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RESUMO 

A presente monografia tem como foco a análise do processo de implementação do 
futebol carioca nas primeiras décadas do século XX, caracterizada pela apropriação 
e a reinvenção de um esporte de origem europeia, pelo negro brasileiro, sendo fator 
importante para construção da identidade nacional. Para realização da análise, será 
feita uma revisão da obra de Mario Filho “O Negro no Futebol Brasileiro”, onde o autor 
esmiúça a realidade do esporte no momento em que o futebol é implantado no 
território brasileiro, com ênfase na cidade do Rio de Janeiro, e todo o movimento de 
transformações sociais ocasionado pelo processo de profissionalização. A partir do 
presente estudo foi possível concluir que tal movimento serviu para inclusão étnica de 
jogadores negros na sociedade, cujo passado escravocrata era extremamente recente 
e, portanto, suas consequências sociais se apresentavam de maneira mais clara e 
evidente. Nos fazendo refletir sobre a atual conjuntura do esporte, que apesar de 
segregar seus espectadores pela situação socioeconômica, continua presente na 
função inclusiva na sociedade, incitando a necessidade de pesquisas mais 
abrangentes com relação as condições de inclusão que o futebol pode proporcionar 
na sociedade atual e, além disso, de análise das atuais formas de inclusão social, 
objetivando uma sociedade menos excludente.  
Palavras-chave: Profissionalização do futebol; Racismo; Futebol; Inserção social;   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



 
 

ABSTRACT 

This monograph focuses on the analysis of the implementation process of carioca 
soccer in the first decades of the twentieth century, characterized by the appropriation 
and reinvention of a sport of European origin by the Brazilian black people, being an 
important factor for the construction of the national identity. To carry out the analysis, 
a review of the work of Mario Filho "O Negro no Futebol Brasileiro" ("The Negro in 
Brazilian Football") will be carried out, where the author explains the reality of the sport 
at the moment when football is deployed in Brazil, with emphasis on the city of Rio de 
Janeiro, and all the movement of social transformations occasioned by the 
professionalization process. From the present study it was possible to conclude that 
such a movement served to include ethnic black players in society whose slave-owning 
past was extremely recent and, therefore, its social consequences were presented 
more clearly and evident. Reflecting on the current situation of the sport, which in spite 
of segregating its spectators due to the socioeconomic situation, is still present in the 
inclusive role in society, inciting the need for more comprehensive research regarding 
the inclusion conditions that soccer can provide in today's society and, in addition to 
analyzing the current forms of social inclusion, aiming at a less exclusionary society. 
Keywords: Professionalization of soccer; Racism; Soccer; Social insertion; 
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INTRODUÇÃO 

O futebol se apresenta ao Rio de Janeiro, durante a transição do século XIX 

para o século XX, como um legado bretão, então, inicialmente, possuía ainda muitas 

características de influência europeia em sua composição, assim como a sociedade 

carioca, onde imigrantes e filhos dos mesmos foram atraídos para o território 

brasileiro, incentivados pela parceria comercial existente entre Brasil e Inglaterra, 

produção cafeeira intensa e pela indústria nascente no período. 

Os ingleses, cujo papel na implementação do futebol no Brasil é de vasta 

importância, começaram a chegar muito cedo aos países da América Latina, ainda 

na época das grandes navegações e alcançaram uma larga influência, que foi muito 

acentuada entre os anos de 1835 e 1912.1 

A influência inglesa sobre a vida, a paisagem e a cultura do Brasil começa a 

partir da vinda da Família Real Portuguesa para o Brasil, em 1808. Devido ao bloqueio 

continental que Napoleão Bonaparte decretou, determinando que os países europeus 

fechassem os portos para os navios da Inglaterra. Tal fato estreitou laços comerciais 

entre Brasil e Inglaterra. 

Logo depois de sua chegada à Bahia em janeiro de 1808, D. João cumpria 
as cláusulas dos acordos assinados com o governo inglês e não só abria o 
comércio com o Brasil à Inglaterra como também assegurava a esse país, e 
a seus cidadãos, vantagens e privilégios não concedidos a quaisquer outros. 
(VASCONCELOS, 2004. p.1) 

Em 1810, Portugal e Inglaterra assinaram um tratado de comércio que 

beneficiaria principalmente a Inglaterra pela ajuda dada a Portugal na ocasião da 

pressão exercida por Napoleão. Dessa forma, os cidadãos ingleses adquiriram certos 

direitos em Portugal, assim como nas colônias brasileiras. Os ingleses instalaram-se 

no território brasileiro com suas instituições e agências de influência econômica, 

política e intelectual, permanecendo com seus interesses e negócios no Brasil, mesmo 

após a volta  da Família Real para Lisboa, em 1821. Posteriormente à independência 

do Brasil, em 1822, a Inglaterra foi ainda o primeiro país a reconhecer tal fato, atuando 

como mediadora dos acordos entre Brasil e Portugal, principalmente do Tratado de 

Paz e Aliança, em que se determinava o pagamento de uma indenização à coroa 

portuguesa, para reconhecimento da independência brasileira. Nesse período, entre 

1825 e 1827, o domínio inglês no Brasil atingiu seu auge. Contudo, essa influência 

                                            
1CARVALHO, Beth. O velho charme inglês na paisagem de Santos, p. 01. Disponível em: 
http://www.novomilenio.inf.br/santos/h0150g.htm Acessado em 30 nov. 2018. 

http://www.novomilenio.inf.br/santos/h0150g.htm
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política começou a declinar nos anos seguintes por causa dos conflitos que surgiram 

devido à posição negativa do governo inglês em relação ao tráfico de escravos, o que 

pressionou as autoridades brasileiras a abolirem a escravidão em 1888. Portanto, é 

evidente a força da cultura inglesa no Brasil no período, e natural que a sociedade 

brasileira tenha carregado consigo a influência inglesa nos anos posteriores.  

O futebol se apresenta, então, como uma das heranças europeias no Brasil, 

porém não há um consenso sobre quem realmente trouxe o esporte para o país. Sabe-

se que Charles Miller foi o responsável por levar o futebol a São Paulo, preocupando-

se em organizar o esporte segundo as regras vigentes. No mesmo período, mas com 

registros um pouco mais antigos, o escocês Thomas Donohoe levou o futebol a 

Bangu, no Rio de Janeiro, promovendo partidas sem ocupar-se de seguir todas as 

regras formais do esporte. 

O presente trabalho tem como objetivo expor uma estrutura segregacionista 

presente na sociedade no início do século XX, evidenciada no futebol do Rio de 

Janeiro, analisar o processo de implementação do futebol, considerado amador, pré-

profissional, e expor o futebol como instrumento de mudança da realidade social 

étnica. A partir do protagonismo de atletas negros houve a reinvenção brasileira do 

futebol, implicando em transformações em sua estrutura política e organizacional, 

onde, a partir disso, o esporte foi usado como ferramenta para criação de uma 

identidade nacional brasileira e também como caminho para representatividade 

étnica.  

O estudo se preocupará, a partir de uma revisão da obra de Mario Filho “O 

Negro no Futebol Brasileiro”, conjuntamente com outros trabalhos na área, em 

evidenciar a estrutura hierárquica presente na sociedade brasileira, talvez inspirada 

em um eurocentrismo, citado por Kant, refletida em uma de suas extensões: o futebol. 

E, mais que isso, expor a realidade do esporte antes de ser tratado como profissão, 

e sim como momento de lazer e descontração, praticado majoritariamente por 

europeus, e, também expor os clubes que buscaram de alguma forma tratar o futebol 

de maneira mais integrativa.  

É muito importante situar as posições ocupadas socialmente das etnias no 

Brasil. O passado escravocrata, recente em comparação ao período estudado, deixa 

como legado para a população afrodescendente o descrédito social de ser um povo 

inferior e menos capaz que o branco. A discriminação e o preconceito racial moldaram 

novas formas dentro da estrutura social brasileira pós abolição, o que explica a 
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manutenção de benefícios materiais e simbólicos, como o esporte, onde a elite 

branca, visto que o Brasil se apresenta como uma sociedade em que os conceitos de 

raça e classe social estão imbricados, reproduzia a desqualificação do outro. E, 

considerando que na sociedade brasileira pós-escravocrata foi caracterizada pela 

total ausência de políticas públicas integracionistas, que viabilizasse a sua inserção 

na sociedade de maneira competitiva, restaram ao negro brasileiro as posições 

sempre mais baixas na escala estrutural de classes sociais, e o futebol se apresentou 

como um caminho para se alcançar algum prestígio e ascensão social. 
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CAPÍTULO 1 - IMPLEMENTAÇÃO DO FUTEBOL NO RIO DE JANEIRO 

No ano de 1872, próximo à casa da Princesa Isabel, possuidora do papel de 

uma incentivadora dos esportes, foram praticados diversos esportes de maneira 

pioneira no Brasil. A Inglaterra era um dos principais parceiros econômicos do Império, 

e um grupo de imigrantes ingleses que se instalaram no território possuíam, além de 

benefícios, uma relação privilegiada com a princesa. Houve a reserva de um espaço 

no jardim do palácio do Conde D’eu, hoje o Palácio Guanabara, para a implementação 

da prática de esportes, originando ali um elemento característico da cultura brasileira, 

a partir de suas apropriações2.  

A chegada do futebol, entretanto, é mais tardia, em relação a esse incentivo. 

Há relatos de que Thomas Donohoe, um escocês, técnico em maquinaria têxtil, 

contratado pela Companhia Progresso Industrial do Brasil, tenha introduzido a prática 

do futebol em 1894 no subúrbio do Rio de Janeiro, em Bangu, reunindo trabalhadores 

da fábrica, organizando partidas com doze jogadores, seis para cada lado. Em sua 

chegada ao Rio de Janeiro, o escocês não trouxe consigo o necessário para se jogar 

futebol, imaginando que a prática do esporte aqui fosse comum, tendo que pedir para 

sua família, que havia ficado em terras europeias, trazer, em agosto de 1894, e no 

mesmo ano já se praticou futebol no campo próximo a Companhia do Progresso 

Industrial do Brasil. 

No entanto, outra preocupação ainda povoava a cabeça de Thomas 
Donohoe. Sua esposa e seus dois filhos pequenos tinham ficado na Escócia. 
Não perdeu tempo: foi até a diretoria da fábrica. Certificou-se com o 
tesoureiro Manoel Moreira da Fonseca que seu contrato era longo, iria 
realmente ficar no bairro, precisava trazer Elizabeth. Foi assim que a fábrica 
pagou a viagem da sra. Donohoe, que embarcou no paquete S.S. Liguria, em 
Liverpool, no dia 16 de agosto de 1894, trazendo os filhos John, com 3 anos, 
e Patrick, de seis meses, mais uma bola de couro na bagagem – pedido feito 
por Thomas em carta escrita à mulher. (MOLINARI. 2004, cap. 1889-1903) 

 Portanto, anos antes da fundação do Bangu Athletic Club, em 1904, já se 

praticava futebol no bairro de Bangu, de maneira ainda não oficial, livre das regras 

que possui, nos horários de folga da fábrica. Tanto que, em 1897, Thomas Donohoe, 

junto com alguns companheiros do Reino Unido, pediram ajuda para fábrica na 

fundação de um clube, nos moldes dos existentes em seu país. A “junta inglesa”3, 

                                            
2Almanaque dos esportes. Futebol: origens brasileiras. Disponível em: 
https://www.youtube.com/watch?v=4nCTVPBMdjk&index=12&list=WL&t=0s Acesso em 18 nov. 2018. 
3 Os termos “ingleses” e “britânicos” são empregados como equivalentes, assim como Inglaterra e Grã-
Bretanha, pelo costume generalizado e pelo fato de que, em documentos oficiais ingleses da época, 

https://www.youtube.com/watch?v=4nCTVPBMdjk&index=12&list=WL&t=0s
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como Molinari chamou os prováveis pioneiros do futebol em Bangu, foi vetada pelo 

secretário da Companhia, Eduardo Gomes Ferreira, que se declarou inimigo de 

qualquer espécie de jogo, principalmente o futebol. 

Atividades atléticas eram, na época, confundidas com jogos de azar. 
Pensavam que o futebol iria viciar os funcionários da fábrica e que traria 
problemas para a administração. Além disso, quem quisesse lazer que 
procurasse a Sociedade Musical Progresso de Bangu e a Banda de Música 
dos Operários da Fábrica, que organizavam seus bailes constantemente. Por 
todos estes motivos, a ideia de fundação de um clube foi recusada. Já 
imaginou se os funcionários resolvessem faltar ao trabalho para ficarem no 
clube chutando uma bola? (MOLINARI. 2004, cap. 1889-1903) 

Porém, Charles Miller é creditado como patrono do futebol no Brasil. Brasileiro, 

filho de ingleses, recém formado por um escola inglesa, ao desembarcar no Brasil, em 

18 de fevereiro de 1894, com uma bola, bomba para encher e o livro de regras, buscou 

organizar e incentivar a prática do futebol, porém somente no dia 15 de abril de 1895 

Miller conseguira organizar a primeira partida oficial de futebol no território brasileiro, 

em Várzea do Carmo, em São Paulo, jogo entre São Paulo Railway e Companhia de 

Gás. 

