
 

 

Universidade do Estado do Rio de Janeiro 

Centro de Educação e Humanidades 

Faculdade de Formação de Professores 

 
 
 

 

 

Tárik de Almeida Abrahim 
 

 

 

 

 

 

Na cara do gol: usos e potencialidades pedagógicas da História do Futebol 

para o Ensino de História 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

São Gonçalo 

2018 

 



 

Tárik de Almeida Abrahim 

 
 
 
 
 

Na cara do gol: usos e potencialidades pedagógicas da História do Futebol para o Ensino 

de História 

 

 

 
 
 
 
 
 

Dissertação apresentada, como requisito 
parcial para obtenção do título de Mestre, 
ao Programa de Pós-Graduação em Ensino 
de História,  Curso  de Mestrado 
Profissional em  Rede Nacional 
PROFHISTORIA, da Universidade do 
Estado do Rio de Janeiro. Área de 
concentração: Ensino de História. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Orientadora: Profª. Dra. Vivian Luiz Fonseca 

 
 
 
 
 
 

São Gonçalo 

2018



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

CATALOGAÇÃO NA FONTE 
UERJ/REDE SIRIUS/BIBLIOTECA CEH/D 

 
 

 
 

Autorizo, apenas para fins acadêmicos e científicos, a reprodução total ou parcial desta 

dissertação, desde que citada a fonte. 

 

__________________________________                         ____________________________ 

    Assinatura       Data 

 



 

Tárik de Almeida Abrahim 

 
 

Na cara do gol: usos e potencialidades pedagógicas da História do Futebol para o Ensino 

de História 

 

 
 

Dissertação apresentada, como requisito 
parcial para obtenção do título de Mestre, 
ao Programa de Pós-Graduação em Ensino 
de História,  Curso  de Mestrado 
Profissional em Rede Nacional 
PROFHISTÓRIA, da Universidade do 
Estado do Rio de Janeiro. Área de 
concentração: Ensino de História. 

 
 
Aprovada em 
 
 
Banca Examinadora: 
 
 

_____________________________________________ 

Profª. Drª. Vivian Luiz Fonsexa (Orientadora) 

Instituto de Filosofia de Ciências Humanas – UERJ 

 

_____________________________________________ 

Prof. Dr. Marcus Ajuruam de Oliveira Dezemone 

Instituto de Filosofia de Ciências Humanas – UERJ   

 

_____________________________________________ 

Prof. Dr. Victor Andrade de Melo 

Faculdade de Educação – UFRJ  

 

 
 
 

São Gonçalo 

2018 



 

DEDICATÓRIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dedico este trabalho à Anna Carolina, minha amada esposa, que, ao 

longo desta trajetória, me apoiou incondicionalmente com seu tempo, 

seu carinho, sua atenção e, acima de tudo, seu amor. 



 

AGRADECIMENTOS 

 

 

Em primeiro lugar, agradeço a Deus por ter me dado condições, saúde, força e vida 

para alcançar os meus objetivos. 

A minha querida mãe que para mim sempre foi uma âncora, um abrigo, um refúgio 

quando enfrentei cada uma das minhas tormentas. Sem ela, eu nunca teria conseguido realizar 

nada.  

Ao meu respeitado pai que, além de ter em mim estimulado o amor ao futebol, 

representa a minha base de sustentação e serve como um espelho para que eu seja a cada dia 

uma pessoa melhor. 

À minha amada esposa que, ao longo de todos estes anos, esteve ao meu lado e 

participou de todos os meus desafios, os meus fracassos e as minhas vitórias, conferindo um 

sentido mais bonito para a minha existência. 

Aos meus irmãos a quem sempre amei e cuidei, não consigo me imaginar em um 

mundo sem eles.  

Aos meus sogros por terem me acolhido com muito afeto e carinho, e são, hoje, parte 

importante da minha família. 

A esta universidade, seu corpo docente, direção e administração que oportunizaram o 

desenvolvimento de uma nova perspectiva em relação ao meu papel enquanto professor e aos 

objetivos em torno do Ensino de História. 

À minha estimada orientadora que ofereceu o suporte necessário para o meu 

crescimento e amadurecimento acadêmico. 

Aos meus nobres colegas de turma que me fizeram admirar ainda mais a docência e a 

encarar o magistério como ato de resistência e amor.  

A todos aqueles que direta ou indiretamente participaram da minha formação, o meu 

muito obrigado. 

 

 

 

 

 

 

 



 

RESUMO   

 
 
ABRAHIM, Tárik. Na cara do gol: usos e potencialidades pedagógicas da História do 
Futebol para o Ensino de História. 2018. Dissertação (Mestrado Profissional em Rede 
Nacional PROFHISTORIA) – Faculdade de Formação de Professores, Universidade do 
Estado do Rio de Janeiro, São Gonçalo, 2018. 
 

 
Nesta dissertação, refletimos sobre os desafios enfrentados para o Ensino de História 

e, a partir destes, analisamos como a História do Futebol nos oferece usos e potencialidades 
pedagógicas para aproximar os alunos dos conteúdos curriculares e de conceitos fundamentais 
para o desenvolvimento de sua consciência histórica durante as aulas de História. Para tanto, 
realizamos uma discussão sobre as teorias do currículo e as dificuldades encaradas pelos 
agentes participantes das aulas de História, tanto os professores quanto os alunos. Além de 
compreendermos a História do Futebol como área dos estudos históricos a ser investigada e 
pensada pedagogicamente, associando-a à História Local, procuramos revisitar criticamente 
práticas pedagógicas anteriores com uso da História do Futebol no Ensino de História para, à 
luz das reflexões teóricas, apresentar e discutir uma nova atividade pedagógica. Esta foi posta 
em prática com alunos do segundo ano do Ensino Médio em uma escola particular localizada 
em Bangu, bairro da Zona Oeste da cidade do Rio de Janeiro, usando como base o time de 
futebol mais antigo da localidade, o Bangu Athletic Club. 

 
 

Palavras-chave: Ensino de História. História do Futebol. Bangu Athletic Club. Copas do 

Mundo. História Local. Educação Básica. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ABSTRACT 

 

 

ABRAHIM, Tárik. Clear on goal: uses and educational potential of the History of Football 
for the teaching of History. 2018. Dissertação (Mestrado Profissional em Rede Nacional 
PROFHISTORIA) – Faculdade de Formação de Professores, Universidade do Estado do Rio 
de Janeiro, São Gonçalo, 2018. 

 
In this essay, we reflect on the challenges faced to the teaching of History, and from 

these, we analyze how the History of Football offers us uses and educational potential for 
bringing students of curricular contents and of fundamental concepts for the development of 
their historical awareness during the lessons of History. For both, we carried out a discussion 
on the theories of curriculum and the difficulties faced by the participating agents of the 
lessons of history, both the teachers and the students. Besides understanding the History of 
Football as an area of historical studies to be investigated and thought pedagogically, 
associating it to the Local History, we revisit critically pedagogical practices prior to, in the 
light of the theoretical reflections, present a pedagogical activity. This activity was put into 
practice with students from the second year of secondary education in a private school located 
in Bangu, neighborhood in the West Zone of the city of Rio de Janeiro, using as a basis the 
oldest local football team, the Bangu Athletic Club. 

 
Keywords: Teaching of History. History of football. Bangu Athletic Club. World Cups. Local 

History. Basic Education. 
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Aquecimento 

“A educação é um ato de amor, por isso um 

ato de coragem” (FREIRE, 1983, p. 79).  

A presente dissertação tem como objetivo principal refletir sobre os desafios 

enfrentados para o ensino de História e, a partir destes, analisar se e como a História do 

Futebol nos oferece usos e potencialidades pedagógicas para aproximar os alunos dos 

conteúdos curriculares e de conceitos fundamentais para o desenvolvimento de sua 

consciência histórica durante as aulas de História.  

Antes de nos dirigirmos a uma descrição mais específica do modo como 

organizamos esta dissertação, para além de breves apontamentos bibliográficos que 

serão feitos, gostaria de comentar sobre a epígrafe que nos iniciou nestes escritos. As 

reflexões do educador Paulo Freire são o mote de muitas pesquisas relacionadas ao 

ensino. Talvez o caráter seminal da obra deste autor seja a causa de iniciar esta 

dissertação com uma citação sua. Por outro lado, a escolha desta sentença que inaugura 

o nosso texto tem uma origem afetiva, que, possivelmente, é mais significativa para esta 

introdução.  

Para que prossigamos, algumas considerações anteriores são necessárias sobre a 

minha trajetória enquanto professor. Destarte, é importante mencionar que o magistério 

não foi uma escolha feita por questões subjetivas como vocação, missão de vida ou 

amor pela ideia de ensinar. Tornei-me professor pelo encantamento gerado em mim por 

aulas de professores que trabalhavam em um curso pré-vestibular do qual fui aluno. Até 

então, nunca havia me imaginado como um educador. Inclusive, é necessário admitir 

que nem naquele instante assim estava me imaginando. Neste primeiro momento a 

acepção do ser professor era para mim uma forma de conseguir o sustento atuando 

como monitor em colégios e cursos particulares, oferecendo para alunos egressos do 

Ensino Médio, encaminhamentos para que pudessem ser bem-sucedidos em provas de 

acesso ao Ensino Superior. 

Ao entrar para a graduação em bacharelado em História na Universidade Federal 

do Rio de Janeiro (UFRJ), já comecei imediatamente a trabalhar como monitor no 

mesmo curso em que havia sido aluno. Logo depois, recebi a minha primeira turma 

como professor regente, mesmo ainda estando cursando a graduação em bacharelado 

(sem sequer ter tido uma aula na licenciatura, até então). Era uma turma de sétimo ano 

10 
 



do Ensino Fundamental em uma escola particular do Rio de Janeiro. Fui moldando 

minha docência a partir da práxis, do dia-a-dia da sala de aula e, principalmente, das 

experiências de professores que conviviam comigo em momentos de intervalos.  

Passei a interpretar o meu lugar de fala como sendo privilegiado, a me perceber 

enquanto dono do saber acadêmico que deveria ser reduzido em escalas diametralmente 

inferiores para que os meus alunos conseguissem acessá-los por intermédio de minha 

narrativa monopolizadora. Aprendi a pensar a sala de aula e o ensino de História em 

uma perspectiva hierarquizante, na qual o aluno não desempenha qualquer tipo de 

protagonismo. O ser professor para mim representava deter o máximo de conhecimento 

que os livros e as discussões acadêmicas me possibilitassem para, então, transferir o que 

me parecia acessível aos alunos em aulas discursivas e impositivas.  

Alguns foram os grandes colaboradores para que eu viesse a repensar o meu 

lugar e meu papel enquanto professor de História. Destaco a atuação do professor 

Amílcar Pereira, docente da disciplina de Didática Geral do curso de Licenciatura em 

História da UFRJ, por ter me apresentado textos sobre o ensino de História e suas 

implicações, muitos destes, inclusive, estão presentes nesta dissertação. Além deste 

aspecto acadêmico de referências bibliográficas que me moveram a refletir sobre a 

docência, os tratos que o referido professor tinha com seus alunos da turma de didática 

me fizeram repensar a minha posição em relação aos meus alunos.  

Apesar de ter uma vasta produção acadêmica e títulos que a priori o 

distanciariam dos alunos, este professor nos tratava como agentes produtores da aula, e 

nos convidava a participar ativamente com trabalhos, apresentações, aulas externas – 

inclusive uma visita à comunidade quilombola da Mirambaia que foi, sem dúvidas, 

paradigmática para a minha constituição enquanto cidadão crítico. Foi um importante 

aprendizado posto que, apesar de não estar formado, eu já era professor, naquele 

momento, de turmas tanto do Ensino Fundamental quanto do Ensino Médio, além de 

turmas de pré-vestibular.  

