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Resumo: 
 
 
Embora instituído inicialmente enquanto elemento de distinção social e civilizador dos 
costumes, o futebol foi rapidamente apropriado pelas classes populares e incorporado ao 
seu universo cultural. Observando este fenômeno através da leitura dos principais 
jornais de Salvador do início do século XX, a proposta deste texto é discutir alguns 
aspectos que envolvem o futebol e a cultura popular na capital baiana. Cercando-se do 
conceito de cultura popular pensado por Stuart Hall o intuito é refletir como a cultura 
popular soteropolitana esteve articulada com o futebol, atribuindo-lhe novos sentidos e 
sociabilidades. Ao final, acreditamos que a apropriação do futebol pelas classes 
populares revela o quanto estes grupos não ficaram a margem dos processos de 
civilização, mesmo estes sendo pensados, a princípio, exclusivamente para as elites. 
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Introdução 
Seguramente os esportes, no início do século XX, ocuparam um lugar de destaque na 
formação da sociedade brasileira. As primeiras décadas republicanas experimentaram 
um processo de ruptura com um passado colonial/monárquico, passando a compreender 
a vivência de novas experiências socioculturais, como o novo regime político e a 
tentativa de acompanhar os ideais europeus de civilidade e modernidade.2 Neste 
sentido, as práticas esportivas, juntamente com as tentativas de modernização e 
urbanização das grandes cidades brasileiras, se configuram na sociedade enquanto um 
fenômeno social que contribui para a constituição e afirmação de novos valores, estes 
antagônicos a um passado colonial/monárquico.3 Os esportes contribuiriam também 
para a construção de distinções sociais diferenciando os seus  
 
 
1 Graduando em História pela Universidade Estadual de Feira de Santana – email: 
henrisena@hotmail.com 
2 Sobre os processos de modernização ver: LEITE, Rinaldo Cesar Nascimento. E a Bahia Civiliza-se...: 
ideais de civilização e cenas de anti-civilidade em um contexto de modernização urbana: Salvador, 1912- 
1916. Salvador, 1996. Dissertação (Mestrado em História) — FFCH, UFBA, 1996, FERNANDES, Ana 
& GOMES, Marco Aurélio de A. Filgueiras. "Idealizações Urbanas e a Construção da Salvador 
Moderna". In FERNANDES, Ana e GOMES, Marco Aurélio de A. Filgueiras. Cidade & História. 
Salvador, UFBa/Fac. de Arquitetura, Mestrado em Arquitetura e Urbanismo; ANPUR, 1992 e 
SEVCENKO, Nicolau. Orfeu extático na metrópole: São Paulo: sociedade e cultura nos frementes anos 
20. São Paulo: Companhia das Letras, 1992. 
3 LUCENA, Ricardo. O esporte na cidade: Aspectos do esforço civilizador brasileiro. Campinas, 2000. 
Tese (Doutorado em Educação Física) – Faculdade de Educação Física, Unicamp, 2000. 
 
 



praticantes, as elites urbanas, das camadas populares. 4 O Turf, conhecido como corrida 
de cavalos, o remo e o futebol foram as principais práticas esportivas do início do 
século XX no Brasil. O futebol, em especial, assume um papel de destaque no grande 
projeto modernizador brasileiro. Trazido por filhos de ingleses como Charles Miller, 
Oscar Cox no Rio de Janeiro e Zuza Ferreira em Salvador, tal esporte, em seu princípio, 
foi idealizado pelas e para as elites, em um esforço de distinção social de uma incipiente 
burguesia, que buscava uma diferenciação sociocultural dos outros segmentos sociais 
como os pobres e operários. Acreditava-se o futebol afirmaria novos valores e 
sensibilidades culturais europeizados, ligados à civilização e modernidade, em um 
sistemático esforço de consolidação de uma nova classe e cultura de classe no recente 
cenário republicano. 
No entanto, as tentativas de modernização e civilização das cidades brasileiras 
encontraram inúmeros entraves. O período colonial/monárquico possibilitou o 
surgimento de grupos sociais subalternizados que contribuíram para a formação de uma 
cultura popular relativamente autônoma. Estes grupos que, ao longo de suas formações 
históricas, foram constituídos por escravos, trabalhadores livres, pequenos 
comerciantes, entre outros sujeitos, chegaram às primeiras décadas republicanas como 
representantes de uma cultura popular, africanizada e criativa, contrapondo aos projetos 
modernos e civilizadores ocidentais.5 Além de se constituírem de um repertório cultural 
próprio, estes grupos não raramente se apropriavam dos elementos culturais modernos, 
incorporando algumas práticas às suas sociabilidades cotidianas. 
Observando os dois pólos, o advento da cultua moderna e existência de uma cultura 
popular, este texto busca compreender a relação em entre a cultura popular e o futebol 
em Salvador. Embora, no seu princípio, estivesse articulado com as novas 
configurações modernas, este esporte, em Salvador, rapidamente se popularizou 
encontrando novos sentidos e significados vivenciados pelos grupos populares. Neste 
sentido, é possível perceber uma série de práticas futebolísticas contraditórias ao ideal 
de civilidade atribuída ao futebol pelas elites. Enfim, o intuito é perceber através do 
incorporando e reinventando diversas práticas modernas no seu cotidiano. 
 