Nesta sessão, o estudo se preocupará em evidenciar a estrutura hierárquica 

presente na sociedade brasileira, talvez inspirada em um eurocentrismo, posição que 

pode ser exemplificada com Immanuel Kant4, refletida em uma de suas extensões: o 

futebol. E, mais que isso, expor a realidade do esporte antes de ser tratado como 

profissão, e sim como momento de lazer e descontração, que apesar do pioneirismo 

em Bangu e sua pluralidade social nas peladas entre os trabalhadores das fábricas, 

tinham como praticantes majoritários no estado, clubes elitistas. Mário Filho critica um 

sentimento saudosista, expresso por algumas pessoas, em relação ao futebol 

amador, que acabou em 1933, com a implementação do profissionalismo no futebol, 

                                            
empregava-se muitas vezes a palavra Inglaterra para designar o Reino Unido da Grã-Bretanha e 
Irlanda. (PANTALEÃO, 2004, p. 64). 
4 “Kant, filósofo alemão notável e relevante, que influenciou significativamente vários campos de estudo 

onde se considera que a própria natureza se incumbiria na tarefa de desenvolver homens com 

qualidades “superiores” através dos conflitos sociais entre forças antagônicas. Apesar de crer na 

possibilidade de criar uma linhagem de “homens nobres por natureza” através de sucessão hereditária, 

o autor acredita que a própria natureza possui o instrumental para tanto. (...) Conclui-se, então, 

apresentadas as justificativas de Kant para uma possível superioridade da raça branco-europeia, que 

ele se pautava, primordialmente, pelo estado intelectual e tecnológico que estas civilizações 

alcançaram por seus próprios esforços, ou seja, sem intervenção externa de outros povos.” 

(GONÇALVES, Ricardo. 2015) 
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e se preocupou no capitulo “Raízes do saudosismo” em evidenciar a estrutura branca 

e elitizada da maioria presente no esporte, antes de ser tratado como profissão, em 

seu período amador. Sua obra “O negro no futebol brasileiro” será usada como base 

argumentativa para a finalidade desta sessão. 

Há quem ache que o futebol do passado é que era bom. De quando em 
quando a gente esbarra com um saudosista. Todos brancos, nenhum preto. 
Foi uma coisa que me intrigou a princípio. Por que o saudosista era branco 
sempre? O saudosista sempre branco, nunca preto, dava para desconfiar. E 
depois, a era de ouro, escolhida pelo saudosista, era uma época que podia 
se chamar de branca. Os jogadores claros, bem brancos, havia até louros 
nos times, ia-se ver: inglês ou alemão. (FILHO, Mario. 2010, p. 29) 

No contexto da cidade do Rio de Janeiro, Mario Filho evidencia as relações 

hierárquicas da sociedade refletida na composição de alguns clubes cariocas de 

futebol, mas cita também alguns outros esportes dos quais as elites estavam 

habituadas a praticar, como o críquete. Sobrepondo importância na hierarquização, 

questões étnicas e socioeconômicas, dependendo da forma em que assumia em cada 

clube. O autor analisa, por exemplo, a composição do Rio Cricket e do Paissandu. 

Suas origens estão ligadas à fundação do Paissandu, em 15 de agosto de 1872 por 

uma sociedade de imigrantes ingleses com o nome de Rio Cricket Club, cujo objetivo 

era implantar a prática do críquete no Rio de Janeiro. Em 1880, o clube deixou sua 

sede no bairro de Botafogo e se mudou para o bairro do Flamengo, mais exatamente 

para a rua Paissandu, da qual adotou o nome. Foi então que o Rio Cricket Club passou 

a se chamar Paissandu Cricket Club. A mudança não agradou alguns dos associados, 

que optaram por se separar do clube. Assim, em 1897, alguns dissidentes do 

Paissandu fundaram o Rio Cricket & Athletic Association, cuja sede ficava no bairro 

de Icaraí, em Niterói. O autor relata que apenas europeus se associar e jogar futebol 

por tais clubes, com uma exceção, evidenciada por ele, na Grande Guerra, cuja 

convocação para o exército, de ingleses e alemães por seus países, facilitaram a 

entrada de um brasileiro na equipe de futebol do Paissandu.  

Mario Filho destaca também o papel integrativo de alguns clubes de futebol. O 

Bangu, por exemplo, por ter uma colônia inglesa menor, próxima a Companhia 

Progresso Industrial, indústria na qual empregava mestres tecelões ingleses que 

fundaram o clube, e se localizar mais perifericamente, não possuía tamanha rigidez 

hierárquica em sua composição. Mesmo que em sua partida oficial de estreia em 1904 

ter em seu time inicial apenas dois brasileiros, o clube é marcadamente conhecido 

pela acessibilidade dada aos negros e trabalhadores de sua fábrica de menor classe 
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social, sendo um dos primeiros clubes a ser campeão com jogadores negros na 

equipe, conquistando a segunda divisão do campeonato carioca de 1911 e o primeiro 

clube a escalar um jogador negro, Franciso Carregal em 1905.  

O futebol, no início do século XX, era um esporte de europeus, mesmo em 

terras brasileiras, cuja finalidade era a recreação, onde alguns clubes foram pioneiros 

na prática do mesmo e, como já citado, há um destaque para o Rio Cricket and Athletic 

Association, Paissandu Cricket Club, cujas origens estão interligadas, e The Bangu 

Athletic Club. A influência europeia no futebol era expressa dentro de campo, desde 

os nomes dos jogadores na escalação, até suas funções no jogo. 

As coleções de jornais estão aí, basta procurar as escalações dos times do 
Paissandu e do Rio Cricket. Essas escalações deveriam ser tortura dos 
compositores e dos revisores. Também dos leitores, a maioria sem saber 
nada de inglês, tendo de soletrar os nomes dos onze jogadores do Paissandu, 
dos onze jogadores do Rio Cricket. 

(...) O futebol importado, made in England, tinha de ser traduzido. E enquanto 
não se traduzisse e se abrasileirasse, quem gostasse dele precisava 
familiarizar-se com os nomes ingleses. De jogadores, de tudo. Em campo um 
jogador que se prezasse tinha de falar inglês. Ou melhor: gritar em inglês. 

(...) Onze posições num time: goal-keeper, Full-back-right, full-back-left, half-
back-right, center-half, half-back-left, winger-right, inside-right, center-
forward, inside-left, winger-left. O juiz era o referee, transformado em referi 
ou réfe; o bandeirinha era o linesman. (FILHO, Mario. 2010, p.30-31) 

O Rio Cricket e o Paissandu possuíam uma estrutura mais rígida em relação 

aos associados europeus, porém havia uma rotatividade grande, visto que ingleses 

que vinham para o telégrafo inglês ou para a Leopoldina, de passagem, se alternavam 

na composição dos clubes. O Bangu, também pela localização, não podia contar com 

os ingleses que frequentemente chegavam da Inglaterra, visto que estes possuíam 

vaga garantida no Paissandu e no Rio Cricket. A colônia inglesa próxima a Companhia 

Progresso Industrial do Brasil era pequena, com poucos mestres industriais e, também 

por isso, o Bangu não era um clube fechado a europeus, pelo menos não no futebol. 

Já “no cricket sim, os ingleses não quiseram saber de mistura. Brasileiro para entrar 

no time de cricket, nem branco.” (FILHO, Mario. 2010, p.31). 

O esporte tanto era visto como recreação que se passavam horas jogando, e 

de meia em meia hora haviam intervalos para jogadores e torcedores beberem uísque, 

além de uma parada de maior extensão para lancharem. “Antes de construir o campo 

eles tinham, por precaução bem inglesa, construído o bar. Depois que o bar ficou 

pronto é que os ingleses do Bangu pensaram no campo.” (FILHO, Mario. 2010, p.31). 

É curioso como o futebol foi mais atrativo para o brasileiro, o críquete, que possuía o 
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mesmo incentivo por parte dos ingleses para sua prática, com sua feição mais 

rudimentar, com armaduras e tacos, era mais atrativo para o público inglês, talvez pela 

identificação histórica com épocas medievais. Já o futebol com toda sua plasticidade, 

organização e criatividade se aproximou melhor da sociedade brasileira, cabendo até 

talvez relacionar o esporte, com a “prosa” e a “poesia”, como faz José Miguel Wisnik 

em sua obra “Veneno Remédio, o futebol e o Brasil” ao referenciar Pier Paolo Pasolini, 

enxergando elementos comuns ao futebol, jogado dentro dos gramados, e à 

literatura5. A atração do brasileiro pelo esporte, em meados dos anos 1900, se 

expressaria nos olhares fora de campo, na aparição de gandulas e torcedores. 

Em dias de cricket só se via ingleses espalhados pelo gramado, pelo bar. Em 
dias de futebol a coisa mudava de figura. Os operários ficavam para ver, 
muitos brancos, mulatos, pretos, com vontade de dar seu pontapé na bola. 
Bastava a bola ir fora, e ela ia fora de quando em quando, eles corriam atrás 
dela, como garotos atrás de um balão de São João. (...) O gandula apareceria 
em todos os campos, em todas as ruas, onde se disputasse uma partida de 
futebol. (FILHO, Mario. 2010, p.32)  

Nota-se que a presença de não-europeus se limitava, inicialmente, fora das 

quatro linhas e, além disso, se vê a diversidade que o futebol gerava antes até de sua 

prática entre as classes sociais mais baixas. O Bangu foi um clube importante na 

inserção da pluralidade social no esporte. Francisco Carregal, em 1905, após um ano 

de fundação do clube foi aceito no time de futebol, mesmo sendo o único brasileiro, e 

negro, no meio de cinco ingleses, três italianos e dois portugueses. Mario Filho faz 

uma análise da foto desse time, evidenciando que os europeus pareciam 

despreocupados com suas aparências, “talvez por orgulho de raça superior” (FILHO, 

Mario. 2010, p.33), enquanto Francisco parecia se preocupar bastante, era o mais 

bem vestido dos jogadores. Um tecelão, cargo de baixo potencial financeiro, aparece 

de chuteiras novas (na época botas), meias de lã e calções novos. 

Chama atenção a diferença entre o apuro de Francisco Carregal, preocupado 
em não fazer feio, e o pouco se me dá de William Procter, que não ligava para 
essas coisas. 

(...) William Procter podia descuidar-se, Francisco Carregal não. No meio de 
ingleses, de portugueses, de italianos, sentia-se mais mulato, queria parecer 
menos, quase branco. Passava perfeitamente. Pelo menos não 
escandalizava ninguém. (FILHO, Mario. 2010, p.33) 

                                            
5“pode-se dizer que via na prosa a vocação linear e finalista do futebol (ênfase defensiva, passes 

triangulados, contra-ataque, cruzamento e finalização), e na poesia a irrupção de eventos não-lineares 

e imprevisíveis (criação de espaços vazios, corta-luzes, autonomia nos dribles, motivação atacante 

congênita).” (WISNIK, 2008, Veneno Remédio, p. 13). 
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Essa preocupação estética, para melhor inserção social, era frequente. Era 

normal que negros e mulatos buscassem se apresentar de maneira mais arrumada, 

para serem reconhecidos como naturais ao meio em que conviviam. Jogadores como 

Arthur Friedenreich, considerado o primeiro ídolo da seleção brasileira, também tinha 

hábitos estéticos, o que Mario filho destaca como finalidade o disfarce da negritude. 

Arthur Friedenreich. Este, apesar de ser "um meio mulato" de classe média e 
possuir olhos verdes, antes de entrar em campo ficava horas alisando seu 
cabelo farpo e duro para disfarçar seus traços de negritude. (FILHO, Mario. 
1947, p.58) 

Como diversão, o futebol tinha custos, variantes de acordo com o local em que 

se praticava, e essa discriminação de preços entre os clubes explicava a composição 

social dos mesmos. No Fluminense se associavam apenas pessoas ligadas a famílias 

ricas, onde mensalidade chegava aos 5 mil réis6. Há relatos de uma viagem feita pelo 

clube a São Paulo, em 1903 para a disputa de 3 amistosos, contra SC Internacional-

SP, Paulistano- SP e São Paulo Athletic- SP, onde cada jogador teve que gastar 130 

mil réis em despesas da viagem7. Havia o hábito de se poupar dinheiro para 

investimentos no futebol, além da de se economizar para cobrir seus custos, se 

economizava às vezes nos materiais de jogo, para guardar dinheiro para outras 

obrigações8. Oscar Cox, investiu 150 mil réis do clube para compra de um terreno na 

Rua Guanabara e, caso faltasse dinheiro, se abria uma subscrição entre os membros 

para que o valor fosse dividido entre todos, o que, segundo o Mario Filho, era 

frequente, seja para confecção de barracões, cerca em torno do campo, bolas que 

chegavam a 25 mil réis e camisas.  