Recuperando a questão relacionada à memória afetiva com relação aos escritos 

freirianos, dois colaboradores importantes foram um casal de amigos que muito me 

influenciou. O também professor de História e meu colega de turma de Didática Geral 

na UFRJ, Arthur Lapa, que em nossas conversas e trocas de experiências me ajudou a 

tornear minha prática de ensino. Foi em conjunto com ele que me introduzi nas 
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discussões acerca do futebol e suas possíveis relações com o ensino de História. Juntos, 

também, desenvolvemos a aula que representou o início das reflexões que nos 

trouxeram até esta aula que intitula a presente dissertação e que será analisada 

criticamente no segundo capítulo.  

Luiza Bomfim, sua esposa, pedagoga formada pela Universidade Federal do 

Estado do Rio de Janeiro (UNIRIO), também teve decisiva contribuição para esta 

caminhada de voltar à minha experiência docente e analisá-la criticamente. Ao 

conversarmos em uma ocasião informal, comentei sobre certas atitudes que havia 

tomado em sala de aula que indicavam a perspectiva impositiva e hierarquizante já 

mencionada. Ao ouvir o meu relato, ela me indicou a leitura do livro intitulado 

Pedagogia da indignação, que foi organizado por Ana Maria Araújo Freire (2014) e 

reúne um conjunto de escritos e cartas pedagógicas produzidas pelo educador Paulo 

Freire. Lembro-me que quando comecei a ler este livro, uma série de questões me foram 

fomentadas em relação ao sentido do educar. A partir deste momento, comecei a buscar 

mais referências do autor e a cada clássico mais eu me incomodava com o tipo de 

professor que havia me moldado. Até chegar à citação que encabeça esta introdução.  

Será que eu vejo o ensinar como sendo um ato de amor? Foi uma das indagações 

mais relevantes que me fiz em relação à minha docência. O amor é um sentimento 

mobilizador. Nos desloca, nos incomoda, nos transforma. Amar o próximo não é apenas 

um preceito cristalizado por um imaginário ocidental judaico-cristão, é um 

compromisso moral e ético com a vida em comunidade. Como professor este 

compromisso se eleva exponencialmente, pois temos uma atribuição que gera novas 

compreensões de existência em indivíduos que estão sendo inseridos na convivência 

social.  

Sobre a coragem, Paulo Freire nos convida a refletir sobre os obstáculos que são 

historicamente construídos para que o ensino seja viabilizado enquanto caminho para a 

transformação do mundo (FREIRE, 2014, p. 63). É necessário ter coragem para romper 

tais barreiras. Esta coragem foi uma das molas propulsoras que, diretamente associada 

ao amor, nos fez chegar a integrar um Programa de Pós-Graduação, o Mestrado 

Profissional em Ensino de História. Refletir sobre a prática docente, participar de aulas 

com grande profundidade de conteúdos analisados, abrir mão de turmas – 

consequentemente de um salário melhor –, só foram decisões possíveis por conta da 

coragem que passou a acompanhar o meu amor pelo ensinar.  
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Esta dissertação é fruto de todas essas mudanças de perspectivas. Não nos 

interessa com ela sermos prescritivos com relação às práticas docentes que “dão certo”. 

O que pretendemos é produzir um trabalho que, de alguma forma, contribua para que a 

inconformidade com o status quo se reforce. Um trabalho que venha a apontar caminhos 

possíveis, sem deixar de sublinhar os desafios encontrados nestes percursos, para que o 

ensino de História assuma uma perspectiva crítica e fomentadora, de modo a influenciar 

significativamente todos os envolvidos neste processo: alunos, professores, escola e 

comunidade. 

Partimos do princípio de que um dos fatores que geram dificuldades para o 

ensino e a aprendizagem histórica é a distância temporal que certos assuntos e conceitos 

parecem ter para o aluno em relação à sua realidade cotidiana. Essa distância temporal 

gera, a princípio, a percepção nos alunos de que conceitos, conteúdos e significados dos 

processos históricos são “velhos” e sem relevância para eles. Neste sentido, para o 

ensino de História estimular o aluno ao desenvolvimento de uma consciência crítica e 

uma perspectiva de cidadania ativa, é necessário que o professor consiga “encurtar” 

simbolicamente essa distância e estimular uma participação direta do aluno no 

desenvolvimento das aulas. Defendemos que um caminho possível e pertinente para tal 

encurtamento é o uso pedagógico da História dos Esportes e, no caso de nossa pesquisa 

em especial, da História do Futebol. 

Participar do mestrado em ensino de História me moveu a pensar sobre minha 

prática e sobre os sentidos envolvidos no ato de ensinar, tentando, então, superar o 

sentimento de conformação com o cenário atual e, assim, buscar caminhos que 

estimulem os alunos a atuarem positivamente nas aulas. Deste modo, nossa intenção é 

identificar estratégias possíveis para o ensino de História, levando em consideração os 

alunos e suas vivências ao estabelecer referências que estejam presentes em seus 

espaços de experiências.  

Ao longo dos meus seis anos de magistério, tive a oportunidade de conviver com 

alunos de variadas faixas etárias – desde aqueles com treze anos de idade até os que 

reingressam em turmas de pré-vestibular buscando novos caminhos para a vida. Nesta 

curta experiência, pude notar em grande parte destes alunos um desinteresse com o 

estudo e aprendizado histórico. Partindo dessa experiência, somada aos relatos de outros 

professores de História – tanto do cotidiano escolar quanto os colegas que participam 
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deste Programa de Mestrado Profissional – penso o referido desinteresse como fruto de 

uma série de questões que não pretendemos dar conta em nossa pesquisa.  

Cremos que, em certa medida, existe a necessidade de se pensar sobre as 

estratégias didáticas mobilizadas pelo docente enquanto professor de História. Para 

tanto, é fundamental que busquemos ferramentas, recursos, que despertem uma 

aproximação destes indivíduos com os saberes a serem ensinados estabelecidos nas 

diretrizes curriculares (SACRISTÁN, 2000).  

Deste modo, se reforça a ideia de André Chervel (1990) que, ao refletir sobre as 

disciplinas escolares, sinaliza que os conteúdos a serem ensinados devem ser 

considerados à luz dos objetivos traçados para o seu ensino e os resultados que deste 

processo esperam ser colhidos (CHERVEL, 1990). Tais objetivos só podem ser 

instituídos à medida que reconhecemos que a educação histórica se insere em um 

determinado contexto político, social, cultural e institucional, como destaca o filósofo 

alemão Jorn Rüsen (2006). Dado que o professor de História conduz sua aula neste 

contexto – a aula de História não representa um túnel temporal que destaca a turma para 

fora de onde e quando estão – seus objetivos devem culminar na busca por garantir 

condições para que os alunos consigam compreender sua experiência temporal, 

conformando aquilo que o autor denomina como sua “consciência histórica” (RÜSEN, 

2001).  

Educadores como Delgado de Carvalho, John Dewey e Anísio Teixeira 

compreenderam, nos anos 1930, que o ensino de História não satisfazia – naquela época 

– os objetivos que destacamos. A partir desta noção, os autores passaram a indicar a 

necessidade de uma guinada em relação aos conteúdos curriculares e como estes eram 

apresentados aos alunos. Essa guinada seria no sentido de superar (ou mesmo atenuar) a 

quantidade de informações referentes a acontecimentos descolados das experiências dos 

alunos, para dar mais ênfase a temas que mais intimamente se conectassem às suas 

necessidades enquanto cidadãos em formação para atuarem no tempo (NASCIMENTO, 

2015).  

Neste sentido, o como ensinar História carrega questões inerentes ao porquê 

ensinar História e ao o quê ensinar em História enquanto disciplina escolar. 

Concordamos com a noção de que o ensino de História pode e deve estimular o 

empoderamento do aluno enquanto cidadão ativo e consciente de si, além de 

14 
 



conhecedor das relações históricas que o tornam também um agente histórico no tempo. 

Assim, o currículo escolar e a História como disciplina constituem-se espaços de 

disputas e interesses de grupos políticos e econômicos variados, dado seus já 

mencionados potenciais mobilizadores.  

Sobre a questão do o quê ensinar, recuperamos a análise de Sacristán que 

compreende o currículo como uma prática dinâmica e adequável em detrimento de ser 

um objeto estático que reflete unicamente os interesses considerados assertivos acerca 

do ensino de conteúdos escolares (SACRISTÁN, 2000, p. 15). Assumindo essa 

perspectiva, quando entendemos o currículo enquanto prática, valorizamos as 

experiências de alunos e professores, e, por isso, concebemos que as decisões tomadas 

em sala de aula sobre o quê e como ensinar são tão ou mais relevantes que aquelas 

eleitas pelos currículos mínimos ou bases nacionais estabelecem genericamente. Como 

Marcelo Fronza e Renílson Rosa (2014) nos indicam, tais considerações nos movem a 

tentar investigar “as formas de aceitação, resistência, tensões, usos e apropriações 

daquilo que foi prescrito como finalidade, objetivos e conteúdos a serem ensinados” 

(FRONZA, ROSA, 2014, p. 315).  

Colaboram ainda para a discussão as ideias de Yves Chevallard (1991) e Ana 

Maria Monteiro (2002). Chevallard (1991) apresenta o conceito de transposição 

didática, indicando que quando um conteúdo é selecionado como saber a ensinar passa a 

sofrer um “conjunto de transformações adaptativas que irão torná-lo apto a ocupar um 

lugar entre os objetos de ensino” (CHEVALLARD, 1991, p.39). Monteiro (2002) 

enfatiza a necessidade de se pensar a relação entre o professor e a 

construção/transmissão do “conhecimento” como sendo mais complexa e repleta de 

caminhos possíveis. Reconhece que, ao invés de ser um “transpositor” de saberes, o 

professor se apresenta enquanto um mediador entre o saber acadêmico e os saberes 

escolares (MONTEIRO, 2002). Em outro trabalho, Monteiro (2012) indica que a 

temporalidade assume um papel nevrálgico tanto na operação historiográfica bem como 

na prática e desenvolvimento do ensino de história, envolvendo as vivências de todos os 

participantes neste processo, tanto docentes quanto estudantes (MONTEIRO, 2012, 

195).  

Reconhecendo a sala de aula como um espaço múltiplo em seus significados, 

rico em seus sentidos e possibilidades, propomos encarar a construção coletiva de 

saberes como a principal contribuição deste espaço para a sociedade na qual nos 
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inserimos. É de destacada importância que sejam pensadas as práticas de ensino dos 

professores que se apresentam como os mediadores deste processo de elaborações e 

discussões que envolvem tantas pessoas com suas próprias origens, histórias e 

bagagens.  

Estimulados por estas questões, muitos têm sido os estudos que resultaram em 

materiais pensados para que as aulas se tornem mais instigantes para todos os 

envolvidos. As dissertações produzidas no Programa de Mestrado Profissional em 

Ensino de História (PROFHISTÓRIA) são ricas em exemplos destes materiais que nos 

ajudam a pensar espaços e linguagens diversos de e para o ensino de História, desde os 

museus até o desenvolvimento de podcasts1, por exemplo.  