 

Reinvenções e apropriações no futebol baiano 
 
Paralelamente aos anos iniciais da constituição do cenário futebolístico soteropolitano, 
os segmentos populares já começavam a incorporar a nova prática esportiva no seu 
universo cultural. A princípio, o contato com o esporte é a nível de curiosidade, assim 
como as elites em algum momento também fora. Todavia, passado a efervescência das 
primeiras partidas de futebol, realizadas ainda nos anos de 1903 e 1904, a população em 
geral já assimilava de forma mais intensa a experiência do esporte. Em algumas regiões 
da cidade como Barbalho, Nazaré, Rio Vermelho e Brotas, além do já consagrado 
Campo da Pólvora, ocorriam algumas partidas. 
 
 

 
 
4 Sobre os processos de distinção social ver: ELIAS, Norbert, DUNNING, Eric. A Busca da Excitação. 
Lisboa: Difel, 1992 e BOURDIEU, Pierre. A distinção: crítica social do julgamento. São Paulo: Edusp, 
Porto Alegre, RS: Zouk, 2008. 
5 Sobre a cultura popular neste período sugerimos tais leituras: CHALHOUB, Sidney. Trabalho, lar e 
botequim: o cotidiano dos trabalhadores no Rio de Janeiro da belle epoque. São Paulo: Brasiliense, 
1986, VELLOSO, Mônica Pimenta. Tradições populares na belle epoque carioca. Rio de Janeiro: 
Fundação Getúlio Vargas, 1989. Sobra cultura popular em Salvador ver: FERREIRA FILHO, Alberto 
Heráclito. Salvador das Mulheres: condição feminina e cotidiano popular na belle epoque imperfeita. 
Salvador, 1994. Dissertação (Mestrado em História) — FFCH, UFBA, 1994. 



Tais jogos eram realizados não pelas altas elites da cidade como os irmãos Tarquínio do 
Vitória, filhos do grande industrial baiano Luiz Tarquínio6 ou os ingleses fundadores do 
famoso clube Internacional, mas por pequenos comerciantes e trabalhadores de setores 
mais modestos. A quantidade de partidas realizadas nos vários distritos da cidade e, 
sobretudo, nas suas ruas fez com que a Intendência Municipal tomasse uma atitude para 
o controle e a regulação da prática do futebol na cidade. No seu almanaque esportivo 
Aroldo Maia, transcreve a notícia: 
 
O FUTEBOL – Resolvendo o pedido feito pela Secretaria da Polícia sobre Pontos onde possa 
ser 
efetuado jogo de futebol sem prejuízo da propriedade particular, conforme reclamações 
levantadas, a Intendência Municipal designou-se os seguintes pontos para realizar-se aquela 
diversão: Campo dos Mártires, no distrito de Nazaré; Quinta da Barra, no distrito da Vitória; 
Fonte do Boi, no distrito de Brotas; Largo do Barbalho, no distrito de Santo Antônio; e Largo do 
Papagaio, no distrito da Penha7. 
 
Observa-se que a popularização do esporte já estava causando certo incômodo às 
pessoas que se viam prejudicadas com as várias partidas realizadas em qualquer terreno 
baldio. Neste sentido, a ação da Intendência visava, além de regular o futebol, diminuir 
o ritmo de sua popularização. 
Todavia, tal tentativa se apresentava ineficaz. Diferente do modo como as elites 
praticavam, com terrenos mais ou menos próprios para o esporte, o futebol jogado pelos 
populares encontra na rua o seu espaço privilegiado. Já em 1906, na segunda edição do 
campeonato baiano, surgido em 1905, começam a surgir de modo significativo queixas 
ostensivas dos jornais contra adultos e crianças que praticavam o futebol nas ruas, 
terrenos baldios e outros logradouros públicos. Tal prática, denominada geralmente de 
foot-ball de garotos, foot-ball de vadios ou foot-ball de vagabundos, fugia das 
oficialidades propostas pelas instituições uma vez que era praticado fora dos limites 
estabelecidos pela Intendência Municipal além de ser praticado em qualquer horário, 
sem qualquer regulamentação e padrão comportamental típica dos clubes já 
organizados. O futebol começou a ser praticado em Salvador em 1901. Entre este ano e 
1905, formaram-se diversos clubes como São Salvador, Vitória e Bahiano. Nestes cinco 
anos conseguiram, com algum esforço, formar a primeira liga futebolística, a Liga 
Bahiana de Desportos Terrestres, LBDT, em 1904. Também acabaram fomentando um 

habitus8 no futebol, marcado pela padronização de comportamento e sensibilidades 
civilizadas. Entretanto, já em 1906, este padrão começava ser questionado. Não 
raramente, as queixas dos jornais partiam não só dos periódicos com também de pessoas 
incomodadas com os jogos. Em sete de novembro de 1906, o Diário de Notícias 
publicava uma nota dizendo: 
 
