirigentes e jornalistas paulistas, 

incluindo Tomás Mazzoni. O jornalista (MAZZONI, 1950, p. 282) destacou que “o delegado 

de polícia mandou no jogo mais do que o próprio juiz”. Informou, ainda, que o recurso paulista 

só foi julgado, e rejeitado, sete meses depois. 

 
332 23/12/1939; O Globo, p. 10 e Jornal dos Sports, p. 1 e 4. Disponível em: http://memoria.bn.br/. Acesso em 
13/09/2021. 
333 Jornal dos Sports, 24/12/1939, p. 3. Disponível em: http://memoria.bn.br/. Acesso em 13/09/2021. 
334 A Gazeta Esportiva, n 672, de 15/01/1940.  
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4.4 Duas gerações de craques e o tri do DF – 1940 

 

O caminho para a intervenção 

Em 1940, o governo federal brasileiro não demonstrava muita ansiedade em instituir 

uma legislação que lhe permitisse uma intervenção direta no futebol e em outros esportes 

competitivos. As iniciativas no campo da educação, em especial em torno da recém-criada 

ENEFD, pareciam atender as prioridades da política pública para o setor. Mas o fraco 

desempenho da seleção brasileira de futebol nos primeiros meses do ano disparou uma série de 

críticas e novos apelos para a intervenção. 

Em 1939, a seleção foi a campo duas vezes, contra a Argentina, no Rio de Janeiro, pela 

Copa Roca. Na primeira, sofreu uma goleada de 5 a 1, uma derrota que motivou uma crônica 

de Mário de Andrade, Brasil – Argentina, publicada em O Estado de São Paulo335. O escritor 

foi ao estádio de São Januário acompanhado por um amigo uruguaio, que havia ido ao Rio de 

Janeiro “exclusivamente para ver o jogo”, na torcida de uma vitória argentina. Ao final, 

enquanto seu companheiro via a derrota brasileira como um resultado normal em face da 

superioridade do adversário, Mário de Andrade refletiu sobre os estilos de futebol exibidos por 

ambos os times: 

 Era Minerva dando palmada num Dionísio de dezoito anos e já completamente 
bêbado. Mas que razões admiráveis Dionísio inventava para justificar sua 
bebedice, ninguém pode imaginar! Que saltos, que corridas elásticas! Havia 
umas rasteiras subtis, uns jeitos sambísticos de enganar, tantas esperanças davam 
aqueles volteios rapidíssimos, uma coisa radiosa, cheia das mais sublimes 
promessas. E até o fim, não parou um segundo de prometer. Minerva, porém, ia 
chegando com jeito, com uma segurança infalível, baça, vulgar, sem oratória 
nem lirismo, e (...) fazia gol”. 
 

Contra a dança dionísica de Freyre, Andrade apresentava a eficiência e a estratégia da 

minerva argentina.  

 A seleção brasileira se reabilitou e venceu a segunda partida por 3 a 2, com o gol da 

vitória conquistado por um pênalti cobrado com o gol vazio, pois o adversário se retirou de 

campo inconformado com a marcação. Para evitar uma ruptura de relações, a AFA e a CBD 

 
335 O Estado de São Paulo, 22/01/1939, p. 5. A crônica foi publicada também na antologia GOL DE LETRA: o 
futebol na literatura brasileira, organizada por Milton Pedrosa. Rio de Janeiro: Gol, 1967.  
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decidiram que o terceiro, e eventual quarto, encontros seriam realizados em 1940, antes da Copa 

Roca do ano. A goleada abalou a confiança conquistada com o terceiro lugar na Copa do Mundo 

de 1938, sentimento atenuado com a vitória na revanche, quando o desempenho do time 

melhorou. 

Assim, em 1940, a Copa Roca de 1939 foi decidida em São Paulo, no mês de fevereiro. 

Um empate de 2 a 2 levou à realização do quarto confronto, vencido pelos argentinos pelo 

clássico placar de 3 a 0. A seguir, no início de março, os dois selecionados foram para Buenos 

Aires para as partidas da Copa Roca de 1940. Na primeira, uma nova goleada argentina, dessa 

vez por 6 a 1. O resultado teve o efeito de mobilizar a delegação nacional para a revanche e 

para uma apertada vitória por 3 a 2. Mas a confiança brasileira foi definitivamente abalada por 

mais uma derrota por goleada no terceiro e decisivo encontro, um novo 5 a 1. Em dois anos, 

sete partidas contra o escrete argentino, com duas vitórias brasileiras, um empate e quatro 

vitórias argentinas, três delas por ampla margem de gols. 

Após a Copa Roca, na última semana de março de 1940, estava programada a Copa Rio 

Branco, contra o Uruguai, no Rio de Janeiro. No primeiro encontro, em São Januário, uma 

vitória uruguaia por 4 a 3. Um empate por 1 a 1 na revanche deu o título aos visitantes. No total, 

entre fevereiro e março de 1940, foram sete jogos válidos pelas duas copas, ambas conquistadas 

pelos adversários. Os brasileiros venceram apenas um dos sete confrontos, empataram dois e 

sofreram quatro derrotas, duas por goleada. 

Em 25 de março, um dia depois da derrota para os uruguaios, o jornal O Globo336 

publicou a primeira de uma série de reportagens com o título “Escândalos do futebol brasileiro”. 

No dia seguinte, o Jornal dos Sports337 iniciou a publicação da mesma série, destacando o 

copyright conjunto dos dois veículos. Mario Filho, diretor do Jornal dos Sports e colunista de 

O Globo, era o redator dos textos, baseados no depoimento de Geraldo Romualdo da Silva, que 

havia acompanhado os jogos contra os argentinos, em São Paulo e em Buenos Aires, como 

enviado especial dos dois jornais. No primeiro dia, em ambos os diários, a foto de Mario Filho 

anotando o testemunho de Geraldo Romualdo da Silva ilustrava o texto. 

Publicadas em seis dias em O Globo e em cinco no Jornal dos Sports, as reportagens 

procuravam demonstrar que as razões para o fracasso estavam na administração da delegação 

e não dentro de campo. Episódios de indisciplina dos jogadores, falta de concentração na 

 
336 O Globo, 25/03/1940, p. 10. 
337 Jornal dos Sports, 26/03/1940, p. 2 e 6. Disponível em: http://memoria.bn.br/. Acesso em 14/09/2021. 
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disputa, programação deficiente de treinos, desunião entre os atletas, com a formação de grupos 

de paulistas contra cariocas e erros administrativos foram descritos como causas das derrotas. 

O texto era bastante duro com a direção e destacava logo no início “um fato indiscutível: falta 

de moral. Não se trata de deficiência técnica (...) O erro vem de cima, por covardia ou por 

complacência”. O autor pedia uma limpeza “com vassouradas valentes” no topo da estrutura de 

poder do futebol brasileiro, cujo “edifício” estava prestes a desabar, o que recomendava uma 

“reconstrução”. A coluna Críticas e Sugestões, na página 2 do Jornal dos Sports repercutia o 

mesmo tema e repetia os pedidos de vassouradas e limpeza moral. 

O dirigente mais atingido foi José Maria Castello Branco, presidente da FBF e chefe da 

delegação que viajou para a Argentina. Embora a CBD fosse a responsável pela formação da 

seleção, sua gestão havia sido delegada à direção da FBF. A confederação foi indiretamente 

afetada, mas a maior parcela da culpa pelo fracasso foi atribuída à federação nacional e ao seu 

principal cartola.  

A consequência, tanto das derrotas quanto das matérias, segundo o Jornal dos Sports338, 

foi a declaração do presidente Getúlio Vargas, prometendo imediata oficialização dos esportes. 

Os acontecimentos e as revelações das reportagens teriam gerado “um desconforto geral”, o 

que deveria provocar as providências do governo já no próximo encontro de trabalho entre o 

chefe da nação e o ministro da Educação Gustavo Capanema. O Jornal do Brasil também 

noticiou a expectativa da medida e, em editorial339, apontou sua necessidade, em função da 

desorganização do setor esportivo brasileiro. Abordou o merecimento de a Educação Física 

receber uma atenção até então inexistente no país, pois a prática esportiva era um instrumento 

valioso para a formação de cidadania. Na conclusão, afirmou não saber se a oficialização seria 

o melhor caminho, mas acreditava “indispensável a intervenção do governo”.  

A CBD se defendeu através de uma nota oficial emitida no início de abril. Assinada por 

seu secretário-geral, Célio de Barros, defendia a entidade ao detalhar as providências tomadas 

na organização da seleção para os jogos de fevereiro e março. Inocentava Castello Branco ao 

lembrar que sua atuação limitou-se à chefia da delegação que foi a Buenos Aires, sem estar em 

São Paulo, onde o desempenho do time brasileiro foi igualmente ruim. 

Luís Aranha também opinou a respeito da crise, durante viagem a Curitiba. Para o 

presidente da confederação, os fracassos foram provocados pelo clima geral de indisciplina 

 
338 Jornal dos Sports, 29/03/1940, p. 1 e 4. Disponível em: http://memoria.bn.br/. Acesso em 14/09/2021. 
339 Jornal do Brasil, 30/03/1939, p. 5. Disponível em: http://memoria.bn.br/. Acesso em 14/09/2021. 
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vigente no esporte nacional havia vários anos. As cisões entre grupos dirigentes haviam 

ensinado “os jogadores a serem indisciplinados” e isso causou as derrotas. E, certamente para 

agradar ao público da cidade visitada, apresentou como solução de curto prazo a não 

convocação de atletas dos clubes do Rio de Janeiro e de São Paulo, os mais envolvidos pela 

atitude geral de indisciplina. Prometia isso para o próximo campeonato Sul-Americano, que 

seria realizado naquele ano, na Bolívia, mas foi cancelado. A seleção brasileira só voltou a se 

reunir em janeiro de 1942, para o Sul-Americano em Montevideo. Somente dois jogadores de 

fora dos dois principais centros foram convocados, dos quais o goleiro Caju, do Athletico PR, 

foi o titular.  

Ao contrário do anunciado, o presidente Vargas não assinou o decreto de 

regulamentação dos esportes. Segundo declaração do ministro Capanema340, a minuta havia 

passado por ligeiras modificações e deveria ser encaminhada nos próximos dias. Dias depois, 

o Jornal do Brasil341 noticiou que o Diário Oficial teria recebido o anteprojeto da 

“regulamentação oficial dos esportes”, elaborado pela Comissão Nacional dos Desportos. O 

Correio Paulistano já havia abordado o assunto342 com uma matéria sobre a futura organização 

do setor esportivo, com base no referido documento. 

Segundo o diário, caberia ao governo federal “patrocinar” o esporte nacional. Para tanto, 

seria instituído o Conselho Nacional do Desporto (CND), cuja principal responsabilidade seria 

orientar os agentes envolvidos “de acordo com os princípios definidos pelo Estado para a 

formação física e espiritual dos brasileiros”. O projeto já esboçava a futura estrutura, com o 

reconhecimento da CBD, de algumas das federações independentes já existentes e das ligas 

militares. O CND seria ligado ao Ministério da Educação e Saúde. 

Havia a previsão de limitar a presença de estrangeiros nos clubes, tanto nas equipes 

quanto nas direções e conselhos. Os clubes seriam prestigiados e estimulados, com o objetivo 

de serem “os grandes viveiros do atletismo e do desportismo brasileiros”, mantendo, neste 

aspecto, uma formação amadora. Quanto aos atletas e técnicos profissionais, estes deveriam 

manter “o alto espírito desportivo, tirando-lhes os aspectos mercantis para realçar a classe e o 

padrão de ‘elite’ dos jogadores nacionais”.   

O ministro Gustavo Capanema voltaria a se referir ao trabalho da comissão, durante sua 

fala, de improviso, na solenidade de inauguração dos cursos da Escola Nacional de Educação 

 
340 Correio Paulistano, 03/04/1940, p. 9. Disponível em: http://memoria.bn.br/. Acesso em 16/09/2021. 
341 Jornal do Brasil, 16/04/1940, p. 12. Disponível em: http://memoria.bn.br/. Acesso em 14/09/2021.  
342 Correio Paulistano, 11/04/1940, p. 8. Disponível em: http://memoria.bn.br/. Acesso em 16/09/2021. 
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Física343, no fim de abril, mas a medida só viria a se tornar efetiva um ano depois, em abril de 

1941.      

  Já o estado de São Paulo havia avançado na questão da oficialização e criado, em agosto 

de 1939, a Diretoria de Esportes do Estado de São Paulo. A DEESP era diretamente subordinada 

ao gabinete do interventor, Adhemar de Barros, sem prejuízo das atribuições do Departamento 

de Educação Física do Estado, definitivamente concentrado em ações e políticas educacionais. 

Foi o nível mais perto de uma efetiva oficialização dos esportes alcançado por um órgão estatal, 

como demonstra a descrição das suas atividades no decreto de sua criação344. Entre suas 

atribuições, destacavam-se: 

• Orientar a prática esportiva nas organizações esportivas. 

• Promover a propaganda das atividades esportivas, visando sua popularização. 

• Fiscalizar competições e torneios, especialmente quando havia cobrança de 

ingressos. 

• Registrar as organizações esportivas do estado de São Paulo. 

• Estabelecer as condições técnicas para construção de estádios e praças de 

esporte. 

• Promover estudos ligados ao esporte e divulgar, por todos os meios de 

comunicação, seus resultados. 

• Organizar e patrocinar provas e competições esportivas. 

Uma estrutura mais perto do projeto de João Alberto do que o anteprojeto preparado 

pela Comissão Nacional do Desporto. Seu primeiro diretor foi o militar e, ainda na época, 

destacado atleta Sylvio de Magalhães Padilha345, futuro presidente do COB. 

A proximidade da inauguração do Estádio do Pacaembu, o maior do país naquele 

momento, e a expectativa gerada pelas solenidades e festividades previstas, contribuía para 

trazer o tema para a pauta prioritária. 

 

O tricampeonato dos cariocas 

A supervisão do futebol profissional pela DEESP não estava limitada ao formato dos 

torneios e às normas de atendimento ao público, mas alcançava também a organização do 

 
343 Jornal do Brasil, 21/04/1940, P. 5. Disponível em: http://memoria.bn.br/. Acesso em 14/09/2021. 
344 Decreto 10.409, de 04 de agosto de 1939. Disponível em: http://memoria.bn.br/. Acesso em 14/09/2021. 
345 A Gazeta Esportiva, n. 651, 14/08/1939, p. 5. 
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selecionado paulista, cuja responsabilidade era da LFESP (NEGREIROS, 1998, p. 216 e 217). 

Tal jurisdição era justificada pelo entendimento de que a equipe estadual estaria representando 

o estado de São Paulo. Logo, o comportamento dos atletas, dentro e fora do campo, teria 

reflexos na sociedade paulista. 

Tomás Mazzoni (1950, p. 290) cita a influência da secretaria na reforma dos 

regulamentos da federação paulista, proposta do seu novo presidente. Em outubro de 1940, sua 

diretoria aprovou o regulamento para preparação do selecionado estadual, com vistas ao 

próximo Campeonato Brasileiro. Se sua elaboração não era uma obrigação, era, no mínimo, um 

desejo da secretaria, que recebeu o documento para exame e aprovação. Cópias do mesmo 

foram enviadas aos clubes e aos jogadores convocados346.  

Disciplinar os esportes em geral era um dos principais objetivos dos defensores da 

intervenção federal (NEGREIROS, 1998, p. 221), e o futebol profissional era prioritário, por 

ser a modalidade mais popular e mais sujeita aos casos de indisciplina. No início da fase de 

treinamentos do escrete paulista, três jogadores foram punidos por infração desse tipo: dois 

multados por chegarem atrasados ao treinamento; outro suspenso por um jogo por ter faltado, 

sem justificativa, a um dia de treino347. 

A DEESP tinha também o poder de interferir nas relações entre clubes e jogadores. 

Nesse sentido, determinou a obrigatoriedade de férias coletivas para os atletas das agremiações 

paulistas, durante o mês de janeiro, abrindo uma exceção, formalmente solicitada pela direção 

da FBF, para os convocados da seleção estadual, envolvida na final do torneio348. 

O campeonato foi, mais uma vez, iniciado no final do ano, após o final dos campeonatos 

estaduais, e encerrado em janeiro de 1941. Em setembro, uma proposta de realização do torneio 

com os clubes campeões estaduais no lugar das seleções foi derrotada no Conselho Superior da 

FBF, “em face das ponderações da maioria das entidades”, ou seja, as federações estaduais349. 

O formato do CBSE começava a ser questionado, principalmente devido aos maiores custos 

para as ligas decorrentes do profissionalismo. Para ter os jogadores à disposição, a entidade 

deveria cobrir custos de diárias e, principalmente, prêmios pelas vitórias, o que desestimulou 

alguns dirigentes estaduais. Mas, apesar dos problemas financeiros, não concordaram em alterar 

a fórmula para um campeonato nacional de clubes campeões, como os que existiam nos outros 

 
346 Correio Paulistano, 20/10/1940, p. 18. Disponível em: http://memoria.bn.br/. Acesso em 18/09/2021. 
347 Correio Paulistano, 01/12/1940, p. 13. Disponível em: http://memoria.bn.br/. Acesso em 21/09/2021. 
348 Correio da Manhã, 04/12/1940, p. 10. Disponível em: http://memoria.bn.br/. Acesso em 21/09/2021. 
349 Jornal dos Sports, 22/09/1940, p. 8. Disponível em: http://memoria.bn.br/. Acesso em 19/09/2021. 
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países com futebol evoluído. Naquele ano, participaram 18 ligas estaduais, das quais a 

amazonense desistiu antes do confronto que deveria ter contra PA.  

As dezessete equipes foram divididas em quatro grupos. Como no ano anterior, as 

seleções da região Norte e parte das nordestinas foram colocadas no mesmo grupo, com duas 

chaves. Mas, desta vez, as posições foram alteradas e o subgrupo do nordeste era composto de 

BA, AL, SE e ES, que, em 1939, travaram uma disputa direta por uma vaga na fase semifinal. 

Talvez a alteração tenha sido reflexo da desistência dos baianos em participar da semifinal do 

último torneio, após vencerem o grupo. Agora, a participação baiana só ocorreu graças ao apoio 

do governo estadual para cobrir os custos dos jogos da chave, todos realizados em Salvador. 

Mas a seleção local não foi longe, pois, depois de golear SE, perdeu para a capixaba por 1 a 0. 

Na segunda chave, PA, beneficiado pela renúncia de AM, enfrentou e goleou MA por 10 a 0, 

em Belém. Os vencedores das chaves se encontraram em Salvador, em 29 de dezembro, para 

decidir o grupo e ES confirmou a boa fase e derrotou PA pelo apertado placar de 3 a 2, para ser 

um dos semifinalistas.   

No grupo 2 estavam CE, PB, PE e RN. Depois de vencerem seus jogos iniciais, PE e CE 

foram decidir a vaga em Recife, em 15 de dezembro. Os pernambucanos venceram por 2 a 1, 

mas a liga cearense pediu a anulação da partida, pois um jogador estrangeiro, Chemp, foi 

escalado no selecionado pernambucano em desacordo com o regulamento do torneio que 

proibia a participação de jogadores não nascidos no Brasil ou naturalizados. Ao lado de Chemp, 

no ataque pernambucano, estreou Ademir Menezes, com 18 anos, futuro craque do Vasco da 

Gama e da seleção brasileira. 

Eugenio Chemp havia nascido no, então, Império Russo e imigrou para o Brasil com a 

família, aos sete anos, em 1923350. Em 1940, chegou ao Náutico depois de passar por São Paulo 

e Botafogo. Seu processo de naturalização estava em andamento, mas ainda não concluído, e 

seu registro apontava a cidade de São Paulo como local de nascimento. Não se sabe como a 

irregularidade chegou ao conhecimento da delegação cearense, mas o jogo foi anulado por essa 

razão. O Conselho Regional da FBF marcou um novo encontro para o mesmo Recife, o que foi 

recusado pelos cearenses que solicitaram um campo neutro. A FBF não recuou e o escrete 

cearense abandonou o campeonato, classificando PE para a semifinal.   

 
350 COSTA, Brenno. A saga esquecida de Eugenio Chemp... Disponível em: 
https://interativos.globoesporte.globo.com/pe/futebol/materia/um-craque-proletario. Acesso em 20/09/2021. 
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Minas Gerais não se inscreveu para o torneio, por razões que pareciam de fundo político, 

embora sua direção alegasse o contrário, certamente temendo uma punição. O campeonato 

mineiro havia começado em abril; foi interrompido no final de junho para que os atletas dos 

principais clubes de Belo Horizonte estivessem à disposição da CBD e da FBF. A proposta de 

uma seleção brasileira sem jogadores do eixo Rio-São Paulo foi adiante em junho, para o Sul-

Americano a ser disputado na Bolívia, em setembro351. As entidades de MG, do PR e do RS 

foram indicadas para ceder os jogadores pra um período de treinos em Caxambu, a partir de 

julho de 1940. Foram convocados atletas dos clubes mineiros e gaúchos, que recusaram o 

chamado, ficando a grupo limitado aos jogadores de MG. 