A proposta desta dissertação é que a História do Futebol se constitua em um dos 

caminhos possíveis para produzir o encurtamento das distâncias entre alunos, conteúdos 

e conceitos históricos. Acreditamos nisso, posto que o futebol, enquanto prática 

corporal institucionalizada, corresponde a um elemento comum às mais distintas 

realidades e que por isso seu uso em sala de aula seria uma estratégia pedagógica 

interessante. Não estamos enfocando o futebol tendo em vista a sua prática como 

exercício físico pelos alunos, ou dimensões relacionadas a tipos de treinamentos e/ou 

questões fisiológicas – o que poderia ser interessante de ser discutido em confluência 

com os professores de Educação Física. No entanto, estamos interessados nas 

dimensões históricas e sociológicas de tal prática, entendendo-as como objetos de 

estudo da História.  

Nosso objetivo ao tratarmos das potencialidades pedagógicas da História do 

Futebol é investir em como tal esporte se constitui produto de tensões sociais, além de 

revelar disputas e interesses políticos, se mostrando elemento gerador de memórias e 

identidades que podem ser exploradas nas aulas de História. Para melhor compreender 

tal propósito, analisaremos uma proposta de atividade pedagógica desenvolvida e 

colocada em prática por mim, com o objetivo explorar o potencial pedagógico da 

História do Futebol. Ao final desta dissertação iremos propor, descrever e analisar 

caminhos a partir dos quais o professor pode se valer da História do Futebol para 

discutir questões como pertencimento, identidades locais, disputas sociais. Essas 

1 PEREIRA, Daniel. Espaços públicos, saberes públicos: um podcast como espaço de ensino de História. 
Dissertação de mestrado. UERJ. Data de defesa: 18/11/2016.  
SELANO, Alyne. O museu escolar e reflexões históricas: usos e apropriações da memória do Instituto 
de Educação Governador Roberto Silveira. Dissertação de mestrado. UERJ. Data de defesa: 01/09/2016. 
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dimensões foram trabalhadas através de uma atividade pedagógica que contou com a 

participação ativa dos alunos e teve como eixo central o time de futebol Bangu Athletic 

Club.  

Algumas são as questões a serem enfrentadas a princípio: por que escolhemos o 

futebol dentre as várias modalidades esportivas praticadas em nosso país? Como o 

futebol pode servir de ferramenta didática ao professor junto à sua turma? Seria o 

futebol mais atraente para os meninos do que para as meninas e, em caso afirmativo, 

isso invalidaria seu uso como estratégia didática2? Quais conceitos devem servir de 

esteio para nossa pesquisa de modo que a arena da prática possa interagir com a teoria 

da história? 

A opção pelo futebol se deve a questões de ordem pessoal e também, como já 

apresentado, à grande presença deste esporte na dinâmica da sociedade brasileira. 

Durante a graduação, percebi que muito daquilo que eu lia era incomodamente distante 

daquilo que experimentava enquanto professor de História no Ensino Básico e também 

em turmas de cursos preparatórios para o vestibular. Estar em sala de aula mesmo sem 

ter completado minha formação acadêmica representou grandes desafios, pois não havia 

amadurecido reflexões pertinentes ao ensino de História e à prática docente. Ao mesmo 

tempo, me proporcionou este sentimento de estranhamento quanto ao que estudava 

enquanto bacharelando em História em paralelo ao que ensinava como professor na 

Educação Básica. 

Justamente neste momento, o professor João Manuel Casquinha Malaia Santos 

ministrou uma disciplina eletiva na Universidade Federal do Rio de Janeiro que falava 

sobre História do Futebol e a entendia como um elo que se tornaria possível entre o 

professor e sua turma3. Esta experiência me possibilitou pensar a respeito da minha 

prática docente e buscar caminhos para aprimorá-la em relação a novas possibilidades 

de condução de temas que por mim eram tratados da mesma maneira há anos, através de 

uma narrativa distante da realidade dos alunos, conferindo pouca importância à sua 

atuação ativa no desenvolvimento da aula. 

2 Esta é uma indagação frequente quando apresento a proposta de usar a História do futebol com recurso 
didático, uma vez que, segundo o senso comum, ainda prevalecem algumas percepções relacionadas a 
gostos mais afeitos a determinados gêneros. 
3 Disciplina oferecida sob o título “Tópico especial em História do Brasil IV”, cursada em 2012.1 no 
curso de licenciatura e bacharelado em História da Universidade Federal do Rio de Janeiro. 
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Além dessa oportunidade acadêmica, o futebol sempre despertou em mim 

grande paixão, sendo prazeroso estudá-lo com profundo afinco e transformá-lo em 

ferramenta de trabalho. O futebol é uma prática esportiva presente no imaginário de 

diferentes povos e em temporalidades diversas. A sua história não apenas dialoga como 

faz parte da construção dos processos históricos destes povos e sociedades, como ocorre 

com muitas outras manifestações culturais, e, por isso, acredito ser um recurso didático 

útil para o objetivo de aproximar os estudantes de conteúdos que, a princípio, seriam 

distantes de sua realidade cotidiana. Neste caso, acredito que as experiências ucranianas 

durante a Segunda Guerra Mundial, húngaras ao longo dos gélidos tempos 

ideologicamente polarizados da Guerra Fria, ou mesmo as empreendidas por regimes 

políticos brasileiros civis e militares durante a segunda metade do século XX, poderiam 

ser refletidas através de clubes de futebol, partidas importantes, cantos de torcidas nos 

festejos que acompanham as vitórias – ou as desilusões e acusações que se seguem às 

derrotas nos campeonatos mundiais.  

Durante a minha experiência docente, já me vali da História do Futebol como 

recurso para o ensino de determinados conteúdos. A reflexão sobre este uso é 

justamente um dos motores desta dissertação, uma vez que identifiquei um certo êxito4 

nas oportunidades que tive, mesmo carecendo de mais depuração em minha prática. De 

fato, o receio de haver uma maior aceitação por parte apenas daqueles alunos que 

sentem afeição pela prática do futebol como esporte me fez relutar em seguir este 

caminho a princípio. No entanto, o cerne da questão está nas experiências dos alunos 

como sujeitos históricos em interação com o meio em que vivem.  

O professor em sala de aula é um sujeito que possui um próprio espaço de 

experiências, usando o conceito de Reinhardt Koselleck (2006), e com elas uma carga 

de leituras e saberes que o diferem dos alunos, demais sujeitos copartícipes do mesmo 

lugar de convivências e que também assumem e trazem as suas próprias e diversas 

experiências. Em virtude desta realidade, urge que o docente desenvolva estratégias 

para que a comunicabilidade se torne viável e a construção coletiva de saberes, por ele 

mediada, seja efetivada. A partir desta premissa, o futebol é ligado ao cotidiano do 

aluno de forma direta e/ou indireta. Desde o estádio que pode representar um patrimônio 

4 Estamos cientes de que êxito é uma categoria que pode gerar diversas percepções. Nesse caso, tomamos 
por base os comentários feitos pelos alunos que assistiram às aulas nas quais nos valemos da História do 
Futebol para realizar uma revisão de conteúdos às vésperas dos concursos vestibulares. No capítulo dois 
iremos aprofundar nossa reflexão sobre essas experiências docentes.  
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do seu lugar de origem até o fato de não haver aula em dias de jogos da seleção 

brasileira na Copa do Mundo, o futebol está presente em seu dia-a-dia e, por isso, nos 

oferece chaves de significados interessantes. 

Como exemplo de nossa proposta, pensemos o caso das aulas de História que 

abordam o conteúdo curricular referente à Primeira República brasileira. Apesar de se 

tratar de um conteúdo que pode ser abordado a partir de outras ilações e referências 

possíveis em relação aos espaços de experiências dos alunos, notamos que o uso da 

História do Futebol como recurso pedagógico seria uma abordagem eficaz – uma vez 

que produziremos uma aproximação efetiva entre os alunos e o conteúdo curricular 

analisado. Tal uso seria interessante para que as relações históricas estabelecidas neste 

período – principalmente aquelas desenvolvidas na cidade do Rio de Janeiro – sejam 

refletidas durante as aulas de História à luz de documentos históricos, imagens de época 

e comparações com o tempo presente.  

Apresentar as relações entre times de futebol do subúrbio e da zona sul é um 

modo de pensar junto à turma como eram as relações entre classes e espaços distintos da 

cidade do Rio de Janeiro naquele momento caracterizado pelo perfil elitista do Estado e 

da economia brasileira. Neste caso, o professor poderia apresentar fontes imagéticas 

como, por exemplo, fotos de times desses espaços e dos campos de futebol que 

sediavam seus jogos, além de recorrer às reportagens da época presentes em jornais e 

periódicos de grande circulação, como também de periódicos suburbanos. Tal atividade 

contribuiria ainda para estimular os alunos a compreenderem o ofício do historiador e, 

de certa forma, reivindicarem suas consciências históricas relacionadas às comunidades 

em que vivem e interagem socialmente.  

 Por isso, organizamos a nossa dissertação em três capítulos, em que o primeiro 

representa uma discussão bibliográfica que nos oferecerá ferramentas analíticas para as 

discussões que serão desenvolvidas nos dois capítulos seguintes. Iremos destacar como 

que, ao longo do tempo, os currículos escolares foram tema de intensos debates e 

disputas de poder no sentido de explorar suas potencialidades inclusivas/exclusivas, o 

lembrar/esquecer que refletem interesses e intenções. Além disso, analisaremos autores 

seminais que nos fundamentaram para nos valermos de conceitos-chave da História 

Local bem como para nos localizar em relação à produção historiográfica a respeito da 

História dos Esportes e, de maneira mais específica, da História do Futebol.   
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Nossas reflexões sobre currículo e ensino de História foram alimentadas pelas 

contribuições de Luís Fernando Cerri (2011) e sua análise a respeito da consciência 

histórica, refletindo sobre os impactos que o ensino de História deve gerar nos sujeitos 

envolvidos no desenvolvimento da aula de História. Mais especificamente tratando das 

teorias do currículo, nos sustentamos no trabalho de Christian Laville (1999), 

analisando como os currículos europeus se reconfiguraram ao longo do tempo e os 

interesses políticos em torno dessas propostas curriculares. Destacamos também a 

contribuição de Marcelo Abreu (2016), dialogando com Laville (1999), porém 

analisando especificamente as propostas curriculares brasileiras. Outro autor que nos foi 

fundamental neste sentido foi o professor Diego Velasco (2014), pois além de 

corroborar as reflexões de Abreu (2016) e Laville (1999), ele sinaliza o grau elevado de 

resistência em implementar no currículo de História novas formas de ensino, com maior 

participação dos alunos na construção do saber. 

Existe um grande desafio hoje em fazer com que a História ensinada em sala de 

aula se adeque à realidade do aluno. Portanto, nos pareceram perguntas importantes: 

como encurtar a distância que muitos alunos têm em relação ao aprendizado histórico? 

Como promover a participação ativa dos alunos na construção do conhecimento e no 

desenvolvimento da aula de História? Como apontamos anteriormente, propomos que 

usar a História do Futebol como recurso didático é um caminho viável para garantir que 

o ensino de História alcance suas pretensões formadoras e fomentadoras. Neste primeiro 

capítulo iremos também localizar os estudos clássicos e os contemporâneos acerca da 

História dos Esportes para, então, analisar o caso específico da produção historiográfica 

sobre o futebol. Para tanto, nos apoiamos no trabalho dos professores Victor Melo, 

Maurício Drummond, Rafael Fortes e João Malaia, intitulado Pesquisa histórica e 

história dos esportes (MELO, DRUMMOND, FORTES & MALAIA, 2013).  