Foot-ball de garotos 
 
Continua desenfreiado e insupportavel o foot-ball dos garotos, que absolutamente não 
attendem a circumstancias de occasião nem de logar, com o que prejudicam ernomemente as 
virdaças das casas, as plantas dos jardins publicos e a tranqüilidade dos transeuntes. É uma 
vergonha uma verdadeira miséria.9 

 
 
6 DUMÊT. E. B. Luis Tarquínio, o semeador de idéias. SP: Editora Gente, 1999. 
7 MAIA, Aroldo. Almanaque Esportivo. Salvador: Helenicus, 1944, p. 8-9. 
 8 Sobre o conceito de habitus ver: BOURDIEU, Pierre. A Economia das trocas simbólicas. São Paulo: 
Perspectiva, 2007, p. 183 – 202. 
9 Jornal Diário de Notícias, 07 de novembro de 1906. 
 



Além das críticas proferidas pelo próprio jornal, este continua na sua nota relatando que 
um “distincto cavalheiro” fora a redação do jornal se queixar do “prejuízo que lhe têm 
causado os terríveis vadios que um dia destes lhe deram forte pancada com uma lata e 
hoje o iam atirando ao chão com formidavel trompaço.” Embora o jornal seja um 
grande formador de opinião e, neste caso, uma opinião contrária ao futebol de rua, 
percebemos que a crítica do então chamado foot-ball de garotos parte de outros sujeitos. 
Para além de pensarmos a prática do esporte na rua enquanto uma característica 
própria do futebol popular é preciso ressaltar outras peculiaridades, diferentes e até 
mesmo contraditórias do futebol pensado e praticado pelas elites. 
Primeiramente verificamos a questão da utilização de aparato e ferramentas. Na nota 
publicada pelo jornal percebemos que, naquele caso, a bola utilizada para o 
divertimento nos parece ser uma lata. Os objetos utilizados para a prática futebolística 
pelos populares diferem dos das elites. Estas buscavam seguir religiosamente os padrões 
tecnológicos importados da Europa para a prática do esporte, buscando, como se vê, 
uma distinção social. É possível compreender, por exemplo, a pressa em consumir 
meias, bolas vendidas pela loja Pinto Aguiar ou os guias de foot-ball divulgados pelos 
jornais. Nos preparativos para o segundo campeonato em 1906, por exemplo, o jornal 
Diário de Notícias publicava que as redes das traves do Campo da Pólvora “são novas e 
importadas directamente da Europa.”10 
Enfim, buscava-se legitimar a idéia do futebol enquanto uma prática séria que devia 
seguir a risca as recomendações quanto ao uso de materiais a serem utilizados para a 
prática esportiva. Entretanto, em se tratando do futebol praticado pelos populares, o 
rigor tecnológico pensado e defendido pelas elites perdia completamente o sentido. 
Primeiro porque a aquisição de tais materiais era praticamente inviável para as pessoas 
mais pobres. Além disso, um dos motivos da popularização do futebol se dá justamente 
na facilidade na prática de tal esporte. Diferente de outras modalidades esportivas que 
ocorriam em Salvador como o remo, cricket ou lown tênis, o futebol não dependia de 
grandes investimentos para a sua realização. Bastava algum objeto esférico para servir 
como uma bola, além de alguns paus e pedras como as traves. O campo poderia ser em 
qualquer espaço. Outro aspecto, não menos importante, era a facilidade de entender o 
jogo. Afinal, o futebol não dispõe de muitas regras. Em 26 de novembro de 1915 o 
jornal A Tarde publicava que “uma malta de vadios, se reuniam diariamente no campo 
do Barbalho para jogar um desenfreado foot-ball, com bolas de panno velho.11 
Portanto, as apropriações do futebol, por parte dos populares, se constituíam enquanto 
uma reinvenção do aparato tecnológico e dos usos e abusos dos espaços oficialmente 

negados pelas instituições.12 
Outro aspecto que revela tanto a peculiaridade e, é importante frisar, a contrariedade do 
chamado foot-ball de vadios em relação ao futebol oficial, era a linguagem verbal e 
corporal utilizada nas práticas futebolísticas populares. Em quanto o futebol oficial, 
praticado pelos principais clubes e homens de Salvador seguia padrões comportamentais 
civilizados como o respeito entre os cavalheiros e a disciplina dos jogadores e 
espectadores, o futebol das ruas, de acordo com os periódicos é notadamente marcado 
por uma linguagem vulgar, ofensiva e obscena. 
 
10 Jornal Diário de Notícias, 05 de maio de 1906. 
11 Jornal A Tarde, 26 de novembro de 1915. 
12 A idéia de uso e abuso do espaço segue as reflexões de Michel de Certeau sobre o conceito de lugar 
praticado. Sobre: CERTEAU, Michel de. A invenção do cotidiano: 1. artes de fazer. Petrópolis, RJ: 
Vozes, 1994. 
 