A temporada de treinos estava adiantada; a CBD acertou com os clubes mineiros o 

pagamento de 600$000 (seiscentos mil réis) mensais a cada jogador cedido à entidade352; mas, 

em meados de agosto, o torneio continental foi suspenso por dificuldades financeiras da 

confederação anfitriã353.  Posteriormente, foi acordada a realização de dois jogos entre a seleção 

mineira e a carioca, em Belo Horizonte, para compensar o tempo dedicado aos treinamentos; 

mas os clubes cariocas se negaram a ceder seus jogadores para a excursão, que acabou não 

acontecendo. Os mineiros não esconderam a frustração, especialmente pela não realização dos 

dois amistosos, e, logo depois, comunicaram que estariam ausentes do CBSE do ano pois não 

tinham mais condições de paralisar o campeonato354, mesmo que fosse para apenas dois 

compromissos. 

Assim, sem MG, o grupo 3 ficou limitado à decisão entre cariocas e fluminenses. A 

equipe do DF derrotou a do RJ por 6 a 1, em General Severiano, no fim de dezembro, e se 

classificou para a semifinal. O escrete carioca não contou com jogadores do Botafogo, que se 

preparava para uma longa excursão ao México. O jogo marcou a estreia, na seleção, dos craques 

Zizinho e Jair da Rosa Pinto, dois dos expoentes de uma nova geração de grandes futebolistas. 

Na defesa, estava Domingos; só Leônidas faltava, afastado por dores no joelho, e dúvida para 

as fases seguintes.  

O confronto final do grupo 4, com seleções da Região Sul, mais São Paulo, foi o primeiro, 

válido pelo CBSE, a ser disputado no novo Estádio do Pacaembu, um marco no futebol paulista 

e brasileiro. O primeiro complexo poliesportivo construído pelo poder público no Brasil, foi 

 
351 Jornal dos Sports, 13/06/1940, p. 1 e 4. Disponível em: http://memoria.bn.br/. Acesso em 19/09/2021. 
352 Jornal dos Sports, 28/07/1940, p. 1 e 6. Disponível em: http://memoria.bn.br/. Acesso em 20/09/2021. 
353 Jornal dos Sports, 16/08/1940, p. 1 e 6. Disponível em: http://memoria.bn.br/. Acesso em 20/09/2021. 
354 Jornal dos Sports, 19/10/1940, p. 1 e 4. Disponível em: http://memoria.bn.br/. Acesso em 20/09/2021. 
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inaugurado em abril de 1940, com um intenso programa de festividades e na presença do 

presidente Getúlio Vargas e do interventor Adhemar Barros, além do prefeito Prestes Maia.  

Era o maior do país, um espaço multiuso, próprio para a realização de eventos esportivos, 

musicais, cívicos e políticos. Na visão dos líderes políticos do Estado Novo, seria um espaço 

não só destinado a receber grandes audiências nas partidas de futebol, mas também reservado 

às manifestações cívica, em especial as que contariam com a presença do presidente da 

República. (NEGREIROS, 1998, p. 141 e 144). Do ponto de vista do esporte mais popular, a 

nova praça atingiu plenamente aos seus objetivos, multiplicando a capacidade de receber 

espectadores e gerando grandes rendas. Tomás Mazzoni (1950, p. 289) registra um total de 852 

mil ingressos vendidos durante o Campeonato Paulista de 1940, um novo recorde. 

Os primeiros confrontos do grupo serviram para decidir quem seria o adversário de SP 

na decisão do grupo, realizada no novo estádio. Em Curitiba, PR derrotou SC por 2 a 1 e foi a 

Porto Alegre para enfrentar os gaúchos. Depois de um 0 x 0 no tempo normal, RS venceu por 

5 x 0, na prorrogação, e se classificou para a final do grupo no Pacaembu. No dia 30 de 

dezembro, uma segunda-feira, à noite, SP venceu por 2 a 1 um aguerrido time gaúcho e se 

classificou para a semifinal. A renda, excelente, alcançou a 102 contos de réis.  

As duas semifinais aconteceram na primeira semana de 1941. No domingo cinco, no 

Pacaembu, SP derrotou PE por 7 a 0. O confronto foi noturno, para evitar o calor, seguindo a 

orientação da DEESP para jogos durante o verão. O dia seis de janeiro era um feriado religioso 

nacional, Dia de Reis, o que facilitava o incomum horário para uma partida no domingo. A 

renda foi de 90:270$000. No dia seguinte, no feriado, no estádio das Laranjeiras, a seleção 

carioca venceu a do ES por 6 a 1. A renda, de 26:282$300, era 3,43 vezes inferior à verificada 

no Pacaembu. Uma diferença relevante, que espelhava bem a importância econômica do novo 

estádio paulistano.   

O regulamento da fase final foi o mesmo do ano anterior, ou seja, uma melhor de três 

partidas, com o saldo de gols servindo de critério de desempate no quase de igualdade em pontos 

após a prorrogação do terceiro e último dos três confrontos. O primeiro, novamente noturno, 

foi no Pacaembu, em 11 de janeiro, e terminou com “uma linda e merecida vitória dos paulistas 

sobre os cariocas”, segundo a manchete da Folha da Manhã355, por 3 a 1. Segundo o matutino, 

cerca de 80.000 espectadores estiveram presentes, gerando uma renda recorde da ordem de 316 

contos de réis.  

 
355 Folha da Manhã, 12/01/1941, seção esportiva, p. 1. 
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A Liga de Futebol do Rio de Janeiro (LFRJ), com o apoio da imprensa356, tentou a 

anulação do jogo, alegando que a arbitragem não havia acrescido os cerca de 15 minutos de 

paralização, em função de um desentendimento entre os atletas. O controle do tempo era 

responsabilidade do cronometrista, um auxiliar que deveria ter avisado ao árbitro a respeito dos 

acréscimos devidos. O regulamento do campeonato previa que um prejuízo ao quadro 

derrotado, em função da falta de tempo de jogo, poderia ser motivo de cancelamento. Após o 

terceiro gol do time local, houve uma troca de socos entre os jogadores e Servílio foi atingido 

e necessitou, segundo a Folha da Manhã, de atendimento médico. O caso foi resolvido 

amistosamente numa reunião entre os dirigentes, para não prejudicar a realização da revanche, 

marcada para o dia 15 de janeiro, no Rio de Janeiro. 

A postura do time paulista foi alvo de elogios da direção da DEESP, através de um ofício 

enviado ao presidente da liga estadual (NEGREIROS, 1998, p. 217, apud A Gazeta, 14/01/1941, 

p. 10). O documento elogiou o meia-direita Servílio pela disciplina demonstrada ao não reagir 

a uma agressão sofrida, “(...) por ter sobre seus ombros a responsabilidade de membro da 

representação de um estado, que se acha acima de qualquer outra coisa, exigindo assim seu 

sacrifício”. O ofício foi enviado na véspera do segundo encontro entre os dois escretes.  

No selecionado carioca, a esperança era a volta de Leônidas, que havia melhorado dos 

problemas no joelho (SOUZA, 2008, p. 148 e 149), responsáveis por seu afastamento dos 

primeiros jogos do time no torneio. Acompanhado por Domingos, Zizinho e Jair da Rosa Pinto, 

o atacante foi o melhor em campo e assinalou dois gols na goleada de 4 a 0, jogada no estádio 

das Laranjeiras. A marcação do jogo, realizada pelo presidente da FBF, Castello Branco, para 

a praça de esportes do Fluminense foi alvo de críticas da imprensa e de outros dirigentes, entre 

eles João Lyra Filho, vice-presidente da FBF. O Vasco da Gama, proprietário do maior estádio 

da cidade, estranhou a opção357, pois a capacidade de São Januário era bem maior. Preocupado 

com a lembrança da final de 1938, quando os paulistas tentaram retirar o jogo do estádio 

vascaíno, o chefe da delegação paulista garantiu que a escolha  não havia sido influenciada por 

São Paulo. De fato, a  renda foi 93:423$000, abaixo do seu potencial.  

A recuperação de Leônidas surpreendeu os médicos ligados ao seu clube, o Flamengo, 

que haviam diagnosticado uma séria contusão no seu joelho358. O historiador Denaldo Souza 

 
356 Jornal dos Sports, 12/01/1941, p. 1. Disponível em: http://memoria.bn.br/. Acesso em 22/09/2021. 
357 Jornal dos Sports, 14/01/1941, p. 1 e 4. Disponível em: http://memoria.bn.br/. Acesso em 22/09/2021. 
358 Jornal dos Sports, 14/01/1941, p. 1 e 4. Disponível em: http://memoria.bn.br/. Acesso em 22/09/2021.  
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registra que, dois meses depois, em março, O Globo Esportivo359 publicou relato do dirigente 

do escrete carioca, Oswaldinho, revelando outras razões para a ausência e para o retorno do 

principal craque. A LFRJ não havia pagado o prêmio pela conquista do título nacional de 1938. 

Em 1939, Leônidas, juntamente com Domingos, não se apresentou para os exames médicos e 

foi cortado; agora, a contusão no joelho, comprovada pelos médicos, impedia sua participação. 

O cartola conseguiu o pagamento da gratificação prometida e Leônidas, com a recuperação 

constatada por novos exames médicos, voltou ao time, com brilhantismo. Entretanto, o técnico 

do Flamengo, Flávio Costa, havia sido chamado para cooperar com Oswaldinho na direção 

técnica da seleção carioca e acompanhou de perto a situação. Esta proximidade iria trazer 

problemas para o relacionamento do craque com seu clube e seus dirigentes, incluindo Flávio 

Costa, nos próximos meses. 

O fato é que o craque voltou a sofrer com seu joelho e, depois de polêmicas na imprensa 

e brigas com seu clube, acabou sofrendo uma cirurgia em julho de 1941 (SOUZA, 2008, p. 

152). O historiador Leonardo Pereira (2019) destaca a luta de Leônidas para defender seus 

direitos trabalhistas, mesmo depois da consagração recebida por sua atuação na Copa do Mundo 

de 1938 e de se consolidar como o mais brilhante jogador da sua geração. 

Voltando às finais do CBSE, 1940, a cidade de São Paulo foi sorteada para ser a sede da 

terceira e decisiva partida. A vantagem do empate era dos cariocas, por terem assinalados cinco 

gols nos dois primeiros confrontos, contra três dos paulistas. E o resultado de 2 a 2, em 20 de 

janeiro, deu o tricampeonato à seleção do DF. Leônidas dessa vez não brilhou, cabendo a 

Domingos, Zarzur e Zizinho o destaque de melhores em campo360. 

 

4.5 O Conselho Nacional do Desporto (CND) e o poder regulatório do Estado 

A aguardada legislação sobre a regulamentação dos esportes chegou em abril, através 

do Decreto-Lei (DL) 3.199, de 14 de abril de 1941361. Sua criação não provocou surpresas, 

atendendo a maior parte das expectativas geradas por um bom número de entrevistas e 

reportagens a respeito.  

Alguns estados se anteciparam ao governo federal e implantaram suas políticas para o 

setor, sempre em consonância com as teses já vitoriosas dentro do aparelho estatal. Além do 

 
359 O Globo Esportivo, 14/03/1941, n. 134, p. 5.  
360 O Globo, 21/01/1941, p. 5. 
361 Disponível em: https://www2.camara.leg.br/legin/fed/declei/1940-1949/decreto-lei-3199-14-abril-1941-
413238-publicacaooriginal-1-pe.html. Acesso em abril de 2020 e setembro de 2021. 

https://www2.camara.leg.br/legin/fed/declei/1940-1949/decreto-lei-3199-14-abril-1941-413238-publicacaooriginal-1-pe.html
https://www2.camara.leg.br/legin/fed/declei/1940-1949/decreto-lei-3199-14-abril-1941-413238-publicacaooriginal-1-pe.html
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caso, já descrito, de São Paulo, o estado do Rio de Janeiro também construiu um estádio, o Caio 

Martins, inaugurado em julho de 1941, e liberou subvenções para clubes importantes da então 

capital, Niterói (NEGREIROS, 1998, p. 220). 

Vale refletir sobre as razões pelas quais o processo de discussão, consulta e elaboração 

do decreto levou tanto tempo. Como já vimos, a estrutura do órgão havia sido antecipada pela 

imprensa um ano antes e a medida contava com apoios importantes, tanto nos clubes e 

federações quanto na imprensa esportiva. O historiador Plínio Labriola de Campos Negreiros 

(1998, p. 219) analisou as razões para a aparente demora do governo na criação do CND. 

Destacou e citou Eduardo Dias Manhães (1986, p. 17) para quem “a formulação de conceitos e 

as prioridades” não eram questões “puramente técnicas”. O Estado não é neutro e, no caso da 

formulação da política esportiva do governo Vargas, era influenciado por vários agentes. 

Alguns deles, importantes integrantes do aparato estatal, como os ministros da Educação e 

Saúde, Gustavo Capanema, e da Justiça, Francisco Campos362. Negreiros, na linha também 

adotada por Souza (2008), apontou a complexidade dos interesses envolvidos como causa da 

cautela governamental.  

Verificou-se o que o historiador Boris Fausto chamou de “Estado de Compromisso”. 

Agentes econômicos e sociais se equilibravam em torno de uma agenda comum e permitiam a 

estabilidade do governo. Para Fausto (1970, p. 104 e 105), “o acordo se dá entre as várias 

frações da burguesia; as classes médias (...), favorecidas pelo crescimento do aparelho do 

Estado, mantendo uma posição subordinada”. Esta característica da Era Vargas, aplicada 

plenamente aos esportes, já havia gerado críticas ao governo, em pleno Estado Novo, e 

originárias de um setor que majoritariamente apoiava a intervenção, a imprensa esportiva.  

Em abril de 1940, quando ficou claro que, ao contrário do anunciado pelo governo, o 

projeto de regulamentação não seria transformado em lei naquele momento, a coluna “Críticas 

e Sugestões”363 externou a opinião de o Jornal dos Sports sobre o tema. Para o autor do texto, 

provavelmente Mario Filho, a falha do anteprojeto de regulamentação era a tentativa de 

acomodação, ao buscar conciliar especialização e ecletismo. A publicação defendia a adoção 

da especialização de uma entidade por esporte como um caminho natural, resultado da evolução 

da organização esportiva; mas o anteprojeto parecia defender que os dois regimes convivessem. 

No seu final, o artigo sugeria que a futura lei deveria impor um novo regime. 

 
362 Vide capítulo 3. 
363 Jornal dos Sports, 27/04/1940, p. 2. Disponível em: http://memoria.bn.br/. Acesso em 22/09/2021. 
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O intenso processo de consulta sobre a nova legislação foi uma das razões da lentidão. 

O arquivo de Gustavo Capanema, sob a guarda do CPDOC – FGV364, contém documentos 

enviados por diversas entidades, com sugestões sobre pontos relevantes da futura legislação. 

Tal etapa se prolongou até o final de 1940, quando Arnaldo Guinle, membro do COB, foi 

recebido por Gustavo Capanema para explicar a posição do órgão a respeito. Mesmo sem ver 

suas teses vitoriosas, o veterano líder dirigente mantinha seu prestígio intacto e tinha sua 

importância reconhecida pelo convite, feito após a assinatura do Decreto-Lei, para ser um dos 

conselheiros. Guinle não aceitou, por desejar manter-se afastado da política esportiva365.  

O Jornal dos Sports366 registra que a fase de consultas estava encerrada e, de fato, a 

exposição de motivos assinada pelo ministro Capanema que baseava a minuta do Decreto-Lei 

foi enviada ao presidente da República em 27 de novembro de 1940.   

A nova estrutura legal dos esportes brasileiros procurou atender às demandas dos grupos 

envolvidos, ao mesmo em que assegurava o poder do Estado de regulamentar, fiscalizar, proibir 

e autorizar suas atividades. Ligado ao Ministério da Educação e Saúde (art. 1º), o CND era 

composto por cinco membros, nomeados pelo presidente da República (art. 2º). De acordo com 

o DL, tinha competência para (art. 3º): 

• Adotar medidas capazes de garantir a disciplina e a organização das associações 

esportivas do país. 

• Incentivar o amadorismo “como prática de desportos educativa por excelência, 

e, ao mesmo tempo, exercer rigorosa vigilância sobre o profissionalismo, com o 

objetivo de mantê-lo dentro dos princípios de estrita moralidade”. 

• Aprovar a participação de delegações nacionais em torneios internacionais. 

• Opinar quanto à concessão de subvenção federal para agremiações esportivas e 

fiscalizar a sua aplicação de acordo com o aprovado. 

Cabia, principalmente, ao CND exercer a “alta superintendência” da administração 

esportiva nacional, essa a cargo das associações esportivas. O termo superintendência tem aqui 

o sentido de ser a suprema gestão de um setor, sua direção superior. 

O DL definiu a estrutura organizacional a ser seguida por cada tipo de esporte ou grupo 

de tipos, nesse caso reunidos de forma eclética (art. 9º): as confederações eram as entidades 

 
364 Disponível em: www.fgv.br/cpdoc/acervo/arquivo-pessoal/GC. Acesso em setembro 2021. 
365 Correio da Manhã, 22/05/1941, p. 12. Disponível em: http://memoria.bn.br/. Acesso em 29/09/2021. 
366 Jornal dos Sports, 06/11/1940, p. 1 e 4. Disponível em: http://memoria.bn.br/. Acesso em 21/09/2021. 

http://www.fgv.br/cpdoc/acervo/arquivo-pessoal/GC
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máximas, de âmbito nacional, ligadas ao CND; a seguir, as federações, as ligas (opcionais), e 

os clubes ou agremiações.   

A divergência entre especialização e ecletismo foi resolvida da forma mais simples: as 

confederações seriam ecléticas ou especializadas conforme o número de modalidades 

esportivas que tivessem sob suas responsabilidades (art. 13º). Para se organizar, uma 

confederação teria de agregar pelo menos três federações ou ligas de cada ramo de esporte por 

ela coordenado (art. 14º). Adicionalmente, a confederação não poderia operar sem obter a 

filiação internacional respectiva.  

O DL já reconhecia e autorizava as seguintes confederações (art. 15º): 

• Confederação Brasileira de Desportos (CBD). 

• Confederação Brasileira de Basquetebol (CBB). 

• Confederação Brasileira de Pugilismo. 

• Confederação Brasileira de Vela e Motor. 

• Confederação Brasileira de Esgrima 

• Confederação Brasileira de Xadrez. 

No parágrafo único do mesmo artigo, a norma teve a preocupação de definir os ramos 

esportivos da CBD, ou seja, futebol, tênis, atletismo, remo, natação, saltos, polo aquático, 

voleibol e handebol. No artigo 16, que definia os procedimentos de revisão, criação e extinção 

de uma confederação, o parágrafo 2º determinava que o CND teria sempre “em mira que o 

futebol constitui o desporto básico e essencial” da CBD. 

Ou seja, depois de uma análise da situação, da recomendação favorável do pleno do 

conselho, da aprovação do ministério da Educação e do presidente da República, qualquer 

confederação poderia ser criada, transformada ou extinta, exceto se envolvesse o futebol, razão 

da existência da CBD. Nesse caso não havia espaço, sequer para um estudo técnico.  

Também foram estabelecidos os limites de atuação das federações e ligas. As primeiras 

eram “os órgãos de direção dos desportos em cada uma das unidades territoriais do país” (art. 

18º). Já as ligas eram organismos de alcance municipal, de criação opcional. O mesmo artigo 

(24º) definiu que as “associações desportivas”, aqui abrangidos os clubes, eram “as entidades 

básicas”, onde “os desportos são ensinados e praticados”. Esse trecho afastava o temor da 

criação de um departamento executivo de esportes, no nível federal, e consagrava a tese da 

agremiação local como base da prática desportiva. 
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Sem ser citada no DL, a Federação Brasileira de Futebol (FBF) perdeu a sua razão de 

existir. Afinal, confederações eram as instituições nacionais, enquanto federações eram sempre 

da esfera estadual, territorial ou do Distrito Federal. E como o futebol era o esporte “básico e 

essencial da CBD”, não havia mais motivos para sua continuidade. Deixou oficialmente de 

existir cinco dias depois, quando a diretoria da CBD, através de uma nota oficial, ratificava seus 

atos e nomeava o diretor de Esportes Terrestres da confederação, J. M. Castello Branco, para 

“a prática de todos os atos necessários à imediata execução do que dispõe o (...) DL com 

referência à direção do futebol dentro do território nacional”367. Castello Branco, tão criticado 

pelo desempenho da Seleção Brasileira um ano antes, acumulava o cargo de diretor da CBD 

com o de presidente da FBF. Era o fim do principal símbolo dos dissidentes que implantaram 

o profissionalismo no futebol brasileiro oito anos antes. 

O longo Decreto-Lei, com nove capítulos e 61 artigos, abordava diversos outros tópicos 

referentes aos esportes, com grande escala de ingerência na regulamentação: 

• Além do CND, eram criados os Conselhos Regionais do Desporto (CRD), com 

atribuição consultiva aos governos estaduais e de cooperação com o CND 

(art.7º). 

• Os estatutos de cada confederação deveriam ser aprovados pelo CND e 

homologados pelo MES (art. 17º e 23º).   

• Nenhuma entidade esportiva poderia participar de competições internacionais 

sem prévia autorização do CND (art. 27º). Uma vez aprovada a participação, 

nenhuma associação esportiva poderia negar sua colaboração (art. 28º). 