Nos interessa esta análise porque pretendemos ir além de mapear os impactos 

imediatos entre os diretamente envolvidos com o esporte, mais especificamente o 

futebol (torcedores e praticantes, por exemplo). Entendemos que o uso didático da 

História do Futebol abarca compreender o que as práticas esportivas organizadas 

representam para as pessoas em diferentes escalas e instâncias de relação. Deste modo, 

a História do Futebol se enquadra enquanto um recurso pedagógico possível devido sua 

representação para a vida dos alunos, os impactos que esta prática esportiva gera nas 
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suas experiências, tanto dos que são praticantes ou aficcionados quanto para os que não 

se interessam na prática ou audiência dos jogos de futebol. 

Inclusive, percebendo esse impacto proporcionado pelo futebol em relação às 

experiências dos alunos, notamos que seria possível envolver a História do Futebol e o 

Ensino de História em interface com os pressupostos teóricos da História Local. Tal 

área dos estudos históricos foi imprescindível para a proposta de atividade pedagógica 

indicada no terceiro capítulo desta dissertação. A esse respeito, os historiadores 

produziram, ao longo do tempo, um importante debate acerca de como se delimitar o 

que seria entendido enquanto localidade. Para nos localizar neste debate, refletiremos, 

no primeiro capítulo, sobre as contribuições de Jacques Revel (1998), Pierre Goubert 

(1992) e Alain Boudin (2001), buscando aferir as propostas acerca do conceito de 

localidade e suas influências para a gestação de vínculos de pertencimento dos 

indivíduos para com suas comunidades.  

 No segundo capítulo reivindicaremos algumas das discussões teóricas 

previamente desarroladas para analisarmos criticamente nossa experiência anterior à 

presente dissertação com relação ao uso didático da História do Futebol para o Ensino 

de História. Então, produziremos uma revisão dessa experiência destacando uma parte 

da aula planejada para servir como proposta de atividade pedagógica.  

 Nesse caso, a aula que nos referimos fora planejada e aplicada desde 2014 até 

2017 com seu formato pensado para realizar uma revisão ampla de conteúdos 

comumente abordados em provas de vestibular. Com duração de quatro horas e meia, 

essa aula compreende diferentes manifestações da História do Futebol para, então, 

serem produzidas relações com os conteúdos que estão sendo revisados. À época, 

destacamos quatro temas principais – profissionalização do futebol brasileiro; o futebol 

como propaganda; como resistência; como identidade – para analisarmos conteúdos 

curriculares como: Primeira República brasileira, Era Vargas, Regimes Totalitários 

Nazifascistas, Segunda Guerra Mundial e Guerra Fria. Repensar essa estratégia à luz do 

ensino que carrega significados formadores e fomentadores de conscientização histórica 

nos levou às propostas de atividades apresentadas nos capítulos dois e três.  

Ainda no segundo capítulo, destacamos a proposta que parte da ideia de ensinar 

sobre questões pertinentes à História do Brasil contemporâneo através das Copas do 

Mundo de futebol. Escolhemos analisar as Copas do Mundo por este viés devido a 
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alguns fatores.  O primeiro é o potencial mobilizador destes eventos com relação aos 

brasileiros. Alvaro do Cabo e Ronaldo Helal (2014) nos sustentam neste ponto por 

discutirem como as conquistas e as derrotas da seleção brasileira interferem no ambiente 

político, social e econômico do país, realizando uma análise detalhada das reações da 

imprensa esportiva e das memórias produzidas em torno destas reações para a 

efetivação de determinadas imagens no imaginário social coletivo. Os usos políticos, o 

tamanho da veiculação dos eventos nos meios de comunicação, o grau de envolvimento 

da população representado pelos jornais em torno de campanhas vitoriosas e fracassadas 

nos servem de recursos para discussões significativas em torno de conceitos como o 

populismo, o autoritarismo e a censura no Brasil entre os anos 1950 e 1980. 

Outro fator que foi determinante para nossa escolha pelo futebol e 

especificamente pelas Copas do Mundo como recursos didáticos diz respeito ao seu 

potencial de desenvolvimento e reelaboração de identidades. Lívia Magalhães (2013) 

indica que as seleções nacionais, ao se enfrentarem, estabelecem um embate que gera 

possibilidades de apropriações políticas por regimes de quaisquer características, tanto 

os democráticos quanto os ditatoriais. Isso porque enquanto o futebol se constitui um 

elemento fomentador de elos e identidades, as Copas do Mundo significam a afirmação 

destes com relação aos outros.  

  A partir das reflexões críticas produzidas no capítulo dois a respeito de minha 

experiência docente com o uso da História do Futebol como instrumento didático, o 

terceiro capítulo se destina ao desenvolvimento de uma discussão sobre o processo de 

produção, aplicação e avaliação de uma nova proposta pedagógica elaborada e aplicada 

no contexto da pesquisa para esta dissertação. As leituras que foram indicadas no 

primeiro capítulo como ferramentas teóricas, as discussões do segundo capítulo sobre 

investidas repensadas em torno de práticas docentes, nos levaram ao amadurecimento 

desta nova proposta que se materializou em uma atividade pedagógica desenvolvida 

com uma turma de segundo ano de um colégio particular localizado em Bangu, bairro 

do subúrbio carioca.  

Esta atividade se vale de reflexões produzidas nos dois capítulos anteriores sobre 

a História dos Esportes, a História do Futebol e a História Local. A atividade 

pedagógica foi finalizada com um convite para os alunos produzirem uma exposição a 

partir de elementos que, para eles, são parte da identidade do seu lugar de origem. 

Ainda, estiveram presentes na exposição objetos que, para eles, se ligavam às tensões 
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sociais e/ou às memórias produzidas sobre seu a história de seu bairro de residência que 

foram refletidas por meio dos jornais, periódicos e fotos da Primeira República em 

torno do Bangu Athletic Club.  

 Nesta proposta, partimos do princípio que o uso pedagógico da História do 

Futebol pode ser disposto em diálogo com as abordagens da História Local, uma vez 

que nos aproximamos substancialmente das convivências dos alunos ao tratar do seu 

lugar de origem. Inclusive, tal aproximação nos possibilita alinhavar atividades que 

contemplem questões que envolvam temáticas como: afetividade, pertencimento, 

identidades, alteridades, preconceitos, estereótipos. O elo com o futebol poderia ser 

alcançado a partir de clubes, torcidas organizadas, estádios, campeonatos, reportagens, 

atletas, representando espaços ou grupos de socialização que se identificam como 

comunidades muitas vezes associadas a fatores locais.  

Intencionamos estabelecer um breve panorama sobre a História de Bangu e do 

papel da fábrica têxtil Companhia Progresso Industrial do Brasil para a conformação da 

identidade local do bairro e, a partir dessa discussão, centrar no Bangu Athletic Club, 

time composto a partir de sua relação com a fábrica em questão. Discutiremos como o 

processo de habitação do bairro está inserido em dinâmicas políticas, econômicas e 

sociais de caráter elitista, contextualizadas à época do estabelecimento do modelo 

republicano no Brasil. O Rio de Janeiro, enquanto capital desta nova República, sofreu 

grandes transformações em seu espaço e sua ocupação por conta de governos que 

promoveram significativas reformas urbanas e sanitárias. Tais reformas atendiam a um 

projeto modernizador que era, naquele momento, mote do governo republicano que, por 

sua vez, intencionava aproximar o Brasil do que era tido como símbolo de progresso 

pelos países europeus.  

Esta análise do processo histórico será útil para que lancemos bases ao que será 

refletido na atividade pedagógica proposta nos subitens seguintes. Neste sentido, iremos 

defender que a gestação de uma identidade local em Bangu encontrou grande força à 

medida que o clube de futebol Bangu, criado e gerido dentro da fábrica, passou a 

participar do desenvolvimento de um ethos suburbano em choque com os clubes das 

elites da Zona Sul da cidade. É importante destacar que a escolha de Bangu como 

escopo de nossa pesquisa e como local de empreendimento da atividade pedagógica, 

não se deu somente por conta de estar trabalhando com alunos deste bairro em especial. 

Os ganhos e potencialidades pedagógicas de se discutir a constituição de identidades 
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locais em torno de clubes de futebol, instalações fabris ou quaisquer outros espaços e/ou 

patrimônios, ultrapassam a questão banguense e oferecem-nos possibilidades diversas 

de abordagens e aplicações a serem levadas à prática também por outros professores em 

outras localidades.   

 

 

 

 

Capítulo 1 

Entrando em campo: a História do Futebol como caminho possível para o Ensino 

de História 

Em seu “Conto de Escola”5, Machado de Assis vislumbra o olhar de uma criança 

de cerca de onze anos sobre um dia de sua vida. As aventuras e experiências de Pilar, 

menino que narra a estória, ocorrem em 1840 e instigam no leitor algumas impressões 

carregadas de significados. Certos analistas da obra de Machado indicam que neste 

conto a atenção do autor se volta à primeira experiência de uma criança com a 

corrupção (KLOSS; SANTOS; UMBACH, 2002). Isso se dá porque a trama do conto 

gira em torno da ajuda que Raimundo, um colega de classe, pede à Pilar em troca de 

uma moeda. No entanto, outras informações que deste conto extraímos servem de 

elementos impulsionadores deste capítulo. 

 Quando Pilar se refere à escola pela primeira vez no texto, indica a vontade de 

cabular aula. Tal vontade é justificada ao longo do conto, pois a escola é apresentada 

como um espaço opressor, no qual ele se vê obrigado a estar porque teme as punições 

físicas que sofreria em casa se não fosse à aula para brincar na rua. O professor é 

apresentado como sendo duro e hostil, principalmente com seu filho, Raimundo, 

impondo-lhe constrangimentos em decorrência de suas dificuldades de aprendizagem 

dos conteúdos que eram exaustivamente despejados sobre a classe. A escola é descrita 

semelhante a uma prisão que disciplina àqueles que lá não desejam estar, enquanto 

5 Conto publicado pelo autor em 1884 e disponível em 
www.dominiopublico.gov.br/download/texto/bv000268.pdf. Acesso em 14/11/17.   
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expectam a sua libertação dos grilhões que, neste caso, podem ser representados pelas 

lições de escrita impostas pelo “mestre”. 

 Ao ler este conto, fervilham correlações possíveis com a realidade do ensino em 

nossos dias. O desinteresse de Pilar não pode ser reduzido à lepidez faceira de um 

jovem. O desinteresse de Pilar é, em certa medida, fruto de razões semelhantes ao 

desinteresse do aluno hoje. O incentivo da família ao seu estudo não se deu pela 

preocupação dos pais em estimular em seu filho a busca pelo saber, a reflexão crítica, o 

desenvolvimento de habilidades cognitivas importantes. Deu-se, antes, por questão de 

ordem e disciplina, sendo a família retratada como instituição de poder que impõe ao 

jovem obrigações sem acompanhá-las de noções significantes. O professor é ilustrado 

como símbolo de conhecimento e superioridade, mostrando-se estranho à realidade dos 

alunos, ensimesmado enquanto dono do saber a ser ensinado de forma repetitiva e 

memorativa. E os alunos, em posição frágil, são meros receptores do que a eles fora 

escolhido ser transmitido, sem qualquer participação efetiva no andamento da aula 

senão aquela direcionada pelo “mestre”. 

 A proximidade entre a fictícia escola machadiana e a escola contemporânea fica 

evidente quando Durval Albuquerque (2016), em capítulo publicado no livro Narrativas 

do Rio de Janeiro nas aulas de História, indica que a escola como espaço de debates e 

reflexões como existira na Grécia Antiga foi superada. Esta se tornou um “lugar de 

adestramento de corpos e mentes conforme os costumes e valores de cada sociedade, 

das expectativas e injunções econômicas e políticas, mediadas pelo Estado e pelo 

mercado” (ALBUQUERQUE, 2016, p. 29). O autor salienta que, em meio a uma 

estrutura escolar anacrônica, o desafio do professor é fazer deste um espaço de 

liberdade.  