 
 



Na notícia citada acima do Diário de Notícias de sete de novembro de 1906 o mesmo 
“distincto cavalheiro” ao censurar “os trantantesinhos a sua extravagância e falta de 
educação, estes se insurgiram, maltratando-o com palavras grosseiras.13 
Frequentemente a falta de educação se revelava também entre os próprios praticantes do 
futebol de rua. Acredita-se que a grosseiras e insurgências aconteciam devido ao 
elemento da competitividade que parece constituir a prática futebolística popular. 
Uma tímida hipótese é que, diferente do futebol “oficial”, no qual o resultado não tinha 
demasiada relevância e sim a celebração da civilidade, os populares, vez ou outra, 
brigavam entre si em decorrência de irresoluções no futebol. O Diário de Notícias, em 
uma de suas críticas ao foot-ball de garotos, relatou uma queixa da população de S. 
Bento, Victoria, Sant’Anna e Aflictos de “capadocios que se reunem aos magotes, 
formam grupos enormes e numa algazarra infernal, entre vozeiras e indecências 
proferidas sem o minimo respeito às famílias. O jornal ainda salientou que tais práticas 
“sempre nocivas começavam por danos e terminavam em brigas e desordens.” 
À luz destas breves notícias acerca do futebol de rua, ou “futebol popular” percebemos a 
rapidez e dinâmica da apropriação do futebol pelos elementos populares. De certo 
modo, a intensidade na incorporação do futebol por estes segmentos preocupava as 
elites soteropolitanas. Logo, vale ressaltar a existência de uma resistência ao futebol 
popular. Esta encontra motivos não só pelo fato da prática lúdica danificar algumas 
propriedades como vidraças plantas, mas principalmente pelo futebol popular macular a 
imagem de esporte civilizado e disciplinado que as elites futebolísticas estavam 
construindo e consolidando. Acreditavam as elites praticantes do futebol na importância 
do esporte enquanto um elemento civilizador e construtor de uma nova sociedade 
moderna. 
As notícias também revelam a rápida articulação do futebol com o cotidiano popular. A 
cultura popular em Salvador era formada de diversos elementos que de algum modo 
acabou influenciando na constituição de novos sentidos para o futebol.  
Entre as principais práticas culturais populares neste período encontramos o jogo do 
bicho, os capoeiras, as serestas, desordens corriqueiras e os famosos busca-pé, fogos de 
artifício existentes no São João. Todas estas práticas, assim como o futebol encontram 
na rua o lugar principal para a sua execução. Também foram marcadas por 
sociabilidades em comum, como a reunião de adultos desocupados, mulheres e 
homens,e especialmente crianças que vivam pelas ruas.14 Estes sujeitos é que 
provocavam, segundo os jornais da época, algazarras, confusões e brigas.15 Os 
capoeiras, por exemplo, constantemente se reuniam para a vivência da prática, 
resultando quase sempre em brigas, confusões e perseguições policiais.16 O mesmo 
pode ser dito das serestas, conhecidas algumas vezes como os charivairis e os fogos de 
artifício no São João.17 
 
13 Jornal Diário de notícias, 07 de novembro 1906. 
14 Duas referências importantes para a análise dos comportamentos infantis e sua relação com a cultura 
popular são: FRAGA FILHO, Walter. Mendigos, moleques e vadios na Bahia do Século XIX. São Paulo: 
HUCITEC; Salvador: EDUFBA, 1996 e RODRIGUES, Andréa da Rocha. A infância esquecida: 
Salvador 1900 – 1940. Salvador: EDUFBA, 2003. 
15 Para um panorama geral da cultura popular nas ruas em Salvador ver: FERREIRA FILHO, Alberto 
Heráclito. “Desafricanizar as Ruas: Elites Letradas, Mulheres Pobres e Cultura Popular em Salvador, 
1890-1937”. Afro- Ásia, nº - 21, pp. 239-256, 1998 - 1999. 
16 Sobre os capoeiras em Salvador ver: OLIVEIRA, Josivaldo Pires de. No tempo dos valentes: os 
capoeiras na cidade da Bahia. Salvador: Quarteto, 2005. 
17 Rinaldo Leite cita estas e inúmeras outras manifestações populares, entendidas pelo autor como cenas 
de incivilidade. Ver: LEITE, Rinaldo Cesar Nascimento. E a Bahia Civiliza-se...: ideais de civilização e 
cenas de anti-civilidade em um contexto de modernização urbana: Salvador, 1912-1916. Salvador, 1996. 
Dissertação (Mestrado em História) — FFCH, UFBA, 1996, p. 110 – 141. 