Terminava, por decreto, a fase de recusa à cessão de atletas para as seleções 

nacionais. 

• Só seria permitido o contrato com um jogador estrangeiro por clube profissional 

(art. 32º), respeitados os contratos vigentes na data de publicação do DL (art. 

60º). Excepcionalmente, o CND poderia elevar tal limite para três estrangeiros 

por clube. 

• Só as instituições vinculadas, direta ou indiretamente, ao CND podiam organizar 

competições com cobrança de ingressos (art. 36º). 

 
367 Jornal do Brasil, 22/04/1941, p. 11; Jornal dos Sports, 20/04/1941, p. 1 e 6. Disponíveis em: 
http://memoria.bn.br/. Acesso em 27/09/2021. 
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• Um capítulo tratava da “proteção aos esportes”, com medidas de incentivo à 

construção de praças de esportes (art. 37º); criação de seguros de acidentes para 

atletas (art. 39º); subvenção federal, estadual e municipal aos esportes (art. 38º). 

Ainda dentro deste capítulo, o DL determinava a isenção de impostos e taxas federais 

para competições públicas, acompanhada da determinação para que estados e municípios 

adotassem a mesma política (art. 40º). Esse era um dos pontos mais aguardados por clubes e 

federações, mas sua adesão por parte de estados e municípios não foi rápida. Negreiros (1998, 

p. 223) registra a preocupação de Tomás Mazzoni, manifesta em setembro de 1941, com a 

demora da prefeitura de São Paulo em reduzir a tributação, ao seu ver injustificada368.  

A legislação tratava, ainda, de outros aspectos que envolviam o esporte: 

• Elaboração de um projeto de criação de símbolos esportivos a serem usados nos 

Jogos Olímpicos (art. 44º); e de um plano de nacionalização e uniformização das 

expressões usadas no esporte (art. 45º). 

• Toda a organização esportiva do país seria, a partir de então, regulada por lei 

federal (art. 46º). 

• Dois artigos garantiram o caráter amador das instituições esportivas e o elitismo 

dos seus dirigentes: o 48º definiu suas funções como “de caráter patriótico”, 

impeditivo de finalidades lucrativas; o art. 50º determinou que as funções de 

direção dessas entidades não podiam ser remuneradas. Assim, o dirigente deveria 

ser um cidadão com disponibilidade de tempo e dinheiro para se dedicar à 

entidade. 

• Técnicos estrangeiros só poderiam ser contratados com prévia autorização do 

CND (art. 52º). 

Finalmente, o artigo 54º determinou que “às mulheres não se permitirá a prática de 

esportes incompatíveis com as condições de sua natureza”. O CND baixaria instruções a 

respeito. De fato, numa de suas primeiras reuniões, o pleno formado por quatro dos cinco 

conselheiros proibiu a prática do futebol, entre outros esportes, às mulheres. O jurista Wladimyr 

Camargos (2020) escreveu sobre a proposta levada à votação, de autoria do general Newton 

Cavalcanti, com as regras para a prática esportiva do sexo feminino369.  

 
368 A Gazeta, 10/09/1941, p. 11. Citada em Negreiros, 1998, p. 223. 
369 Reunião do CND realizada em 02/09/1941. Artigo de Wladymir Camargos, acompanhado da ata da quarta 
sessão ordinária, disponível em: https://leiemcampo.com.br/em-homenagem-a-luta-das-mulheres-a-integra-da-
norma-que-proibiu-o-futebol-feminino-por-40-anos-no-brasil/. Acesso em 27/09/2021. 
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A resolução aprovada listava quais os esportes adequados à saúde e à natureza feminina 

e quais os proibidos às mulheres. No campo dos esportes individuais, foram vetadas as provas 

de saltos em distância, triplo e com vara; as lutas, incluindo o box; o pentatlo e o decatlo; o 

lançamento de martelo; as corridas de fundo e cross-country. O remo não deveria ser 

competitivo e tinha o objetivo exclusivo de “corrigir certas deficiências orgânicas”, sem que se 

explique o significado da expressão. Por outro lado, a esgrima era entendido como “excelente 

exercício para regular o sistema nervoso, principalmente quando praticado por ambos os 

braços”.  

No caso das modalidades coletivas, a resolução proibiu “terminantemente (...) a prática 

do futebol, do rúgbi, do polo e do polo aquático, por constituírem esportes violentos e não 

adaptáveis ao organismo feminino”. Camargos, na pesquisa que realizou sobre a adoção da 

medida, não encontrou qualquer registro de consultas às especialistas femininas em medicina 

esportiva e educação física, apesar da existência de “mulheres que se destacavam na área de 

educação física no país, inclusive compondo (subalternamente) órgãos do governo direcionados 

à área” (CAMARGOS, 2020). A medida que, primeiro bloqueou e a seguir impediu o 

desenvolvimento do futebol feminino no Brasil por mais de 40 anos foi formulada e aprovada 

por quatro homens; e confirmada algumas vezes depois por um plenário semelhante, até a 

revogação da norma legal em questão, em 1979, e sua regulamentação, em 1983. 

Pouco mais de um mês depois da edição do Decreto-Lei, em maio de 1941, o ministro 

Gustavo Capanema escolheu e convidou para integrarem o conselho os seguintes dirigentes: o 

general Newton Cavalcanti e o almirante Álvaro Vasconcelos, ambos ligados aos esportes 

militares; José Eduardo Macedo Soares, Luís Aranha e Arnaldo Guinle. O último, como vimos, 

recusou e foi substituído por João Lyra Filho, ex-presidente do Botafogo, cargo do qual havia 

renunciado dias depois da assinatura do DL (CASTRO, 1951, p. 505). A composição seguia o 

caminho adotado pela Comissão Nacional do Desporto dois anos antes, inclusive quanto ao 

renovado convite ao patrono do Fluminense. Mas não indicava a opção de ter um representante 

da facção dissidente em 1933, pois, com a sua recusa, foi substituído por um dos principais 

articuladores do grupo ligado à CBD e ao Botafogo, correligionário de primeira hora de Luís 

Aranha e de Rivadávia Corrêa Meyer. 

Quanto à formação do organismo regulador do esporte brasileiro, a entrevista de Luís 

Aranha, então presidente da CBD e um dos membros do CND, resume a filosofia do Estado 
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Novo para o setor. Foi publicada no Jornal do Brasil e no Jornal dos Sports370, que reconhecia 

o dirigente como uma “figura benemérita e batalhador incansável das causas em favor do 

esporte no país”. Para Aranha, a legislação tinha falhas, que seriam corrigidas com o passar do 

tempo, mas marcava o início de uma nova era, por restabelecer a hierarquia do setor, além de 

trazer alívio nas finanças das entidades esportivas. Frisou que “o esporte bem orientado não é 

só uma escola de cultura física, mas é sobretudo uma escola de civismo”. E completou: “o 

esporte necessita viver em função da nacionalidade. Não só criar uma raça robusta fisicamente, 

mas torná-la moral e civicamente forte”. 

 

4.6 São Paulo retoma o título – 1941 

Neste momento vale uma retrospectiva das edições do CBSE disputadas até 1940, 

inclusive, pois os veículos da época tinham dúvidas a respeito das que seriam consideradas 

oficiais e, portanto, reconhecidas. O Jornal do Brasil371 de 02 de novembro publicou um 

resumo de todas as edições que considerou oficiais. A reportagem começava afirmando que não 

houve torneio em 1922, mas “uma série de jogos entre vários escretes estaduais sob o 

fundamento de escolha de elementos para a formação do escrete brasileiro” que iria disputar o 

Sul-Americano de futebol naquele ano, no Rio de Janeiro. 

A CBD reputava a primeira edição experimental, com o principal objetivo de selecionar 

jogadores para a Seleção Brasileira, mas o certame existiu e não foi um conjunto de amistosos 

como o JB descreveu. Houve uma fase eliminatória, que classificou quatro equipes para um 

quadrangular decisivo. Todos jogaram contra todos, com flagrante supremacia paulista. Ainda 

eram os tempos de Amílcar, Neco e Friedenreich. 

O artigo igualmente não considerava “campeões brasileiros os vencedores dos certames 

cujos resultados não foram reconhecidos oficialmente”. Parecia se referir às edições entre 1933 

e 1935, período do dissídio esportivo, organizadas pela extinta FBF. Mas, certamente por um 

erro editorial, listou o campeonato de 1933 coordenado pela federação. O jornal ordenou 15 

edições, com nove títulos do DF, cinco de SP e um dos baianos. Dos três anos não reconhecidos, 

SP havia vencido dois, contra um título carioca. 

No total, entre 1922 e 1940, considerando os certames organizados pelas duas entidades 

nacionais, eram 18 edições, com 10 conquistas cariocas, sete paulistas e uma baiana. Em 1934 

 
370 Jornal do Brasil, p. 12, e Jornal dos Sports, p. 1 e 4, de 16/04/1941. Disponíveis em: http://memoria.bn.br/. 
Acesso em 27/09/2021.  
371 Jornal do Brasil, 02/11/1941, p. 10. Disponível em: http://memoria.bn.br/. Acesso em 28/09/2021. 
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e 1935 foram dois torneios em cada ano, um da CBD outro da FBF. Em 1933, só a representante 

dos profissionais fez sua competição, enquanto em 1936 foi a vez da CBD. Em 1937, já 

pressionada financeiramente, a FBF não conseguiu reunir as seleções das ligas filiadas e montou 

um certame de clubes campeões estaduais, conquistado pelo Atlético MG que, por isso, poderia 

ser reconhecido como campeão brasileiro daquele ano. 

O campeonato de 1941 foi realizado entre outubro e dezembro, com o objetivo adicional 

de observar os jogadores para a Seleção Brasileira que disputaria o Sul-Americano de futebol 

em janeiro e fevereiro de 1942, no Uruguai. Inscreveram-se 21 federações, cujas seleções foram 

organizadas de forma, como quase sempre, confusa. Os escretes carioca e paulista foram pré-

classificados para a fase semifinal, enquanto os 19 restantes disputaram as outras duas vagas.  

Para tanto, foram divididos em duas chaves que não respeitavam a regionalidade, ao 

contrário das edições anteriores. Oito na Chave A e 11 na Chave B, que havia recebido, na 

última hora, o acréscimo da seleção goiana. Uma fase preliminar teve seus jogos realizados nas 

cidades das ligas estaduais, enquanto os estágios de oitavas e quartas de final foram jogados 

nas duas principais cidades, Rio de Janeiro e São Paulo. Um ponto interessante do regulamento 

era a permissão para que fossem inscritos jogadores amadores, pois o profissionalismo ainda 

não havia alcançado todos os estados372. 

Na Chave A, com jogos na última semana de outubro de 1941, CE, BA, MA e PE, 

jogando como mandantes, respectivamente eliminaram os escretes de RN, ES, PI e PB. Seguiu-

se a fase de oitavas de final, no Rio de Janeiro. Em 21 de novembro, no estádio das Laranjeiras, 

os baianos eliminaram os cearenses, por 4 a 3 depois de um empate de 3 gols no tempo normal. 

Três dias antes, no campo do América na rua Campos Sales, PE goleou MA por 5 a 0, com 

destaque para a dupla de atacantes Djalma e, especialmente, Ademir Menezes, futuros atacantes 

do Vasco da Gama e, no caso de Ademir, da Seleção Brasileira. Na decisão da chave, 

equivalente à fase de quarta de final, em 27 de novembro, no estádio do Fluminense, os baianos 

venceram por 2 a 1 e se classificaram para a semifinal contra o selecionado do DF. 

Na Chave B o desfecho foi mais complicado em função do número de participantes, 11, 

impedindo o cruzamento eliminatório simples. Para chegar nos quatro times que disputaram a 

fase de oitavas de final, foram necessários sete jogos, três a mais do que no outro grupo. Assim, 

entre fim de outubro e novembro, RS, SE e MG, jogando como mandantes, derrotaram SC, AL 

e RJ, classificando-se para a próxima fase. O selecionado fluminense recebeu apoio oficial do 

 
372 Jornal dos Sports, 05/07/1941, p. 1 e 4. Disponível em: http://memoria.bn.br/. Acesso em 29/09/2021. 
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governo do interventor Amaral Peixoto, que liberou 10 contos de réis para cobertura de 

despesas, verba originária do serviço de loteria estadual373. Apesar de cuidadosa preparação, 

não teve força para passar pelos mineiros, um centro futebolístico sem dúvida mais avançado. 

O quarto time classificado veio de uma eliminatória que começou com PA derrotando 

AM, em Belém. Jogando na capital paulista, no Pacaembu, GO, inscrito fora do prazo, derrotou 

MT, mas perdeu os pontos da partida por incluir um jogador sem condições. MT foi mais uma 

vez derrotado, agora por PR, que, por sua vez, perdeu a vaga para uma surpreendente seleção 

paraense. Assim, MG, PA, RS e SE avançaram para a próxima etapa. Sempre no Pacaembu, 

MG derrotou SE e RS passou apertado por PA. Os gaúchos tinham em seu time Noronha e 

Tesourinha, craques que viriam a ter importantes carreiras no São Paulo e no Vasco da Gama. 

A decisão da chave, em 28 de novembro, foi vencida pelos gaúchos, num renhido encontro 

contra os mineiros, pelo placar de 5 a 4. Desta forma, os quatro semifinalistas foram, de um 

lado, SP e RS, que se enfrentariam numa melhor de três partidas em São Paulo, enquanto no 

Rio de Janeiro, DF e BA decidiram a outra vaga na final.  

Os cariocas iniciaram a campanha para um, até então, inédito tetracampeonato uma 

semana depois do fim do seu campeonato local, novamente conquistado pelo Fluminense – 

bicampeão – no famoso Fla-Flu da Lagoa. Foi um empate de 2 a 2, com um final dos mais 

emocionantes da história do clássico. O Flamengo precisava da vitória para ser campeão, jogava 

em casa e havia empatado quando faltavam cinco minutos para o fim. Nesse período, o 

Fluminense teve Carreiro expulso por reclamação e seu goleiro, Batatais, contundido, sem 

poder ser substituído. Foi quando, segundo a lenda, seus jogadores começaram a chutar as bolas 

para fora do estádio, na Lagoa Rodrigo de Freitas, que, na época, vinha até os muros do estádio 

da Gávea. Para recuperar as bolas rapidamente, os remadores do Flamengo colocaram os barcos 

na água e trabalharam como gandulas, devolvendo as pelotas para o jogo. 

Os jornais daquela semana registraram a cera tricolor, considerando-a um recurso aético, 

porém legal e justificado dadas as condições. Mario Filho, ao escrever, no Jornal dos Sports, 

sobre a conquista tricolor, ressaltou a cera feita pelo campeão nos últimos momentos, e registrou 

que “todo o Flamengo perdia a calma quando a bola caia na lagoa”374. No início do artigo, o 

jornalista informou que o cronometrista, a pedido do árbitro, acrescentou sete minutos ao tempo 

de jogo. E complementou: “o Fluminense acabara de descobrir a chave da lagoa”. 

 
373 Jornal do Brasil, 12/09/1941, p. 11. Disponível em: http://memoria.bn.br/. Acesso em 29/09/2021. 
374 Jornal dos Sports, 25/11/1941, p. 1 e 4. Disponível em: http://memoria.bn.br/. Acesso em 30/09/2021. 
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O Globo também tratou do assunto, no dia seguinte375, assinalando que “os tricolores 

apelaram para a cera, chutando para fora todas as bolas”. Registrou, ainda, que o juiz ordenou 

o desconto do tempo perdido. O jornal apontou dois minutos para tratamento do goleiro 

Batatais; dessa forma, o tempo somado pela expulsão de Carreiro e pelas reposições das bolas 

isoladas seria de cinco minutos, totalizando os sete descritos por Mario Filho. 

O episódio foi igualmente abordado por O Globo Esportivo, em texto do jornalista 

Ricardo Serran376: 

Uma tática simples, muito velha mas de muito efeito. A tática da bola para fora, 
em direção à Lagoa. A pelota subia, chutada com violência e caia n’água. O juiz 
pedia outra e era tirado o out-side. Novamente bola na Lagoa e os jogadores 
rubro-negros corriam à busca de outra bola. Dez segundos de uma vez, quinze 
de outra, somando minutos preciosos...” 
 

A versão de que remadores do Flamengo colocaram seus barcos na água para apanhar 

as bolas e devolvê-las ao campo foi, certamente, reforçada pela presença daqueles atletas no 

campo de jogo. Antes do início da partida, os remadores homenagearam o ministro da Guerra, 

Eurico Gaspar Dutra, presente ao estádio, assim como Lourival Fontes, diretor do 

Departamento de Imprensa e Propaganda (DIP), e os membros do CND. 

O selecionado do DF não teve muito tempo pra treinar e, mesmo quando foi possível 

reunir um grupo de atletas selecionáveis, não conseguiu entrosar um time pois, na reta final do 

campeonato, não podia contar com os da dupla Fla-Flu. Além do pouco treinado, o time não 

teve Leônidas. O jogador, juntamente com Zezé Moreira, do Botafogo, havia sido condenado a 

uma pena de oito meses de prisão, entre julho de 1941 e março de 1942, por cumplicidade na 

falsificação do Certificado de Reservista. No primeiro recurso as penas foram mantidas, mas, 

no último, em janeiro de 1942, Zezé Moreira foi absolvido (PEREIRA, 2019, p. 69) por quatro 

votos a três, enquanto a pena de Leônidas foi mantida pelo mesmo placar377. 

Os problemas vividos por Leônidas em 1941 são bem explicados em trabalhos 

jornalísticos e acadêmicos como os do jornalista André Ribeiro (1999) e dos historiadores 

Denaldo A. de Souza (2008) e Leonardo Pereira (2019). Como já vimos, a rápida recuperação 

de Leônidas para a segunda final do CBSE 1940 lhe causou problemas com o Flamengo, 

 
375 O Globo, 24/11/1941, p. 2. 
376 O Globo Esportivo, n. 171, de 25/11/1941, p. 5. 
377 Jornal dos Sports, p. 1 e 4; Correio da Manhã, p. 3; edições de 24/01/1942. Disponíveis em: 
http://memoria.bn.br/. Acesso em 30/09/2021. 
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especialmente junto ao técnico, do clube, e assistente da seleção, Flávio Costa. Para o clube, se 

podia jogar pelo escrete carioca, podia também participar da excursão para a Argentina, no 

início do ano. Mas as lesões no joelho eram graves e, após uma série de conflitos com o clube, 

acabaram por provocar uma cirurgia (SOUZA, 2008, p. 152).  

Com a alegação de indisciplina, o Flamengo pediu, e conseguiu numa primeira instância, 

a suspensão do contrato com o atleta. Leônidas recorreu, com base em vários atestados e laudos 

médicos que comprovavam a gravidade das lesões. O caso ainda estava sendo analisado quando 

foi condenado pela Justiça Militar, argumento decisivo para a derrota do recurso contra o clube 

e a efetivação da suspensão contratual (SOUZA, 2008, p. 153 e 154). 

Denaldo A. de Souza (2008, p. 156) levanta a hipótese, que reconhece não ter como 

confirmar, de um acordo entre “dirigentes do Flamengo (...) da FMF378, CND e Justiça Militar” 

para a prisão de Leônidas naquele momento. Tratava-se de, com a condenação do melhor e 

mais popular jogador brasileiro, dar o exemplo e a demonstração de que ninguém estaria acima 

da legislação e da necessária disciplina, tanto no esporte quanto na sociedade. 

Ao ser liberado, em março de 1942, foi impossível reatar o relacionamento com o 

Flamengo, apesar dos esforços de João Lyra Filho, um dos membros do CND (SOUZA, 2008, 

p. 157). Seu passe foi cedido ao São Paulo pela quantia recorde de 200 contos de réis, divididos 

entre Leônidas e o Flamengo. O clube paulista dava um importante passo para se tornar uma 

das maiores potências do futebol, ao poder mostrar o talento do craque no maior estádio do 

Brasil, naquele período, formando uma nova e expressiva legião de torcedores.    

Apesar do pouco treinamento e da ausência do seu principal jogador, a seleção carioca 

não teve problemas no confronto com a baiana, na semifinal do campeonato. No primeiro 

encontro, em General Severiano, em 30 de novembro, uma goleada de 9 a 0, com três gols de 

Pirilo, o substituto do Diamante Negro no Flamengo e no escrete da cidade. Quatro dias depois, 

no Estádio das Laranjeiras, uma nova vitória, dessa vez por 3 a 0, classificou, sem surpresas, a 

equipe do DF para a final. 

A outra semifinal foi jogada em São Paulo, no Pacaembu, entre os donos da casa e o 

selecionado gaúcho. Como no Rio de Janeiro, duas fáceis vitórias, por 7 a 2 e 4 a 1, levaram os 

paulistas para a próxima fase. Com mais tempo de treinamento do que os rivais da capital 

federal, SP estava com o time mais entrosado e mais bem preparado para o desafio. 