 Ainda que a discussão acerca das estruturas escolares seja de grande 

importância, não é nosso objetivo analisar historicamente a constituição da escola 

enquanto instituição. Pretendemos investir sobre questões contemporâneas pertinentes 

ao ensino, às práticas docentes, às estratégias pedagógicas mobilizadas pelos 

professores dentro e fora de sala de aula para o sucesso do ensino de História. 

Reconhecemos, também, que, ao nos debruçarmos sobre tais questões, temos que pensar 

sobre instâncias que estão imediatamente ligadas a essa dimensão prática, pois se 

trataremos do como ensinar, necessitamos abordar o quê ensinar. Em que medida o 
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desinteresse do aluno em relação à História, enquanto disciplina escolar, se dá pelo fato 

de os conteúdos curriculares serem, em muitos casos, distantes de sua realidade? 

Para respondermos a esse questionamento, precisamos investigar as raízes do 

que hoje se entende enquanto ensino de História. Este capítulo alude ao momento inicial 

de uma partida de futebol, a entrada dos times em campo, porque é neste instante que os 

jogadores são apresentados às torcidas e tem, entre si, o seu primeiro contato no dia do 

jogo. Aqui iremos dar atenção aos estudos seminais de autores que contribuíram para a 

efetivação do quadro teórico desta pesquisa, proporcionando uma apresentação dos 

conceitos norteadores nos campos do Currículo e Ensino de História, da História dos 

Esportes e da História Local. 

 

 

1.1. Currículo e Ensino de História 

Quando assumi a minha primeira turma como professor, deparei-me com uma 

questão imediata: o que eu devo ensinar para estes alunos? Quais conteúdos históricos 

foram selecionados a serem discutidos com uma turma de sétimo ano? Tratando-se de 

uma escola particular que adota um sistema de ensino próprio, preocupei-me em buscar 

cumprir o currículo proposto. Naquele momento, não havia tido nenhum contato com 

quaisquer reflexões sobre currículo de História, conforme salientado na introdução. Mas 

lembro-me do estranhamento que tive quando percebi que durante dois bimestres do 

ano letivo, os alunos só teriam contato com assuntos concernentes à História da Europa. 

No início do terceiro bimestre havia apenas um breve momento destinado ao continente 

africano e, dali em diante, trataríamos sobre a organização da colonização portuguesa da 

América.  

 Após a primeira aula percebi a necessidade de pensar estratégias para 

desenvolver, junto com a turma, um processo de ensino e aprendizagem que, mesmo 

seguindo a sequência de conteúdos propostas pela grade curricular da escola, fosse mais 

significativo tanto para mim quanto para eles. Estimulei-os a proporem dinâmicas a 

serem desenvolvidas ao longo das aulas e, prontamente, surgiram ideias de jogos 

baseados nos conteúdos estudados (montamos um quebra-cabeças com eventos 

históricos e personagens que deles participaram, por exemplo), bem como de uma 
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atividade que envolveu a criação de telas que retrataram as percepções dos alunos sobre 

o continente africano, antes e depois das discussões mobilizadas em sala de aula à luz 

do material didático usado pela escola. Ao convidá-los a participar não apenas do 

andamento das aulas, como também do desenvolvimento do ano letivo, eu não 

imaginava à época, mas estávamos reconfigurando o currículo apresentado e inserindo 

neste as nossas práticas e vivências.  

A narrativa desta experiência docente pareceu necessária para servir de 

introdução à uma breve análise sobre as teorias do currículo e sua aplicabilidade no que 

tange à História como disciplina escolar. Para isso, partimos da premissa de que 

currículo é uma prática "antes de ser um objeto estático emanado de um modelo 

coerente de pensar a educação ou as aprendizagens das crianças e jovens" 

(SACRISTÁN, 2000, p. 15). As práticas curriculares foram e são motivo de disputas 

intensas em certos contextos.     

Christian Laville (1999), ao se debruçar sobre o caso europeu, indica que, após a 

Segunda Guerra Mundial, houve uma mudança paradigmática no ensino de História. 

Até então, seu objetivo era legitimar a ordem estabelecida e enaltecer os símbolos 

nacionais nos "súditos" através de uma narração de grandes acontecimentos e 

personagens significativos. Entretanto, a vitória do projeto democrático dos países 

aliados na Segunda Guerra Mundial, surtiu efeito por transformar a condição dos 

cidadãos dos principais centros europeus. Estes superaram suas condições de súditos e 

se tornaram participantes ativos da formação nacional (LAVILLE, 1999). O que 

significou, para o autor, uma nova forma de se pensar os objetivos em torno da aula de 

História, superando a noção de espaço de criação de ícones e emblemas nacionais para 

se pensar enquanto lugar de estímulo à reflexão crítica e a consolidação da perspectiva 

de cidadania ativa. 

Analisando a hipótese de Laville (1999), Luís Fernando Cerri (2011) ressalta 

que o autor incorreu em uma generalização exagerada ao tratar de uma transformação 

europeia como sendo ocidental. Isso porque o processo que, segundo a interpretação de 

Laville (1999), iniciou-se no contexto do final da Segunda Guerra Mundial, não se 

verificou no caso de muitos países americanos. Cerri (2011) destaca que as ditaduras 

militares instauradas nas Américas entre os anos 1960 e 1980, buscaram no ensino de 

História a sua legitimação através da ênfase no civismo e no nacionalismo, sendo a 

escola o espaço que iria “reproduzir o consenso fabricado da associação dos interesses 
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nacionais com o governo militar, e toda oposição a eles com um crime lesa-pátria” 

(CERRI, 2011, p. 107). Neste sentido, não seria acertado vincular o imediato pós 

Segunda Guerra com uma transformação universal das matrizes curriculares e das 

expectativas sociais em torno do ensino de História, sendo o caso estrito dos países 

europeus vencedores da referida Guerra. 

Marcelo Abreu (2016) dialoga com estas análises por indicar que o ensino de 

História teve como projeto inicial, no século XIX, a configuração de narrativas que 

incorporassem a ideia de Nação como um espaço de comunhão de falas e experiências 

coletivas. O que gerou um substancial silenciamento dos sujeitos sociais não 

enquadrados neste discurso oficial e, em muita medida, evidenciou-se uma proposta de 

cunho elitista. No entanto, com as transformações proporcionadas pelo século XX, 

houve, de acordo com Abreu, o surgimento de condições de dispersão da soberania do 

Estado. Isto significa que o Estado não é mais hegemônico no que tange ao acesso de 

informações e aos espaços de reivindicações sociais. Este movimento histórico resultou 

em uma “pluralização dos sujeitos sociais e dos lugares de fala” (ABREU, 2016, p. 61) 

que passaram a reivindicar histórias alternativas às hegemônicas. 

Tais reivindicações despertaram a necessidade de um redimensionamento em 

torno dos objetivos e caminhos para o ensino de História. De acordo com Cerri (2011), 

a consequência expectada do ensino de História, neste novo momento, é a superação do 

pensamento egocêntrico e preconceituoso, em virtude da formação de um sujeito que 

seja consciente da alteridade e da sua inserção em uma comunidade que compartilha de 

uma vida pública (CERRI, 2011, p. 113). Isso significa a busca pelo ensino de História 

que não se dedique apenas aos grandes eventos e personagens que fazem parte de um 

projeto de fabricação identitária nacionalista.    

Recuperando a contribuição de Laville (1999), notamos uma mudança no que 

diz respeito ao centro das pesquisas relacionadas à Pedagogia e ao ensino de História. 

Ao invés de se concentrar nos estudos sobre os graus de aprendizagens dos alunos, o 

ensino de História passou a dar atenção à importância do desenvolvimento de cidadãos 

participativos. Como objeto de doutoramento, Oldimar Cardoso (2007) empenhou-se 

em compreender o papel formativo do professor de História. Cardoso (2007) assinala 

que, considerando a pluralidade das vivências e formações dos alunos, o professor de 

História deve preparar cidadãos para exercerem uma cidadania crítica, propiciando que 
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se transformem, de “cidadãos conscientes de sua pátria, em cidadãos críticos e 

participativos” (CARDOSO, 2007, p. 25).  

Laville (1999) identifica neste ponto um paradoxo que emerge da referida 

mudança de estatuto do ensino de História. Embora a questão da formação de cidadãos 

tenha se tornado o cerne da atividade docente, os debates relacionados à História e ao 

seu ensino têm se concentrado na seleção/exclusão dos conteúdos factuais ensinados. 

Ou seja, ainda que a prática docente esteja cada vez mais voltada ao elemento formador 

de consciências, são os conteúdos curriculares que despertam tensões e disputas. Daniel 

de Albuquerque Bahiense (2014), em artigo publicado no livro intitulado Pesquisa em 

Ensino de História, ao perceber o currículo a partir da sua dimensão discursiva, propõe 

que o mesmo se apresenta como  

 

palco de disputas entre interesses diversos por fixações hegemônicas de 
sentido, como uma arena discursiva, politizada e imersa em relações de 
poder, assunção essa que implica problematizar e desestabilizar qualquer 
ideia de centro baseada em algum fundamento ou essência. (BAHIENSE, 
2014, p. 160)  

   

 Retomando Laville (1999), o autor destaca o interesse das elites dominantes pelo 

ensino de História e seu programa curricular através de alguns exemplos, como o 

episódio da criação do National Curriculum for History na Inglaterra à época do 

governo de Margareth Thatcher. Neste caso, grupos conservadores da sociedade inglesa 

se empenharam em restringir a liberdade que os docentes usufruíam no que se refere à 

proposição dos conteúdos ensinados. Conseguiram isto por estabelecerem exames 

nacionais que contemplariam conteúdos obrigatórios que, por sua vez, teriam que ser 

ensinados pelos professores em sala de aula. Laville (1999) conclui, então, que é do 

interesse das elites dominantes que o ensino de História se caracterize por ser uma 

“narrativa fechada, destinada a moldar as consciências e a ditar as obrigações e os 

comportamentos para com a nação” (LAVILLE, 1999, p. 135).  

Aproximando-se desta abordagem e se voltando para o caso do ensino de 

História no Brasil, Abreu (2016) identifica que até os anos 1980 o cânone da História 

era organizado de forma a subordinar a História do Brasil aos eventos da História Geral 

(obedecendo uma perspectiva eurocêntrica). Ademais, adotamos o modelo quadripartido 

de organização temporal (História Antiga, História Medieval, História Moderna e 
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História Contemporânea), com um viés linear e progressivo, sujeitando o tempo a um 

enquadramento rígido e também demasiadamente europeu. Os conteúdos curriculares 

privilegiavam – e pode-se afirmar que, em alguns casos, ainda privilegiam – o ensino de 

História a partir de grandes personagens e eventos históricos, torneando a memória 

coletiva no sentido da constituição imaginada do Estado-Nação e a “prevalência de 

estratégias de memorização, mais ou menos bem-sucedidas, preconizadas nos materiais 

escolares e realizada na prática dos professores” (ABREU, 2016, p. 62). 