Oscar Cox, fundador do Fluminense, o primeiro clube de futebol do Rio de 

Janeiro, foi uma figura importante na propagação do esporte no estado. Sua família 

administrava o Rio Cricket, que em 1901 organizara uma partida de futebol entre tal 

clube e um combinado de jogadores ingleses. Em 1902 Fluminense Football Club é 

fundado e posteriormente uma dissidência no clube cria o departamento de futebol no 

Clube de Regatas do Flamengo, participando direta e indiretamente da 

implementação do futebol em três clubes no Rio de Janeiro. 

                                            
6 Buscou-se dados para converter os valores de réis em reais, levando-se em conta as defasagens 
inflacionárias, porém os dados não se apresentaram confiáveis e foram retirados do estudo. 
7FILHO, Mario. O negro no futebol brasileiro. Rio de Janeiro: Mauad, 2003. 5ª edição, 2010, p.34. 
8“E os jogadores faziam economia, não gastavam dinheiro à-toa. Se tinham uma calça branca velha, 
não compravam calções. Cortavam as calças na altura dos joelhos ou um pouco mais baixo, e pronto. 
(...) Guardava-se o dinheiro para outras coisas, que apareceriam na certa.” (FILHO, Mario. 2010, p.37) 
Como a compra do terreno na Rua Guanabara feita por Oscar Cox.  
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A discriminação entre os clubes se dava também através das preferências dos 

associados, cada jogador procurava clubes em que se sentiam representados entre 

si e nos casos em que não se encontrava representatividade nos clubes, se fundava 

um. Mario Filho trata essas preferências as vezes com naturalidade, ao citar o 

Fluminense como um “clube de homens feitos. De responsabilidade.” (FILHO, Mario. 

2010, p.37). Mas retrata de que forma a reprodução da hierarquização social se 

apresenta, ao evidenciar que os jogadores ao procurarem seus iguais e excluir os 

diferentes, se utilizavam do dinheiro para manutenção dessa organização. 

A tendência natural das coisas, cada jogador procurava o seu meio, indo para 
onde estava sua gente. E quando sua gente não tinha clube, o jeito era fundar 
mais um. (FILHO, Mario. 2010, p.37) 

A fundação do Botafogo, em 12 de agosto de 1904 e nomeado como Botafogo 

em 18 de setembro do mesmo ano, se deu a partir da não identificação de alunos com 

o clube do Fluminense. Sua fundação acontece de forma mais fácil em relação ao 

time tricolor, visto que o futebol já estava de certa forma implementado no Rio de 

Janeiro, visto que Cox demorou cerca de quatro anos pra conseguir fundar seu clube, 

tendo que importar jogadores que tivessem ido a Europa e aprendido futebol. Como a 

maior parte dos jogadores de futebol era estudante, alunos do mesmo colégio se 

dirigiam ao Fluminense para jogar e assistir futebol, as vezes ao campo do Paissandu 

com o time do Fluminense. Os que não se encantaram com o clube, ou somente não 

se identificaram com os associados, se juntaram com estudantes de outras 

instituições que compartilharam o sentimento e fundaram o Botafogo no Largo dos 

Leões, no campo das palmeiras. Com destaque para confecção de seu escudo, feito 

por Basílio Viana, um mulato de boa condição financeira, evidenciando o caráter 

elitista do clube, um estudante que já participava de um clube de corrida, o Electro, 

que faliu e seu nome foi emprestado ao Botafogo por um mês, para aproveitar os 

recibos. 

Uns estudavam como Flávio Ramos, como Emanuel Sodré, como Lauro 
Sodré, no Colégio Alfredo Gomes. Outros como Álvaro Werneck, Mário 
Figueiredo e Basílio Viana, no Abílio. Otávio Werneck, Arthur César de 
Andrade, Vicente Licínio Cardoso e Jacques Raimundo, eram do Ginásio 
Nacional, o Pedro II. Gente do mesmo colégio se separava, gente de colégios 
diferentes se juntava. (...) Era o bairrismo tomando forma de um clube, de um 
escudo. O escudo do Fluminense. O escudo do Botafogo, feito por um mulato: 
Basílio Viana. (FILHO, Mario. 2010, p.39)     

Mario Filho relata que as vezes essa identificação esbarrava na qualidade 

técnica. Alguns jogadores mudavam de clube, eram barrados dos mesmos por não 
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serem os melhores em campo, cabendo a eles migrarem entre os clubes do rio ou 

fundar um clube em que poderia ser financiado por si, como foi o caso, contado pelo 

autor, de João Pereira. Um português conhecido por sua generosidade financeira em 

relação aos clubes que passou, porém, sua técnica não era das mais refinadas, o que 

levou o mesmo a passar por vários clubes, passando pelo Riachuelo Football Club em 

19089, até, como conta Mario filho, fundar o próprio, sem muitas informações sobre 

tal clube. O que se viu até aqui mostrou a dificuldade que existia para jogar futebol, 

que em maior parte pré-requisitava o poderio financeiro para se associar a um clube 

ou para formar um. Pereira, apesar do poderio financeiro, não foi aceito em seu meio 

pela baixa qualidade técnica, o que fez o mesmo se aproximar das classes sociais 

mais baixas, que agradecidos pela oportunidade e financiamento que Pereira oferecia, 

o acolheram. A aproximação dos clubes com seus associados, gerou uma separação 

entre os clubes, de maneira socioeconômica, fez com que cada vez mais se 

mantivesse um distanciamento entre o futebol do centro e do subúrbio.  

Quanto menor o clube, quanto mais preto tivesse no time, melhor para o 
Pereira. Ele se desiludira dos brancos. Branco, só pobre, sem dinheiro para 
uma bola, para um par de chuteiras, agradecido como o preto, agradecido 
como ele, quando jogava na extrema direita e podia bater, descansado, seus 
corners. 

Pensando bem, era até bom. Assim se via melhor a diferença, não entre 
brancos e pretos, mas entre clubes. Clubes de bairros, de subúrbios, de zona 
sul e de zona norte. Grandes e pequenos, cada um ficando no seu lugar, 
conservando as distâncias. 

Sem tentar nem se aproximar. Às vezes um ao lado do outro, o Fluminense 
e o Guanabara. O Guanabara do morro, da favela, o Fluminense cá de baixo, 
do bairro chique. Quem morava na casa de lata ia para o Guanabara, quem 
morava no palacete ia para o Fluminense. (FILHO, Mario. 2010, p.41) 

Entre os torcedores, quando o esporte passou a ser visto com bons olhos pela 

sociedade brasileira, com a popularização iniciada em 1914 e sendo datada por 

alguns autores de forma mais intensa na transição da década de 1910 para a década 

192010, não havia essa separação. Mario Filho relata que podia se torcer para 

qualquer time, pobre poderia torcer para o Fluminense, o que não se via era jogar, 

                                            
9https://www.campeoesdofutebol.com.br/riachuelo_fbc_rj_1908.html Acesso em 09 dez 2018. 
10“Com esta popularização, na década de 1920, a briga entre amadorismo e profissionalização 
aumentou. A CBD queria o amadorismo, mas os clubes defendiam o profissionalismo para os 
jogadores, uma vez que estavam perdendo seus craques para o exterior. Na Europa, a partir de 1924 
diversos países adotaram o profissionalismo, como Áustria, Hungria, Espanha, Itália e nossos vizinhos 
Argentina e Uruguai. Com isso, a primeira Copa do Mundo foi autorizada pela FIFA a ser jogada por 
jogadores profissionais, em 1930.” (MOSCA. 2006, p.60) 

https://www.campeoesdofutebol.com.br/riachuelo_fbc_rj_1908.html
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reservado para quem tinham hábitos mais refinados, de classes sociais mais altas. A 

diferenciação social entre torcedores aparecia nos estádios.  

O Fluminense possuía campo de jogo, na Rua Guanabara, desde 1904, com 

arquibancadas de madeira para acomodar o público, mas em 1919 construiu no 

mesmo lugar o Estádio de Laranjeiras, com estrutura de cimento e capacidade de 

18.000 pessoas, foi inaugurado para a realização do Campeonato Sul Americano de 

Seleções daquele ano. O Flamengo utilizava o campo da Rua Paysandu até 1932, 

cujo maior público registrado foi de 15.000 pessoas, em 1938 construiu o Estádio da 

Gávea com capacidade de 4000 pessoas. O Botafogo possuía o campo de General 

Severiano, inaugurado em 1913 e reformulado em 1937 com arquibancadas de 

cimento. O Vasco, nos primeiros anos do futebol no clube, usou como estádio o campo 

do Andaraí, que depois se tornou campo do América. Desde a ida para a primeira 

divisão, em 1923, a diretoria vascaína já traçava planos para a construção de um 

estádio próprio. Contudo, a ideia só foi levada mesmo a cabo após a criação da 

Associação Metropolitana de Esportes Athleticos (AMEA), que inicialmente negou a 

participação do Vasco no campeonato carioca. Um dos motivos argumentados para a 

não inclusão do Vasco na nova liga era a falta de um estádio próprio. Por este motivo, 

foi-se então dado o pontapé para a construção de São Januário. Começava ali uma 

campanha intensa de arrecadação de verbas, inaugurado em 21 de abril de 1927, 

com capacidade para 21.800 pessoas, um marco para época sendo maior estádio da 

América do Sul. 

 Mario Filho aponta, sem evidenciar exatamente o período referenciado, uma 

diferenciação entre geral e arquibancada, entre pobres e ricos, respectivamente, nos 

estádios. O autor expõe que normalmente a entrada da geral custava 10 tostões 

enquanto a da arquibancada chegava a 2 mil réis11. Apesar de qualquer um poder 

assistir os jogos, se via uma presença maior de torcedores na arquibancada, ainda 

antes da popularização do esporte, “A geral quase vazia, um torcedor aqui, outro ali, 

unidos pela distância que os separava da arquibancada, toda florida.” (FILHO, Mario. 

2010, p.44). Além disso, a propaganda dos jogos normalmente era voltada para 

atração do público rico, onde se via nos registros sociais “o nosso grand monde estava 

                                            
11Os dados com maior credibilidade na conversão de réis em reais não foram encontrados. 



20 
 

presente”12, exaltando a presença das altas classes sociais no estádio. O Bangu 

parecia apresentar uma postura diferente entre os torcedores, em seu estádio, geral 

e arquibancada se misturavam, até porque eram assentos de madeira, em torno do 

campo da Rua Ferrer. Porém o comportamento de sua torcida, segundo Mario Filho, 

era peculiar, gerando a fama do “ganha, mas não leva”. Se tornou comum a invasão 

de campo e da estação de trem, pelos torcedores ameaçadores quando derrotados 

pelos clubes da cidade. Nesses casos jogadores não queriam sair dos barracões 

(vestiários da época) sem a companhia da polícia, pedras eram arremessadas nos 

trens, e nessa confusão o time vencedor não se preocupava em pegar o troféu que a 

partida oferecia, originando a expressão “ganha, mas não leva”. O ato foi visto como 

espécie de luta de classe inconsciente pelo autor, onde a rivalidade se expressava 

entre clube do subúrbio e clube da cidade, porém, segundo o autor, só era alimentada 

do lado do subúrbio o que culminou em um distanciamento dos mesmos, visto que o 

Bangu não se via em situações iguais, não se sentia do mesmo grupo social, “se viam 

diferentes como pessoa”. Culminando até na instituição de um troféu João Ferrer para 

disputa somente de clubes pequenos, de trabalhadores. Porém, a primeira edição da 

taça João Ferrer é datada em 1907, ano de proibição de “jogadores de cor” no 

campeonato carioca, instituído pela Liga Metropolitana. Então, a criação da taça João 

Ferrer não foi apenas uma decisão baseada numa falta de representatividade, numa 

diferença entre time grande e pequeno, foi uma resposta à decisão da liga, oferecendo 

uma alternativa de campeonato em que negros pudessem ser inscritos.  