 
378 Sigla de Federação Metropolitana de Futebol, novo nome da liga carioca. 
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O regulamento havia sofrido uma relevante alteração379. As fases semifinal e final 

seriam disputadas pelo sistema melhor de três pontos, não mais três partidas. Pelo método 

anterior, venceria a série a equipe que conquistasse o maior número de pontos em três partidas, 

ou seja, no mínimo uma vitória e dois empates, ou duas vitórias. Pela regra adotada em 1941, 

seria campeão o time que primeiro conquistasse três pontos, ou seja, uma vitória e um 

empate380. Outra modificação estava no critério de desempate: em 1940, o saldo de gols decidiu 

o torneio a favor do DF, quando ocorreu um empate em pontos após a terceira partida; para 

1941, retornou a possibilidade de infinitas prorrogações no caso de tal igualdade, sem que se 

considerasse o saldo de gols. Deveriam ser jogados tantos tempos extras de 15 minutos quantos 

fossem necessários à marcação de um gol, quando o jogo seria, então, encerrado. Era o critério 

que viria a ser, no futuro, conhecido como gol de ouro.   

O primeiro encontro da série foi em São Paulo, no Pacaembu, em 10 de dezembro. O 

time paulista foi arrasador no primeiro tempo e abriu 4 a 0. Na segunda etapa os cariocas 

reagiram e marcaram dois gols para escapar da goleada. Pelo novo regulamento, o empate seria 

suficiente para o título de SP.  

O confronto da volta, em São Januário, no domingo, 14 de dezembro, foi rico em 

alternativas e emoções. Pirilo marcou o primeiro; Servílio e Milani marcaram a virada, ainda 

no primeiro tempo, que acabou empatado com novo gol de Pirilo. Na segunda etapa, Milani 

colocou novamente SP em vantagem, mas Tim empatou e Lelé marcou o gol da vitória carioca, 

fechando o placar num apertado 4 a 3. Logo após o final, ainda no estádio, em um sorteio que 

também obedeceu ao critério de melhor de três retiradas381, a cidade do Rio de Janeiro foi 

contemplada para ser a sede da finalíssima. 

A disciplina adotada nos esportes brasileiros pelo CND e seu poder de regulamentação 

não impediu as tramas de bastidores. A fundamental diferença estava na, agora, ausência de 

ameaças de cisões ou desistências, mas as artimanhas continuavam. Inicialmente, o início do 

prélio estava programado para às 16h, como de praxe. Em dezembro, no bairro de São 

Cristóvão, isso significa calor; por isso, os paulistas solicitaram o pontapé inicial às 17h; a CBD, 

visando conciliar os interesses, determinou o horário de 16h30. Mas o regulamento estipulava 

uma tolerância de 30 minutos, o que foi explorado pela delegação visitante. Mario Filho relatou 

 
379 Jornal dos Sports, 14 e 17/12/1941, p. 1 e 6. Disponíveis em: http://memoria.bn.br/. Acesso em 30/09/2021. 
380 Aqui se considera a pontuação vigente à época, ou seja, dois pontos para a vitória e um ponto para cada time 
no caso de empate.  
381 O Globo, 15/12/1941, p. 2. 
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o problema382, informando que foi Oswaldinho, o mesmo dirigente que percebeu a origem dos 

problemas de Leônidas no princípio do ano, quem previu a forma pela qual os paulistas usariam 

o regulamento para impedir o começo da partida no horário fixado. O árbitro, Mario Vianna,  

entrou às 16h05, esperando as equipes às 16h15, com tempo suficiente para a execução do hino 

nacional e a saída da bola na hora prevista. A banda também entrou no horário, mas logo chegou 

a notícia de que os paulistas ainda estavam no hotel, de onde só sairiam às 16h30, em diversos 

taxis, provavelmente já uniformizados. O time carioca, ao saber da atitude do adversário, para 

evitar esperar no calor do meio de tarde, preferiu aguardar no vestiário, provocando protestos 

de alguns dos dirigentes presentes. Intimado, o escrete local entrou em campo cinco minutos 

depois do horário marcado, enquanto os paulistas chegaram às 16h45. O hino foi rapidamente 

executado e a bola rolou às 16h55383; para a alegria de Oswaldinho. 

A finalíssima, na noite de 17 de dezembro, em São Januário, foi também muito acirrada, 

porém com menos gols. São Paulo venceu por 1 a 0 e encerrou a fase de predomínio dos cariocas 

com a conquista do título brasileiro. Em São Paulo, a torcida comemorou a vitória nas ruas, 

segundo o Correio Paulistano, durante a madrugada. No dia seguinte, a delegação campeã foi 

recebida na Estação do Norte por “um público que bem poderia ser calculado em mais de cinco 

mil pessoas”, acompanhadas pelas bandas musicais da Light e da Guarda Civil. Na chegada do 

trem, os jogadores foram carregados nos ombros dos torcedores até a porta da estação384. O 

jornal registrou a ocorrência de muitos jantares e encontros festivos, de dirigentes e torcedores, 

em restaurantes e bares da cidade. 

 

4.7 São Paulo bicampeão – 1942 

O certame teve um começo tumultuado: a Federação Paulista de Futebol (FPF) protestou 

contra uma tentativa da CBD em aumentar sua participação nas rendas; o escrete paraense 

abandonou o campo quando a derrota para AM ficou evidente, em protesto contra a arbitragem; 

os baianos desistiram de participar, por dificuldades em organizar o transporte da equipe e da 

comissão técnica. O Brasil havia declarado guerra aos países do Eixo – Alemanha, Itália e Japão 

– em agosto. O estado de guerra dificultou as viagens marítimas, principal meio de transporte 

para as delegações dos estados litorâneos. 

 
382 Jornal dos Sports, 16/12/1941, p. 1 e 4. Disponível em: http://memoria.bn.br/. Acesso em 30/09/2021. 
383 O Globo, 15/12/1941, p. 2. 
384 Correio Paulistano, 19/12/1941, p. 9. Disponível em: http://memoria.bn.br/. Acesso em 01/10/2021. 
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Mesmo sem a federação baiana e com as complexidades no transporte, 20 estados 

inscreveram seus selecionados. Mais uma vez, DF e SP estavam pré-classificados para as 

semifinais. As demais 18 equipes foram separadas em quatro grupos, para definição dos dois 

escretes que enfrentariam os favoritos nas semifinais. Mas os caminhos dos dois classificados 

não tiveram o mesmo grau de dificuldade.   

Um dos grupos, o de número 4, tinha os escretes das regiões Sul (PR, RS e SC) e Centro-

oeste (GO e MT). Em confronto eliminatórios, realizados no início de novembro, SC venceu 

PR por 4 a 3, em Florianópolis, e foi a Porto Alegre, onde perdeu para RS por 7 a 3. Os 

selecionados da região Centro-oeste foram a São Paulo para uma partida eliminatória no 

Pacaembu, em 8 de novembro. MT venceu GO por 6 a 3 e esperou o time gaúcho para decidir 

o grupo no mesmo local, dez dias depois. RS venceu por 4 a 1 e se classificou para a semifinal 

contra os cariocas. Desse lado, cinco equipes classificaram um semifinalista.  

Do outro lado do chaveamento, que indicaria o adversário da seleção paulista, na 

próxima fase, 13 seleções competiram nos grupos 1, 2 e 3, com maiores dificuldades, inclusive 

de transportes. Isso ocorreu por ter sido a CBD obrigada a mudar a tabela do campeonato que 

previa o cruzamento dos vencedores dos quatro grupos, dois a dois, para definição dos 

semifinalistas. De um lado, os vencedores dos grupos 1 e 4; do outro, os ganhadores dos grupos 

2 e 3. A impossibilidade de conseguir transporte para as duas delegações das regiões Norte e 

Nordeste ocasionou a mudança, levando a seleção campeã do grupo 4 diretamente para a fase 

seguinte e criando um choque entre as campeãs dos grupos 1 e 2, com o vencedor enfrentando 

o ganhador do grupo 3385.   

No grupo 1, com cinco seleções, AM venceu PA por 2 a 0, em Manaus, e deveria seguir 

para enfrentar CE, em Fortaleza, mas desistiu por ter dificuldades em programar a viagem por 

via fluvial e marítima. Os maranhenses, que haviam derrotado PI por 6 a 3 foram a Fortaleza 

decidir o grupo contra os cearenses, considerados vencedores, por WO, do confronto com os 

amazonenses. No dia 25 de outubro, CE derrotou MA também por 6 a 3 e se classificou para 

enfrentar o campeão do grupo 2 na próxima fase.  

Nesse grupo, também com 5 concorrentes, PB derrotou RN, em João Pessoa, por 6 a 0, 

no mesmo dia 11 de outubro em que AL bateu SE por 3 a 2 em Maceió. As duas seleções foram 

ao Recife, onde, uma semana depois, PB eliminou AL com uma goleada de 4 a 0. Os 

pernambucanos estrearam no certame, em casa, contra os paraibanos que enfrentavam seu 
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terceiro adversário. PE venceu por 4 a 1 e foi decidir com CE quem seria o adversário do 

vencedor do grupo 3, futuro oponente da equipe paulista na semifinal. A CBD programou dois 

jogos, sem possibilidade de um terceiro. Havendo empate em pontos, prorrogações até que uma 

equipe assinalasse um gol. 

No primeiro encontro, em Fortaleza, no dia 15 de novembro, um empate de 1 a 1. Na 

volta, uma semana depois, no Recife, vitória dos pernambucanos por 3 a 2. A seleção de PE 

estava classificada para decidir a vaga na semifinal, no Rio de Janeiro, contra o vencedor do 

grupo 3, como veremos, o escrete mineiro. Mas não conseguiu levantar recursos para cobrir os 

custos das passagens aéreas, segundo Nota Oficial de CBD, que tentou negociar com a empresa 

aérea Condor386, estimados em Cr$ 200.000,00 (duzentos mil cruzeiros), equivalentes a R$ 

297,629,00 (duzentos e noventa e sete mil, seiscentos e vinte e nove reais), em valores de junho 

de 2021387. Por essa razão, a Federação Pernambucana de Desportos foi considerada, pela CBD, 

“impossibilitada” de comparecer às últimas fases do torneio.  

A seleção mineira foi a beneficiada pelas desistências das entidades nordestinas. Estava 

no grupo 3, com BA, ES e RJ. Seu adversário foi o escrete fluminense, no Estádio Caio Martins, 

em Niterói. Apesar da intensa fase de treinamento dos anfitriões, MG confirmou seu status e 

venceu por 3 a 1. Com a desistência dos baianos, o escrete do ES foi considerado vencedor por 

WO e foi a Belo Horizonte decidir o primeiro lugar do grupo. Sem surpresas, MG venceu por 

3 a 1 e, com a renúncia de PE, passou para a semifinal, contra os paulistas, no Pacaembu. 

A fase semifinal teve seu início no final de novembro. Mas esteve ameaçada de ser um 

fiasco esportivo e econômico, exigindo uma negociação que durou alguns meses. Em agosto, a 

CBD enviou às federações o regulamento do CBSE 1942 com uma novidade amarga para as 

associações estaduais: a participação da entidade nacional iria aumentar de 40% para 50% das 

rendas dos jogos, sendo a metade restante dividida entre as duas entidades. O incremento das 

cotas atingiria as fases semifinal e final, ambas jogadas no sistema melhor de três.  

O Jornal dos Sports, que através da coluna Críticas e Sugestões acompanhou de perto o 

desenrolar da crise, informou ser este o segundo aumento pois a cota cobrada pela extinta FBF 

era de 30%. Em 1941, já organizado pela CBD, passou para 40% e agora seria de 50%388. A 

razão para o aumento era a necessidade de mais recursos para financiar os esportes amadores. 

 
386 Diário de Pernambuco, p. 5; Jornal dos Sports, p. 1 e 4. Edições de 24/11/1942. Disponíveis em: 
http://memoria.bn.br/. Acessos em 07/10/2021. 
387 Valores atualizados pelo IPC (SP) – FIPE, de acordo com a Calculadora do Cidadão do Banco Central. 
388 Jornal dos Sports, 05/08/1941, p. 2. Disponível em: http://memoria.bn.br/. Acesso em 02/10/2021. 
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Segundo o matutino, “de fato, o certame nacional foi, sempre, a maior fonte de recursos da 

CBD”389. Manter o compromisso de financiar o desenvolvimento das outras modalidades 

esportivas era uma das principais razões da existência da CBD como entidade eclética. O 

problema era o fato de a receita dos jogos ser, também, uma das mais importantes das 

federações.     

 A FPF emitiu uma nota comunicando o impacto negativo do aumento das contas da 

confederação no seu orçamento. Por essa razão iria diminuir o tempo de treinamento, para 

reduzir seus custos, e formar uma seleção sem a presença dos craques dos principais clubes, em 

especial os três grandes da cidade de São Paulo. A norma, em vigor desde a criação do CND, 

obrigava uma federação ou clube a participar ou ceder jogadores para uma competição da CBD 

ou internacional. Mas não havia como obrigar a escalação dos melhores jogadores; e era isso o 

que São Paulo ameaçou fazer se o regulamento não fosse revisto. Colocar em campo uma 

equipe sem os grandes astros, e ainda por cima com pouco treinamento, não atrairia público 

para o maior estádio do país, o que provocaria um inevitável fracasso financeiro. O argumento 

paulista era econômico, não técnico, o que afastava a hipótese de uma punição por parte do 

CND.  

A CBD não concordou em reduzir suas cotas, embora o Conselho Técnico da entidade 

tenha anunciado uma proposta nesse sentido390, contemplando também, nas duas fases 

decisivas do certame, as ligas que tenham participado somente na etapa preliminar. Luís Aranha 

foi a São Paulo para reunião com a direção da FPF, mas, no final agosto, a situação não havia 

mudado. Parecia uma das velhas crises dos tempos anteriores à criação do CND. Tal impressão 

foi reforçada no início de setembro, quando a CBD considerou inscritas todas as federações 

estaduais e lembrou que, pelo Decreto-Lei 3.199, as instituições eram obrigadas a participar. 

A entidade paulista confirmou sua participação no certame, mas ressaltou que essa se 

daria em função do seu caráter obrigatório. Reiterou sua intenção em contar somente com 

jogadores dos clubes do interior, em função da incapacidade de suportar os custos decorrentes 

de treinamentos e premiações391. Por seu lado, os principais clubes informaram que cederiam 

seus jogadores, se fossem convocados para o escrete, deixando clara a união da comunidade 

esportiva paulista.    

 
389 Jornal dos Sports, 19/08/1942, p. 2. Disponível em: http://memoria.bn.br/. Acesso em 02/10/2021. 
390 Correio da Manhã, 27/08/1942, p. 8. Disponível em: http://memoria.bn.br/. Acesso em 02/10/202. 
391 Jornal dos Sports, 02/09/1942, p. 1 e 4. Disponível em: http://memoria.bn.br/. Acesso em 03/10/2021. 
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Foi notável a posição do Jornal dos Sports, difundida na coluna Críticas e Sugestões. 

Em 20 de agosto, o texto sugeriu que um dos principais problemas da FPF era pagar 

gratificações altas aos jogadores, por vitórias e títulos como o de 1941. Para o periódico, “pouco 

importa argumentar que é um mal (...) gratificar excepcionalmente os jogadores. Chegará o 

tempo em que São Paulo considerará uma vitória em um Campeonato Brasileiro como produto 

de um esforço natural, obrigatório”. No dia seguinte voltaria ao tema, defendendo o argumento 

da importância de o título de campeão nacional para o futebol paulista reerguer seu prestígio 

junto aos torcedores locais. O fato de o Pacaembu proporcionar mais rendas, por sua maior 

capacidade, não era levado em conta392. Tal postura pode ter sido influenciada pela imprensa 

paulistana. O Correio Paulistano, em matéria sobre as expectativas em torno do início do 

Campeonato Paulista, destacou: “com a conquista do Campeonato Brasileiro, o futebol paulista 

voltou a ser o principal centro futebolístico do país”. Tal feito teria possibilitado novos recordes 

de público e os notáveis feitos do Corinthians, São Paulo e Palestra Itália (um pouco antes da 

mudança do nome para Palmeiras). 

A situação dos clubes, que cediam os jogadores para as seleções estaduais, recebendo 

apenas uma parcela proporcional dos salários dos atletas, não era considerada importante. Em 

vários trechos de seus artigos a respeito, o Jornal dos Sports reconheceu ser esse o principal 

motivo do pouco apoio à seleção carioca demonstrado pelos clubes da capital, mas sempre em 

tom de crítica. Os selecionados do DF e de SP entravam já nas semifinais, requisitando os 

jogadores por cerca de um mês, além de alguns dias de treinos, em geral entre as rodadas dos 

campeonatos locais. Mas esse tempo seria importante para amistosos, certamente mais rentáveis 

e importantes para ajudar a cobrir as despesas cada vez maiores das principais agremiações.  

No final de outubro, com a etapa preliminar já em andamento, a CBD aumentou a 

participação das federações nas semifinais e na final, resolvendo o problema. São Paulo, depois 

de convocar os jogadores dos clubes pequenos, voltou atrás e chamou sua força máxima, um 

grupo com Leônidas da Silva, Waldemar de Brito e a estreia de Barbosa, goleiro do Ypiranga 

e futuro craque do Vasco da Gama e da Seleção Brasileira. 

As semifinais foram disputadas no esquema melhor de três pontos, em dois jogos, ambos 

disputados nas cidades de São Paulo e do Rio de Janeiro. Ou seja, além de estarem pré-

classificados, os dois principais escretes não teriam que se deslocar. Assim, o Pacaembu 

recebeu os dois confrontos entre paulistas e mineiros, enquanto no Rio de Janeiro o Estádio das 

 
392 Jornal dos Sports, 20 e 21/08/1942, p. 2. Disponíveis em: http://memoria.bn.br/. Acesso em 03/10/2021. 
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Laranjeiras recebeu o primeiro e o de General Severiano o segundo jogo entre cariocas e 

gaúchos. O regulamento previa, ainda, que, no caso de empate em pontos após a segunda 

partida, haveria um tempo extra de 30 minutos. Caso o empate persistisse, seriam jogadas tantas 

prorrogações de 15 minutos quantas fossem necessárias, até que o gol do vencedor fosse 

assinalado. Para a série final, o critério de desempate era o mesmo. 

O DF estreou primeiro e venceu RS por 3 a 0, no dia 25 de novembro. Basicamente 

repetiu a equipe campeã no ano anterior, com destaques para Domingos, Zizinho, Pirilo e Jair 

da Rosa Pinto, este último assumindo a posição de Tim, enquanto Flávio Costa permaneceu 

como técnico.  

Já a seleção gaúcha tinha 10 jogadores do Internacional; o único titular era Vilalba, que 

não podia estar na equipe por ser argentino. O time colorado foi conhecido como Rolo 

Compressor, vencedor de oito dos dez campeonatos gaúchos da década de 1940.  No segundo 

confronto, o entrosamento gaúcho não foi suficiente para impedir a goleada de 6 a 1 a favor dos 

anfitriões. 

Em São Paulo, a disputa entre SP e MG seguiu o esperado. Sem sustos, os paulistas 

venceram o primeiro jogo, em 29 de dezembro, por 3 a 1 e golearam no segundo, três dias 

depois, por 8 a 1. Leônidas, contundido, não participou, mas foi substituído pelo artilheiro 

Milani, autor de dois gols no primeiro encontro e de quatro no segundo.  

Pelo regulamento, a fase final seria disputada numa melhor de quatro pontos, com um 

máximo de quatro jogos. Caso, ao fim da série, as equipes estivessem empatadas em pontos 

ganhos, o procedimento de desempate seria o mesmo previsto para a fase anterior.  

A disparidade entre as rendas da fase final, semifinal e preliminar era muito grande, o 

que explica o incentivo para um maior número de jogos. A revista Esporte Ilustrado393 publicou 

as rendas de todos os jogos do CBSE 1942, até o primeiro confronto da fase final. Considerando 

todas as partidas, temos394: 

 

FASE PRELIMINAR SEMIFINAL FINAL TOTAL 
JOGOS 15 4 4 23 
RENDA (Cr$) 284.690,90 245.707,40 951.248,00 1.481.646,30 
MÉDIA 18.979,39 61.426,85 237.812,00 64.419,40 
MEDIANA 17.920,00 49.689,20 235.300,00 24.421,00 

 

 
393 Esporte Ilustrado, n. 245, p. 6 e 7, de 17/12/1942.  
394 Tabela elaborada pelo autor. 
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A análise dos números demonstra que, a despeito do sucesso de público nas finais, o 

CBSE estava longe de ser equilibrado:  

• 64% do total arrecadado foi gerado nos quatro jogos finais.  

• A fase semifinal, igualmente com quatro jogos, com a presença das seleções mais 

fortes do país e disputada nos estádios de maior capacidade, não foi um sucesso 

de público. Sua mediana395 é 4,7 vezes menor do que a da etapa final. A falta de 

equilíbrio entre as equipes reduziu o interesse do público, sabedor do enorme 

favoritismo dos anfitriões. 

• Levar jogos de seleções das ligas menores para São Paulo foi um equívoco. As 

partidas RS x MT e MT x GO foram a terceira e a quarta piores da série. A renda 

de RS x SC, em Porto Alegre, foi 3,4 vezes maior do que a renda de RS x MT, 

no Pacaembu. 

• Ressalvada a possibilidade de que a nota oficial da CBD estivesse equivocada, o 

custo de transportar a delegação de PE para jogos no Rio de Janeiro e em São 

Paulo, estimado em Cr$ 200.000,00, de fato era irrecuperável.  