Facilmente encontramos inúmeras notícias repreendendo estas atitudes. Tais práticas co-
existiam antes mesmo do advento do futebol, sendo muitas vezes compartilhadas entre 
os sujeitos e seguramente contribuíram para oferecer novos valores para a prática 
futebolística. 
Desta forma, devido a intensa incorporação do futebol na cultura popular é possível ler 
nos jornais a repulsa a popularização do futebol. Em mesma nota citada anteriormente o 
Diário de Notícias de dezenove de julho de 1906, se queixava de “capadocios que, sem 
a minima noção do que seja o bello e util jogo do foot-ball vivem por ahi a quebrar 
vidraças das casas e das igrejas”.18  
O jornal ainda afirma que “o gosto pelo sport que, em boa hora, se vae firmando entre 
nós é o primeiro a perder com a investida da garotada, cujo maior prazer é dar com o pé 
em um pau, em um objecto qualquer de encontro a uma vidraça, a um lampeão.”19 
Outro aspecto relevante no que tange à resistência das elites é a constante comparação 
ao futebol praticado regularmente e dentro das normas pelos clubes e seu campeonato 
em relação ao futebol nocivo e desordeiro dos vadios, garotos e capadocios.  
 
Mais uma vez o Diário de Notícias argumentava que: 
 
Enquanto os clubs regulares de foot-ball escolhem logares proprios para seus exercícios, os 
capadocios, os moleques e os vadios de toda especie abusam desse sport, jogando onde 
querem e como entendem, em qualquer praça ou rua da capital sem que, por isso, a policia os 
chame á ordem ou ao menos procure evitar as desordens e os desastres moraes e materiaes 
que resultam de tão condenavel pratica.20 
 

Claramente o jornal, através da comparação busca delimitar e classificar aspráticas 
futebolísticas. Assim encontramos na cidade de Salvador dois modos distintos da 
prática do esporte. Um associado à civilização, ao bom comportamento e regulamento 
através de clubes e lugares próprios para a sua realização e outro aracterizado pelas 
desordens, confusão e desrespeito às pessoas e propriedades. Não só a imprensa quanto 
alguns setores elitizados da população, com o perdão do trocadilho, aquela altura do 
campeonato já sabiam diferenciar o “bom” do “mau” futebol. 
Contudo, esta diferenciação pouco importava para os garotos e vadios praticantes do 
“mau” futebol. Até o momento percebemos que, apesar da existência de duas práticas 
futebolísticas, aqui entendidas enquanto culturas,21 com seus ritos, sentidos e dinâmicas 
próprias, ambas contavam com uma autonomia no universo cultural soteropolitano, 
experimentando, sentindo e representando o futebol de modos distintos. Entretanto, esta 
afirmação, embora correta, careça de maior complexificação. 
Mesmo verificando as autonomias e dinâmicas das culturas futebolísticas, ambas 
circulavam entre as diferenças sociais e raciais da cidade além de constantemente 
experimentarem processos de hibridações e compartilhamentos entre os elementos que a 
compõem. 
 
Para além das ruas: O futebol popular e as elites soteropolitanas 
 
 
Além da rua, é possível verificar a cultura popular do futebol em Salvador em outros 
espaços. 
 
18 Jornal Diário de Notícias, 19 de julho de 1906. 
19 Jornal Diário de Notícias, 19 de julho de 1906. 
20 Jornal Diário de Notícias, 20 de junho de 1906. 
21 Estamos trabalhando com o conceito de cultura em Thompson. Mais informações: THOMPSON, 
Edward Palmer. Costumes em comum. São Paulo: Companhia das Letras, 1998, p. 17. 



Como se não bastasse, a expressividade da cultura futebolística popular se manifestava 
em múltiplos outros locais, principalmente aqueles reservados ao futebol dito oficial. 
Logo no primeiro campeonato disputado em 1905, na segunda partida do torneio, o 
jornal Diário da Bahia, além de informar o horário e o nome dos contendores entre os 
teams São Salvador e Internacional, pedia também para o “público não invadir o campo 
de jogo durante o match, pois tanto atrapalha os jogadores quanto impossibilita as 
familias de ver”.22 Vale registrar que naquele período ainda não existiam 
arquibancadas, apenas cadeiras emprestadas pelo circo Lusitano, por exemplo, para a 
apreciação dos jogos pelas famílias. O Campo da Pólvora, portanto, era público e aberto 
para qualquer um assistir. Esta situação perdura-se até 1907 quando na terceira edição 
do torneio passam a ser cobrados ingressos para as partidas. É bem verdade também que 
através desta pequena nota não é possível afirmar uma grande subversão popular frente 
aos ritos futebolísticos civilizados. Todavia, ainda nos é útil a informação uma vez que 
a idéia de invasão do campo, em si, já uma quebra do rito comportamental de disciplina 
e educação na apreciação das partidas. 
Ademais, veremos a ocorrência de semelhantes incidentes como estes, alguns pouco 
relevantes, outros causadores de grandes polêmicas no futebol. O que importa é pensar 
que a constante recorrência destes indesejáveis contratempos revela a intensidade da 
participação dos elementos populares no “bom futebol”. É o que acontece, por exemplo, 
na primeira grande instabilidade do futebol oficial soteropolitano. 
A primeira edição campeonato baiano fora vencido facilmente pelos ingleses do 
Internacional. Um dos fatores responsáveis por tamanho sucesso foi o conhecimento do 
futebol que os ingleses, inventores do futebol moderno, já adquiriam. Esta perícia fez 
com que as rodas esportivas acreditassem em um bi-campeonato no ano de 1906. 
Contudo, grandes entraves proibiram que esta previsão de concretizasse. Dentre estes, o 
principal foi a falta de respeito para com os ingleses. Na sexta partida, em dez de junho, 
do campeonato entre Vitória e Internacional, vencido pelos baianos por dois a um, o 
Diário de Notícias tece severas críticas ao comportamento de alguns espectadores: 
 