A primeira distinção entre pequenos e grande se dava a partir da composição 

social dos clubes, pequenos compostos por classes sociais mais baixas e grandes 

aqueles que possuíam jogadores de classes sociais mais elevadas em sua 

composição. Mario Filho, relata essa diferenciação evidenciando que a diferença entre 

Bangu e Fluminense era o acesso de classes mais baixas ao time principal oferecido 

pelo Bangu, onde trabalhadores estavam misturados com seus mestres da fábrica, 

mistura de classe que não se via no Fluminense. 

O que distinguia o Bangu do Botafogo, do Fluminense, era o operário. O 
Bangu, clube de fábrica, botava os operários do time em pé de igualdade com 
os mestres ingleses. O Botafogo e o Fluminense não, nem brincando, só 
gente fina. Foi a primeira distinção que se fez, entre clube grande e pequeno, 
um, o clube dos grandes, o outro, o clube dos pequenos. 

                                            
12“Também a propaganda que se fazia era para a arquibancada. Nas folhas, com o seu registro social, 
‘o nosso grand monde estava presente’, e lá vinham nomes de senhoritas, todas ornamentos da 
sociedade. (...) Era essa gente que o Fluminense e o Botafogo queriam.” (FILHO, Mario. 2010, p.44) 
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Bangu sentiu isso antes de qualquer outro clube. E não se conformou logo. 
Teve suas revoltas, invadindo o campo depois do jogo, jogando pedras no 
trem, ficando com a taça. E também só querendo jogar com clube pequeno, 
de operário, de subúrbio. Um troféu chegou a ser instituído para esses jogos. 
(FILHO, Mario. 2010, p.43) 

1.1 A POPULARIZAÇÃO DO FUTEBOL CARIOCA 

A popularização do futebol foi um caminho natural, e que inicialmente não 

ameaçou a soberania elitista na composição dos chamados grandes clubes, pelo 

contrário, acentuava ainda mais as diferenças entre as instituições grandes e 

pequenas. As partidas de futebol ganhando cada vez mais importância no meio social, 

gerou brincadeiras13 que humilhavam os derrotados após as partidas, e tais tipos de 

gozações influenciaram o comportamento já citado de alguns jogadores que se 

sentiam menos brancos nos times, buscando, além de naturalização no ambiente, 

fugir de situações em que se sentiriam desconfortáveis. Isso aumentou também a 

competitividade das partidas. Todos buscavam fugir das brincadeiras humilhantes, e 

a vitória em campo era a melhor forma de espantá-las. Aparecendo, também, a partir 

daí algumas apropriações brasileiras do esporte.  

Contra o gozo dos moleques havia o recurso de sair atrás deles, de pular do 
carro. Não havia recurso nenhum contra o gozo dos colegas, dos conhecidos, 
dos companheiros. Muita gente deixava de ir ao estudo, ao trabalho, 
trancando-se, ficando doente de repente, de cabeça inchada. 

(...) Ninguém queria ser gozado. Daí a importância, cada vez maior, da vitória. 
Fazendo o clube depender do time, o time virando o clube. A vitória era a 
salvação. Só ela trazia a alegria, a alegria que tomava a forma do gozo, bem 
brasileiro, brasileiro como o futebol. (FILHO, Mario. 2010, p.64) 

Mario Filho chama de ‘vulgarização’  a expansão do futebol no Brasil, e segundo 

outros autores, a crescente popularidade do futebol eclode em 1914 com o primeiro 

jogo da seleção brasileira, ano em que o futebol brasileiro conquistou seu primeiro 

título internacional, a Copa Roca na Argentina (CARRAVETTA, 2006), o campeonato 

era uma espécie de Superclássico das Américas, como há nos tempos atuais entre 

Brasil e Argentina.  

 A popularização e a difusão do futebol foram responsáveis pela mudança do 

jogo dentro de campo, evidenciada por Mario Filho numa comparação feita na família 

Cox. Oscar e Edwin Cox eram jogadores de características diferentes, Oscar jogava 

“à inglesa”, lento, pesado, de pouco encanto enquanto Edwin ágil, leve, cheio de 

dribles, era aplaudido e reverenciado pelas arquibancadas, levando outros ingleses 

                                            
13Datadas por volta de 1917, segundo Mario Filho. 



22 
 

que jogavam futebol tornarem-se “brasileiros, fazendo letras”14 e à retirada de Oscar 

da partida, “parecia que tinha sido insultado”15. A condição competitiva gerada 

naturalmente com na consolidação do futebol no estado, ocasionou mudanças até na 

forma de se comemorar uma partida de futebol, antes confraternizavam-se todos 

juntos, vencedores e derrotados, agora apenas vencedores comemoravam e por 

vezes às custas dos vencidos. Até o momento, então, o esporte, em sua organização 

e na cultura de maior parte dos jogadores, se apresentava como um reflexo fiel da 

sociedade em que estava inserida, reproduzindo seus conceitos pré-definidos de 

forma segregativa, a competitividade que o futebol estava adquirindo, apesar de 

contribuir para uma seriedade da recreação, acabou por expor as diferenças entre os 

grupos sociais. 

O jogo começava, a felicidade, a desgraça do torcedor estava nos pés dos 
jogadores. Dependendo de um clube, de uma defesa. Todo torcedor sentia 
essa dependência. Principalmente o torcedor do clube grande, do 
Fluminense, do Botafogo, do América, do Flamengo. O torcedor do clube 
pequeno já um pouco conformado. Quase acostumado com a derrota. 

Quem tirava os campeonatos era sempre, sempre, o clube grande. O clube 
dos brancos. Os brancos jogavam melhor futebol do que os pretos, a prova 
estava ali. O futebol não se jogava só com os pés, jogava-se também com a 
cabeça. 

(...) O futebol não mudava a ordem das coisas, pelo contrário. Onde se via 
melhor demonstração de que tudo era como deveria ser? 

(...) A superioridade de raça, da raça branca sobre a raça preta, a 
superioridade de classe, da classe alta sobre a classe média, da classe média 
sobre a classe baixa. A baixa lá em baixo, a alta lá em cima, vencendo, tirando 
campeonatos. (FILHO, Mario. 2010, p.68) 

Entretanto, um mulato, já mencionado aqui, faria tal história tomar outros rumos 

e caminhos. O gol do título, mas não só ele, de Arthur Friedenreich, contra o Uruguai 

do Sul-Americano de 1919 abriu caminho para uma naturalização da inserção do 

negro do futebol brasileiro, o que Mario filho apontou para o caminho de uma 

democratização racial, que, segundo ele, ocorreria de forma lenta e gradativa, em 

oposição às pretensões dos grandes clubes. A popularização de Friedenreich 

demonstrou ao brasileiro que “o futebol devia ser de todas as cores, futebol sem 

classes, tudo misturado, bem brasileiro” (FILHO, Mario. 2010, p.69). Tal popularidade, 

segundo Mario Filho, se deu mais pelo fato de ser um jogador mulato jogando futebol 

do mais alto nível pela seleção brasileira, do que pelo próprio gol sobre o Uruguai. 

Apesar da importância dessa representatividade de Friedenreich, uma conquista para 

                                            
14FILHO, Mario. 2010, p.65. 
15FILHO, Mario. 2010, p.64. 
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aproximação de uma integração étnica no Brasil, outros episódios podem ser citados 

antes mesmo do caso de Arthur Friedenreich. O Campos Atlético Associação de 

Campos dos Goytacazes, com menos visibilidade que Friedenreich, cujas cores roxa, 

preta e branca, simbolizavam a união das etnias, com o roxo representando o mulato, 

veio a ser campeão do Campeonato Campista de 1918, um ano antes da Seleção 

Brasileira campeã do Sul-Americano de 1919. Mario Filho destaca que foi a Seleção 

Brasileira o primeiro time a ser campeão com jogadores negros no elenco, porém o 

Campos, um ano antes já havia conquistado um título e não só com um jogador, mas 

com a maioria da equipe formada por negros e, o Bangu, como já dito, conquistando 

a série B do campeonato carioca em 1911. O Campos, mais que isso, foi o primeiro 

clube a ter negros compondo cargos na diretoria do clube16 e mulheres em sua 

fundação. A cidade de Campos, inclusive, possui papel importante na instalação do 

profissionalismo em esfera municipal, em 1952, pelo fato de possuir ligações políticas 

entre os membros das entidades e clubes de porte considerável. 

É importante salientar que a ideia de superioridade racial já foi citada no meio 

dos estudos científicos, não se limitando à uma visão elitista brasileira. Immanuel Kant 

cita a ideia de superioridade como ‘talento’ natural. Filósofo alemão notável e 

relevante, que influenciou significativamente vários campos de estudo no ocidente, 

dando especial ênfase às suas contribuições sobre os ideais de igualdade e de 

dignidade da pessoa humana, fortalecendo o entendimento da ideia direitos humanos, 

assim como os pensadores liberais Hobbes, Locke e Rousseau, no mundo jurídico 

ocidental. E talvez por isso a ideia de racismo se mantém por tanto tempo de forma 

entranhada na sociedade, vezes contida, vezes explícita. 

Pode encarar-se a história humana no seu conjunto como a execução de um 
plano oculto da natureza, a fim de levar a cabo uma constituição estatal 
interiormente perfeita e, com este fim, também perfeita no exterior, como o 
único estado em que aquela pode desenvolver integralmente todas as suas 
disposições na humanidade.17 (KANT. 1990, p.15) 

Aliás, o calor úmido é favorecedor do forte crescimento dos animais em geral, 
e breve, surge o Negro, que está bem adaptado ao seu clima, a saber, é forte, 
corpulento, ágil; mas, que, ao abrigo do rico suprimento da sua terra natal, 
[também] é indolente, mole e desocupado.18  

                                            
16Clubes pioneiros na inserção do jogador negro no futebol brasileiro. Disponível em: 
http://www.observatorioracialfutebol.com.br/historias/clubes-pioneiros-na-insercao-do-jogador-negro-
no-futebol-brasileiro/ Acesso em 18 nov. 2018. 
17KANT, Immanuel. Ideia de uma História Universal com um Propósito Cosmopolita. Lisboa: Edições 
70, Trad. Artur Morão, 1990. Oitava proposição, p. 15. 
18KANT, Immanuel. Das Diferentes Raças Humanas. Tradução e notas de Alexandre Hahn, Op. cit., p. 
21. 

http://www.observatorioracialfutebol.com.br/historias/clubes-pioneiros-na-insercao-do-jogador-negro-no-futebol-brasileiro/
http://www.observatorioracialfutebol.com.br/historias/clubes-pioneiros-na-insercao-do-jogador-negro-no-futebol-brasileiro/
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A abordagem de justificação da dominação europeia viu seu conteúdo ser 

difundido juntamente com o mercantilismo global e, posteriormente, com o 

capitalismo, adquirindo uma outra roupagem diversa daquela conhecida nos tempos 

iniciais coloniais, onde segundo Clóvis Moura “O racismo é atualmente uma ideologia 

de dominação do imperialismo em escala planetária e de dominação de classes em 

cada país particular” (MOURA, Clóvis. 1994, p. 29). 

No futebol carioca essa subjetividade de superioridade, o racismo, se 

expressou de diversas maneiras em sua época amadora, sem falar pelo respaldo 

jurídico que as liga cariocas ofereceram para tal. Um dos relatos na obra “O Negro no 

Futebol Brasileiro” é o do jogador Manteiga, preto, marinheiro que tinha boa técnica, 

ganhando o apelido de Manteiga devido ao seu passe refinado. Sua presença no time 

principal do América no ano de 1921, foi motivo de lutas, cisões internas ao clube, 

jogadores se recusaram a jogar ao seu lado, torcedores se recusaram a torcer para o 

clube, havendo uma migração de jogadores para o Fluminense, berço da elite carioca, 

o que nos dias atuais parece acontecer com jogadores homossexuais, que dificilmente 

mostram publicamente sua sexualidade devido as resistências que o ambiente 

apresenta. O autor aponta esse fato no América como o marco para o início do 

sentimento saudosista, que o assombrou e inspirou para criação do capítulo. Outro 

relato foi um caso envolvendo o jogador Gradim, negro de uma equipe uruguaia, que 

veio ao Rio de Janeiro jogar uma partida contra o Fluminense. Em uma dividida pela 

bola, Gradim acaba dando uma cotovelada em Rivadária Corrêa, cuja maneira de 

revidar foi chamá-lo de “negro fedorento”. Mario Filho relata que nada fez Gradim, 

assim como qualquer outro negro que jogava futebol, pois “negro não podia se 

ofender, brigar em campo. Senão apanhava, saltava gente da geral, da arquibancada, 

de bengala levantada para dar nele.” (FILHO, Mario. 2010, p.109) 

O desenvolvimento e propagação do futebol, no Rio de Janeiro, se dava, é 

claro, de forma desigual. Ingleses e brasileiros, que foram à Europa e voltaram com 

cursos de futebol, foram responsáveis pela propagação do esporte, e seus 

conhecimentos se limitavam, como já visto, aos grandes clubes. Os clubes que tinham 

mais tempo de experiência eram os que apresentavam mais vantagens em relação 

aos demais, como o caso do Fluminense, que ganhou o campeonato quando se 

decidiu fazer uma liga19. Pela dominação do campeonato carioca pelos grandes 

                                            
19O Campeonato Carioca de Futebol de 1906 foi o primeiro campeonato de futebol do estado. A Liga 
Metropolitana de Football organizou o campeonato e o Fluminense sagrou-se campeão, recebendo a 
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clubes em seus primeiros anos, o termo academia de futebol foi criado nessa época, 

pelos torcedores da mais populares, em alusão aos locais em que se ensinava o 

verdadeiro futebol: grandes clubes, visto que a primeira hierarquização de clubes foi 

baseada no perfil socioeconômicos dos associados. Nessa linha de raciocínio os 

clubes pequenos, de subúrbio, eram vistos como “escolas públicas”, nas primeiras 

décadas do futebol no estado.  