A fase final começou em 6 de dezembro, no Pacaembu. Num jogo pleno de lances 

marcantes, alguns polêmicos, com repercussão após o seu encerramento, São Paulo ganhou por 

3 a 1 e abriu vantagem na série. Aos 21’ do primeiro tempo, o zagueiro Agostinho cortou um 

lance com um carrinho e foi atingido por Zizinho. Retirado de campo, foi constatada a fratura 

e SP ficou com 10 homens a partir desse lance, quando o placar já era de 2 a 0 para os anfitriões. 

Após a partida, Zizinho declarou ter entrado no lance de forma “instintivamente defensiva”396e 

lastimou o desfecho do choque. Apesar do lamento, o craque foi perseguido pelos gritos da 

torcida durante o jogo e alvo de um inquérito policial, aberto por determinação do secretário de 

Segurança de São Paulo para apurar as responsabilidades do meia-direita carioca397.  

Outra jogada que marcou o confronto aconteceu aos 30 do segundo tempo, quando 

Domingos cometeu uma falta em Milani, dentro da área, quando a bola já estava dominada pelo 

goleiro carioca, Jurandir. Inconformados com a marcação do pênalti, Domingos e Jurandir 

ameaçam sair de campo, no que foram demovidos pela intervenção de Jaime. Jurandir, porém, 

 
395 A mediana expressa melhor a situação por evitar um grande intervalo entre o menor e o maior valores de uma 
série numérica. 
396 Jornal dos Sports, 08/12/1942, p. 4. Disponível em: http://memoria.bn.br/. Acesso em 07/10/2021. 
397 Diário da Noite (RJ), 10/12/1942, p. 4. Disponível em: http://memoria.bn.br/. Acesso em 07/10/2021. 
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na hora da cobrança, feita por Milani, sentou-se sobre a linha do gol, sem tentar a defesa398. A 

atitude antiesportiva dos defensores cariocas gerou protestos da audiência e da FPF, que pediu 

à CBD punição para Zizinho, Domingos e Jurandir. 

Tudo isso serviu para aumentar as atenções para o jogo da volta, em São Januário, quatro 

dias depois. A surpresa inicial foi a presença de Leônidas da Silva na delegação paulista. O 

atacante estava machucado, não havia participado no campeonato até então e Milani havia 

marcado oito dos 14 gols do escrete nos três jogos no certame. São Paulo seria bicampeão se 

ganhasse a revanche e poderia ser a última oportunidade de o Diamante ser um dos campeões. 

Sem que sua escalação fosse anunciada, Leônidas entrou no lugar de Milani sem brilhar. As 

esperanças paulistas não se concretizaram, numa partida disputada, decidida no último minuto 

com um gol de Zizinho. Depois da vitória carioca por 1 a 0, um sorteio indicou São Paulo como 

local do terceiro jogo. 

Mesmo enfrentando uma guerra de nervos provocada pelo inquérito policial e pelas 

críticas ao comportamento da equipe no primeiro jogo, o time do DF fez uma partida equilibrada 

e conseguiu um empate de 3 a 3. A escolha do juiz contribuiu para o clima e o acordo 

estipulando a escolha do árbitro pelos visitantes, de uma lista apresentada pelos mandantes, não 

vigorou. A CBD, então, indicou um árbitro mineiro, cujo desempenho foi elogiado pelos dois 

lados. Milani retornou, no lugar de Leônidas, com dois gols, ambos no primeiro tempo. Com o 

empate, as duas equipes somavam três pontos e uma finalíssima foi necessária para decidir o 

campeonato, cinco dias depois, em São Januário. A renda de Cr$ 309.648,00 foi recorde do 

torneio. 

São Paulo conseguiu o bicampeonato por 4 a 3, resultado de uma virada sensacional. DF 

vencia por 3 a 1 até os 27’ do segundo tempo, mas Lima, Cláudio e novamente Lima, aos 40’ 

marcaram os gols do título. Milani havia marcado o primeiro, na etapa inicial. O árbitro foi 

novamente o mineiro Francisco Trindade. Foi o campeonato de Milani, que barrou Leônidas e 

foi o artilheiro máximo do certame, com 11 gols em cinco jogos. 

Do lado da política esportiva, 1942 marcou o aparecimento, como dirigente, de Manuel 

do Nascimento Vargas Netto, sobrinho do presidente Getúlio Vargas, que foi eleito presidente 

da FMF. Embora não tenha tido uma atuação destacada durante os anos do dissídio, era ligado 

ao grupo de Luís Aranha e foi indicado primeiramente para a vice-presidência da federação 

 
398 O Globo, 07/12/1942, p. 2. Jornal dos Sports, 08/12/1942, p. 4. Disponível em: http://memoria.bn.br/. Acesso 
em 07/10/2021. 
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carioca por João Lyra Filho, então presidente do Botafogo e a seguir membro permanente do 

CND. Tomou posse no cargo em fevereiro de 1941 e, em outubro, assumiu, interinamente, a 

presidência da entidade durante a licença do então presidente. Gastão Soares de Moura399. Foi 

eleito, com apoio de todos os clubes, nas eleições para a diretoria, em fevereiro de 1942. Gastão 

Soares de Moura havia desistido de lutar pela reeleição e foi indicado para uma cadeira no 

Conselho Supremo da federação, no lugar de Fernando Loretti, que passou a ocupar a vice-

presidência na nova gestão400. 

Vargas Netto era advogado, poeta e cronista. Nascido no Rio Grande do Sul, morava no 

Rio de Janeiro desde o início dos anos 1930401. Após exercer, por oito anos, a presidência da 

FMF, foi membro do COB e presidente do CND. Pela sua origem e por suas ligações, pode-se 

afirmar que fez parte do grupo ligado ao governo Vargas que ascendeu ao poder político-

esportivo nos anos 1930 e se consolidou após o Estado Novo. A partir de maio de 1944 e durante 

os anos 1950, foi cronista do Jornal dos Sports, onde manteve a coluna A Crônica de Vargas 

Netto. 

 

4.8 Os primeiros questionamentos – 1943 

Getúlio Vargas Filho, o Getulinho, foi outro integrante do círculo familiar próximo ao 

presidente Vargas a entrar na política esportiva. Em janeiro de 1943, sua candidatura à 

presidência da FPF foi lançada, segundo o Diário da Noite (RJ), pelo São Paulo FC, através do 

seu presidente, Décio Pacheco Pedroso, e apoiada por “altos elementos do clube”402, como o 

conselheiro Paulo Machado de Carvalho. O Palmeiras apoiava o jornalista Mário Beni, mas a 

chapa de Vargas Filho ganhou rapidamente o apoio de Corinthians, Santos Portuguesa de 

Esportes403 e Jabaquara.  

Getúlio Vargas Filho, primo-irmão de Vargas Netto, foi eleito por unanimidade em 12 

de janeiro, com o entusiástico apoio de veículos como A Gazeta e Correio Paulistano404. A 

Gazeta Esportiva publicou na sua primeira página que o nome do filho do presidente havia sido 

lançado pelo jornal líder do grupo. A matéria destacou que o papel fundamental do novo 

 
399 Jornal dos Sports, 03/10/1941, p. 2. Disponível em: http://memoria.bn.br/. Acesso em 04/10/2021. 
400 Jornal dos Sports, 24/01/1942, p. 1 e 4.  Disponível em: http://memoria.bn.br/. Acesso em 09/10/2021. 
401 CPDOC – FGV; verbete biográfico. Disponível em: http://fgv.br/cpdoc/acervo/dicionarios/verbete-
biografico/manuel-do-nascimento-vargas. Acesso em 04/10/2021.  
402 Diário da Noite (RJ), 10/01/1943, p. 10. Disponível em: http://memoria.bn.br/. Acesso em 08/10/2021. 
403 Nome da Portuguesa de Desportos na época. 
404 Correio Paulistano, 16/01/1942, p. 1. Disponível em: http://memoria.bn.br/. Acesso em 08/10/2021.    
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presidente seria o de “campeão da unidade esportiva bandeirante”. Ressaltou a relevância da 

“simpatia absoluta e espontânea que esse nome desfruta nos meios esportivos e sociais do 

país”405. O ambiente entre os principais clubes paulistas era de divisão, mas seu nome teve a 

rápida capacidade de uni-los406.    

O engajamento da corporação jornalística paulistana foi registrado pelo carioca Diário 

da Noite ao repercutir matéria do congênere paulistano sobre o novo dirigente líder do futebol 

de São Paulo, publicada por ocasião da posse da nova diretoria da FPF. Para o redator, 

provavelmente Tomás Mazzoni, “essa eleição de Getúlio Vargas Filho tem o sentido – sejamos 

sinceros – da reação de uma revolta. Porque afinal de contas, em matéria de futebol, estamos 

fartos de ser macetados pelo Rio”407. Sua liderança seria capaz de fazer a voz de São Paulo ser 

ouvida, respeitada e, principalmente, acatada novamente. E sua proximidade com o círculo 

íntimo do poder no Estado Novo garantia, no entender dos seus articuladores, tal condição.  

As expectativas dos meios esportivos paulistas com a nova liderança seriam testadas já 

na semana seguinte em uma reunião na CBD para tratar da sucessão de Luís Aranha. Com o 

mandato no final, o dirigente comunicou não desejar um novo período na presidência da 

entidade e articulava a candidatura de Rivadávia Corrêa Meyer para o cargo, em eleição a ser 

realizada naquele mesmo mês. O delegado de São Paulo comunicou ao então presidente que, 

embora apoiasse a iniciativa, a FPF gostaria de aprofundar os entendimentos a respeito da 

formação da chapa. Tais conversas seriam conduzidas pelo novo presidente que, entretanto, 

manifestou apoio à chapa oficial na véspera da eleição408.  

Getúlio Vargas Filho nasceu em agosto de 1919409, e tinha, portanto, 23 anos naquele 

momento. Agrônomo e engenheiro químico, formado pela universidade John Hopkins, retornou 

dos Estados Unidos no final de 1940, já com a saúde abalada (NETO, 2013, p. 390). Superou 

uma primeira crise no Rio de Janeiro, serviu ao Exército e mudou-se para São Paulo, onde 

trabalhava na empresa Nitro Química quando seu nome foi articulado para presidir a associação 

do futebol paulista. A doença, possivelmente poliomielite, voltou a se manifestar no dia da sua 

posse, segundo o Jornal dos Sports, e, dessa vez, não foi superada. O caçula da família Vargas 

 
405 A Gazeta Esportiva, 11/01/1943, n. 903, p. 1.     
406 Jornal dos Sports, 22/01/1943, p. 2, coluna Críticas e Sugestões. Disponível em: http://memoria.bn.br/. Acesso 
em 08/10/2021.    
407 Diário da Noite, 21/01/1943, p. 6 e 7. . Disponível em: http://memoria.bn.br/. Acesso em 08/10/2021 
408 Jornal dos Sports, 26/01/1943, p. 1 e 4. Disponível em: http://memoria.bn.br/. Acesso em 10/10/2021.     
409 Jornal dos Sports, 03/02/1943, p. 1. Disponível em: http://memoria.bn.br/. Acesso em 10/10/2021.      
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faleceu em 2 de fevereiro de 1943, assistido por seus inconsoláveis familiares (NETO, 2013, p. 

427). 

Foi sucedido por Antônio Carlos Guimarães, amigo do falecido presidente e por ele 

indicado para ser secretário da FPF durante sua curta gestão. Mario Filho (2003, p. 254) anotou 

que Guimarães havia sido “escolhido a dedo para contrabalançar, como amigo de Getulinho, a 

posição de Vargas Netto como sobrinho querido de Getúlio Vargas”. Assim, o objetivo político 

de influenciar as decisões do campo esportivo nacional seria mais facilmente atingido. 

Na CBD, Rivadávia Corrêa Meyer foi eleito presidente. Liderava uma diretoria com 

nomes de destaque como José Lins do Rego, secretário-geral, e José Maria Castello Branco, 

presidente do Conselho Técnico de Futebol. No CND, João Lyra Filho assumiu sua presidência. 

Consolidava-se o grupo de dirigentes ligado ao governo de Getúlio Vargas desde o seu início. 

Luís Aranha não voltaria a ocupar cargos políticos no campo esportivo. 

O certame nacional desencadeou-se entre outubro e dezembro. Como nas edições 

anteriores, DF e SP foram pré-qualificados para a fase semifinal. As 19 seleções restantes foram 

divididas em quatro grupos, cujos vencedores se enfrentariam, na fase de quartas de final para 

definição dos dois semifinalistas restantes. O novo regulamento estabelecia disputas em melhor 

de três pontos, em dois jogos, já na fase preliminar. Em caso de empate em pontos, uma 

prorrogação de 30 minutos; persistindo o empate, tempos extras de 15 minutos, encerrando-se 

a partida na marcação do primeiro gol.  

No Grupo 1 (Norte), AM, CE, MA, PA e PI. O empate em pontos aconteceu logo no 

primeiro confronto entre PA e AM, em Belém. AM venceu o primeiro, em 3 de outubro, por 2 

a 0 e PA devolveu o placar na revanche. A prorrogação foi interrompida depois de 15 minutos, 

sem gols, por falta de luz natural. As duas federações solicitaram um novo jogo, mas a CBD 

determinou somente a sequência do tempo extra. Uma semana depois, em 17 de outubro, PA 

venceu os 15 minutos restantes por 1 a 0 e se classificou. 

Também em 3 e 10 de outubro, em São Luiz, MA venceu PI por 10 a 3 e 3 a 1. A seguir, 

maranhenses e paraenses foram a Fortaleza para decidir o grupo em encontros eliminatórios 

contra os cearenses. Em 24 e 28 de outubro, CE eliminou MA com duas vitórias de 3 a 0 e 5x0. 

Para fechar a zona, os cearenses derrotaram os paraenses por 2 a 0 e 3 a 0, avançando para a 

próxima etapa.  

No Grupo 2 (Nordeste), estavam AL, BA, PB, PE, SE e RN. No primeiro desafio, em 

Aracaju, SE eliminou AL com uma goleada de 5 a 1 e um empate sem gols. Em Natal, no outro  
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cruzamento, os resultados RN 5 x 2 PB e PB 3 x 2 RN provocaram o tempo extra que terminou 

com um empate de 1 a 1. Na segunda prorrogação, RN marcou primeiro e ganhou o direito de 

enfrentar os pernambucanos em Recife. 

Em 17 e 20 de outubro, na capital pernambucana, com duas goleadas de 8 a 1 e 6 a 2, 

PE eliminou o escrete potiguar. Em Salvador, o selecionado local teve mais dificuldades, mas 

passou pelo sergipano com uma vitória de 3 a 1 e um empate de 2 a 2.  

A decisão do grupo aconteceu, de fato, no esquema ida e volta. A primeira partida, em 

31 de outubro, foi no Recife, com a vitória dos locais por 3 a 1. Na volta, em Salvador, BA 

venceu por 3 a 0, forçando a prorrogação para definição do ganhador. Nesta, uma nova vitória 

do escrete baiano, por 1 a 0, lhe deu a passagem para a quarta de final. 

No Grupo 3 (Sudeste) estavam ES, MG e RJ, da região Sudeste, e MT, da Centro-oeste. 

E a entidade do estado mais desfavorecido, MT, deveria custear as passagens para os encontros 

contra os capixabas, em Vitória. Com dificuldades para cobrir os custos da viagem, MT desistiu 

de participar410. Dessa forma, o primeiro desafio foi entre ES e RJ. Na primeira partida, em 

Vitória, um empate de 1 a 1; na volta, em Niterói, o escrete fluminense venceu por 2 a 1. 

No cruzamento final do grupo, em 14 de novembro, uma surpresa em Belo Horizonte, 

com a goleada de 5 a 0 que RJ aplicou sobre MG. Na volta, em Niterói, uma semana depois, o 

selecionado local segurou o empate por um gol e foi para a quarta de final. 

No Grupo 4 (Sul) estavam PR, SC, RS e GO, da região Centro-oeste, mas com recursos 

para custear a viagem da delegação a Florianópolis. Com duas vitórias, por 2 a 0 e 4 a 1, os 

catarinenses se classificaram para enfrentar os gaúchos, os dois jogos em Porto Alegre, em 31 

de outubro e 3 de novembro. O escrete anfitrião não teve problemas e passou para a decisão da 

região com triunfos de 3 a 0 e 6 a 2. No último cruzamento, em 7 e 14 de novembro, RS venceu 

PR por 2 a 1, em Porto Alegre, mas perdeu a revanche, em Curitiba, por 3 a 1. Na necessária 

prorrogação, RS venceu por 1 a 0 e foi o campeão do grupo. 

No domingo, 31 de outubro, a Rádio Mayrink Veiga, do Rio de Janeiro, anunciou a 

“primeira transmissão direta”411 de Porto Alegre para o Rio de Janeiro. O encontro entre RS e 

SC seria narrado por Oduvaldo Cozzi, diretamente da capital gaúcha, e tinha como público-

alvo as colônias de ambos os estados que viviam na capital federal. O evento seria 

 
410 Jornal dos Sports, 14/10/1943, p. 1 e 3. Disponível em: http://memoria.bn.br/. Acesso em 08/10/2021.  
411 Jornal dos Sports, 31/10/1943, p. 7. Disponível em: http://memoria.bn.br/. Acesso em 09/10/2021. 
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complementado com informações, em tempo real, sobre o andamento de ES x RJ, em Vitória; 

CE x PA, em Fortaleza; e PE x BA, em Recife.  

O chaveamento da etapa seguinte, equivalente às quartas de final, colocou BA e RS em 

São Paulo e RJ contra CE no Rio de Janeiro. Na capital paulista, sempre no Pacaembu, os 

baianos surpreenderam e derrotaram os gaúchos, em 21 de novembro, por 3 a 0. RS se reabilitou  

e venceu a revanche por 3 a 1, levando a disputa para a prorrogação. A vitória por 1 a 0 nos 30 

minutos levou o escrete gaúcho à semifinal contra os paulistas, no mesmo Pacaembu. O gol da 

vitória foi conquistado no final da prorrogação e gerou muita reclamações dos baianos. 

Reiniciado o jogo, um conjunto de jogadas violentas acabou em uma briga generalizada entre 

os jogadores. Uma trégua durou o tempo necessário ao encerramento da partida e à volta da 

troca de socos, interrompida com a ação da polícia412. A renda de Cr$ 106.056,00 foi 

considerada muito boa, equivalente à obtida na semifinal do ano anterior entre paulistas e 

mineiros.  

Na outra semifinal, no Rio de Janeiro, a seleção fluminense, que mais uma vez recebeu 

apoio do governo estadual, derrotou duas vezes a do CE. A primeira, por 2 a 1, em 28 de 

novembro, no estádio de General Severiano; a segunda nas Laranjeiras, por 3 a 2. Era dirigida 

por Carlito Rocha, ex-jogador, técnico e diretor de futebol do Botafogo, cargo que exerceu, 

também, na CBD. O suporte oficial contribuiu para mobilizar clubes, imprensa e atletas, dando 

ao treinador tempo para montar uma equipe competitiva, na qual se destacavam o goleiro 

Oswaldo e o médio Negrinhão, ambos futuros jogadores do Botafogo. O selecionado do RJ 

faria sua melhor campanha desde 1924, quando também foi semifinalista. 

Os campeonatos estaduais do DF e de SP terminaram do início de outubro. No Carioca, 

o Flamengo foi bicampeão, enquanto no Paulista o São Paulo abriu uma fase de supremacia e 

conquistou seu primeiro título com Leônidas. Daí até o final do ano, os clubes disputaram 

alguns amistosos sem expressão e cederam, no princípio de novembro, seus melhores para as 

seleções estaduais. Todas as atenções se voltaram para a fase de quartas de final do CBSE, 

jogada em São Paulo e no Rio de Janeiro, e pra os treinos dos dois principais selecionados. 

Mesmo ainda nos primeiros tempos do profissionalismo, as consequências econômicas 

de um período de mais de dois meses sem receitas expressivas de bilheteria eram sentidas. O 

ambiente oficial, comandado pela CBD e apoiado nas resoluções do CND, era amplamente 

favorável ao CBSE e a imprensa dava uma importante colaboração. No final de novembro, o 

 
412 Correio Paulistano, 30/11/1943, p. 8 e 9. Disponível em: http://memoria.bn.br/. Acesso em 10/10/2021.  
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Jornal dos Sports publicou na coluna Críticas e Sugestões413 que “a torcida deve esquecer um 

pouco seus clubes para pensar mais no escrete”. Tal apelo era justificado pelo fato de que clubes 

e torcedores da cidade do Rio de Janeiro evitavam um apoio irrestrito ao selecionado carioca, 

o que gerava queixas do jornal. Para o autor do texto, “até 22 de dezembro deve existir apenas 

o escrete”. 