Neste sentido, é possível interpretarmos a História e, por extensão, o seu ensino, 

como sendo lugares de produção, ou mesmo, consolidação de memórias. A esse 

respeito, a contribuição de Michael Pollak (1992) é de grande valor, pois o autor propõe 

que as memórias além de seletivas, podem também ser construídas (conscientemente ou 

não). Além disso, as memórias podem ser enquadradas através de diferentes tipos de 

registros. A operação historiográfica bem como as matrizes curriculares correspondem a 

operações de enquadramento de memórias (POLLAK, 1992). Assim, a disciplina 

História pode ser encarada como lugar de fabricação e difusão de uma memória 

nacional e da configuração de uma identidade nacional.  

Destarte, todo enquadramento pressupõe a interpretação de informações pré-

existentes, relacionando-as com o presente e o futuro, quanto aos efeitos que sentimos 

no presente e o que pretendemos para o futuro. O que, como se deu no já citado caso do 

National Curriculum for History da Inglaterra, poderá conduzir a uma distorção do que 

se pretende alcançar: a dita verdade. Isso tudo é possível pelo fato de a memória ser 

fluída, bem como mutável com o passar do tempo, podendo ser mobilizada de acordo 

com interesses internos e externos (pessoais, familiares ou políticos), ou reconfigurada 

mediante novas circunstâncias não necessariamente calculadas. Assim, os conteúdos 

eleitos para serem ensinados como parte da História como disciplina escolar, vinculam-

se a tais interesses que, por sua vez, buscam cristalizar determinadas lembranças sobre o 

passado e, ao mesmo tempo, esmaecer outras visões que, de algum modo, sejam 

antagônicas aos propósitos hegemônicos.   

Deste modo, as identidades podem ser estimuladas pelo uso da memória, pois, 

como defende Pollak (1989) “memória e identidade podem perfeitamente ser 

negociadas, e não são fenômenos que devam ser compreendidos como essências de uma 

pessoa ou de um grupo”. O que significa dizer que o binômio lembrança/esquecimento 

interfere sobre a criação de identidades por produzir elementos que nos fazem 
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reconhecer elos com os grupos aos quais pertencemos, uma vez que os demais 

integrantes destes também reivindicam, consciente ou inconscientemente, as mesmas 

referências sobre o passado que atribuem sentidos comuns aos seus presentes. Dentre 

outros motivos, esse compartilhamento de referências se dá por termos sido ensinados 

segundo as propostas curriculares hegemônicas em nossa comunidade. A memória 

como um “elemento constituinte do sentimento de identidade”, portanto, tem por objeto 

o convencimento do “outro” por conduzi-lo a um estado de pertencimento às 

lembranças/esquecimentos forjados por sua comunidade (POLLAK, 1989, p. 204). 

Em contramão ao referido uso do ensino de História como lugar de memória em 

que são sobressaltados os grandes eventos e personagens emblemáticos, visando o 

esgarçamento de certas memórias em detrimento de outras, Abreu (2016) assinala uma 

mudança de perspectiva no âmbito do ensino de História, ao sintetizar as colaborações 

de Selva Guimarães Fonseca (2001, apud ABREU, 2016), Kazumi Munakata (2001 

apud ABREU, 2016) e Renilson Rosa Ribeiro (2004, apud ABREU 2016). Os autores 

enfatizaram a necessidade de se estudar a História do Brasil a partir de comparações 

entre os espaços, os grupos e classes sociais nacionais entre si em temporalidades 

mesmas ou entre diferentes temporalidades. O objetivo foi redirecionar o ensino de 

História a um caminho que privilegiasse o desenvolvimento de “sujeitos históricos 

autônomos, porque capazes de reconhecer a diversidade das experiências sociais em 

várias latitudes e tempos” (ABREU, 2016, p. 63).  

Acompanhando esta visão, Albuquerque (2016) sublinha o papel do professor de 

História para a eficácia desta concepção de ensino ao afirmar que: 

 

[…] uma aula é acima de tudo a escolha de uma estratégia discursiva, de 
objetivos a alcançar e de recursos discursivos para alcançá-los. Quando se 
colocam os tais objetivos no plano de aula, eles não estão ali para apenas 
cumprir um rito burocrático. Todo discurso visa metas. Mesmo quando em 
sua desorganização não prevê nenhuma, alguma há de atingir, nem que seja a 
de fracassar em seu intento de comunicação. A dimensão estratégica do 
discurso engloba a sua dimensão política, ética e estética. Definidos tema e 
problema, recortados conceitos e enunciados, adotado dado modo de 
argumentação, é a estratégia que irá articular todas essas peças do jogo 
discursivo. Ao elaborar uma aula é fundamental sabermos o que esperamos 
alcançar ao seu final, que tipo de discussão iremos propor, que imagens do 
tempo e do evento de que vamos tratar queremos produzir, que efeitos e 
afetos pretendemos produzir em nossos alunos (ALBUQUERQUE, 2016, p. 
32).   
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O autor indica que o professor de História eficiente é aquele que realiza essa 

operação de escolhas tendo em mente o que pretende discutir, quais os problemas que 

determinado conteúdo curricular lhe permite destacar, no sentido de produzir reflexões 

e, assim, poder investir contra preconceitos, formulações de senso comum e estereótipos 

que surjam a partir das falas dos alunos. “Assim como a escolha dos recursos didáticos, 

dos documentos, das imagens que serão utilizados, a escolha do que vai ser contado é 

indispensável para a montagem de uma aula de História” (ALBUQUERQUE, 2016, p. 

33). A partir desta fala, fica evidente que o professor precisa inserir elementos que 

tornem a sua narrativa mais adequada aos seus alunos, inserindo traços do passado que 

aproximem os alunos do tempo narrado. 

A necessidade desta adequação dos conteúdos é refletida pelos autores que têm 

se voltado à compreensão do processo de desenvolvimento dos currículos escolares. A 

contribuição de Tomaz Tadeu da Silva (2010) é significativa posto que corrobora a ideia 

de que os currículos correspondem a discursos que atribuem aos seus propósitos a sua 

noção particular de realidade. Para ilustrar, o primeiro trabalho nos Estados Unidos da 

América voltado à delimitação de um currículo básico apresentou-o como "a 

especificação precisa de objetivos, procedimentos e métodos para a obtenção de 

resultados que possam ser precisamente mensurados" (SILVA, 2010, p.12). Neste caso, 

a lógica por trás da elaboração deste currículo se baseou numa visão corporativa, 

empresarial e industrializante do ensino, crendo ser, não apenas possível como 

necessária, a coleta de informações precisas sobre o desempenho dos alunos para, então, 

se analisar os resultados objetivos do processo de ensino e aprendizagem. 

Ainda sobre as escolhas de temas e conceitos estabelecidos nos currículos, 

Marcelo Fronza e Renilson Rosa Ribeiro (2014) demonstram que, assim como acontece 

com os manuais e livros didáticos, seu conteúdo é resultado de uma produção realizada 

em determinado contexto. Currículos, manuais e livros didáticos são  

 

forjados por uma tradição seletiva, pautada em uma história ligada a uma 
identidade nacional e à cronologia quadripartite eurocêntrica, que é 
constantemente afirmada, imitada, ou, ao contrário, negada ou até 
transformada pelos sujeitos do universo escolar: os professores e os 
estudantes" (FRONZA; RIBEIRO, 2014, p. 309). 
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Portanto, Silva (2010) identifica a questão central de qualquer teoria do 

currículo: qual conhecimento ou saber é considerado importante, válido ou essencial 

para merecer ser considerado parte do currículo? A partir desta questão, são 

desenvolvidos critérios de seleção que justifiquem a resposta escolhida. Os fazeres 

curriculares, portanto, sempre envolvem a operação de seleção/exclusão. Em certa 

medida, outra questão é complementar: qual o tipo de ser humano desejável para um 

determinado tipo de sociedade? O currículo, de acordo com esta perspectiva, está 

diretamente ligado à constituição de identidades e subjetividades. 

Tal visão é acompanhada pela proposta de Márcia Cristina Pugas (2014) que 

enxerga a escola como arena cultural (de acordo com a acepção de lugar em que 

ocorrem disputas), em detrimento à visão tradicional que a entende como espaço de 

transmissão de culturas (PUGAS, 2014). Neste caso, sendo a escola esse lugar de 

disputas em que coexistem múltiplas vivências e experiências (que carregam consigo 

suas intenções e interesses), o currículo escolar não deve ser interpretado apenas como 

um documento oficial que unifica os discursos em torno das suas diretrizes anteriores e 

externas à sala de aula. Para a autora, o currículo representa um “espaço de enunciação” 

aonde reverberam as vozes plurais que existem na escola, rompendo com a ideia de um 

currículo estático, que contempla o leque de assuntos a serem tratados em sala de aula. 

Pugas (2014) defende que os fazeres curriculares, então, representam a união entre as 

relações existentes no espaço escolar, a produção de uma seleção de conteúdos e a 

interação entre os sujeitos envolvidos no desenvolvimento das aulas de História 

(PUGAS, 2014, p. 148). 

Percebemos, desta feita, que o ensino de História tem refletido as mudanças 

ocorridas no contexto sócio-político, não apenas no caso brasileiro como em outros 

cenários estudados. Tais mudanças são afirmadas pelos autores que se aprofundam nas 

análises sobre os currículos e as disputas que ocorrem em torno destes. A escola não 

deve ser mais encarada como espaço de transmissões de conhecimento, como era aquela 

retratada no conto machadiano que abre este capítulo. Concordamos com Fronza e 

Ribeiro (2014) que defendem que "não se vai à escola para aprender, mas para continuar 

a aprender" (FRONZA; RIBEIRO, 2014, p. 306). E para que esse seja o efeito, é 

interessante que mobilizemos estratégias que tornem esta escola de fato um lugar de 

referências e diálogos possíveis. As abordagens da História Local constituem um 

caminho possível para o sucesso deste modelo de escola. 
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1.2. História Local e Ensino de História 

Levando em conta as transformações pelas quais o ensino de História vem 

passando, tornando-se uma prática mais voltada ao diálogo, à mediação didática, ao 

estímulo para a participação ativa do aluno no processo de desenvolvimento da aula, 

abriram-se novos lugares para as pesquisas relacionadas ao uso de abordagens oriundas 

da História Local para a prática pedagógica. Destacando-se “a possibilidade de tratar de 

maneira consequente as regionalidades no âmbito nacional e de investigar a história 

imediatamente visível aos estudantes – a própria escola, o bairro, a cidade” (ABREU, 

2016, p. 64). Este percurso apresenta duas faces paralelas e que demonstram a 

complexidade da questão: através da História Local o professor pode ser bem-sucedido 

em desenvolver uma análise mais complexa sobre a formação da Nação e a sua 

narrativa, ou, por outro lado, pode reforçar identidades locais e regionais conservadoras 

que sustentem discursos preconceituosos e beligerantes.   

A primeira hipótese ocorre quando o professor estimula os alunos a perceberem-

se como integrantes de uma comunidade, aproximando sua narrativa às referências 

compartilhadas pelos alunos com seu lugar de vivências. Por exemplo, a cidade do Rio 

de Janeiro foi capital do Brasil colonial, do Império brasileiro e da República 

perpassando, no total, o período que vai de 1763 a 1960. Assim, pode-se afirmar que 

esta cidade se vê intrinsecamente ligada aos eleitos grandes acontecimentos da História 

do Brasil. No entanto, isso não significa que todos os bairros da cidade vivenciaram e 

vivenciam os elementos patrimoniais da memória histórica oficial, como também, as 

disputas políticas, econômicas e sociais de igual maneira.  