Como o futebol passou a ser competitivo, pela popularidade, a partir da 

segunda metade da década de 1910, e o crescimento do número de times, a rotina 

de um jogador passou a ser cansativa para manutenção da conciliação de uma vida 

trabalhista e de atleta, forçando muito jogador a trabalhar menos, abandonar o 

trabalho ou abandonar o futebol. Um processo de desenvolvimento do esporte que 

favoreceu aqueles que eram estudantes, de família rica, com tempo e de pouco 

desgaste físico diário para continuarem a jogar futebol. O perfil estudante do jogador 

de futebol se tornou maioria no esporte sobre jogadores que trabalhavam, essa 

supremacia de jogadores estudantes estava explícita no time do Botafogo que ganhou 

o campeonato carioca de 1910. 

(...) só três jogadores trabalhavam: o goalkeeper, Coggin, um fullback, Edgard 
Pullen, um half-back, Lefreve. Coggin e Pullen, com seus vinte e quatro anos, 
os mais velhos de todos. Trabalhavam em firmas importadoras, inglesas. 
Coggin em ‘Edward Aswart’, Pullen em ‘Davidson & Pullen’. O futebol tendo, 
para eles, o seu lugar e seu tempo, sem atrapalhar o trabalho. Primeiro o 
trabalho depois o futebol. Coisa já fora de tempo. Caindo em desuso, 
forçando muito jogador a trabalhar menos ou abandonar o futebol. (FILHO, 
Mario. 2010, p.82-83) 

Possuir jogadores estudantes passou a ser uma vantagem competitiva dos 

clubes, visto que estes tinham disponibilidade para treino mais frequente e intensa. A 

Escola de Direito, inclusive, tinha horários flexíveis. “Parecia que o horário da Escola 

de Direito tinha sido feito para jogadores de futebol. Somente duas cadeiras por dia. 

Uma de duas às três, outra de três às quatro. Às vezes, só de duas às três.” (FILHO, 

Mario. 2010, p.83). O que fez com que outros grandes clubes assumissem a postura 

de compor times de maioria estudante, para competir em maior nível. E se via razão, 

dava para se entender o culto ao estudante, o Flamengo foi bicampeão, nos anos de 

1914 e 1915, com um time majoritariamente de estudantes de medicina. Mas essa 

vantagem de ser estudante, não era propriamente derivada do estudo ou somente do 

                                            
Taça Colombo. Horácio Costa Santos e Edwin Cox foram os artilheiros do campeonato, com 18 e 16 
gols respectivamente, ambos do Fluminense. 
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tempo de treino, era consequência, também porque tinham uma vida de conforto, 

devido a condição familiar que os jogadores dos clubes considerados grandes tinham. 

 Os jogadores dos clubes considerados menores, principalmente os clubes de 

fábrica, como o Bangu, Andaraí e o Carioca, pela necessidade de se trabalhar, não 

tinham a possibilidade de treino todos os dias, como os grandes, mas as fábricas 

passaram a facilitar a rotina de seus atletas, através de dispensa nos horários de 

treino, sem que percam a hora de trabalho, e delegando funções menos cansativas 

no processo produtivo. 

O critério de seleção do jogador baseava-se principalmente em três aspectos: 
no seu desempenho profissional, no tempo de serviço na empresa e no 
comportamento pessoal. Ao ser escolhido, o jogador operário passaria 
imediatamente a desempenhar um tipo de trabalho mais leve, onde pudesse 
economizar suas energias para concentrá-las no futebol. Nos dias de treino, 
ele tinha autorização dos diretores da empresa para deixar o trabalho mais 
cedo, com uma condição: dirigir-se ao campo de futebol, a fim realizar os 
treinos coletivos (CALDAS, 1990, p.29). 

Entretanto, Mario Filho argumenta também que “Naturalmente não era qualquer 

um que ia para a sala do pano (setor de trabalho mais leve da fábrica). Muito jogador 

ficava mesmo nos teares, só largando o trabalho depois do apito, às quatro horas. 

Tendo de correr para pegar o trem. (FILHO, Mario. 2010, p.89) 

Segundo o mesmo autor, as notícias sobre a valorização do 

trabalhador/jogador proliferaram rapidamente, contribuindo para uma popularização 

crescente do futebol, não apenas como diversão, mas também enquanto possibilidade 

de sustentação, visto que "Os garotos que jogavam no largo da igreja sabiam que, 

quando crescessem, se fossem bons jogadores de futebol, teriam lugares garantidos 

na fábrica.” (FILHO, Mario. 2010, p.85). 

Na década de 1920, se tornou normal a “contratação” de jogadores, como o 

futebol não era profissional, os jogadores passaram a receber ofertas financeiras, 

fosse por meio do “bicho” ou pelo emprego nas casas comerciais dos sócios, em 

bancos, usinas, no comércio em geral, como forma de gratificação salarial. Esses 

atletas recebiam regalias, como a dispensa de horários rígidos, para que pudessem 

se empenhar nos treinamentos diários. Em Campos dos Goytacazes, por exemplo, 

nos tempos do amadorismo, como relata o autor Wesley Machado, “essa prática era 

usada, principalmente nos clubes ligados às principais usinas de Campos, como 

Cambaíba, Sapucaia e Paraíso, além de Americano e Goytacaz, que tinham forte 

ligação com o comércio em geral. A essa prática se dava o nome de semi-
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profissionalismo.” (MACHADO, Wesley. 2012, p. 69). Entretanto, em Campos o 

profissionalismo chega à esfera institucional apenas na década de 1950. 

A Liga Metropolitana, criou medidas para dificultar a participação de quem não 

fosse estudante nas competições oficiais. Normas foram criadas, desde a década de 

1910, visando excluir jogadores pobres, negros e analfabetos. Um dos critérios 

estipulados para tal seletividade foi a assinatura na súmula dos jogos. Somente 

poderiam participar das disputas jogadores que não fossem analfabetos, que 

soubessem assinar seus nomes na súmula, até por isso era sustentado e defendido 

pelos grandes clubes a presença de jogadores estudantes. O que Mario Filho afirma 

como uma tentativa de provação de que apenas o estudante poderia jogador futebol. 

Essa medida dificultou a vida de muitos jogadores de pequenos times, pois muitas 

vezes, "descobria-se um jogador numa pelada, num clube de subúrbio, saber jogar 

futebol ele sabia, não sabia era ler e escrever" (FILHO, Mario. 2010, p.100). Mesmo 

com pouca capacidade de interferência política direta, os clubes pequenos 

contrataram professores especificamente para ensinar os jogadores analfabetos a 

escreverem seus nomes nas súmulas. Além disso, quem possuía emprego subalterno 

era cortado dos campeonatos, o que fez Manteiga, ao se transferir para o América, 

em 1921, largar o emprego na marinha, para ser contratado pela Casa Leitão, 

culminando em um dos casos, já citados aqui, de explicitação do racismo da época. 

Todos esses empecilhos para inscrições de jogadores, fizeram com que casos de 

julgamento e expulsões de jogadores do campeonato se tornassem frequentes, 

gerando insatisfação entre os clubes, principalmente os pequenos. 

O radicalismo em relação à inscrição dos jogadores fez com que o Andaraí 
A.C. se indignasse com a diretoria da Liga Metropolitana. Punido pela LMDT, 
o clube representado pelo Capitão Eugênio da Costa recorreu ao conselho 
superior da Liga Metropolitana após perder “quatro pontos conquistados em 
prélios renhidos, sido desmarcados pelo conselho divisional” pedindo 
“misericórdia para tanta adversidade” e retrucou com ironia àquela medida 
declarando a entidade que o Andaraí não possuía “associados e players 
capazes de representar a Liga nas suas festas e na sua diretoria20. (SILVA 
MORAES, HUGO – Tempos de Crise: A Liga Metropolitana de Desportos 
Terrestres e sua Cisão do Futebol Carioca)  

O caso mais emblemático de restrição imposta por instituições que 

organizavam o futebol foi quando, ainda em 1907, a Liga Metropolitana proibiu a 

inscrição de jogadores negros nos clubes filiados, o Bangu repudiou a proibição e 

abandonou a Liga, instaurando o torneio João Ferrer, para clubes do subúrbio.   

                                            
20O Imparcial, Rio de Janeiro: 23 fev. 1923. Vida Desportiva. 
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"Comunico-vos que a diretoria da Liga, em sessão de hoje, resolveu por 
unanimidade de votos que não serão registrados como amadores nesta Liga 
as pessoas de cor. Para os fins convenientes ficou deliberado que a todos os 
clubes filiados se oficiasse nesse sentido a fim de que cientes dessa 
resolução de acordo com ela possam proceder."  

A preconceituosa nota acima foi publicada na Gazeta de Notícias do dia 18 
de maio de 1907 e exprimia todo o desejo de expulsar dos quadros da Liga 
atletas como os banguenses Manoel Maia e Francisco Carregal, que muito 
se destacaram no Campeonato Carioca de 1906, e que, para a elite da Liga, 
não mais deveriam vestir a camisa do Bangu pelo simples fato de serem 
negros.  

(...) O Campeonato Carioca começou no dia seguinte com a participação de 
apenas quatro times (Fluminense, Botafogo, Paysandu e Internacional), 
enquanto que o torneio promovido por João Ferrer somente iria ter início no 
dia 26 de maio, também com a presença de quatro equipes (Bangu, 
Esperança F.C., Brasil A.C. e Cascadura F.C.). Com exceção do Cascadura, 
todos os outros clubes participantes da Taça Bangu eram compostos por 
jogadores do bairro. (MOLINARI, Carlos. 2004, cap. 1907) 

O Vasco da Gama também passou por um incidente de exclusão da liga em 

que os grandes clubes cariocas estavam. O clube, inclusive, possui, também, papel 

importante na inserção do negro e das classes mais baixas no futebol, as dando 

prestígio social, de certa forma. Um clube que para compor elencos não excluía 

jogadores por etnia, mas os selecionava priorizando a qualidade técnica, adicionado 

a um financiamento de comerciantes portugueses, se fez grande como os clubes de 

ricos, aqui grande com sentido de vitorioso, desconsiderando aspectos sociais para 

designação de tamanho. 

Na mesma década em que o futebol começa a se popularizar na cidade do Rio 

de Janeiro, o Botafogo em 1913, que inaugurava o seu campo de General Severiano, 

trouxe como convidado o combinado português formado por jogadores dos clubes 

Sporting Clube de Lisboa e Sport Clube Império. A decisão de incorporar o futebol 

como esporte do Vasco se relacionou com a chegada de tais clubes ao estado. A 

vitória impulsou a colônia lusitana da cidade a fundar clubes dedicados ao futebol, 

como o Centro Português de Desportos, o Luso e o Lusitânia Futebol Clube. O último 

era um clube restritivo, que só aceitava portugueses como sócios, o que o impedia de 

ser incorporado à Liga Metropolitana de Sports Athléticos. O Vasco, por outro lado, 

aceitava tanto portugueses como brasileiros como sócios. Um acordo entre os clubes 

celebrado a 26 de novembro de 1915 levou à incorporação do Lusitânia pelo Vasco, 

dando origem ao departamento de futebol do Vasco da Gama. . 