Dias antes da estreia da seleção da cidade nas semifinais contra o escrete fluminense, o  

jornal414, na mesma Críticas e Sugestões, voltou ao tema para ressaltar a finalidade do CBSE: 

“a melhor oportunidade para um intercâmbio real e eficiente entre as mais distantes regiões”, 

algo impossível de se alcançar se dependesse “somente das iniciativas dos clubes ou das 

próprias entidades regionais”. Além disso, mas igualmente importante, o torneio era a única 

relevante fonte de receitas da CBD para financiar os esportes amadores sob sua 

responsabilidade. Mas, nos tempos de construção de uma integração nacional, o texto 

recomendava que “a rivalidade entre regiões não deve atingir a finalidade desportiva do 

Campeonato Brasileiro”, título do dia da coluna. As discordâncias e articulações de bastidores 

entre as duas principais federações contribuíam para a formação do eterno clima de 

antagonismo entre as sociedades carioca e paulista, o que prejudicava as iniciativas de disciplina 

criadas pelos órgãos reguladores e administradores do esporte brasileiro. 

Medidas de disciplina eram, também, prioridade para as comissões técnicas dos dois 

grandes selecionados. Vargas Netto, na presidência da FMF e disposto a fazer o máximo para 

recuperar o título depois da frustração da virada paulista na finalíssima de 1942, criou um grupo 

de auxiliares encarregados de zelar pela disciplina fora de campo. A tarefa dos membros era 

correr os bares e cafés do centro da cidade a procura de jogadores selecionados que estivessem, 

a seu juízo, abusando nas horas de folga. Em 1943, quando o Brasil estava do lado aliado contra 

o Eixo, o grupo foi apelidado, pelo próprio dirigente, de Gestapo (RODRIGUES FILHO, 2003, 

p. 252). Domingos foi surpreendido, em uma ronda de fiscalização, em um café no Centro do 

Rio de Janeiro e cortado do grupo por indisciplina; posteriormente pediu desculpas e foi 

reintegrado415. Mas Carreiro, punido e desligado pela mesma razão, não retornou. Ao analisar 

o episódio a coluna Críticas e Sugestões, o Jornal dos Sports defendeu que o escrete só deveria 

convocar “jogadores que, realmente, queiram defendê-lo”. Alertou também para “os perigos da 

 
413 Jornal dos Sports, 21/11/1943, p. 2. Disponível em: http://memoria.bn.br/. Acesso em 10/10/2021. 
414 Jornal dos Sports, 01/12/1943, p. 2. Disponível em: http://memoria.bn.br/. Acesso em 10/10/2021. 
415 Jornal dos Sports, 28/11/1943, p 1, 2 e 6. Disponível em: http://memoria.bn.br/. Acesso em 10/10/2021.  
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liberdade”, apontando como um erro dos dirigentes considerar os atletas profissionais 

responsáveis o suficiente para evitar os excessos fora de campo. 

Zizinho foi outro jogador cortado do grupo carioca por alegadas indisciplinas, não 

explicadas. No seu caso, é provável que sua condenação a dois meses e 20 dias de prisão, por 

ter sido considerado culpado pelo incidente com Agostinho, na final de 1942, tenha contribuído, 

para evitar um clima de guerra nas fases finais que se aproximavam. 

No final de 1943, com o Estado Novo no auge, Mario Filho e Tomás Mazzoni, 

importantes jornalistas das duas principais cidades do país, demonstravam, nos artigos e pautas 

dos seus jornais, uma completa identidade com a política governamental para os esportes. Mario 

Filho era um pouco mais moderado no apoio, enquanto Mazzoni, há tempos não escondia seus 

pensamentos a respeito, expressos no livro que publicou em 1941, O Esporte a Serviço da 

Pátria (MAZZONI, 1941). Vale citar um trecho do artigo por ele escrito para o diário O Correio 

da Noite, do Rio de Janeiro, no qual destacou que “o Estado Novo criará esse regime ideal” 

para atingir “um único objetivo: o de disciplinar e fortalecer, mental e fisicamente, a nossa 

mocidade” (MAZZONI, 1941, p. 94 e 95). O controle exercido pelo DIP sobre todos os órgãos 

de imprensa deve ser lembrado como um fator que impedia a livre circulação de ideias, mas a 

defesa das ações disciplinares sobre jogadores e integrantes dos clubes não era recente.  

Em 5 e 8 de dezembro foram disputadas as duas semifinais. São Paulo ressentia-se da 

ausência de Milani, seu principal artilheiro nos últimos anos, impossibilitado por uma contusão 

no tórax. Seu substituto era o craque Leônidas, de forma que foi uma ausência lamentada, mas 

não muito. No Pacaembu, os gaúchos chegaram a empatar por três gols aos 15 do segundo 

tempo, mas os paulistas marcaram mais duas vezes e fecharam o placar de 5 a 3. No Rio de 

Janeiro, em General Severiano, a seleção da FMF venceu por 3 a 0, com três gols de Perácio. 

A diferença entre as rendas, Cr$ 226.025,00 no Pacaembu e Cr$ 96.957,00 em General 

Severiano, demonstrava a importância da capacidade de público para as economias locais. 

Nas revanches, mais duas vitórias dos anfitriões, as duas por goleadas: SP 5 x 0 RS e 

DF 4 x 0 RJ. Vale registrar as críticas ao mal comportamento da seleção fluminense, no estádio 

das Laranjeiras, que teria abusado das faltas no segundo tempo, quando sentiu ser inevitável a 

derrota. O excesso de jogadas bruscas sem punição por parte da arbitragem, teriam sido 11 

faltas em 15 minutos, segundo O Globo, gerou revolta da torcida. Preocupada com o clima, a 

“autoridade policial presente”, o comissário Coutinho, foi ao campo e advertiu o árbitro, 



 
 

215 

 

“responsabilizando-o pelas consequências do jogo violento”. Segundo o jornal416, depois da 

bronca policial, o juiz foi mais rigoroso com os jogadores faltosos. 

    A fase final tinha um novo, e inédito, pelo menos no Brasil, formato. A disputa 

aconteceria em duas séries de duas partidas, cada uma delas disputada em uma cidade. Após o 

segundo confronto, ocorrendo um empate em pontos, seria aplicado o regulamento até então 

vigente, ou seja, uma prorrogação de 30 minutos e, em caso de empate, novos tempos extras de 

15 minutos até a marcação de um gol, quando o jogo seria encerrado. Seria campeão o 

selecionado que vencesse as duas séries; caso cada seleção vencesse uma série, haveria uma 

finalíssima, cujo local seria sorteado. No caso de empate nessa quinta partida, os critérios de 

desempate explicados acima seriam aplicados. Como já vimos, a fase final era responsável pela 

maior parte das receitas geradas no torneio. O novo sistema  afastou a hipótese de o campeonato 

ser resolvido em dois confrontos, garantindo-se pelo menos quatro. 

E foi o que aconteceu. A série começou no Pacaembu e São Paulo saiu na frente ao 

conquistar a primeira série com duas vitórias por 3 a 1 e 3 a 2, as duas de virada. Luizinho, que 

marcou três dos seis gols paulistas, incluindo o da vitória no segundo encontro, foi o principal 

nome. Os paulistas garantiram, na pior das hipóteses, uma finalíssima. A arbitragem, para todas 

as partidas, ficou a cargo de dois árbitros uruguaios, contratados pela CBD exclusivamente para 

as finais, em função da falta de acordo entre a FMF e a FPF a respeito dos possíveis juízes 

brasileiros. 

Na série disputada no Rio de Janeiro, sempre em São Januário, a situação se inverteu. 

No primeiro confronto, em 19 de dezembro, uma vitória fácil, beirando a goleada, por 3 a 0. 

No segundo, quatro dias depois, a goleada por 6 a 1. Leônidas abriu o placar, mas, a partir daí, 

o domínio carioca foi total. Mario Filho (2003, p. 254) o chamou de “jogo do chega”, pois 

“quando os cariocas marcaram o sexto gol (...) a multidão, sem aviso prévio, como comandada 

por uma ordem inaudível, prorrompeu num chega: chega!”  

A atitude da torcida foi também ressaltada nas matérias do Jornal dos Sports e de O 

Globo417. As mesmas reportagens registraram também a presença de uma torcida organizada, 

sob a direção de Ary Barroso e com uma banda do Instituto Profissional Quinze de Novembro. 

Outro lance digno de nota foi a forma com que o meia-direita Lelé cobrou o pênalti que originou 

o quarto gol carioca. As edições dos jornais citados informaram o ineditismo da cobrança, 

 
416 O Globo, 09/12/1943, p. 8. 
417 O Globo, p. 16; Jornal dos Sports, p. 4, de 24/12/1943.  
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conforme descrito por O Globo: Lelé “cobrou de maneira inteligente e inédita, enganando 

Oberdan que se atirou para a direita, certo de que o atacante (...) lançaria forte ‘shoot’ naquela 

direção, enquanto Lelé mandava a bola calmamente para o lado esquerdo”. João Pinto, atacante 

do São Cristóvão foi o artilheiro da partida, com quatro gols. Seria também o artilheiro do 

torneio, com seis gols. 

Esse jogo, sem dúvida, foi um dos mais marcantes da história dos confrontos entre as 

seleções dos dois mais importantes centros do futebol brasileiro. Ao seu final, São Januário foi 

sorteado para ser o palco da finalíssima, a ser disputada depois do Natal.  

Com uma renda de Cr$ 384.740,00, recorde para jogos do CBSE, a seleção carioca 

derrotou a paulista por 2 a 1 e recuperou o título brasileiro. 

 

4.9 O bicampeonato do DF – 1944  

A tabela da edição de 1944 do CBSE foi semelhante a do ano anterior. As seleções 

carioca e paulista estavam pré-classificadas para a fase semifinal. As 19 restantes foram 

distribuídas em quatro grupos, com uma diferença na alocação dos escretes de GO e MT no 

grupo Sul. Também permaneceu o formato de melhor de três pontos em dois jogos, para as 

fases preliminar, quartas de final e semifinais, com prorrogação no caso de empate por pontos. 

O campeonato começou em 17 de setembro. No grupo 1, Norte, PA eliminou AM com 

duas vitórias de 1 a 0, em Manaus, e 3 a 1, na volta, em Belém. Da mesma forma, MA venceu 

PI, em Teresina e em São Luís, por 3 a 0 e 5 a 0, e avançou. Os maranhenses receberam, em 

outubro, a seleção cearense, num confronto mais equilibrado. MA 2 x 0 CE, em São Luís, e CE 

2 x 0 MA, em Fortaleza provocaram uma prorrogação. CE voltou a fazer 2 a 0 e prosseguiu 

para decidir o grupo contra os paraenses. Em 15 de outubro, em Belém, os anfitriões venceram 

por 4 a 1, numa partida interrompida pela chuva e concluída no dia seguinte. Na revanche, em 

Fortaleza, foi a vez do escrete cearense golear por 4 a 0 e levar a decisão para a prorrogação. 

Mais uma vez, CE fez 2 a 0 e, campeão do grupo, se classificou para as quartas de final. 

No grupo 2, Nordeste, os resultados foram os seguintes: 

RN 8 x 3 PB, em Natal. PB 3 x 5 RN, em João Pessoa. 

AL 2 x 4 SE, em Maceió. A Federação Alagoana não foi ao encontro da volta em 

Aracaju, alegando que vários de seus jogadores não conseguiram dispensas do serviço militar. 

Assim, os sergipanos se classificaram para enfrentarem os baianos em Salvador. 

RN 0 x 5 PE, em Recife. PE 5 x 0 RN, novamente em Recife. 
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SE 1 x 2 BA e BA 5 x 0 SE, os dois confrontos em Salvador. 

BA 2 x 2 PE, em Salvador. PE 9 x 1 BA, no Recife. O árbitro das duas partidas decisivas 

foi o paulista João Etzel. O público, estimado, para a decisão do grupo, no estádio da Ilha do 

Retiro, foi de 30.000 espectadores, com uma renda de Cr$ 95.000,00, recorde estadual. Sem 

encontrar lugar nas arquibancadas ou gerais, muitos assistentes invadiram a pista de atletismo 

ao lado do campo. A polícia foi chamada para retirar o excesso de torcedores e disparou tiros 

para alto. Segundo o Diário de Pernambuco “o povo deitou-se na grama com se um ataque 

aéreo estivesse sendo realizado”418. Se o suposto bombardeio não fez vítimas, a queda quase 

total de uma árvore que acomodava várias pessoas causou feridos, transportados para o Pronto 

Socorro local. A superlotação, a atenção dos veículos de comunicação de Recife e de outras 

capitais nordestinas e a presença de representantes das federações de estados vizinhos 

demonstram a importância adquirida pelo CBSE nos diversos centros de futebol do país. A 

perspectiva de ser “o campeão brasileiro do Norte”, nas palavras do jornal, era o suficiente para 

despertar o sentimento de identidade regional. A seleção estadual, com uma acachapante 

goleada, resgatava o orgulho pernambucano de ter o melhor futebol da região. 

No Grupo 3, Sudeste, estavam somente três seleções, ES, MG e RJ. Inicialmente, a 

tabela programou o cruzamento de capixabas e fluminenses, cujo vencedor enfrentaria MG 

pelos direito de avançar às quartas de final. Entretanto, a Federação Fluminense argumentou 

que, tendo sido a vencedora do grupo na última edição do campeonato, merecia a posição de 

esperar o vencedor do confronto entre os outros dois escretes. A CBD concordou e mudou a 

tabela. Assim, os resultados do grupo foram:  

ES 0 x 4 MG, em Vitória. MG 4 x 2 ES, em Belo Horizonte. 

RJ 0 x 2 MG, em Niterói. MG 2 x 1 RJ, em Belo Horizonte. 

No grupo 4, Centro – Sul, estavam as federações goiana e mato-grossense, mas foram 

escaladas para jogarem entre si em São Paulo, no Pacaembu. As rendas foram fracas, apesar 

dos esforços das duas delegações em mobilizarem a torcida. Os resultados foram:  

GO 7 x 1 MT; MT 1 x 3 GO. 

SC 5 x 0 GO e GO 2 x 5 SC, ambos os confrontos em Florianópolis. 

PR 2 x 1 SC e SC 1 x 2 PR, ambos os jogos em Curitiba. 

RS 4 x 0 PR, em Porto Alegre; PR 0 x 0 RS, em Curitiba. A seleção gaúcha avançou 

para as quartas de final. 

 
418 Diário de Pernambuco, 24/10/1944, p. 7 e 8. Disponível em: http://memoria.bn.br/. Acesso em 11/10/2021. 
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Nessa fase, o confronto que definiu o adversário dos cariocas foi realizado no Rio de 

Janeiro e, da mesma forma, no Pacaembu jogaram os possíveis adversários da seleção paulista. 

Os resultados foram: 

MG 3 x 1 CE, em General Severiano, no Rio de Janeiro. 

MG 3 x 2 CE, no estádio das Laranjeiras, no Rio de Janeiro. 

RS 1 x 2 PE, no Pacaembu, em São Paulo 

RS 6 x 4 PE, no Pacaembu. Na prorrogação, os gaúchos venceram por 3 a 0. 

Para as semifinais, a CBD buscou reduzir a vantagem habitual das duas principais 

federações, cujas equipes jogavam em casa os dois encontros. Mas, em vez de indicar Belo 

Horizonte como a sede do confronto de ida entre MG e DF, indicou São Paulo como “casa” dos 

mineiros. Estes, além de não jogarem em casa, foram obrigados a mais uma viagem, agora para 

a capital paulista. O mesmo ocorreu com os pernambucanos; depois de se classificarem em São 

Paulo, tiveram que viajar ao Rio de Janeiro para enfrentar os paulistas. Nas partidas de volta, 

DF e SP enfrentaram MG e PE nas suas cidades. A série começou em 19 de novembro; como, 

quase, sempre, paulistas e cariocas se classificaram para a fase final, mas com alguma surpresa: 

MG 0 x 4 DF, no Pacaembu, com renda de Cr$ 130.894,00. Na seleção mineira estavam 

Gérson dos Santos e Juvenal, futuros jogadores do Botafogo, e Orlando Fantoni, que viria a ter 

sólida carreira como técnico. No time carioca, estrearam o médio Danilo e o atacante Heleno 

de Freitas. Ademir Menezes atuava pela primeira vez pelo DF, depois de brilhar no escrete 

pernambucano. 

Na outra semifinal, no estádio das Laranjeiras, o selecionado gaúcho surpreendeu e 

derrotou o paulista por 2 a 1. Foi a segunda vitória de RS sobre SP na história do CBSE, a 

primeira desde 1936. A equipe paulista, dirigida por Vicente Feola, havia se preparado com 

afinco e tinha Leônidas e Domingos, que havia naquele ano se transferido para o Corinthians. 

A renda de Cr$ 137.593,00 foi superior à verificada no Pacaembu, no mesmo dia e horário. No 

Rio de Janeiro, capital federal, moravam muitos gaúchos e paulistas ligados, principalmente, 

ao serviço público federal, o que explica a capacidade de arrecadar uma quantia maior, mesmo 

em um estádio de menor lotação. 

No returno, com as principais seleções jogando em casa, não houve imprevistos: 

DF 2 x 1 MG, em General Severiano. A renda de Cr$ 83.418,00 foi menor do que a do 

jogo entre SP e RS. A seleção local atraiu menos público, mesmo num domingo, do que as duas 

visitantes. Certamente, o fato de DF ter praticamente resolvido a classificação com os 4 a 0 no 



 
 

219 

 

primeiro jogo, precisando somente do empate para seguir adiante, deu uma aparência de 

confronto resolvido, o que serviu para desestimular a audiência. Na outra semifinal, SP 5 x 0 

RS, no Pacaembu. Na prorrogação, SP fez mais três gols e se classificou para a fase final. Muito 

boa a renda de Cr$ 317.946,00.  

Para as finais, o regulamento do ano anterior, que determinava a realização de duas 

séries de duas partidas, foi mantido. A única diferença foi iniciar a disputa no Rio de Janeiro. 

A fórmula gerou críticas de alguns veículos, como o Diário da Noite419, que chamou a atenção 

para a possibilidade de uma equipe ser campeã com menos vitórias do que a vice-campeã. A 

equipe, digamos, I poderia ganhar os dois primeiros encontros e vencer a primeira série; a 

seguir, venceria a primeira partida da segunda série, alcançando três vitórias. A equipe II 

ganharia o segundo jogo e sua prorrogação, sagrando-se vencedora da segunda série; e ganharia 

também a finalíssima, sendo, então, campeã do torneio com duas vitórias, mais a prorrogação, 

enquanto a equipe I teria três vitórias. É verdade que a prorrogação tinha o peso de uma vitória, 

mas, sem dúvida, era um método inusitado para possibilitar o máximo de jogos possíveis entre 

os dois times, proporcionando uma maior arrecadação. 

A semifinal contra os mineiros havia sido disputada e desfalcou o DF, para o primeiro 

confronto contra SP, de importantes jogadores como Zizinho, Heleno e Ademir. Com um 

empate de 1 x 1 e uma vitória de 3 x 1, ambos jogados em São Januário, o DF conquistou a 

primeira série. 

A segunda, com jogos realizados no Pacaembu, foi dos anfitriões, com duas vitórias por 

3 a 1 e 4 a 3. Domingos não havia jogado bem no segundo encontro no Rio de Janeiro, foi muito 

criticado pela imprensa e perdeu de vez a posição. As rendas voltaram a ser excelentes e um 

recorde para CBSE de Cr$ 565.638,00 foi alcançado na segunda partida. No segundo jogo, SP 

abriu 4 a 0, mas o DF reagiu no fim do primeiro e no segundo tempo. Foi o suficiente para ser 

saudado pela crônica esportiva420. O otimismo carioca foi completado quando, após o jogo, o 

estádio de São Januário foi sorteado como sede da finalíssima. 

Mas a seleção carioca correspondeu e venceu por 3 a 1. Mais uma vez, a delegação 

paulista atrasou o início do jogo para escapar do calor, mas desta vez contou com a tolerância 

da direção da CBD, o que gerou protestos dos dirigentes anfitriões. A renda de Cr$ 293.791,00 

foi considerada decepcionante, embora o estádio do Vasco da Gama estivesse lotado, o que 

 
419 Diário da Noite, 02/12/1944, p. 4 e 5. Disponível em: http://memoria.bn.br/. Acesso em 11/10/2021.  
420 O Globo, p. 1; Jornal dos Sports, p. 1, de 15/12/1944. Disponível em: http://memoria.bn.br/. Acesso em 
11/10/2021. 
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provocou em O Globo421 a suspeita de “invasão ou venda de ingressos falsos”. Mas a renda foi 

similar à de jogos anteriores na cidade. Na verdade, faltava ao Rio de Janeiro um estádio capaz 

de absorver o intenso interesse popular nas já tradicionais finais do CBSE contra São Paulo. 

Os detalhes da finalíssima poderiam ser vistos, ou revistos, no cinema. Um programa 

especial do cinejornal Esporte em Marcha entrou em cartaz na segunda-feira, 18 de dezembro, 

dia seguinte ao da partida. Produzido por Milton Rodrigues para a Cinédia, uma das maiores 

produtoras e distribuidoras brasileiras da época, o cinejornal era anunciado como uma atração 

à parte do cine Cineac Trianon, onde foi exibido com exclusividade. O informativo sobre o 

filme destacava os detalhes que poderiam ser vistos, como: 

Os três tentos cariocas, inclusive o mais sensacional, de Ademir; o gol de honra 
dos bandeirantes, feito por Leônidas. O delírio da torcida, milhares de lenços 
acenando são cenas que a câmera mágica de O Esporte em Marcha focalizou. A 
pergunta se o juiz foi ou não complacente para com os bandeirantes é respondida 
com a imparcialidade inhumana da câmera.422   

 

O calendário inviabiliza o campeonato em 1945 

Num período em que a seleção brasileira, em função da II Guerra Mundial, se reuniu 

poucas vezes, as seleções estaduais, especialmente de São Paulo e do Distrito Federal, eram as 

responsáveis pelos desafios futebolísticos mais importantes. A mobilização popular, como a 

ocorrida em Pernambuco por ocasião da vitória sobre os baianos e a conquista da supremacia 

nordestina, desaguava na identificação com a seleção do estado, ou melhor, da capital do estado 

ou do Distrito Federal, no caso do Rio de Janeiro.  