É de lamentar que uma malta de desocupados perturbem as belas partidas a que o público 
acorre tão cheio de curiosa satisfação, prejudicando os movimentos dos jogadores, fazendo-os 
escutar ofensas quando perdem e dando triste idéia dos nossos foros de civilização. Convém 
notar que o Internacional é composto de ingleses que devem ter de nossa parte, como 
hospedes que são, todas as distinções. Achamos que a polícia bem podia sanar esta 
inconveniência que vai se tornando um péssimo costume23 
 

 
Outro jornal, segundo Aroldo Maia, ainda vai mais longe revelando detalhes do 
comportamento hostil da torcida. 
 
No match de futebol ontem realizado houve diversos espectadores que estiveram dignos de 
censura. 
Os referidos grupos desrespeitaram um dos clubes que jogavam chegando até ao abuso de 
atirarem para dentro do campo PEDRAS, CHINELOS, BENGALAS, etc., o que não é 
compatível com o crédito desta cidade. Demais jogaram ontem um apreciado clube de 
estrangeiros em sua maioria, portanto nossos hospedes, dignos de todo acatamento além do 
que o movimento esportivo que tão destacadamente vem se desenvolvendo entre nós muito 
precisa do concurso de todos para o estimulo dos seus adeptos. 
Isso é de péssimo efeito e será para lamentar que entre nós o futebol não possa continuar ou 
que se realizem as partidas de campeonato em campo particular.24 

 
22 Jornal Diário da Bahia, 16 abril de 1905. 
23 Jornal Diário de Notícias, 11 de junho de 1906. 
24 MAIA, Aroldo. Originais do Almanaque esportivo da Bahia, [s.d], [s.p.]. Outro jornal, segundo 
Aroldo Maia, ainda vai mais longe revelando detalhes do comportamento hostil da torcida.  



Através da crítica dos jornais percebemos a existência de um elemento desconhecido 
das práticas futebolísticas elitizadas. 
Até então, no futebol das elites, os jogos são marcados pelo respeito aos clubes. Embora 
verificando a exista de uma parcialidade quanto a predileção pelos clubes não se 
observavam rivalidades intensas ou desavenças entre os clubes e os seus torcedores. 
Com a presença dos segmentos populares na experiência futebolística oficial, 
percebemos a exaltação e acirramento das rivalidades. Neste caso, em particular, 
percebemos, na leitura das duas notícias, o acirramento entre identidades nacionais, uma 
vez que o clube hostilizado era formado por ingleses. Esta rivalidade entre identidades 
também é entendida pela imprensa, como o jornal Gazeta do Povo enquanto um mal 
compreendido bairrismo: 
 
Não podemos concluir a noticia da bella d hontem, sem censurar uma malta de garotos que 
entenderam de fazer manifestações de desagrado aos disctinctos sportmen inglezes, que se 
bateram com o Victoria. É de bom aviso chamar a attenção da policia, desde quando aquelles 
indivíduos acham que numa festa de civilização, entre moços, todos dignos, é azada a 
occasião para elles darem arrhas [sic] ao seu mal comprehendido bairrismo.25 
 

Observa-se também a urgência por parte da imprensa em policiar o campo nas partidas 
de futebol. Cabe lembrar ainda que a presença e interferência de populares no “bom 
futebol” são marcadas justamente por sensibilidades e sociabilidades opostas ao às 
sensações idealizadas pelas elites. 
Este incidente representou a primeira grande instabilidade no futebol baiano, pois foi o 
motivo da saída do Internacional do campeonato. Todavia, sua desistência não ocorreu 
sem antes ter existido diversas tentativas de manter o time de ingleses no torneio por 
parte dos seus coligados. Das várias tentativas, uma em especial destaca-se. 
Cinco dias após a ocorrência do incidente, o Diário de Notícias e o Gazeta do Povo 
publicaram longa notícia sobre o resultado de uma sessão da LBDT na qual se 
resolveria o destino do Internacional, realizada no dia treze do mesmo mês. Alguns 
trechos da sessão foram publicados nos quais os outros times argumentavam para a 
permanência dos ingleses e até pensavam em abandonar o torneio caso a desistência dos 
ingleses se concretizasse. Eis um pequeno trecho: 
 