 Com sua subida para primeira divisão do campeonato carioca, ao se sagrar 

campeão da Série B do campeonato, em 1922, o clube trouxe consigo no elenco 

jogadores negros e mulatos, para a disputa do campeonato, junto aos grandes clubes 
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de composição branca entre os atletas. Sua presença na elite do futebol carioca não 

inspirava incômodo à supremacia dos grandes clubes, porém seu desempenho no 

campeonato, contrariando todas as expectativas, foi implacável. Até o confronto com 

o Flamengo, no dia 8 de julho de 1923, o Vasco não havia perdido nenhum jogo no 

campeonato, estava invicto na competição. Tal partida foi tida na época como 

emblemática por ser o time de pluralidade social, líder de maneira invicta do 

campeonato contra um clube tradicional da elite carioca, um time só de brancos. O 

Vasco “Tinha de perder, pelo menos uma vez, de qualquer maneira. O Flamengo não 

se preparara durante a semana toda para outra coisa. Treinando todo dia, dormindo 

cedo, pondo a garage em pé de guerra.” (FILHO, Mario. 2010, p.124). A parida 

terminou 3x2, foi um dos jogos em que mais se despertou interesse no período, “mais 

de 5 mil forasteiros vieram dos Estados, quase todos com o escudo do Vasco na 

lapela.” (FILHO, Mario. 2010, p.124). O Flamengo saiu como vitorioso, passando a 

ilusão de que nada mudaria a trajetória do campeonato, que os times da elite 

continuariam levantando a taça. Entretanto, o Vasco continuou sua série de vitórias e 

foi campeão do campeonato carioca de 1923. Sendo tratado por Mario Filho, como 

uma revolução real ocorrida no futebol brasileiro, em uma visão ‘riocêntrica’ por 

analisar somente o futebol carioca, e mesmo nessa análise não valorizar na mesma 

magnitude feitos dos clubes menores, como no Campeonato ganho pelo São 

Cristóvão. Mostrando que a vantagem de ser de alta classe social, estudante, branco, 

estava desaparecendo no futebol, a pluralidade se apresentou como campeã, 

demonstrando que não se ganhava mais campeonato apenas com times de brancos 

e estudantes. 

Todavia, novamente barreiras foram levantadas contra tal movimento, 

principalmente sanções burocráticas em torno da elegibilidade de atletas para a 

participação do campeonato da elite do futebol. A manutenção do grupo social 

dominante no futebol foi posta em prática após a conquista vascaína, a partir da 

criação da Associação Metropolitana de Esportes Athleticos (AMEA), em 1924, uma 

liga fundada pelos grandes clubes, culminando na exclusão, já citada, do Vasco da 

Gama, alegando que o clube não possuía estádio próprio. Porém, na verdade, o 

problema era outro, a AMEA, propôs diretamente ao Vasco a exclusão de doze de 

seus jogadores, por coincidência os negros e os e trabalhadores de fábrica, em troca 

de sua filiação à instituição. O clube permaneceu na Liga Metropolitana, que a essa 

altura já se aceitava, em certa medida, a pluralidade social que o futebol abarcava. A 
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nova liga tinha como propósito a manutenção do amadorismo no futebol carioca, 

impondo normas e sanções aos clubes, procurando criar um perfil padrão de 

condições de jogo e atletas. E, com apoio da Confederação Brasileira de Desportos, 

a participação no campeonato brasileiro de futebol, por parte dos times do Rio, 

passaria por uma seleção dos clubes participantes da AMEA. Para que a acusações 

de segregação e racismo fossem relativizadas, o Bangu foi incorporado à liga, a 

convite do Fluminense, mostrando que negros trabalhadores de fábrica poderiam ser 

inscritos nos jogos. Outro clube de composição mais democrática entre os atletas era 

o São Cristóvão, que por sinal foi o que mais sofreu com as sanções impostas pela 

associação21. Criou-se uma Comissão de Sindicância22 para a fiscalização dos clubes, 

onde era levantado a vida dos atletas para que se soubesse como viviam e se podiam 

viver com o que ganhavam, dado os gastos que o futebol necessitava. 

Se não trabalhassem seriam cortados. Se trabalhassem e ganhassem pouco, 
uma quantia que não bastasse para a vida que eles levavam, seriam 
cortados. E se trabalhassem, e se ganhassem bastante, ainda teriam de 
passar pela prova terrível de bê-a-bá. 

Acabara-se o tempo de o jogador só precisar saber assinar o nome na 
súmula. Se não soubesse escrever e ler corretamente, e na presença de 
alguém assim como o presidente da Liga, estava cortado. 

(...) A papeleta de inscrição tornou-se quase um exame de primeiras letras. 
Uma porção de perguntas. Nome por extenso, filiação, nacionalidade, 
naturalidade, dia em que nasceu, onde trabalha, onde estuda, etc., etc. 
(FILHO, Mario. 2010, p.131) 

Tal medida pareceu ter seu êxito, os campeonatos cariocas de 1924 e de 1925 

foram conquistados pelos clubes exclusivamente de brancos e de elite, Fluminense e 

Flamengo, respectivamente. E o combinado de jogadores cariocas, compostos por 

ambos os clubes foram campeões do campeonato brasileiro. A hegemonia foi 

representada até na seleção brasileira convocada para o sul-americano de 1925, em 

Buenos Aires, com Friedenreich como único mulato do time23. Porém, a campanha do 

São Cristóvão, contrariando a proposição da AMEA, foi excelente, sagrou-se campeão 

                                            
21“A Comissão de Sindicância da AMEA foi, apesar de tudo, pra cima do São Cristóvão. Um clube que 
tinha pretos ficava sob suspeita. O Bangu era um caso à parte.” (FILHO, Mario. 2010, p. 133) 
22“Um dos fatos marcantes citados por Caldas (1990) que contribuiu para o efetivo atraso ao 
profissionalismo ocorreu com a AMEA em 1925 ao destituir o pagamento de bichos e estabelecer 16 
quesitos para serem aceitos pelos clubes candidatos à filiação. Dentre estes o item de número nove 
instituía uma Comissão de Sindicância (CS) permanente, cujo objetivo era realizar pesquisas sobre a 
vida social e profissional dos jogadores” (REIS et al. 2013) 
23O que não impediu de aparecer ofensas racistas no campeonato. “A multidão invadiu o campo do 
Barracas aos gritos de ‘macaquitos’, meteu o pau nos jogadores brasileiros.” (FILHO, Mario. 2010, 
p.147) Após confusão envolvendo Friedenreich em uma das partidas contra a Argentina, no sul-
americano de 1925. 
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do carioca de 1926, com muitos negros e mulatos no elenco, ao vencer o Flamengo 

por 5 a 1, trazendo na vice colocação o Vasco, outro clube de pluralidade, 

evidenciando que o que se mostrou revolucionário passaria a ser uma tendência, não 

tinha como se provar e legitimar o racismo imposto pela liga, a vantagem de se 

misturar etnias se mostrava mais uma vez como determinante do sucesso esportivo. 

O que fez o América flexibilizar esse fator de composição de elencos. Quando o 

América deixa de impor barreiras à chegada de jogadores negros, o que Mario Filho 

vê novamente uma distinção mais explícita entre times da zona sul, brancos, como o 

Flamengo, Fluminense, Botafogo e o Brasil, e os times da zona norte, cada vez mais 

inclusivos, o Vasco, São Cristóvão, Bangu, Andaraí, o Vila e, agora, o América. 

Em última instância, o futebol em suas primeiras décadas de implementação 

no território brasileiro, ênfase aqui dada ao futebol carioca, apresentou uma estrutura 

extremamente elitista e segregacionista em relação aos jogadores negros e de baixa 

renda, com uma estrutura política que buscou a manutenção dessa organização. 

Entretanto, clubes de origem mais brasileiras ou mais populares como o Bangu, o 

Vasco e o São Cristóvão, e jogadores negros e mulatos buscaram seu espaço no 

esporte, ou seja, há uma diferenciação entre futebol e a estrutura do futebol, onde a 

estrutura futebolística se apresentou como segregacionista, enquanto o futebol 

aproximou o esporte da sociedade em geral, quebrando barreiras estruturais. O 

futebol carioca, desde seu primeiro jogo em 1901 até a década de 1930, quando o 

futebol profissional é estabelecido, em 1933, passou por transformações, passando a 

ser  tratado, mesmo de maneira informal, a partir da popularização e pelo dinheiro que 

movimentava, além de um caminho para se conseguir um bom emprego, seja no 

comércio ou nas fábricas, em uma alternativa para satisfação das necessidades 

emocionais de todas as etnias, a inclusão, ascensão e prestígio social que o esporte 

estava passando a exercer, em um país de passado escravocrata recente, se fez de 

grande importância para se formar um processo de inserção social das classes étnicas 

e sociais antes excluídas, principalmente a negra. O processo de profissionalização 

do futebol abriu ainda mais as portas do esporte para as diversas classes sociais e 

etnias, incitando um próximo estudo tratando tal processo como objeto de análise. 
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CAPÍTULO 2 - A REPRESENTATIVIDADE NEGRA NO FUTEBOL 

Na sociedade como um todo a representação de todos os grupos sociais cria 

sentidos para os indivíduos e consequências subjetivas. No entanto, algumas 

representações ganham maior visibilidade e passam a ser consideradas, de forma 

errônea, como expressão da realidade social. 

Na sociedade brasileira, assim como em outras, as representações que 

prevalecem com maior visibilidade, institui sentidos de “normalidade” e 

“anormalidade”, estabelecendo como norma padrão o homem branco, assim como 

vimos aqui, nas exaustivas tentativas de criação de perfil padrão de jogador, branco e 

estudante no futebol carioca. Tal hegemonia, foi construída mediante a ótica 

eurocêntrica e, segundo Judith Butler, os indivíduos que não correspondem a esse 

padrão são vistos como abjetos, e excluídos socialmente.  

O abjeto designa aqui precisamente aquelas zonas “inóspitas” e “inabitáveis” 
da vida social, que são, não obstante, densamente povoadas por aqueles que 
não gozam do status de sujeito, mas cujo habitar sob o signo do “inabitável” 
é necessário para que o domínio do sujeito seja circunscrito. (BUTLER, 
Judith. 2000, p. 155) 

A abjeção social faz das características corporais, elementos através dos quais 

se pode homogeneizar os sujeitos e naturalizar identidades. A partir de teorias 

biológicas errôneas, o tratamento como objeto do africano escravizado e seus 

descendentes foi transformado, no fim do século XIX e início do XX, em teorias 

racistas que tiveram por base aquilo que na época era considerado biologia científica. 

A ideia de raça dos sujeitos passou a ser deduzida por meio dessas marcas corporais, 

transformando-as na essencialidade das identidades. Entretanto, o conceito de raça 

reduz as características sociais e culturais a características fenotípicas, sendo mais 

adequado a utilização do termo etnia. Além disso, existe um consenso entre 

antropólogos e geneticistas humanos de que, do ponto de vista biológico, raças 

humanas não existem24.  

 Raça refere-se ao âmbito biológico; referindo-se a seres humanos, é um 
termo que foi utilizado historicamente para identificar categorias humanas 
socialmente definidas. As diferenças mais comuns referem-se à cor de pele, 
tipo de cabelo, conformação facial e cranial, ancestralidade e genética. 
Portanto, a cor da pele, amplamente utilizada como característica racial, 
constitui apenas uma das características que compõem uma raça. Entretanto, 
apesar do uso frequente na Ortodontia, um conceito crescente advoga que a 
cor da pele não determina a ancestralidade, principalmente nas populações 
brasileiras, altamente miscigenadas. Etnia refere-se ao âmbito cultural; um 

                                            
24SANTOS, Diego et al. Raça versus etnia: diferenciar para melhor aplicar, 2010. 
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grupo étnico é uma comunidade humana definida por afinidades linguísticas, 
culturais e semelhanças genéticas. Essas comunidades geralmente 
reclamam para si uma estrutura social, política e um território. (SANTOS, 
Diego et al. 2010) 

A seleção brasileira contribuiu, a partir da sua criação em 1914, para a 

popularização do futebol e, além disso, da formação de uma identidade nacional, 

utilizada em anos posteriores como ferramenta política para construção de um 

sentimento nacionalista. A instituição, apesar de apoiar a estrutura racista imposta 

pelas ligas do período, foi instrumento para valorização de muitos dos nossos craques 

negros, a partir das conquistas e atuações dos mesmos pela camisa da seleção. 

O início do sentimento de representatividade nacional da Federação Brasileira 

de Sports, nome de fundação, se dá no mesmo ano em que foi criada. Na conquista 

do título, no dia 27 de setembro de 191425, da Copa Roca, na Argentina.   

