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Entre as elites e os populares: os jóqueis – primeiros atletas profissionais 

 Victor Andrade de Melo 

 

É a partir de meados do século XIX que o campo esportivo se estrutura no 

Brasil, sendo o turfe a modalidade pioneira. Ainda que tenham sido 

promovidas, nos primeiros eventos, algumas corridas de gentlemen-riders, isso 

é, os cavalos eram conduzidos por amadores, normalmente homens que tinham 

algum destaque na sociedade, paulatinamente essas experiências tornaram-se 

reduzidas: praticamente todas as provas eram realizadas com cavalheiros 

contratados. Os jóqueis, assim, se tornaram os pioneiros atletas 

profissionais do país: eram vinculados a uma equipe (condelarias); passavam 

por processos de treinamento; recebiam remuneração, variável de acordo com 

o seu desempenho; eram personagens de relativa importância na competição. 

Normalmente oriundos das camadas populares, suas experiências dramatizavam 

parte dos conflitos sociais da ocasião. Ao seu redor, por exemplo, 

tornaram-se comuns as discussões sobre o trabalho infantil, já que 

crianças eram comumente contratadas para conduzir os cavalos, por serem mais 

leves, potencializando assim a performance do animal. Tal aspecto tinha a ver 

com o fato de a prática ser apresentada como uma oportunidade de ascensão 

social: os que desempenhavam a função ganhavam algum dinheiro (menos do que 

os proprietários) e gozavam de algum prestígio (menor do que o do animal 

vencedor). Os jóqueis, contudo, enfrentavam muitos problemas. Comumente eram 

considerados os maiores culpados pelas comuns falcatruas que cercavam os 

eventos turfísticos em função das apostas, quando na maior parte das vezes 

só se envolviam por determinação do contratante. Da mesma forma, quando se 

acidentavam ou envelheciam eram rapidamente substituídos sem gozar de 

nenhuma garantia e/ou assistência. Argumentamos que discutir a trajetória 

desses personagens pode contribuir tanto para lançar outros olhares para as 

condições de trabalho no século XIX quanto para observar a peculiaridade 

laboral do atleta, manifesta até os dias de hoje. 

 

  Esporte e trabalho no corporativismo de Vargas e Salazar (1930-1945) 

Maurício Drumond 



 

Durante os regimes autoritários de Getúlio Vargas, no Brasil, e de Oliveira 

Salazar, em Portugal, o esporte foi utilizado como uma entre diversas 

ferramentas de propaganda política e de produção de consenso. Este 

trabalho tem como objetivo analisar as estratégias desenvolvidas por esses 

governos na utilização do esporte e de seu capital simbólico junto aos 

trabalhadores brasileiros e portugueses. Ainda que sob formas e intensidades 

distintas, tanto Vargas como Salazar investiram no esporte como um meio de 

mobilização de trabalhadores dentro dos modelos corporativistas dos estados 

novos varguista e salazarista. O presente trabalho se divide em duas partes. 

Na primeira, analiso as instituições de lazer operário criadas pelos dois 

governos estudados, o Serviço de Recreação Operária (SRO) no Brasil e a 

Fundação Nacional para a Alegria no Trabalho (FNAT) em Portugal. Ambas as 

organizações, criadas sob inspiração da Opera Nazionale Dopolavoro 

italiana e da Kraft durch Freude alemã, buscavam aproximar os trabalhadores 

do regime vigente através de atividades em seu tempo de não-trabalho. Entre 

as diversas atividades geridas por essas instituições, a prática esportiva 

apresentava grande popularidade, com a organização de torneios corporativos 

e de centros de treinamento para trabalhadores. A segunda parte deste 

trabalho tem como objeto a celebração de eventos cívicos-desportivos por 

parte desses governos, dentro dos quais os trabalhadores detinham uma 

importante função simbólica, representada por seu desfile e por sua 

presença em massa. Esses momentos teatralizavam uma ideia de ordem social e 

de melhoramento físico que teriam sido postos em marcha pelos novos regimes. 

Assim, esse trabalho procura demonstrar que o esporte foi mobilizado como um 

importante elemento de aproximação entre os trabalhadores e os Estados 

Novos de Vargas e Salazar. 

 

  Jogador de futebol no Rio de Janeiro: a exploração de um trabalhador sem profissão 

(1904-1933) 

  João Manuel Casquinha Malaia Santos 

 