Dito de forma mais específica, um jovem residente de Bangu6 possivelmente não 

teria a mesma relação com patrimônios como o palácio do Catete, o Paço Imperial ou os 

Arcos da Lapa que um jovem morador da Zona Sul da cidade que talvez tenha essas 

imagens como integrantes do seu cotidiano. Inclusive, mesmo entre os moradores do 

Centro e da Zona Sul do Rio de Janeiro a relação com estes espaços não é a mesma, 

dadas as diferenças socioeconômicas, socioculturais, além das predileções pessoais. 

Assim, o professor que se vale dos recursos da História Local, é convidado a refletir 

6 Bairro do subúrbio do Rio de Janeiro que veio a ser populado mais substancialmente em virtude das 
desafiadoras condições de habitação nos arrabaldes do centro no início do século XX, as quais fizeram 
que as camadas populares buscassem novas áreas de habitação em lugares preferencialmente próximos à 
linha férrea e que tivessem fábricas instaladas nas redondezas (SANTOS, 2012, p. 29). No capítulo três 
iremos dar mais atenção ao processo histórico de desenvolvimento e ocupação do bairro. 
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sobre outras abordagens que não neguem os monumentos clássicos, mas que 

apresentem ao aluno que a sua realidade cotidiana também é histórica e também é 

historicizada. Estratégias neste sentido serão mais adequadamente propostas no capítulo 

três desta dissertação. 

Já a segunda hipótese suscitada, de que o uso da História Local pode, se mal 

pensado, reforçar identidades locais reacionárias e conservadoras, implica dizer que 

estimular os jovens a olhar para a sua realidade não deve significar incentivar a 

pensarem apenas a sua realidade. Uma visão hierarquizadora sobre o que é o nosso e o 

que é deles pode ser um instrumento pernicioso, um combustível para falas de ódio e 

intolerância. Para ilustrar, analisemos um relato destacado por Cerri (2011) 

contextualizado à época das eleições presidenciais na França em 2002. O autor 

apresenta o depoimento de uma eleitora francesa sobre qual seria seu candidato e os 

motivos desta escolha. Em sua fala, a eleitora declarou apoio ao então presidenciável 

Jean Marie Le Pen, candidato defensor de políticas conservadoras como o projeto de 

restrição da imigração e dos direitos dos imigrantes. Ao justificar seu voto, partiu de 

uma visão nacionalista sobre a França, suas origens celtas e seu papel fundamental para 

o mundo ocidental ao exportar as matrizes civilizacionais iluministas em detrimento dos 

prejuízos que sua cultura sofreria com a integração dos imigrantes de outras origens 

estranhas à dela (CERRI, 2011, p.37).  

Para compreender esta fala, Cerri (2011) buscou no trabalho da historiadora 

francesa Suzanne Citron, elementos para a compreensão do ensino de História naquele 

país. Citron assinala que, nos anos 1980, havia na França uma distância entre a 

historiografia, que avançava no campo da autoconsciência das narrativas e problematiza 

a visão positivista e nacionalista da História francesa, e o ensino de História, que ainda 

repercutia as ideias de uma “França una e indivisível, doadora dos direitos do homem ao 

mundo, preexistente ao seu espaço geopolítico, o imaginário arcaico que quase chega às 

nostalgias de uma religião da França” (CERRI, 2011, p. 37). Portanto, para que a 

História Local seja mobilizada em seu potencial pedagógico formador, é importante que 

o professor de História esteja consciente das suas escolhas enquanto mediador, 

garantindo um ensino que seja fomentador e, ao mesmo tempo, produtor do 

reconhecimento das alteridades.  

Neste sentido, nos interessa entender em que medida o conceito de “localidade” 

pode abranger territórios amplos e colidir com outros conceitos, como o de 
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“nacionalidade”. O historiador francês Jacques Revel, em seu Jogos de escalas, defende 

que a História Local pode se circunscrever a um pequeno vilarejo como se esgarçar às 

dimensões de um país, mediante a perspectiva de análise (REVEL, 1998). Portanto, este 

seria um caso em que a valorização do nosso acabaria por acentuar tensões sociais 

graves, como as que desembocam na xenofobia.  

  Há de se destacar que a ideia de local não é um consenso entre os historiadores 

que se debruçam sobre o tema. Por exemplo, o conceito clássico desenvolvido por 

Pierre Goubert (1992), vai na contramão do proposto por Revel (1998), quando indica: 

 

Denominaremos história local aquela que diga respeito a uma ou poucas 
aldeias, a uma cidade pequena ou média (um grande porto ou uma capital 
estão além do âmbito local), ou a uma área geográfica que não seja maior do 
que a unidade provincial comum (como um county inglês, um contado 
italiano, uma Land alemã, uma bailiwick ou pays francês). (GOUBERT, 
1992, p.70) 

 

Diante desta questão, percebemos o local como um lugar geográfico identificado 

pelos pesquisadores com o intuito de interpretar as relações interpessoais desenvolvidas 

entre os membros de uma certa comunidade, sendo ela restrita à dimensão de um 

condado (como argumentado por Goubert) ou de proporções variadas, podendo assumir 

a dimensão de um país (como defendido por Revel). Ao refletir sobre a importância da 

História Local para os empreendimentos dos historiadores da Micro-História, Revel 

(1998) entende que a análise das relações no nível da comunidade não pode ser feita de 

maneira completamente descolada das estruturas nas quais esta se insere. É, portanto, 

necessário que referências como circulação, negociação e apropriação envolvendo 

grupos de pessoas específicas em determinada sociedade, sejam consideradas à luz, por 

exemplo, da hierarquização social existente nesta conjuntura, não desapercebendo das 

condições de existência da comunidade (REVEL, 1998, p. 30).  

A contribuição de Alain Bourdin (2001) para a reflexão acerca da questão local é 

significativa para o enriquecimento da reflexão teórica deste trabalho. O autor mobiliza 

seis questões norteadoras para as localidades. Dentre estas, destacamos, como sendo de 

maior interesse para a intenção de pensarmos o uso da História Local como uma 

aproximação pedagógica, as seguintes: seria a localidade um lugar indissociável do 

passado e, portanto, vinculada à noção de patrimônio? A mundialização econômica e 
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cultural, acompanhada do desenvolvimento das tecnologias informacionais, 

inviabilizam a existência da localidade? Seria a localidade o lugar de resistência à 

mundialização? (BOURDIN, 2001, p. 21)7. 

Para fomentar as respostas a estas questões, Bourdin (2001) analisa como o 

vínculo social se constitui. Percebe três caminhos possíveis para esta constituição. Um 

caminho mais próximo às noções da escola marxista é o que entende o vínculo social 

como fruto da complementaridade e da troca. Neste sentido, as relações sociais são 

refletidas a partir da ideia de estratificação social decorrente do trabalho e da 

propriedade, sendo estes geradores de identidades e diferenças. Um outro viés é aquele 

que percebe o vínculo social como natural, dado que pertencemos à humanidade e que o 

homem é naturalmente sociável e aproximado aos seus – tendência associada a 

correntes universalistas, facilmente deslocada para uma análise de caráter 

exclusivamente comunitarista. Por fim, aponta para a dimensão do viver junto, 

entendendo que o partilhamento de uma mesma cotidianidade traduz uma proximidade 

que produz um vínculo social. Esta última hipótese é a que, segundo o autor, melhor 

contribui para a ideia de localidade (BOURDIN, 2001, p. 28). 

A perspectiva interacionista percebe o vínculo social como mobilizador de 

sentidos, de representações comuns do mundo em uma localidade. Esta construção 

social do sentido se origina do mundo da vida cotidiana, ou seja, do conjunto dos 

objetos tangíveis aos participantes de um determinado grupo. Portanto, a “co-presença” 

é um requisito prévio para esta construção social do sentido. O que significa dizer que a 

comunicabilidade não é o suficiente. É preciso que ocorra o partilhar de um mesmo 

mundo da vida diária. Sendo assim, Bourdin deixa evidente que aspectos como a 

mundialização econômica e o desenvolvimento de novas tecnologias não obliteram o 

objeto local (BOURDIN, 2001, p. 35).  

 Bourdin (2001) assinala, ainda, que a melhor forma de se compreender a questão 

local é destituindo sua condição de substantivo – apontando que esta acaba por limitar 

possíveis sentidos – e defendendo pensar o local como verbo, ou seja, como 

propulsionando o ato de localizar. Assim, a localização abre o espaço para se 

compreender as múltiplas experiências participadas de acordo com os agentes que 

7 Bourdin (2001) nos indica que tais questões se colocam como fundamentais principalmente a partir do 
anos 1990, mediante o cenário de avanço da tecnologia da informação e do esmaecimento da fronteiras 
nacionais decorrente de uma suposta nova ordem mundial diretamente associada ao fim da Guerra Fria e 
à consolidação da sociedade capitalista.   
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participam delas. Tal multiplicidade das relações com um mesmo lugar, pode, inclusive, 

até produzir localizações contraditórias (BOURDIN, 2001, pp 161, 167).  

Interpretar a questão local à luz deste autores nos oferece um embasamento para 

entendermos a História Local como abordagem possível para o uso pedagógico uma vez 

que esta se aproxima das referências dos alunos ao levar em consideração tanto a 

conjuntura geral em que vivem como também os elementos consuetudinários que 

emergem de suas comunidades e que apenas são possíveis nestas. 

1.3. História dos Esportes, História do Futebol e Ensino de História 

 Ao analisarmos os pressupostos teóricos para o uso da História Local enquanto 

abordagem pedagógica, gestamos a necessidade de refletir sobre quais estratégias 

mobilizar para promover o encurtamento das distâncias dos alunos em relação aos 

conteúdos currilares e viabilizar o acesso destes à condição de se apropriarem da escola 

e de sua localidade como sendo espaços deles e para eles. Investimos na História dos 

Esportes como possibilidade de comunhão entre os alunos, os conteúdos e sua 

localidade. Operamos esta decisão influenciados pela tese de Victor Melo, Maurício 

Drummond, Rafael Fortes e João Malaia, que defendem:  

 

é praticamente impossível encontrar algum lugar nesse planeta 
transnacionalizado e interconectado em que o esporte não esteja, de alguma 
forma, presente no cotidiano dos indivíduos: participação de atletas em 
anúncios publicitários e desfiles de modas; fotos de distintos aspectos da 
prática nos jornais e nas revistas; na televisão, matérias com enfoques 
múltiplos; inspiração para o design de produtos; jogos nos videogames e 
computadores; numerosas referências em sítios e blogs disponíveis na 
internet. Seus símbolos invadem nosso cotidiano e seu poder de influência é 
notável. (MELO, DRUMMOND, FORTES & MALAIA,  2013, p. 51)  

 

Este excerto nos indica que, no mundo contemporâneo, as práticas esportivas 

institucionalizadas participam não apenas dos espaços a elas destinados, como estádios, 

campeonatos ou confederações. Estão, de alguma forma, integradas à vida cotidiana. A 

massificação dos meios de comunicação decerto corroborou para este fenômeno. No 

entanto, a compreensão do esporte enquanto prática outra que não signifique apenas 

entretenimento ou atividade física não deve ser atribuída exclusivamente ao contexto 

atual. 
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Meily Linhales (2001), refletindo sobre os usos políticos do esporte, identifica 

um processo de politização do esporte, tentando compreender de que forma o poder 

político se produz nas relações sociais estabelecidas no esporte. “A trajetória do esporte 

é, marcadamente, influenciada por variados resultados decorrentes de conflitos 

protagonizados por diferentes atores sociais, dentre eles, o Estado” (LINHALES, 2001, 

p. 34). A autora referenda sua tese a partir da abordagem defendida por Pierre Bourdieu 

(1983), que compreende o campo das práticas esportivas como uma arena de disputas 

sociais (BOURDIEU, 1983, p. 142). Ao indicar as diferentes abordagens teóricas 

quanto às ações do Estado em relação ao esporte, Meily (2001) propôs que “a ação do 

Estado é considerada em sua intenção de instrumentalizar o esporte como artifício de 

legitimação política”, sendo o esporte compreendido como “elemento aglutinador e 

disciplinador da ordem social interna” (LINHALES, 2001, pp. 51-52). 