Porém, o título mais importante para a consagração popular da seleção 

brasileira foi em 1919, apenas em 5 anos de fundação. A conquista do Sul-Americano, 

contra o Uruguai, possui algumas características que fazem dela importante. Segundo 

Leonardo Pereira, em sua obra “Footballmania: uma história social do futebol no Rio 

de Janeiro, 1902-1938”, mesmo com a falta de representatividade numérica negra, 

em relação a quantidade de jogadores negros no escrete brasileiro, os torcedores 

negros, que, segundo ele, compareciam em massa no campeonato daquele ano, 

protagonizaram uma cena que mostrava a força de uma identidade, que não batia 

com os padrões estabelecidos pelas entidades do futebol na época, aquele perfil de 

jogador intelectual, de boa família, estudante e branco. O autor evidencia uma coluna 

do jornal “O Imparcial” de 4 de maio de 1919, quando a seleção uruguaia 

desembarcou no Rio de Janeiro: 

“O negro Gradim, o formidável forward uruguaio, quando ontem, guiado 
amavelmente pelo sportsman N. Bittencourt(...), transpunha o portão do Loyd, 
foi saudado por três marinheiros nacionais, colegas de cor, que, batendo 
palmas, exclamaram:   

- Aí batuta!... Mostra ao branco que o pé de preto é branco.”   

Deixando os sportsman que acompanhavam o jogador uruguaio rubros de 
vergonha, o episódio mostrava que não era tão simples a relação da torcida 
negra e mestiça com o selecionado nacional. (PEREIRA. 2000, p. 176) 

Embora os torcedores negros não deixassem de torcer pela seleção, juntando-

se ao entusiasmo geral que tomava conta dos diversos grupos étnicos e sociais, 

                                            
25Disponível em: https://www.cbf.com.br/selecao-brasileira/noticias/selecao-masculina/copa-roca-o-
primeiro-titulo-da-selecao Acesso em 01 dez. 2018. 

https://www.cbf.com.br/selecao-brasileira/noticias/selecao-masculina/copa-roca-o-primeiro-titulo-da-selecao
https://www.cbf.com.br/selecao-brasileira/noticias/selecao-masculina/copa-roca-o-primeiro-titulo-da-selecao
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torcedores, como os marinheiros citados, evidenciavam que outras formas de 

identidade, os faziam ver em Gradim um aliado, extrapolando nesse movimento as 

fronteiras nacionais, evidenciando a importância da representatividade negra que se 

mostrava no futebol. 

O protagonismo de jogadores negros no futebol é um dos fatores mais 

influentes para a popularização e crescimento do esporte no Brasil. Mario Filho 

destaca alguns craques que fizeram do futebol uma arte, buscaram sua ascensão 

econômica através do esporte e construíram um dos primeiros gargalos de formação 

de identidade e autoestima negra. A próxima sessão do estudo se preocupará em 

mostrar a importância dos principais jogadores negros, que fizeram o esporte crescer 

e orgulharam muitos brasileiros, seja a partir das conquistas ou justamente pela 

representatividade. 

2.1 ARTHUR FRIEDENREICH 

No Sul-Americano de 1919, além do uruguaio Gradim, outra figura negra teve 

importante papel de representatividade, porém, adicionada à sua influência no 

sentimento de identidade nacional relacionado ao futebol e à seleção brasileira, Arthur 

Friedenreich, nascido em 18 de julho de 1892, o primeiro grande ídolo do futebol 

brasileiro. O futebol que Arthur mostrou na década de 1910, fez com que a seleção 

brasileira, apoiadoras das instituições, racistas, que barravam a presença de negros 

e mulatos nos jogos, se rendesse ao seu talento e o jogador figurava em (na) maior 

parte das convocações, como o único mulato do time, contrastando com os 

pressupostos assumidamente racistas da República Velha. Mario Filho aponta que 

sua trajetória foi pontuada também pelo esforço em se fazer aceitar através de 

artifícios e práticas que visavam promover o próprio ‘branqueamento’, uma 

representação emblemática dos caminhos da inserção de negros e mulatos no futebol 

brasileiro de então. O campeonato se apresenta ao rio de janeiro em um momento 

importante de sua popularização, a expectativa pela partida contra o Uruguai era 

tamanha que o presidente em exercício Delfim Moreira decretou ponto facultativo às 

repartições públicas no dia dos jogos para que fosse possível contemplar a final. O 

gol de Friedenreich, e a conquista do título, fizeram com que, segundo Mario Filho, 

cronistas da época discutissem a possibilidade de ter sido criada um ‘estilo nacional’ 

de se jogar futebol. O jogador saiu desse campeonato apelidado, pelos próprios 

uruguaios, de El Tigre, mas frequentemente em sua carreira esbarrara no racismo de 
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uma elite política, e desportiva, evidenciado no campeonato do ano de 1921, onde o 

presidente Epitácio Pessoa se posicionou contra a presença de negros na equipe 

brasileira para evitar “desgastes desnecessários para a imagem brasileira” (FILHO, 

Mario. 2010).  

“Friedenreich marcou mais gols que Pelé, num total de 1.329 gols. E, segundo 

historiadores, teria feito dois mil gols na carreira. Mas esses números não foram 

confirmados. Fried foi astro do Paulistano, de São Paulo, além de outros times como 

o São Paulo da Floresta. Ele foi oito vezes o principal artilheiro do Campeonato 

Paulista, sendo três vezes consecutivas, 1917, 1918 e 1919, além de 1912, 1914, 

1921, 1927 e 1929.”26 

2.2 FAUSTO DOS ANTOS 

Outro Jogador importante para consolidação da popularização do futebol foi 

Fausto, “A Maravilha Negra”, nascido em 28 de fevereiro de 1905. O jogador começou 

sua trajetória técnica nos gramados a partir de 1926, estreando pelo Bangu, e dois 

anos depois contratado pelo Vasco, evidenciando a prática semiprofissional entre os 

clubes, em regime de ‘bichos’, prêmios por partida. No Vasco, Fausto ganhou 

destaque, chegou à seleção brasileira de 1930 para a disputa da Primeira Copa do 

Mundo, no Uruguai. Mario Filho revela o temperamento e a importância do Maravilha 

Negra em São Januário: 

Fausto, se estava doente, nem se queixava, bom ou doente tinha de entrar 
em campo. Também, o jogador que estivesse na frente tratasse de tirar o 
corpo fora. Fausto não conversava, metia logo o pé. Vinha uma bola alta ele 
levantava a perna como uma bailarina, as travas da chuteira dele passavam 
raspando na cara do jogador do outro time. A bola era de Fausto, não era de 
mais de ninguém. O jogador do outro time se encolhia todo, virava o rosto, 
Welfare, debruçado na grade, chegava a fechar os olhos. 

Pena que Fausto fosse assim, um revoltado. Se não seria o maior center-half 
brasileiro de todos os tempos. (FILHO, Mario. 2010, p.173) 

Quando o Vasco, de maneira pioneira, decidira realizar uma excursão na 

Europa, em 1931, primeiramente perdeu para o Barcelona por 3 a 2, mas Fausto 

ganhando destaque e popularidade. No dia seguinte, na revanche, quando o Vasco 

venceu por 2 a 1, “Fausto tinha conquistado a Espanha. La Maravilha Negra passava 

a ser também uma definição espanhola.” (Revista Placar Especial VASCO, 

                                            
26https://www.futebolinterior.com.br/futebol/4/noticias/2017-05/Josef-Bican-Arthur-Friedenreich-e-
outros-que-superaram-Pele Acesso em 01 dez. 2018 

https://www.futebolinterior.com.br/futebol/4/noticias/2017-05/Josef-Bican-Arthur-Friedenreich-e-outros-que-superaram-Pele
https://www.futebolinterior.com.br/futebol/4/noticias/2017-05/Josef-Bican-Arthur-Friedenreich-e-outros-que-superaram-Pele
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abril/1979). Jaguaré e Fausto não resistiram ao encanto dos 30 mil contos27, de luvas 

para cada um, ignorando bonificações, e assinaram contrato com o Barcelona, 

seduzidos pelo regime profissional europeu. Evidenciando que a estrutura amadora 

do futebol brasileira na década de 1930 já estava em crise, clubes em um sistema pré-

profissional de forma informal, oferecendo empregos e premiações por jogo, estavam 

ameaçados a perderem seus melhores jogadores para oportunidades de grandes de 

bonificações no exterior, em um sistema profissional, assalariado. Fausto, entretanto, 

não ficou muito tempo na Europa, atuando novamente no Vasco, passando pelo 

Nacional do Uruguai e voltando ao Brasil para encerrar a carreira no Flamengo, aos 

31 anos, devido a tuberculose que o assombrava, responsável por sua morte, 3 anos 

depois. 

“Fausto dos Santos, a Maravilha Negra, teve uma das carreiras mais brilhantes, 

rápidas e trágicas do futebol brasileiro”28. 

2.3 DOMINGOS DA GUIA 

Domingos da Guia, nascido em 19 de novembro de 1912, é o exemplo de 

trabalhador fabril que se utilizou do futebol para ganhar dinheiro antes de sua era 

profissional e, principalmente, no profissionalismo. Tecelão na Companhia do 

Progresso Industrial do Brasil, estreou na equipe do Bangu, em 1929, recebendo 

bonificações que o clube oferecia, já comum a essa altura do futebol brasileiro, pré-

profissional29, o que fez aos poucos com que ele largasse as atividades das fábricas. 

Seu futebol chamou a atenção da seleção brasileira, estreando por ela aos 18 anos, 

e do Vasco, destino mais provável de jogadores de origem trabalhadora ou de etnia 

negra, no caso de Domingos associado às duas origens, sendo contratado pelo clube 

em 1932. Como, segundo as regras do amadorismo no período, qualquer jogador 

transferido deveria jogar um ano no time reserva, Domingos o fez, porém, no mesmo 

ano, mesmo no time reserva, foi convocado para participação da Taça Rio Branco 

pela seleção brasileira. Uma competição importante para a construção do sentimento 

de identidade nacional promovido pelo Estado, moldado por Getúlio Vargas. O Brasil 

conquista o título do campeonato, os jogadores voltam para o país aclamados, 

                                            
27Os dados com maior credibilidade na conversão de réis em reais não foram encontrados. 
28http://www.observatorioracialfutebol.com.br/conheca-a-historia-de-fausto-dos-santos-a-maravilha-
negra/ Acesso em: 01 dez. 2018. 
29FILHO, Mario. 2010. 

http://www.observatorioracialfutebol.com.br/conheca-a-historia-de-fausto-dos-santos-a-maravilha-negra/
http://www.observatorioracialfutebol.com.br/conheca-a-historia-de-fausto-dos-santos-a-maravilha-negra/
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impressionando a equipe uruguaia pelo futebol praticado, sobressaindo-se duas 

revelações: Domingos da Guia e Leônidas da Silva, suas trajetórias fizeram com que 

Mario filho enfatizasse: “nenhum jogador tinha subido tão alto quanto esses dois 

jogadores, negros, no futebol brasileiro.” (FILHO, Mario. 2010, p.227) 

Em 1933, com seus 20 anos, já chamado de “Divino Mestre”, já considerado 

um dos melhores zagueiros brasileiros de seu tempo, se transferiu para o Nacional de 

Montevidéu, considerada uma transação milionária para os padrões da época. Em 

1934, voltou ao Vasco chegando a ser campeão, se transferiu para o Boca Juniors, 

em 1935, sendo também campeão, voltando para o Brasil em 1936 para jogar no 

Flamengo, ganhando 3 estaduais. Fez parte da seleção de 1938, que alcançou o 

terceiro lugar. Em 1944, deixou o Flamengo por 800 contos, contratação mais cara da 

história do futebol brasileiro, para se juntar ao Corinthians. Em 1947 retornaria ao 

Bangu para encerrar sua carreira vitoriosa. 

2.4 LEÔNIDAS DA SILVA 

Um dos mais emblemáticos jogadores do futebol brasileiro. Tido como inventor 

do gol de bicicleta, chamado de “homem borracha”, Leônidas da Silva, o “Diamante 

Negro”, nascido em 6 de setembro de 1913, começa sua trajetória no futebol aos 13 

anos, na base do São Cristóvão. Almejando as melhores compensações financeiras, 

passou por vários clubes do Rio, até ser contratado pelo Bonsucesso, em 1931 e no 

mesmo ano, suas atuações o levaram para a seleção brasileira, estreando com gol. 

O jogador foi contratado, pelo Bonsucesso, com uma remuneração mensal de 400 mil 

réis30 e a exigência de dois pares de sapato e dois ternos31, como luvas. Isso ainda 

em tempos de amadorismo no futebol brasileiro, era a valorização enfatizando sua 

genialidade no futebol, e a prova de que as relações econômicas já estavam 

consolidadas no esporte. O jogador passou por alguns casos de racismo em sua 

carreira, um episódio, contado por Mario Filho, aconteceu na rejeição de Leônidas ao 

América, um clube grande, para assinar com o Bonsucesso, fez com que jogadores e 

diretoria do clube ficassem contra o jogador, em um jogo da seleção olímpica, em 

Santos. Na composição, a maioria dos jogadores do ‘escrete’ era do América, que 

havia levantado a taça de campeão carioca de 1931, o autor conta que os jogadores 

                                            
30Os dados com maior credibilidade na conversão de réis em reais não foram encontrados. 
31FILHO, Mario. 2010. 
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se recusaram a treinar com Leônidas, porque o jogador “fez o América de bobo três 

vezes”(FILHO, Mario. 2010, p. 189), ao se inscrever três vezes no clube e não se 

apresentar. 