O objetivo deste trabalho é reconstituir a trajetória da luta pela 

legalização da profissão de jogador de futebol no Brasil, no início do 



século XX, com foco no processo desencadeado no Rio de Janeiro. A proposta 

passa por analisar o papel econômico desta profissão das complexas 

relações sociais do mundo do trabalho. O trabalho foi realizado com fontes 

como atas de assembléias e relatórios oficiais de clubes, ligas, 

federações e confederações, publicações do Diário Oficial, censos 

demográficos e econômicos, material da imprensa periódica e obras 

bibliográficas de cunho memorialista, analisados através de alguns 

conceitos da teoria marxista. Os documentos revelam que a defesa do 

amadorismo dos atletas, por parte dos gestores do futebol dos grandes clubes, 

e a legalização tardia da profissão de jogador de futebol, realizada em 

1933, pode ser visto como um dos principais mecanismos de exploração de uma 

mão-de-obra de alto nível que produzia espetáculos extremamente lucrativos 

até aquela data. As raízes deste processo estão ainda nos primeiros anos 

da década de 1910, momento em que o os dirigentes dos grandes clubes 

esportivos brasileiros - membros da burguesia das maiores cidades do país 

– passaram ver e gerir o futebol como um espetáculo comercializável e 

altamente rentável. Visando atrair cada vez mais público aos estádios, os 

dirigentes desses clubes passaram a burlar as regras institucionais das 

organizações gestoras do esporte brasileiro (muitas vezes dirigidas por 

eles mesmos) que impediam a participação de atletas profissionais nas 

competições. A estratégia era cooptar atletas oriundos de clubes populares 

e de camadas menos abastadas da sociedade, explorando uma mão-de-obra 

especializada e desprovida de salário ou de quaisquer outras garantias 

trabalhistas, trabalhando em troca de gratificações ocasionais e algum 

prestígio na sociedade em caso de muito sucesso esportivo. 

 

Entre os apitos das fábricas e dos campos: o futebol nos arrabaldes dos subúrbios do Rio 

de Janeiro (1914-1923) 

Nei Jorge Santos 

 

O presente estudo tem por objetivo compreender o processo de organização 

dos clubes de fábricas e seu progressivo e dependente relacionamento com as 

empresas às quais estavam vinculados. Buscaremos entender o conjunto de 

elementos – sentimento de pertença, ambiente fabril e sentimento clubista 



– que os ajudaram na construção de elos de sociabilidade compartilhados 

na fundação do Andarahy Athletico Club e do Bangu Athletic Club. Para 

alcance do objetivo, pretendemos utilizar, duas estratégias distintas e 

complementares. Inicialmente discutiremos as representações sobre o 

Andarahy Athletico Club e o Bangu Athletic Club em jornais de grande 

circulação da época (Correio da Manhã e O Imparcial). No segundo momento, 

o esforço se concentra em compreender a percepção dos atores sociais que 

participaram diretamente daquele processo. Trata-se de conhecer as 

representações que os próprios trabalhadores, sócios e torcedores tinham 

sobre suas experiências. Essas questões serão abordadas a partir dos 

jornais dos próprios bairros e das atas de reunião dos clubes e das 

fábricas, além do vasto acervo fotográfico do Grêmio Literário José 

Mauro de Vasconcelos, no caso específico de Bangu. 

 

"Parceria, comunidade e abnegação": a Associação   

Atlética Anhanguera e o futebol de várzea (1928-1958). 

  Diana Mendes Machado da Silva 

 

  Este artigo apresenta questões da pesquisa em curso "A Associação   

Atlética Anhanguera e o futebol de várzea na cidade de São Paulo   

1928-1958". A partir de documentos do clube – sobretudo atas e depoimentos   

de associados veteranos –, fontes de imprensa e dados relativos à   

imigração e urbanização da cidade, investigamos como o grupo de   

ítalo-brasileiros associados ao clube vivenciou o futebol na várzea do   

bairro da Barra Funda. Embora os desdobramentos dessa questão sejam   

variados, neste artigo serão explorados apenas os aspectos relacionados ao   

modo como os associados organizaram sua prática esportiva e social por   

intermédio do clube e qual o lugar das atividades clubísticas em suas   

vidas. A documentação indica que os sócios eram, em geral, trabalhadores   

ligados aos ofícios da marcenaria, sapataria, mecânica, entre outros.   

Indica ainda uma ampla dedicação da diretoria e de parte dos sócios à   

agremiação. As assembleias, por exemplo, eram semanais e ocorriam em   

horários noturnos que, não raramente, ultrapassavam três horas de   

duração. Havia um rico calendário de atividades envolvendo desde a   



comemoração de aniversário dos sócios até festivais que cobriam fins de   

semana com bailes, espetáculos teatrais, torneios de pingue-pongue e de   

futebol e, em muitas delas, as mulheres e crianças eram protagonistas. Tais   

práticas demonstram um forte engajamento dos associados na vida do clube,   

num modo de vida baseado no encontro para realizar atividades ligadas ao   

prazer. Algo traduzido num slogan ainda hoje utilizado pelo clube “o   

Anhanguera possui o que não se consegue com o dinheiro: parceria, comunidade   

e abnegação de seus associados”. O artigo explora esse universo à luz   

das pesquisas relacionadas ao associativismo e à urbanização de São   

Paulo, considerando as transformações por que passava a cidade e o papel   

assumido pelos clubes de futebol face à segmentação e à fragmentação da   

vida social do período. 

 

    