A Liga Bahiana dos Sports Terrestres profundamente penalisada com a resolução tomada por 
esse club, a qual lhe é comunicada pelo vosso oficio de 12 do corrente, vos vem declarar que 
faz seus os sentimentos de que vos achaes possuidos. Por terdes sido injustamente 
molestados por populares da mais baixa esphera social, no domingo ultimo no Campo dos 
Martyres, pedindovos, entretanto, a reconsideração desse acto pelos motivos que vae alludir: A 
falta de comprehensão precisa dos mais simples deveres da educação nesses desherdados da 
sorte e da sociedade; a carencia de um policiamento efficaz no Campo dos Martyres em dias 
de partida, incoveniente este, que vae ser sanado em vista das ordens terminantes dadas a 
este respeito pelo sr. dr. chefe de policia; a ignorancia do nosso povo, pouco habituado ainda a 
esses jogos que elle applaude ou censura, conforme a sua acanhada percepção e suas 
irrefreaveis sympathias.26 
 

 
Aqui, os indivíduos praticantes do “bom futebol” buscam mais uma vez marcar e 
distinguir claramente quem é quem no futebol soteropolitano. 
 
 
 
 
25 Jornal Gazeta do Povo, 11 de junho de 1906. 
26 Jornal Diário de Notícias, 15 de junho de 1906. 



Através de um discurso taxativo no qual afirmam a falta de compreensão de populares 
da mais baixa esfera social sobre o significado civilizatório do futebol, estes sujeitos na 
verdade procuram mostrar que os populares nada entendem de futebol e devido a sua 
ignorância ao jogo devem ter sua importância minimizada por não participarem 
efetivamente do verdadeiro universo futebolístico. Finalmente, a urgência de um 
policiamento ostensivo em dias de jogo revela a necessidade de extirpar completamente 
a presença popular no “bom futebol”. 
Ao final da querela em torno da continuidade do Internacional no torneio ficou acertada 
a desistência deste nas próximas partidas e finalmente no campeonato. A condição para 
o retorno do clube era de que o campo fosse particular. O campeonato passou a cobrar 
entradas em 1907 no campo do Rio Vermelho. Contudo, mesmo com a reivindicação 
contemplada, um ano depois, o Internacional não mais participou de outros torneios 
futebolísticos, embora continuasse filiado à LBDT. Com a desistência do favorito ao bi-
campeonato, o torneio prosseguiu com a conquista do São Salvador. 
O conturbado episódio envolvendo o Internacional, em si, demonstra a força da 
presença popular no futebol. Para além da rua, a apropriação popular da prática 
esportiva se dava também em espaços oficializados como o Campo dos Martyres e o 
campeonato. 
A partir de 1906 é possível verificar uma ampliação quanto a força e expressão das 
práticas futebolísticas populares. Se a princípio, refiro-me nos anos de 1901 a 1905, a 
expressividade do esporte entre os populares restringia-se à rua e ocasionalmente às 
apreciações quase sempre conturbadas nas partidas oficiais, de 1906 a 1915, 
especialmente, o envolvimento popular no futebol transcende os limites já 
estabelecidos. Já em 1906 ocorre um processo intenso de formação de diversos clubes 
não pertencentes a uma estirpe burguesa e/ou aristocrática, além do surgimento de 
outras ligas futebolísticas, como, a Liga Sportiva Nacional e a Liga Itapagipana.27 Vale 
ressaltar que não necessariamente estas ligas ou os novos clubes fundados representam 
grupos sociais extremamente subalternizados.  
Todavia, tais clubes mesmo formados por alguns setores das elites, constantemente 
negociavam em alguma medida a participação e inserção de sujeitos populares. Este é o 
caso do Fluminense e Ypiranga, fundados em Salvador respectivamente 1905 e 1907. 
Embora ambos fossem dirigidos por pessoas de maiores condições econômicas e até 
sociais, os seus jogadores e outros elementos constituintes pertenciam a setores 
subalternizados, como estivadores, pequenos comerciantes, operários e artesãos. Novos 
clubes e novas ligas compartilharam do mesmo cenário futebolístico das elites 
estabelecendo algumas vezes o conflito, outras a negociação. 
Esta relação, no que tange o seu aspecto conflituoso, parece alcançar um ápice em 1912 
quando do fim da principal liga de futebol em Salvador, devido a grande interferência 
popular no torneio. 
 
 
Considerações finais 
 
A leitura das fontes a respeito do panorama futebolístico nos seus anos iniciais 
nos faz argumentar as seguintes proposições: 
 
27 Só em 1905 e 1906 o jornal Diário de Notícias informou a fundação de mais de vinte clubes, entre ele 
estão o Ceará Foot-ball Club, Caymbé Foot-ball Club, Sport Club Santa Cruz, Fluminense Foot-ball Club, 
Sport Club Java, Ideal Foot-ball Club, Sport Club Patria, Sport Club Olinda, Sport Club Phebo, Sport 
Club Paraíso, Grupo Foot-ball Chile, Sport Club Republicano, Sport Club Liberdade, Sport Club 
Primavera, Atlhetico Foot-ball Club Derby Foot-ball Club, Ceci Foot-ball Club, Foot-ball Club 
Transwall, Sport Club União e Sport Club Athenas. 