A 3 de maio de 1932 os jornais publicavam: ‘Protestando contra a inclusão 
de Leônidas’, título, ‘Silvio e Hildegardo não embarcaram’, subtítulo. Leônidas 
seguiu com o Combinado Olímpico para Santos, jogou o primeiro jogo, dia 5, 
antes do segundo, dia 7, estava de volta. Pouco depois, a 17 de março, 
quando se organizava o escrete para enfrentar o Wanders, de Montevidéu, 
os jogadores do América se negaram a treinar com Leônidas. Leônidas foi 
afastado do escrete que jogou com os uruguaios. (FILHO, Mario. 2010, p.189)  

O episódio culminou em mais uma demonstração de racismo, no dia 1 de maio 

de 1932, no jogo América x Bonsucesso. “Leônidas pegava na bola, levava logo uma 

vaia. ‘Uh Uh Uh’ era pouco. ‘Moleque, preto sem vergonha, negro sujo’”32. O que fez 

o jogo ser paralisado devido a confusão, segundo Mario Filho. E quando a bola voltou 

a rolar, após o Bonsucesso tirar Leônidas de campo, venceu a partida por 4 a 2, “cada 

jogador do Bonsucesso jogando por ele e por Leônidas” (FILHO, Mario. 2010, p.190). 

O que nada atrapalhara sua carreira, no mesmo ano do ocorrido, o jogador foi 

convocado para a Copa Rio Branco, marcando os dois gols que garantiram o título da 

seleção. O jogador foi atraído pelo profissionalismo já estabelecido no Uruguai, em 

1933, levando-o a jogar pelo Peñarol. Passou, posteriormente, por Vasco e Botafogo 

até se firmar no Flamengo em 1936. Neste, talvez tenha atingido o auge da carreira, 

sendo considerado por muitos o motivo da popularização do Flamengo, clube de 

origem elitista, na magnitude que o clube atingiu. A atuação do jogador na Copa do 

Mundo de 1938 foi decisiva para tal feito, Leônidas foi o artilheiro da competição, em 

que o Brasil terminou em terceiro. E levando em conta que o mundial foi a primeira 

competição transmitida por rádio, a atuação do jogador e da seleção alcançaram 

grandes proporções, pela exposição dos mesmos. 

O jogador, em sua passagem pelo Vasco, ajudou a inaugurar a era do 

profissionalismo no futebol brasileiro, além de contribuir para a abertura crescente do 

esporte para a presença de negros, o que, somado ao futebol que possuía, fez com 

que fosse admirado por muitos torcedores e figura de representatividade negra, como 

conta Leandro Stein, em sua coluna no site Trivela:  

(...) além de ser admirado por grande parcela da população, Leônidas era a 
identificação de sucesso dos negros. “Ele tinha uma atitude de valorizava os 
negros. Leônidas peitava os dirigentes, frequentava os lugares de elite. Era 
engrandecido pelas atuações, mas também pela imagem”, comenta Assaf, 
lembrando ainda das fortes marcas do racismo na sociedade brasileira. “O 

                                            
32FILHO, Mario. 2010, p.189 
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racismo era notório, em uma situação bem mais exposta. Leônidas sofreu 
preconceito, principalmente por ser uma pessoa pública. Além disso, a luta 
pelo profissionalismo não era bem vista na década de 1930. Por 10 anos o 
Jornal do Brasil combateu a profissionalização dos atletas, dizendo que o 
futebol estava se mercantilizando, se acabando”.33  

Gilberto Agostino, na sessão de destaque dos primeiros craques negros do 

futebol brasileiro, na obra de Mario Filho, evidencia que, além disso, o jogador foi 

importante para afirmação da seleção como figura do nacionalismo objetivado por 

Getúlio Vargas, representando um momento emblemático da relação Estado e futebol. 

Propagou-se a ideia de que a seleção havia reinventado o futebol inglês e 

estabeleceu-se projetos ideológicos do Estado Novo, onde a presença de negros na 

seleção era apresentada como símbolo de uma suposta democracia racial no Brasil. 

A popularidade do jogador, fez como que fosse tratado como objeto publicitário, 

sendo o primeiro jogador a ter seu nome associado a produtos, recebendo a alcunha 

de “Diamante Negro”.  

- Em 1938, Leônidas da Silva se consagrou como melhor jogador da Copa do 
Mundo. Nesse mesmo ano, a Lacta criou o primeiro chocolate crocante do 
país e buscou atrelar a popularidade do jogador ao novo produto - explicou a 
Lacta em nota.34 

O apelido, no entanto, ele havia ganhado da torcida francesa pela sua atuação 

na Copa do Mundo de 1938. A Lacta aproveitou a popularidade do jogador e lançou o 

chocolate. O contrato fechado, segundo reportagem do Globoesporte.com, acabou 

sendo de 2 contos de réis, além de uma participação nas "vendas futuras". Entretanto, 

a segunda parte do acordo não foi cumprido pela empresa de chocolate. 

- Ninguém manda nada para mim. Ele ganhou um dinheiro, mas não passou 
disso. Eu não ganho nem um chocolate. Mas também não estou muito 
interessada. Se não fizeram nada até agora, não vão fazer. Então eu não 
penso nisso - desmentiu Dona Albertina Santos, viúva de Leônidas.35 

Em 1942, se transferiu para o São Paulo como a maior transação do futebol 

brasileiro, 200 contos de réis pelo passe somados a 80 contos de luvas. Ajudou o São 

Paulo a conquistar 5 títulos. 

Sua saída do Flamengo foi composta por diversas situações complicadas, 

como o incidente das irregularidades em sua documentação de reservista do exército, 

culminando na prisão do jogador no dia 26 de julho de 1941. Dias antes de sua prisão, 

                                            
33https://trivela.com.br/leonidas-100-anos-o-craque-que-tornou-sao-paulo-e-flamengo-grandes/ 
Acesso em: 01 dez. 2018. 
34http://globoesporte.globo.com/rj/serra-lagos-norte/noticia/2013/09/historias-incriveis-o-mito-leonidas-
diamante-da-bola-batiza-chocolate.html Acesso em: 01 dez. 2018. 
35 Idem. Acesso 09 dez. 2018. 

https://trivela.com.br/leonidas-100-anos-o-craque-que-tornou-sao-paulo-e-flamengo-grandes/
http://globoesporte.globo.com/rj/serra-lagos-norte/noticia/2013/09/historias-incriveis-o-mito-leonidas-diamante-da-bola-batiza-chocolate.html
http://globoesporte.globo.com/rj/serra-lagos-norte/noticia/2013/09/historias-incriveis-o-mito-leonidas-diamante-da-bola-batiza-chocolate.html
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Gustavo de Carvalho, presidente do clube, havia suspendido seu contrato 

incomodado com o comportamento do jogador nos treinos e na sua vida pessoal. Após 

os 8 meses de prisão, esperava-se que o jogador voltasse ao clube, mas sua relação 

com o presidente não contribuiu para a volta do mesmo. 

Ia começar a luta entre um jogador e um presidente de clube, muita gente 
apostando na vitória de Leônidas. (...) Leônidas, porém, não queria treinar, 
não queria jogar. Ou ele ou Gustavo de Carvalho. (...) Parecia que não havia 
saída para Gustavo de Carvalho. Talvez não houvesse se não fosse o São 
Paulo. (...) O São Paulo conquistara Leônidas. (FILHO, Mario. 2010, p.225) 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Houve um curto hiato temporal entre a conquista da abolição da escravidão, 

em 1888, e a instauração do futebol no Rio de Janeiro, no século XX. Como essa 

conquista não veio acompanhada de uma integração imediata à dinâmica social 

brasileira, os negros continuaram vistos como inferiores, sem direito a participar da 

vida social. Isso é evidenciado, por exemplo, na imposição feita pela Liga 

Metropolitana ao impedir que "pessoas de cor" participassem do campeonato carioca 

de 1907, favorecendo o Fluminense, o Botafogo, Internacional e Paysandu, clubes 

participantes dessa edição. Apesar da resistência, o talento dos negros no futebol e o 

desenvolvimento de clubes fora da elite, como o Bangu, Vasco, e o Campos A.A., 

foram abrindo a possibilidade para que os negros encontrassem espaço no esporte 

que se consolidava como o mais popular do país, ajudando a transformar o futebol em 

um caminho para realização financeira e em um fator de identidade étnica, onde 

alguns jogadores, pelo seu talento extraordinário, tiveram papel decisivo nessa 

integração: Friedenreich, Fausto, Domingos da Guia e Leônidas da Silva. 

O aumento da participação dos negros dentro de campo, demandava 

profissionalização, afinal, ao contrário dos brancos, eles não podiam praticá-lo apenas 

como hobby. Na década de 1930, a visão romantizada e de que o futebol se 

apresentava como momento de distração já havia passado, a competitividade criada 

em seu desenvolvimento, o montante de dinheiro que se movimentava em seu entorno 

e o ‘bicho’ que alguns clubes ofereciam aos seus jogadores após as conquistas, 

fizeram com que a prática do futebol fosse atrativa principalmente para as pessoas de 

baixa renda, ou seja, pelos jogadores que tinham dificuldades financeiras na família. 

Amor ao clube e lazer no futebol se apresentavam mais frequentemente como motivos 

para a prática do esporte nas camadas sociais de maior renda. A profissionalização, 

por sua vez, abria espaço para os jogadores negros de maior talento, permitindo que 

eles pudessem ter sua carga de trabalho amenizada, dedicando-se mais ao esporte, 

de tal maneira a desenvolver seu talento. Além disso, o sistema de profissionalismo 

já instaurado em alguns países estrangeiros desde 1924, impulsionou o processo de 

profissionalização do esporte no Brasil, na década de 1930, através da atração de 

craques brasileiros pelos benefícios financeiros que gerava. Fazendo com que o 

amadorismo deixasse de fazer sentido no futebol brasileiro.  
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A maior participação dos negros dentro de campo foi acompanhada pela maior 

participação dos negros também na torcida. A torcida cumpre papel decisivo para o 

futebol. Sem a torcida, o futebol não teria jamais alcançado a importância que possui 

hoje em todo o mundo. A construção de grandes estádios, a transmissão por rádio, 

mesmo com sua influência não trabalhada aqui, atendia a necessidade de um grande 

público, no qual os negros tomavam parte ativamente para acompanhar jogadores 

que, como Leônidas da Silva, mostravam que a diferença étnica não os tornava 

inferiores, como o preconceito afirmava. Pelo contrário, jogadores como o “Homem 

Borracha”, com suas bicicletas, a “Maravilha Negra” e o “Divino Mestre”, encantaram 

multidões com seu talento e mostraram, através do futebol, que as figuras negras 

podem ser gigantes. 

Mario Filho exagera ao dizer que alcançamos uma “democracia racial” no 

futebol. Não apenas pela inadequação do termo raça, mesmo se trocarmos a 

expressão por “democracia étnica”, ela continuaria inválida. Os quadros de sócios dos 

clubes, seus dirigentes e as comissões técnicas dos clubes ainda são muito 

herméticos para os negros. O talento dos jogadores negros e sua representatividade 

simbólica em um país de maioria negra os faz realmente muito presentes na lista dos 

grandes craques da história dos clubes do país. Mas ainda hoje é muito difícil indicar 

um único técnico negro que seja respeitado por suas conquistas em igualdade com 

os brancos. É notório o caso de Andrade, que assumiu um Flamengo em crise no ano 

de 2009, contornou a crise e conquistou o título nacional. Mesmo com tal feito, 

Andrade nunca mais teve oportunidade de dirigir um time da primeira divisão nacional 

e, mesmo na segunda, só assumiu clubes em situações críticas no campeonato. 

Hoje, talvez, vivamos um curioso processo em que algumas das conquistas de 

integração étnica do começo do século passado estejam sendo revertidas. De um 

lado, com o crescimento da importância das escolinhas e dos empresários, com 

redução dos campos “de várzea”. Já não basta o talento nas peladas informais para 

que um bom jogador consiga se lançar no futebol profissional. Por outro lado, com a 

transformação dos estádios em arenas e o concomitante aumento geral de preços, os 

ingressos já não são mais acessíveis a todos os segmentos sociais. Ainda como 

herança dos séculos de escravidão, os negros são, em geral, os que possuem mais 

dificuldade para acessar os estádios nas condições atuais.  
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