Mas, para 1945, o fim quase certo das hostilidades e a volta da normalidade nos 

transportes trouxe de volta o calendário da seleção brasileira, a começar pelo Sul-Americano 

Extra a ser organizado no Chile. Os melhores jogadores do CBSE 1944 estavam lá, com 

destaque para a linha atacante formada pelo gaúcho Tesourinha e os cariocas Zizinho, Heleno, 

Jair da Rosa Pinto e Ademir. Os problemas de faltas de datas para atender às demandas dos 

clubes e das federações e da CBD não apresentaram soluções viáveis. O Sul-Americano Extra 

foi disputado de 21 de janeiro a 28 de fevereiro de 1945. Em dezembro, nas datas usualmente 

utilizadas para o CBSE, a seleção brasileira enfrentou a argentina, pela Copa Roca. A CBD 

 
421 O Globo, 15/12/1944, p. 8. 
422 Jornal dos Sports, 19/12/1944, p. 6. Disponível em: http://memoria.bn.br/. Acesso em 11/10/2021. 
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pensou em realizar o torneio antes do início dos estaduais em julho, ocupando datas destinadas 

aos amistosos pelos clubes, mas não levou a ideia adiante. 

Do ponto de vista econômico, o relatório de atividades da CBD, relativo ao ano de 1944, 

publicado no Jornal dos Sports423, reportou uma saudável situação nas contas da confederação. 

O superavit do ano foi de Cr$ 773.494,00 e o fundo de reserva totalizava Cr$ 1.193.689,30. A 

entidade havia alocado Cr$ 383.287,00 na realização de cinco campeonatos brasileiros das 

modalidades de juvenil de natação; natação, saltos e water polo; ciclismo; voleibol e atletismo.  

Mas as federações estaduais tiveram perdas financeiras com o CBSE. Como a coluna 

Críticas e Sugestões, agora assinada por Mario Filho424, registrou, “o prejuízo da FMF e da FPF 

chegou a Cr$ 150 mil, para cada uma”. E anunciava uma dificuldade adicional, pois a 

indenização recebida pelos clubes ao cederem jogadores para os escretes estaduais iria crescer. 

Até então, as agremiações eram indenizadas com valores equivalentes à parte dos salários dos 

jogadores, proporcionais ao tempo à disposição da respectiva federação. A CBD havia 

reconhecido425, para o caso da seleção brasileira, que seria justo cobrir também parte das luvas 

recebidas pelos atletas. A expectativa era que a medida fosse estendida às entidades regionais. 

O texto lembrava que a CBD precisava do CBSE para financiar suas atividades e 

fomentar o esporte amador. O próprio relatório da entidade nacional salientava que o torneio 

brasileiro de futebol era “aquele que traz resultados financeiros à confederação”426. Mario Filho 

defendeu na coluna um aumento na participação das federações nas rendas dos jogos, em 

especial nas fases semifinal e final, uma questão surgida em 1942 e resolvida com dificuldades. 

O problema parecia ser mais econômico do que de falta de datas. A realização do 

certame certamente ocuparia datas que poderiam ser utilizadas em amistosos, mas este não era 

o principal empecilho. Para financiar os esportes amadores, seus torneios e as estruturas das 

suas entidades, a CBD precisava da maior parte das rendas. O que sobrava para as federações 

estaduais não era suficiente para cobrir os custos dos escretes, como diárias e prêmios para os 

atletas, mas sobretudo os valores a serem repassados aos clubes. Estes, por sua vez, embora 

compensados, não eram ressarcidos da totalidade das receitas que perdiam ao ceder seus 

melhores jogadores.  

 
423 Jornal dos Sports, 22/03/1945, p. 4. Disponível em: http://memoria.bn.br/. Acesso em 12/10/2021. 
424 Jornal dos Sports, 23/03/1945, p. 2. Disponível em: http://memoria.bn.br/. Acesso em 12/10/2021. 
425 Jornal dos Sports, 07/04/1945, p. 1 e 3. Disponível em: http://memoria.bn.br/. Acesso em 12/10/2021.  
426 Relatório de Atividades da CBD, relativo ao ano de 1944, assinado por Rivadávia Corrêa Meyer e encaminhado 
à Assembleia Geral da entidade em 31/01/1945.   

http://memoria.bn.br/
http://memoria.bn.br/
http://memoria.bn.br/


 
 

222 

 

Havia outros itens de custo fixo, incluindo salários e luvas dos jogadores não 

convocados, e a possibilidade de realização de amistosos ou torneios extraordinários era 

mínima no período das semifinais e da final do CBSE. Mas, para a CBD, parecia ser mais eficaz 

abrir mão da realização do campeonato num ano com boas reservas financeiras do que rediscutir 

as cotas para as associações regionais. Mario Filho, refletindo sobre a ideia de um CBSE com 

uma periodicidade maior alertou sobre o precedente perigoso. E repetiu que o melhor caminho 

seria pagar aos clubes o justo valor pelos jogadores cedidos.    

Como já iria requisitar os jogadores para as datas usualmente reservadas ao torneio 

nacional, a CBD preferiu não avançar o período dedicado aos amistosos dos clubes e optou, em 

maio, por não realizar a edição de 1945427. Não se cogitava um brasileiro de clubes, enquanto 

um torneio exclusivo dos clubes campeões estaduais era visto como uma iniciativa fracassada 

da extinta FBF, como a própria coluna Críticas e Sugestões havia enfatizado havia quase um 

ano428. Esse tipo de competição só viria em 1959, para atender a uma exigência da 

Confederação Sul-Americana de Futebol que só admitiria na Taça Libertadores da América os 

clubes campeões das entidades nacionais. 

 

4.10 Conclusão 

Neste capítulo observamos a consolidação do processo de pacificação dos esportes 

brasileiros, com destaque para o futebol. A luta entre grupos de dirigentes pelo controle político 

no campo esportivo não foi, como demonstrou o sociólogo Pablo Alabarces (2018) uma 

exclusividade nacional, mas aqui a amplitude e os desfechos foram diferentes. Na Argentina e 

no Uruguai, para ficarmos no contexto sul-americano, os cismas foram resolvidos por 

intervenções diretas dos governos federais, enquanto no Brasil, nas vésperas do golpe que 

implantou o Estado Novo, o poder central preferiu, no primeiro momento, esperar para que as 

lideranças do setor ajustassem um acordo de paz, em julho de 1937. 

A trégua permitiu a organização, pela CBD, da melhor seleção brasileira possível para 

a Copa do Mundo na França, em 1938. Foi a primeira mobilização popular em torno da seleção 

brasileira para acompanhar uma Copa do Mundo, com os jogos transmitidos por uma cadeia de 

rádio. A boa campanha e o sucesso popular reforçaram a necessidade do governo federal, já sob 

a égide do Estado Novo, passar a ser o principal agente regulador do campo esportivo, desde a 

 
427 Jornal dos Sports, 25/05/1945, p. 1 e 5. Disponível em: http://memoria.bn.br/. Acesso em 12/10/2021. 
428 Jornal dos Sports, 15/06/1944, p. 2. Disponível em: http://memoria.bn.br/. Acesso em 11/10/2021. 
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Educação Física escolar, entendido como uma disciplina básica para a formação do cidadão, 

até o futebol profissional, visto como entretenimento de massa capaz de mobilizar multidões. 

O grupo político liderado por Luís Aranha assumiu o controle da gestão na CBD e na 

FBF, através da eleição de José Maria Castello Branco, então diretor do Departamento de 

Esportes Terrestres da confederação. Os ajustes do calendário causados pela nova estrutura 

organizacional do futebol só permitiu a volta do CBSE no final de 1938, conquistado por uma 

seleção carioca abrilhantada com o futebol de Domingos, Romeu, Carvalho Leite e Leônidas. 

Foi longo o período de maturação da legislação para conceder ao Estado o poder de 

intervir e regulamentar os esportes brasileiros. De janeiro de 1939, quando instituiu a Comissão 

Nacional de Desportos, até abril de 1941, quando baixou o Decreto-Lei 3.199 que criou o 

Conselho Nacional do Desporto (CND), o governo federal comandou um amplo processo de 

consultas a todos os agentes com interesses na política esportiva, sob a coordenação do ministro 

da Educação e Saúde Gustavo Capanema. Oficialização ou regulamentação eram os caminhos 

apontados e discutidos nos gabinetes e em jornais importantes, mesmo sob a vigilância do DIP 

e no ambiente da ditadura do Estado Novo. O estado de São Paulo adiantou-se e construiu o 

maior estádio do país, para ser administrado pela prefeitura da capital, sob a orientação de uma 

diretoria estadual de esportes (DEESP), ligada ao gabinete do interventor federal, Adhemar de 

Barros. Com amplos poderes de regulamentar e intervir na gestão esportiva estadual, foi a 

experiência mais próxima da oficialização dos esportes. 

Havia consenso entre os entes ligados ao Estado Novo a respeito da importância da 

Educação Física nas escolas, nas universidades e nas organizações da sociedade civil como 

instrumento de formação de cidadania. Mas, no campo do esporte competitivo a polêmica entre 

o ecletismo e a especialização não encontrou uma solução que agradasse plenamente a ambos. 

Havia, porém, o entendimento sobre a imperiosa necessidade de disciplinar o setor fora de 

campo, o que provocaria, na visão dos principais gestores, uma evolução também dentro das 

quatro linhas. O caminho foi atender os dois lados, especialmente no que dizia respeito à CBD 

e aos objetivos do grupo político que comandava a entidade. Ao reconhecer o futebol como o 

“esporte básico e essencial” da confederação, a legislação tornou a FBF inútil e consolidou o 

êxito em desenvolvimento desde 1937. Mas, ao mesmo tempo, deu ao esporte mais popular do 

país a responsabilidade de financiar as demais modalidades amadoras a cargo da instituição.  

O Estado Novo, o culto à personalidade de Getúlio Vargas, o apoio de elementos 

importantes da imprensa esportiva, como Mario Filho, do Jornal dos Sports, e Tomás Mazzoni, 
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de A Gazeta, criaram um clima para a procura de aproximação com o poder central e com o 

grupo político que o controlava. Neste cenário, surgem as figuras de Manoel do Nascimento 

Vargas Netto, sobrinho do presidente Getúlio Vargas, e o caçula deste, Getúlio Vargas Filho, 

eleitos presidentes, respectivamente, da federação carioca e da paulista entre 1942 e início de 

1943. Independente dos atributos profissionais dos dois novos dirigentes, a capacidade de 

influir nas decisões do círculo íntimo ao poder federal era, naquele momento, a principal 

motivação dos seus apoiadores. Luís Aranha, o principal líder da facção no poder, desligou-se 

da política esportiva em 1943, mas deixou seus principais correligionários, Rivadávia Corrêa 

Meyer na presidência da CBD e João Lyra Filho, na presidência do CND, postos chaves do 

campo esportivo.  

O CBSE consolidou-se, no período, como o mais importante torneio de futebol do país, 

o único de abrangência nacional, permitindo realização de feitos como a conquista da 

hegemonia regional, no caso de centros menos desenvolvidos, ou nacional, no tocante ao 

Distrito Federal e ao estado de São Paulo. A II Guerra Mundial e o engajamento do país ao lado 

das potências aliadas cortaram a possibilidade de amistosos entre clubes e seleções nacionais, 

assim como da realização de competições internacionais como Copa do Mundo e Campeonato 

Sul-Americano. O entusiasmo e a identificação da torcida com a seleção brasileira foram  

substituídos pela antiga e pioneira ligação com o escrete estadual. 

Foi o tempo de interseção de duas grandes gerações de craques, a de 1938, com 

Leônidas, Domingos, Romeu e Tim, e a de 1950, com o surgimento dos jovens Zizinho, 

Ademir, Jair da Rosa Pinto e Heleno. As disputas entre os selecionados das duas principais 

cidades mobilizavam sociedade e autoridades, tornando-se o principal evento esportivo de cada 

temporada. O novo estádio do Pacaembu tinha capacidade de receber uma grande massa e 

torcedores, o que atraiu partidas entre seleções de outros estados, embora sem grande sucesso 

popular. No Rio de Janeiro, o estádio de São Januário, o maior da cidade, não foi capaz de 

absorver todo o interesse da torcida, o que gerou definitivo movimento pela construção de um 

estádio municipal com porte suficiente para tal. 

O profissionalismo no futebol consolidava-se, trazendo novas necessidades, obrigações 

e oportunidades. Seus custos operacionais, cada vez maiores, eram cobertos pelas rendas 

geradas nas bilheterias dos estádios, em jogos dos campeonatos estaduais e dos amistosos, 

internacionais e interestaduais que tinham suma importância na vida financeira dos clubes. Mas  

manter uma entidade eclética trouxe a responsabilidade de financiar e fomentar as demais 
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modalidades esportivas que ficaram a cargo da CBD. E a principal fonte de renda da entidade 

era o CBSE. 

As federações estaduais, igualmente, tinham nas suas cotas nas rendas dos jogos 

envolvendo seus escretes a fonte de receita para cobrir os custos de treinar uma equipe 

competitiva, premiar os jogadores pelas vitórias e repassar aos clubes os valores dos salários 

dos atletas convocados, proporcionais ao tempo em que estivessem a serviço de suas seleções. 

A fórmula, entretanto, não atendia integralmente às associações envolvidas. Os repasses 

recebidos pelos clubes não cobriam as luvas, parcela importante da remuneração dos jogadores; 

os desfalques provocados pelas convocações, aliados à atenção do público e da imprensa 

voltadas para as fases agudas do certame nacional, inviabilizavam a realização de amistosos no 

período. Não havia alternativa a não ser paralisar as atividades pelo tempo correspondente às 

finais do CBSE. 

O quase impasse econômico chegou quando a CBD tomou duas medidas que quase 

provocaram uma crise semelhante às das primeiras décadas, com divergências inconciliáveis e 

cisões. De um lado, reconheceu que os clubes tinham direito a receber uma parcela das luvas, 

parte significativa das remunerações dos jogadores, proporcional ao tempo em que estes 

estivessem a serviço da seleção brasileira. E, naturalmente, tal medida foi aplicada também para 

as federações e seleções estaduais. De outro, tentou aumentar suas próprias participações nas 

rendas dos jogos mais lucrativos, os das fases semifinal e final. A FPF se rebelou, ameaçou 

colocar em campo uma seleção sem os principais, e mais caros, atletas, o que levou a um 

oportuno recuo da CBD, mas a questão econômica permaneceu. 

Em 1945, a volta das competições e amistosos internacionais com a seleção brasileira 

ocuparam as datas normalmente utilizadas pelo CBSE. A CBD tinha, então, uma confortável 

situação financeira e abriu mão do torneio para não sacrificar os clubes. Começou um debate, 

ainda presente no século XXI, sobre o calendário e a conciliação da necessidade da seleção 

nacional com a dos clubes e das federações estaduais. A hipótese de um campeonato brasileiro 

de clubes não era viável, por tirar, tanto da CBD quanto das federações, o protagonismo 

econômico e político. Um torneio brasileiro de clubes campeões só seria implantado no final 

dos anos 1950, graças a uma demanda da Confederação Sul-Americana e da sua Copa de clubes 

campeões nacionais, a Taça Libertadores da América, como era conhecida. 
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Nos próximos capítulos, veremos o crescimento desse debate e o desenvolvimento do CBSE, 

disputado em intervalos maiores do que um ano durante a segunda metade das décadas de 1940 

e 1950, até o ocaso de 1962 e a desprestigiada edição em 1987429. 

 

 

  

 
429 Esta dissertação examina o desenvolvimento do CBSE e da política esportiva até 1945, quando as instituições 
do futebol se consolidam. Mas o livro, produto final resultante deste Relatório Técnico, abordará todas as edições 
do torneio. 
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V. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O presente trabalho mostrou o percurso e a evolução do Campeonato Brasileiro de 

Seleções Estaduais (CBSE), desde seus antecedentes, na primeira década do século XX, até o 

final do Estado Novo em 1945. Suas origens estão nas disputas entre as seleções estaduais do 

Distrito Federal (DF) e de São Paulo (SP), uma parte importante do clima de rivalidade político-

cultural então existente entres as duas sociedades, fomentado pelos jornais de ambas as cidades.  

A influência dos veículos de comunicação da formação do ambiente esportivo do início 

do século passado foi importante, principalmente em São Paulo. O desfecho da primeira cisão 

política relevante, em 1916, com a criação da CBD e seu domínio por dirigentes dos clubes 

cariocas, comandados por Arnaldo Guinle, foi recebida como uma derrota paulista430. E grande 

parte da culpa atribuída à imprensa do Rio de Janeiro, o que incrementou o clima de bairrismo 

nas reportagens esportivas de ambos os centros esportivos. Tal clima temperou a disputa pelos 

troféus regionais oferecidos ao vencedor dos confrontos entre as duas seleções estaduais, nesse 

caso o selecionado paulista, ancorado no talento e na técnica de craques como Amílcar, Neco e 

Friedenreich. 

Durante as décadas de 1910 e 1920, o futebol brasileiro viveu sua fase de consolidação 

como o esporte mais popular, com destaque para as duas principais cidades, Rio de Janeiro e 

São Paulo (PEREIRA, 2000 e STREAPCO, 2016). Um marco do período é a conquista do III 

Sul-Americano, disputado no Rio de Janeiro, em 1919 e os momentos de identificação das 

populações com a seleção brasileira. O esporte deixava de ser um entretenimento de e para a 

elite social e econômica, começando a se espalhar pelas classes populares. O choque entre os 

fundadores, jogadores e dirigentes, com os novos praticantes e postulantes a cargos de direção 

era cada vez maior e afetava as relações nos clubes e nas ligas.  

O desenvolvimento do CBSE foi a base para o estudo das relações institucionais do 

futebol brasileiro até o fim do Estado Novo, em 1945. Ou seja, a convivência, nem sempre 

pacífica, entre clubes, ligas, federações e confederações, com maior ou menor influência da 

imprensa esportiva. O período escolhido é o que vai da fundação e da solidificação do esporte 

no país, na década de 1900; sua popularização ou apropriação pelas camadas populares, nos 

anos 1910 e 1920; as disputas políticas envolvendo as principais posições de comando e o 

regime de operação, nos anos 1930; e a definição da sua forma de organização social e política, 

durante o Estado Novo, em 1941.  

 
430 Ver capítulo 1.  
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A estrutura política do futebol brasileiro, a começar pelos órgãos que o regulavam e 

controlavam, começou a ser construída na década de 1910 e foi definida em 1941, quando o 

Decreto-Lei 3.199-41, que instituiu o CND, estabeleceu a cadeia confederação, nacional, 

Federação, estadual, liga, municipal e optativa, e clubes. Tal ordenação foi confirmada em 

1975431, mas com uma importante alteração representada pela adoção obrigatória do voto 

unitário nas confederações, federações e ligas desportivas. Embora de inegável espírito 

democrático, ao dar o mesmo poder de voto a todos os filiados, proporcionou o surgimento de 

procedimentos eleitorais que dificultam a renovação das diretorias das federações estaduais. E 

encerrou o ciclo de influência política majoritária dos grandes clubes do futebol brasileiro. O 

sistema foi fortalecido pelo artigo 217 da Constituição Federal de 1988, que garantiu a 

autonomia das associações esportivas e finalizou o período do Estado regulador e interventor. 

Antes e depois de 1988, as tentativas de reformular a estrutura, dando aos clubes um 

maior poder político para decidir questões fundamentais, como o calendário, foram barradas 

pelo sistema definido em 1941, além da recorrente desunião entre os dirigentes. O CBSE foi, 

por décadas, uma importante fonte de receita da CBD, como demonstrou o historiador Malaia 

Santos (2011) e os debates a respeito da participação da confederação nas rendas dos jogos432. 

Foi também um fundamental fator de visibilidade para as federações estaduais, o que viria a 

fortalecer a estrutura vigente. Essa foi a ligação entre o principal torneio nacional da primeira 

metade do século XX e a história da política esportiva brasileira. 

Do ponto de vista esportivo, participaram do campeonato, defendendo os escretes das 

federações às quais seus clubes estavam filiados, todos os craques do futebol nacional, da 

equipe campeã sul-americana de 1919, à fantástica seleção da geração bicampeã mundial em 

1958 e 1962. A fase decisiva, quase sempre entre cariocas e paulistas, foi o mais importante 

acontecimento de muitas temporadas, mobilizando imprensa e torcedores das duas principais 

cidades do país. Quando o primeiro ciclo de disputas de troféus entre os selecionados carioca e 

paulista se encerrou, o CBSE surgiu, em 1922, como parte das comemorações do Centenário 

da Independência e como laboratório para a seleção brasileira formada para o Campeonato Sul-

Americano do mesmo ano, no Rio de Janeiro.  