 (1) Os primórdios da prática futebolística na cidade revelam uma associação do esporte 
aos ideais civilizatórios modernos. (2) Paralelamente, entretanto, é possível identificar 
também uma forte ressignificação e apropriação futebolística entre os populares. É 
Possível enxergar este panorama de rápida incorporação do futebol pelas classes 
populares em diversas regiões do país. No Rio de Janeiro, considerada por muitos, um 
dos berços do futebol brasileiro, Leonardo Miranda afirma: 
 
Já no fim da década de 1910 o entusiasmo que ele causava na cidade não permitiria mais aos 
contemporâneos caracteriza-lo como uma prática restrita ao grupo dos esportistas filiados aos 
clubes elegantes da cidade. Tornando-se cada vez mais evidente a participação no jogo dos 
negros e operários que se tentava excluir, esse processo teria como conseqüência mais visível 
o crescente entusiasmo gerado pelos jogos dos selecionados nacionais formados ainda 
somente por jogadores do Rio e de São Paulo.28 
 

(3) Tal expressão popular consegue instituir um universo relativamente próprio, 
autônomo e dinâmico, bem como dialogar mesmo que conflituosamente com o universo 
futebolístico oficial. Enfim, a civilidade e modernidade se revelam no futebol de 
Salvador de modo bastante frágil, heterogêneo e não raramente enfrentando tensões e 
conflitos com a gradual inserção popular no futebol. O processo de modernização, 
urbanização e articulação com os ideais modernos não encontrou tanto vigor quanto em 
outras cidades brasileiras como São Paulo e Rio de Janeiro. Afinal, Salvador vivenciou 
desde os tempos imperais um processo gradual de estagnação política e econômica, o 
que contribui para a sua conturbada tentativa inserção na chamada modernidade.29 
Observando as nuances entre a frágil modernidade em Salvador e a rápida incorporação 
do futebol, prática social a princípio moderna, no universo cultural popular, é necessária 
uma reflexão teórica que abarque a complexidade deste fenômeno.  
Para tanto é interessante pensar a noção de cultura popular pensada por Stuart Hall. Para 
além de um conceito no qual podemos verificar ou inventariar práticas que, de acordo 
com o seu conteúdo poderiam ser consideradas como culturas populares, é mais útil e 
empiricamente constatável pensar o conceito enquanto um terreno de luta.30 
Neste sentido, é compreensível pensar futebol em Salvador enquanto uma prática 
constituinte da cultura popular. 
Embora originariamente advindo dos ideais e culturas modernas rapidamente o futebol 
incorporou-se a cultura popular e, em conjunto com as outras práticas como a capoeira, 
o jogo do bicho e os charivaris, fomentou o conflito entre as recém culturas modernas 
que tentavam se fazer hegemônicas e as práticas culturais populares. 
Enfim o valor desta concepção “reside em ser um terreno de luta pelo poder, de 
consentimento e resistências populares, abarcando assim, elementos da cultura de 
massa, da cultura tradicional e até das culturas hegemônicas.”31  
 
 
28 PEREIRA, Leonardo Affonso de Miranda. Footballmania: uma história social do futebol no Rio 
deJaneiro: 1902-1938. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 2000, p. 16. 
29 A estagnação econômica baiana ficou mais conhecida como o enigma baiano. Mais informações 
podem ser lidas em: AGUIAR, M. P. de. Notas sobre o “enigma baiano”. Revista Planejamento, 
Salvador, v. 5, n. 4, p. 123-136, out/dez. 1977. 
30 Mais informações sobre o conceito de cultura popular argumentado pelo autor em: HALL, 
Stuart.Notas sobre a desconstrução do “popular”. In: Da diáspora: Identidades e mediações culturais. 
Belo Horizonte: Editora UFMG; Brasília: Representação da Unesco no Brasil, 2003, p. 247 – 264. 
31 HALL, Stuart. Da diáspora: Identidades e mediações culturais. Belo Horizonte: Editora UFMG; 
Brasília: Representação da Unesco no Brasil, 2003, p. 349 (grifo meu). 
 
 



É equivocado, portanto, pensar a cultura popular enquanto puras ou como práticas 
imutáveis, enraizadas em suas tradições. Logo é inevitável pensar a cultura popular 
permanentemente envolvida em traduções, hibridismo e circularidades.32 No caso do 
futebol em Salvador, em particular a leitura das fontes demonstra as diversas traduções 
na atribuição de novos sentidos ao futebol pelos grupos populares. 
 
32 Para uma maior compreensão dos fenômenos culturais híbridos ver: CANCLINI, Néstor Garcia. 
Culturas Híbridas: Estratégias para entrar e sair da modernidade. São Paulo: Editora da Universidade 
de São Paulo, 2006. 
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