O sucesso de público e de renda motivou sua continuidade e o crescimento da sua 

relevância. Presenciou o fim do amadorismo, a transição para o profissionalismo e a crise 

 
431 Decreto-Lei 6.251, de 08 de outubro de 1975.  
432 Ver capítulo 4.  
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política entre dois grupos de dirigentes que aspiravam o poder no campo esportivo. Tanto a 

CBD quanto a Federação Brasileira de Futebol (FBF), entidade dissidente, organizaram seus 

campeonatos de seleções estaduais, sem privilegiar um possível torneiro nacional de clubes, 

menos impactante em vários aspectos. Principalmente porque as rivalidades clubísticas 

impediriam a mobilização das torcidas em torno de uma equipe, uma força regional, capaz de 

unir fãs, jogadores, dirigentes e os mais importantes veículos de comunicação da época. No 

nível estadual, é verdade, mas antes e depois de uma seleção brasileira bem-preparada e 

competitiva ser capaz de engajar torcedores nacionalmente. A outra razão, já citada, é 

econômica, pois seria impossível para a CBD recolher a maior parte das rendas de jogos entre 

clubes, mesmo num campeonato por ela organizado.  

Os veículos de comunicação, também em fase de expansão, estiveram sempre presentes. 

Os jornais dedicavam grandes espaços aos jogos mais importantes do torneio; suas sedes eram 

pontos de concentração de torcedores para acompanhar o desenrolar de um jogo importante na 

cidade rival; as primeiras partidas de futebol transmitidas pelas rádios, no Rio de Janeiro e em 

São Paulo, valiam pelo CBSE. Quando, na década de 1940, os choques de interesses entre 

clubes e CBD impactaram no calendário e colocaram em risco a própria existência do torneio, 

veículos importantes como o Jornal dos Sports de Mario Filho433 defenderam sua continuidade 

com ardor quase patriótico, argumentando sua capacidade de agregar os diversos centros 

esportivos regionais. Era visto, ainda, como o palco ideal para avaliar a evolução do nosso 

futebol.  

Em 1946, ano em que a CBD voltou a organizar o campeonato, Mario Filho manteve o 

torneio na pauta ao dedicar as suas colunas semanais em O Globo Sportivo à história do certame. 

Além de codiretor do semanário, Mario Filho assinava a coluna Da Primeira Fila. De 15 de 

março de 1946 a 06 de junho de 1947, foram 63 capítulos434 dedicados aos acontecimentos mais 

relevantes ocorridos em várias edições do torneio, disputadas no ciclo amador do futebol 

brasileiro. A série conviveu com os jogos do campeonato de 1946, realizado entre dezembro 

daquele ano e março de 1947 e terminou sem maiores explicações e sem encerrar o tema, já que 

não chegou na época do profissionalismo; o último ano abordado foi 1932. 

Vale registrar, os anúncios da primeira edição de O Negro no Foot-ball Brasileiro, 

publicados em 15 números da revista, entre março e junho de 1947435. O exemplar comum 

 
433 Ver capítulo 4. 
434 O Globo Esportivo, edições de 394 a 455. 
435 O Globo Esportivo, edições de 446 e 460. 
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custava Cr$ 30,00, enquanto o de luxo, de tiragem limitada e numerada de 1 a 100, podia ser 

adquirido por Cr$ 200,00. Tais valores equivalem, em outubro de 2021, a, respectivamente R$ 

73,49 e R$ 489,94436. O leitor podia receber seu o livro em casa, pelo serviço de reembolso 

postal da Livraria Civilização Brasileira, ao preencher o cupom na arte do anúncio e enviá-lo, 

junto com o valor do modelo escolhido, para o distribuidor.      

De volta ao CBSE, a adesão popular ao torneio, acompanhada pelo poder político 

ansioso em desfrutar de tal identificação com a seleção regional, foi utilizada pelos governos 

estaduais, a começar na Primeira República, mas com maior ênfase pelos interventores da 

primeira fase da Era Vargas, do governo provisório ao Estado Novo. Em dezembro de 1932, a 

recepção entusiasmada a uma seleção carioca que voltava vitoriosa do Uruguai onde, jogando 

como a seleção brasileira, derrotou os uruguaios, campeões mundiais, e conquistou a Copa Rio 

Branco, certamente impressionou o presidente Getúlio Vargas e seus principais ministros. A 

delegação desembarcou na Praça Mauá e foi levada em um cortejo ao Palácio do Catete, onde 

foi recebida pelo presidente diante de uma multidão de torcedores eufóricos. A partir desse 

momento, foi cada vez maior a presença de correligionários do governo junto aos clubes, às 

federações e à CBD.  

Em 1931, por exemplo, o interventor do Pará, Joaquim de Magalhães Barata, tentou 

convencer os dirigentes dos clubes e da liga paraense a manter a viagem da seleção estadual ao 

Rio de Janeiro, onde deveria enfrentar a carioca, em jogo válido pelo CBSE. Magalhães Barata 

chegou a prometer ajuda financeira, sem sucesso, pois o problema maior parecia ser um grande 

esforço para deslocar o time até a capital, para uma derrota que parecia certa437.  

O interventor do estado da Bahia, em 1939, teve mais sucesso, a princípio. O apoio 

financeiro concedido a federação local foi suficiente para manter o escrete baiano na primeira 

fase do torneio, mas não evitou a desistência na fase semifinal, por impossibilidade de cobrir 

os custos de uma viagem a São Paulo. Na Região Nordeste, os choques entre as principais 

seleções pelo direito de avançar às próximas fases dos campeonatos, criaram um clima de copa 

regional, com o envolvimento da imprensa e dos políticos locais, principalmente nas capitais 

mais importantes como Recife e Salvador. O título honorífico de “campeão do norte” justificava 

a participação e atendia o envolvimento popular 438. 

 
436 Valores atualizados pela Calculadora do Cidadão do Banco Central do Brasil, pelo Índice Geral de Preços – 
Disponibilidade Interna (IGP-DI)  da Fundação Getúlio Vargas (FGV). O período de correção é junho de 1947 a 
outubro de 2021.  
437 Ver capítulo 2. 
438 Ver capítulo 4. 
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 Antes mesmo da criação do CND e do marco regulatório dos esportes, o governo do 

estado de São Paulo se antecipou, em 1939 e 1940, às medidas em elaboração no âmbito federal. 

Além de financiar a construção do Estádio Municipal (Pacaembu), o primeiro estádio esportivo 

público (NEGREIROS, 1998; STREAPCO, 2016), criou a Diretoria de Esportes do Estado de 

São Paulo (DEESP). Ligada diretamente ao gabinete do interventor Adhemar de Barros, tinha 

o objetivo de orientar, organizar e controlar a prática de esportes no estado, com um perfil mais 

próximo da intervenção direta, ou oficialização, do que o implantado através do CND pouco 

depois.     

Até o poder público chegar em tal nível de intervenção, foi um longo percurso. Já no 

início de 1933, surgiu o choque entre o novo grupo de dirigentes, ligado ao novo governo 

federal, e o conjunto de esportistas que haviam administrado as entidades durante a Primeira 

República. Restrito incialmente ao futebol do Rio de Janeiro, e relativo à implantação do regime 

profissionalista, englobou em um primeiro momento os principais clubes de São Paulo, já 

resolvidos quanto à adesão ao novo sistema. Mas esta questão durou pouco mais de um ano e, 

para a Copa do Mundo na Itália, em 1934, a CBD levou uma seleção com vários profissionais, 

contratados por ela ou pelo Botafogo, o único clube grande filiado, naquele momento à 

confederação. A implantação do profissionalismo, como registraram alguns estudiosos como 

Denaldo Souza (2008), foi um pretexto e oportunidade para uma luta política entre duas facções, 

que envolvia também duas formas de organizar o setor, o ecletismo ou a especialização. 

Uma característica do maior cisma do esporte brasileiro foi a quantidade de tentativas 

fracassadas de acordo.  Como abordado no capítulo 3, havia diferenças de visão a respeito da 

gestão esportiva entre as duas facções, mas a questão não se limitava a este ponto, embora 

fundamental. Como a solução adotada pelo governo federal em 1941 mostrou, a convivência 

entre os dois formatos de entidades, eclética ou especializada, era possível e perdurou até a 

década de 1970. Mas havia o desejo de derrotar o grupo adversário, sem nenhuma sombra de 

dúvida, o que pode ser verificado ao se examinar as razões para os malogros das diversas 

rodadas de negociação entre 1933 e 1936. O acordo só foi possível quando a intervenção 

governamental era iminente e poderia trazer perdas de posições políticas para todos os 

envolvidos. Nesse momento, em 1937, a crise no futebol, principal modalidade e centro das 

atenções no ano seguinte, devido à proximidade com a III Copa do Mundo, na França, foi 

resolvida rapidamente, sem os já tradicionais empecilhos. 
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Havia uma clara divergência nos programas de gestão esportiva dos dois grupos, mas 

longe de ser exclusiva do esporte. Por que outros setores se acomodaram em prazos menores, 

enquanto nesse caso a conciliação só foi possível quando a intervenção direta do governo estava 

próxima? E, em julho de 1937, tal intervenção poderia representar uma derrota para os dois 

lados já que havia outros integrantes do governo Vargas interessados na gestão e no controle 

do esporte. Vale frisar o relato de Souza (2018, p. 59-61), destacando que, além de Luís Aranha, 

em parceria com Lourival Fontes e João Lyra Filho, o tema atraia a atenção de Francisco 

Campos, futuro ministro da Justiça e Negócios Interiores; Gustavo Capanema, ministro da 

Educação e Saúde Pública; e de setores das Forças Armadas, especialmente os oficiais ligados 

à Escola de Educação Física do Exército (EsEFEX) e às ligas de esportes da Marinha e do 

Exército. 

Com a pacificação, a CBD teve condições políticas e administrativas para formar e 

treinar a seleção brasileira que participou, com brilho, da III Copa do Mundo, em 1938. Nos 

anos seguintes, a formação da Comissão Nacional dos Esportes (CNE) foi o instrumento para 

o amadurecimento da política esportiva, consolidada na criação do CND em 1941. Neste 

estágio, a vitória do grupo liderado por Luís Aranha foi total, com a futura ascensão de João 

Lyra Filho à presidência do novo órgão. O Decreto-Lei (DL) de sua criação determinava ao 

CND ter “em mira que o futebol constitui o desporto básico e essencial da Confederação 

Brasileira de Desportos”439. Tal artigo significou a sentença de morte para a FBF, tornada 

desnecessária por decreto e extinta logo depois.  

O acordo entre as facções foi então implantado, em 1937, com foco no futebol 

profissional, mas abrindo o caminho para as demais modalidades. Reconhecendo a importância 

dos dois principais líderes das correntes em choque, o governo federal convidou a ambos, 

Arnaldo Guinle e Luís Aranha, para participarem da Comissão Nacional de Desportos, em 

1939, e do próprio CND, em 1941.  

Arnaldo Guinle recusou os dois convites; estava fora do país por ocasião da pacificação 

de 1937, e tudo indica que não participou da elaboração do pacto América - Vasco; reuniu-se 

com o ministro Gustavo Capanema no final de 1940 para opinar a respeito do projeto de 

regulamentação em elaboração; não voltou a participar ativamente da política esportiva 

nacional, mas continuou ativo no seu clube, o Fluminense, o qual voltou a presidir entre 1943 

e 1946.  

 
439 Artigo 16, parágrafo 2º, do DL 3.199/41. 
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 Luís Aranha era presidente da CBD quando da pacificação em 1937 e da criação do 

CND em 1941; aprovou de imediato o pacto América – Vasco em uma reunião na sua casa, no 

dia seguinte ao de sua assinatura; foi membro da Comissão Nacional de Desportos, entre 1939 

e 1940, e da primeira composição de conselheiros do CND; sem dúvida, foi um dos principais 

formuladores da política estatal do período; foi presidente da CBD entre 1936 e 1943, quando 

deixou o cargo e ajudou a eleger seu sucessor, o amigo e companheiro de luta, Rivadávia Correa 

Meyer; outro correligionário, João Lyra Filho, foi ser presidente do CND; assim como seu 

principal oponente, não voltou a participar da política esportiva nacional depois do seus 

períodos na CBD e no CND; Como Guinle, também continuou ativo no seu clube, o Botafogo, 

onde foi presidente do Conselho Deliberativo entre os anos 1940 e 1950. Em 1950, no 

Congresso da FIFA realizado em Petrópolis – RJ, foi eleito primeiro vice-presidente da entidade 

mundial, posto no qual teve decisiva participação no reatamento de relações entre a CBD e a 

Associação do Futebol Argentino (AFA), rompidas desde 1946440. 

No final da gestão de João Havelange, a utilização de parte dos recursos gerados pela 

Loteria Esportiva para financiar os esportes permitiu a independência financeira das 

modalidades ainda sob responsabilidade da CBD (SARMENTO, 2006, p. 135 - 136). Assim, 

foi possível à confederação se concentrar no seu esporte básico, como estipulava o Decreto-Lei 

que criou o CND, o futebol, e se transformar na Confederação Brasileira de Futebol (CBF).  

Carlos Eduardo Sarmento (2006, p. 135) registra que, naquele momento, em 1973, “João 

Havelange pôde celebrar uma de suas principais vitórias políticas”. Atleta ligado ao Fluminense 

e ao Club de Regatas Botafogo, ambos filiados às federações especializadas durante o dissídio, 

Havelange comandou o último passo da transição do ecletismo para a especialização, uma 

demanda das entidades internacionais, incluindo a FIFA.  

O CBSE continuou a ser organizado, mas sob permanente conflito entre CBD e os 

clubes para ajustar os calendários anuais. Nos dezoito anos, entre 1945 e 1962, inclusive, foram 

realizadas sete edições, para permitir uma maior disponibilidade de datas para os amistosos dos 

grandes clubes, do Rio de Janeiro e de São Paulo, sem prejuízo da necessidade de colocar a 

seleção brasileira em campo.  

Nos anos 1940, incluindo as quatro edições entre 1941 e 1944, inclusive, o escrete do 

DF conquistou seu tetracampeonato (1943, 44, 46 e 1950). Já nos anos 1950, com o Maracanã, 

a supremacia foi paulista, cuja seleção foi igualmente tetracampeã (1952, 54, 56 e 1959), o 

 
440 As seleções de futebol do Brasil e da Argentina ficaram 10 anos sem se enfrentar, entre 1946 e 1956. 
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último título com Pelé. Um exemplo  da importância que os jogadores do passado davam ao 

torneio está na relevância que o craque Nilton Santos dava aos seus jogos pelo escrete do DF. 

Quando indagado sobre sua carreira, dizia que só havia vestido três camisas: do Botafogo, da 

seleção brasileira e da seleção carioca.  

O triunfo dos paulistas no CBSE de 1952, poucos meses depois de a seleção brasileira 

conquistar o torneio de futebol do Pan-Americano, organizado no Chile, teve impactos na 

direção do selecionado nacional. O técnico Zezé Moreira, vitorioso em Santiago, dirigia 

também o escrete carioca, enquanto seu irmão, Aymoré Moreira, era o técnico dos paulistas. A 

vitória da seleção paulista nas finais, no Maracanã, certamente influenciou na decisão da CBD 

em trocar o treinador do selecionado brasileiro para o Sul-Americano de 1953, em Lima, Peru, 

e escolher Aymoré para o cargo. Todavia, o fraco desempenho da equipe nacional no certame 

continental ocasionou a volta de Zezé para a Copa do Mundo da Suíça, em 1954. 

Vale a pena citar, também, a equipe de comando formada pela Federação Paulista de 

Futebol (FPF) para a administração da sua seleção em 1956. Com Paulo Machado de Carvalho 

como supervisor e Aymoré Moreira como técnico, a FPF, sob a presidência do deputado 

estadual João Mendonça Falcão441 apresentou um esboço do que seria a Comissão Técnica da 

seleção brasileira nas Copas do Mundo da Suécia, em 1958 e do Chile, em 1962.  

Até 1962, inclusive, o torneio foi realizado 29 vezes. A seleção do DF conquistou 14 

títulos, contra 13 de São Paulo, comprovando o equilíbrio entre os dois principais centros do 

futebol brasileiro. A seleção baiana conquistou o campeonato, organizado pela CBD,  em 1934, 

quando o dissídio enfraqueceu as equipes carioca e paulista. A seleção mineira conquistou a 

última edição desse período, em 1962, quando levou a sério um torneio desprestigiado pelos 

grandes de São Paulo e do Rio de Janeiro, que não cederam seus principais jogadores em função 

de excursões. 

Não foi coincidência que essa edição desprestigiada de 1962 tenha sido a única 

disputada depois que a Copa Libertadores da América foi instaurada em 1960. Como já vimos, 

a necessidade de indicar um campeão brasileiro de clubes levou à criação, pela CBD, da Taça 

Brasil, no formato de copa dos clubes campeões estaduais, o que ocupou as datas possíveis para 

um outro torneio nacional da confederação. A CBD, juntamente com a AFA, havia sido uma 

das principais incentivadoras da Taça Libertadores e do confronto do seu campeão contra o 

 
441 Verbete biográfico de João Mendonça Falcão. Disponível em: http://www.fgv.br/cpdoc/acervo/dicionarios/verbete-
biografico/joao-mendonca-falcao. Acesso em 01/11/2021. 

http://www.fgv.br/cpdoc/acervo/dicionarios/verbete-biografico/joao-mendonca-falcao
http://www.fgv.br/cpdoc/acervo/dicionarios/verbete-biografico/joao-mendonca-falcao
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clube campeão europeu (SARMENTO, 2006, p. 106). A Taça Brasil, um torneio nacional 

organizado pela confederação, foi bem-sucedida em termos de público e, pela participação nas 

rendas dos jogos, uma boa fonte de receitas para a própria CBD.       

Na medida em que requisitava os melhores jogadores de cada clube, o CBSE concorria 

com a seleção brasileira, cuja demanda para amistosos internacionais também crescera muito, 

em função das conquistas de 1958 e 1962. Havia também uma exigência, da torcida e da 

imprensa, de um escrete nacional bem-preparado e com os melhores jogadores, o que nunca foi 

fácil de atender. Nesse cenário, o fim do CBSE foi o desfecho natural, ocasionado pela evolução 

do cenário do futebol brasileiro e mundial.  

Uma edição isolada do campeonato foi jogada em 1987, em um momento de crise 

institucional e de divisão entre clubes e federações. Seu fracasso era inevitável e acabou perto 

do ridículo. As razões para sua organização merecem um estudo mais apurado, mas seu fiasco 

não é difícil de entender. Com jogos programados simultaneamente ao Campeonato Brasileiro 

ou Copa União, em um ambiente de desunião, não havia como dar certo. Foi conquistado pela 

seleção do Rio de Janeiro, sucessora do escrete do DF. Esta foi representada, primeiro pelo 

Vasco da Gama, e nas finais pelo Americano de Campos dos Goytacazes, clube do presidente 

da Federação do Estado do Rio de Janeiro (FERJ), Eduardo Viana. A impossibilidade de um 

acordo a respeito da data da segunda partida da fase final, provocou a desistência da Federação 

Paulista e a atribuição do título à seleção da FERJ. Um triste final de história, num dos períodos 

mais conturbados do futebol brasileiro. Para o cronista do Jornal dos Sports, Washington 

Rodrigues, o tricampeão mundial de futebol havia se transformado no “campeão mundial 

disparado da bagunça administrativa”442.  

O tumultuado, do ponto de vista da política esportiva, ano de 1987 praticamente 

encerrou o ciclo do Estado regulador dos esportes nacionais. A autonomia das entidades, artigo 

da Constituição Federal, garante a independência das mesmas em relação aos governos. A 

conflituosa história política do futebol brasileiro continua. Não houve outras tentativa de 

reerguer o CBSE, pelo menos na categoria profissional. Algumas edições nas categorias de base 

foram disputadas neste século. Recentemente, a CBF promoveu dois torneios na categoria sub-

20, um em 2015, conquistado pela seleção paulista, e outro em 2017, vencido pelo escrete 

gaúcho. Mas não se pensa numa disputa entre seleções estaduais profissionais, e nem há espaço 

para tal. 

 
442 Jornal dos Sports, 07/02/1988, p. 2. Disponível em: https://memoria.bn.br/docreader. Acesso em 01/11/2021.  

https://memoria.bn.br/docreader
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O livro, produto final deste trabalho, será lançado em 2022, por ocasião do centenário 

da organização do primeiro campeonato. Vai contemplar, também, o período não abordado 

detalhadamente nesta fase, ou seja, os anos entre 1946 e 1962, terminando com a apresentação 

da última edição em 1987. São oito campeonatos, com a participação dos melhores atletas das 

gerações de 1950 e de 1958 - 1962. Embora sem o registro de grandes turbulências no campo 

da política esportiva, exceto no final do período, há a necessidade de uma pesquisa mais apurada 

sobre a participação de dirigentes como João Havelange, Mendonça Falcão e Antônio Passo, 

até chegar ao tempo de Nabi Abi Chedid e Otávio Pinto Guimarães.    
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