Como exemplo, Linhales (2001) indica as Olimpíadas de Berlim de 1936 como 

percebidas enquanto momento notório em que as práticas esportivas foram dirigidas em 

prol da afirmação de um ideário político. Mário André Sigoli e Dante de Rose Júnior 

(2004) interpretaram o uso dos esportes pelos regimes totalitários como veículo 

publicitário para a consolidação da “ideia de nação poderosa constituída por cidadãos 

fortes e saudáveis” (SIGOLI; ROSE JÚNIOR, 2004, p. 112). Seguindo esta leitura, os 

Jogos Olímpicos de Berlim de 1936 podem ser entendidos como sendo catalisadores do 

ultranacionalismo alemão apregoado pelos nazistas. Os Jogos também foram úteis para 

a divulgação do arianismo defendido por Adolf Hitler. 

Segundo Elcio Cornelsen (2006), em seu Olímpia a serviço de Germânia, os 

Jogos Olímpicos de Berlim foram “o maior exemplo de instrumentalização indevida do 

esporte e da arte por parte de um regime totalitário” (CORNELSEN, 2006, p. 196). As 

Olimpíadas fizeram parte de uma apropriação estratégica feita pelos nazistas dos 

elementos estéticos, artísticos e culturais da Grécia Antiga, visando a “legitimação 

político-ideológica do nazismo” (CORNELSEN, 2006, p. 197). O uso da Grécia Antiga 

como referencial para a produção do sistema de valores defendido pelo nazismo 

antecedeu a escolha de Berlim como sede dos Jogos. Daí que o uso político e 

propagandístico dos Jogos e suas ilações com a Antiguidade Clássica foi fruto de uma 

arquitetura muito bem programada e executada pelos organizadores instruídos à luz das 

diretrizes do Partido Nazista (CORNELSEN, 2006, p. 198). 

39 
 



 Vimos, então, que os esportes estão presentes no mundo contemporâneo em 

espaços que não são originalmente seus, impactando as rotinas individuais de maneiras 

distintas, servindo como possível elemento de aproximação pedagógica. Também 

percebemos que o esporte já fora valido por regimes para fins outros que o 

entretenimento ou a atividade física (SIGOLI; ROSE JÚNIOR, 2004). Nos interessa, 

conquanto, refletir como esta área de estudos históricos, a História dos Esportes, se 

estabeleceu ao longo do tempo e qual o seu atual estatuto historiográfico. 

O que nos sustenta em relação ao estatuto que hoje pode ser atribuído à História 

dos Esportes é o trabalho dos professores Victor Melo, Maurício Drummond, Rafael 

Fortes e João Malaia, intitulado Pesquisa histórica e história dos esportes (MELO, 

DRUMMOND, FORTES & MALAIA, 2013). Os autores traçam um panorama a 

respeito do caminho trilhado pelos pesquisadores da História do Esporte, os diálogos 

possíveis com outras áreas do conhecimento histórico, as estratégias de pesquisa e 

análise de fontes e, finalmente, indicam lacunas a serem cobertas pelos novos esforços 

de pesquisa empreendidos pelos grupos que se empenham na área. 

Uma ponte prevista pelos autores, aproxima a História do Esporte da História 

Cultural. A Nova História Cultural, movimento iniciado a partir das transformações 

vivenciadas no pós-Segunda Guerra, passou a encarar a cultura não mais como um 

conjunto de manifestações, mas também como um conjunto de normas, valores, 

comportamentos e hábitos desenvolvidos por comunidades ao longo da história.  

Neste ponto, citam Peter Burke (2013) ao apresentar o conceito de práticas como 

um dos paradigmas da nova história cultural: “a história das práticas religiosas e não da 

teologia, a história da fala e não da linguística, a história do experimento e não da teoria 

científica” (BURKE apud MELO, DRUMMOND, FORTES & MALAIA, 2013, p. 52). 

Melo, Drummond, Fortes e Malaia (2013) também assinalam que os estudos sobre a 

história cultural do esporte devem “estar preocupados com o que as práticas esportivas 

representam: para pessoas (que gostam ou não gostam de esporte), países, políticas, 

torcidas, fãs, associações, grupos, entidades, clubes, famílias etc.” (MELO, 

DRUMMOND, FORTES & MALAIA, 2013, p. 57). Entre as inflexões feitas em seu 

livro, vale destacarmos as indagações de pesquisa suscitadas pelos autores, dando 

atenção às interpretações concernentes a como os esportes interferem nas relações de 

grupos sociais, além do papel destes para a configuração de projetos de constituição de 

identidades nacionais (MELO, DRUMMOND, FORTES & MALAIA, 2013, p. 58). 
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A ideia de representação é um outro conceito caro à Nova História Cultural e 

que é de relevância para a História do Esporte. Sandra Pesavento (PESAVENTO, 2007, 

p.3) propõe que este conceito implica a ideia de presença e de ausência, o que leva a 

uma terceira dimensão, a da imagem. Neste ponto, existe um claro diálogo envolvendo 

“representação” e narrativa histórica. A narrativa história é percebida como um 

procedimento mental básico que dá sentido ao passado com a finalidade de orientar a 

vida prática através do tempo (RICOEUR, 2000). Portanto, a narrativa histórica se 

aproxima do conceito de representação quando não se pretende um meio de transportar 

o homem novamente ao passado, mas de, através de recursos discursivos, mimetizar o 

real.  

Essa reflexão foi movida pelo filósofo francês Paul Ricoeur (2000), que 

destacou a existência, na narrativa, de uma tríade composta pelo real, pelo fictício e pelo 

imaginário. O chamado Jogo do Real ocorre justamente quando, por intermédio do 

discurso, o passado é contado no presente através de analogias, de metáforas, de figuras 

de linguagem. Em termos práticos, o professor pode se valer do uso político 

instrumentalizado do esporte como estratégia pedagógica a partir da noção de 

representação didática, porque envolveria uma referência que existe no presente, a 

noção de que as práticas esportivas transcendem o espaço de atividades físicas e são 

entendidas como simbolizando projetos políticos, por exemplo, servindo, então, como 

uma metáfora que aproxima os alunos do conhecimento a respeito de um passado a ser 

ensinado. Assim, pensar o totalitarismo a partir dos Jogos Olímpicos e sua 

instrumentalização para o uso político do regime nazista se enquadraria na lógica da 

metáfora, produzida visando associar processos históricos com ideias que já existem no 

imaginário do aluno.  

A articulação dos conteúdos curriculares com elementos presentes no dia a dia 

dos alunos é uma necessidade para que a aula de História alcance seus objetivos. 

Marcelo Fronza e Renílson Rosa Ribeiro (2014) abordam esse tema nos indicando que o 

professor deve mobilizar uma história-problema, que interroga o passado com base em 

incômodos do presente. O ensino de História deve ter como ponto de partida o 

“encontro entre o lugar-presente e o lugar-passado” através das experiências dos jovens, 

gestando um “tema que ‘diz respeito a mim (nós)’” (FRONZA; RIBEIRO, 2014, p. 

307). Esse “diz respeito a” implica a relação existencial gerada por determinados 
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contextos do passado na vida prática presente. Gera um envolvimento do aluno com o 

tema estudado, uma vez que esse se identifica emocionalmente com o assunto.  

Por isso fizemos a escolha de usar as práticas esportivas institucionalizadas 

como recursos pedagógicos para o desenvolvimento de experiências didáticas. Porque 

percebemos que essas aferem muitos significados nas múltiplas vivências individuais e 

coletivas e, assim, seriam úteis recursos mobilizadores da mediação didática do 

professor em uma aula de História. Dentre as muitas modalidades esportivas que se 

inserem no cotidiano brasileiro, selecionamos aquela que, de forma mais significativa, 

se faz presente na vida dos diversos atores sociais contemporâneos: o futebol8.   

Levando em consideração a importância do esporte como um nexo social, um 

elemento de conexão entre as pessoas nas complexas sociedades contemporâneas, a 

socióloga Janet Lever (1983) sinaliza que “o futebol no Brasil mostra que o esporte liga 

pessoas, grupos, cidades e regiões num único sistema nacional, assim como liga as 

nações num único sistema mundial” (LEVER, 1983, p. 183). Assim, a autora entende o 

futebol como uma das possibilidades para o estabelecimento das sociabilidades e para a 

emergência de vínculos identitários. Sendo, por isso, a História do Futebol a nossa 

escolha de recurso didático de aproximação às realidades dos alunos. 

Neste ponto que percebemos a conexão fundamental, para este trabalho, entre a 

História Local e a História do Esporte, mais diretamente o futebol. Como procuraremos 

demonstrar, para os alunos intuírem, ou mesmo desenvolverem, seu pertencimento a um 

lugar, os jogadores, os campos em que ocorrem as partidas, os clubes de futebol e os 

campeonatos são de grande valia. O professor, neste caso, deve atuar como um 

mediador, tornando possível que seus alunos gestem sua consciência histórica. É este o 

propósito: trabalhar conteúdos previstos nos currículos9, à medida em que promove 

referências que estejam articuladas ao pertencimento do aluno à sua comunidade através 

do futebol e seus elementos constitutivos.  

8 Dado proposto pelo Ministério dos Esportes que promoveu entre 2010 e 2014 a pesquisa Diagnóstico 
Nacional do Esporte. Tal iniciativa teve apoio e participação de seis Instituições Federais de Ensino 
Superior: Rio Grande do Sul, Goiás, Rio de Janeiro, Amazonas, Sergipe e Bahia. Além de definir a 
prática de esporte pelos brasileiros, o trabalho também se dirigiu a analisar os pilares: infraestrutura, 
legislação e investimentos. Disponível em: http://www.esporte.gov.br/diesporte/2.html. Acesso: 
06/12/2017. 
9 Usamos como referência de proposta curricular o Currículo proposto pelo Sistema de Ensino Miguel 
Couto, colégio e curso privado localizado no Estado do Rio de Janeiro. 
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Esta abordagem é apoiada pelo pedagogo John Dewey (1976) que entende a 

educação como não sendo circunscrita à escola. Trata-se, antes, de um processo 

contínuo ao longo de toda a vida, sendo preciso, portanto, que a escola esteja vinculada 

ao meio social do aluno. A concepção de Dewey (1976) sobre o ensino é que este deve 

estar articulado com a realidade em que vive o estudante. Ao analisar as contribuições 

de Dewey à pedagogia, Thiago Nascimento indica que, para o pedagogo estadunidense, 

“educação individual e social se conjugam, formando a personalidade do indivíduo e 

inserindo-o na vida em sociedade a partir do estudo de questões ligadas à vida presente 

da criança ou discente" (NASCIMENTO, 2015, pp. 214, 215). 

Assim sendo, o futebol e sua história devem ser interpretados no que tange à sua 

representação para a vida dos alunos, os impactos que geram nas suas experiências 

enquanto seres sociais e socializados. Qual a importância de uma Copa do Mundo para 

a comunidade em que estou inserido? Quais os impactos imediatos de um evento desta 

magnitude para a minha convivência? Seria possível desprezar completamente qualquer 

referência futebolística na vida contemporânea? Como clubes de futebol participam da 

conformação de  identidades? E a questão das localidades? Como são percebidas de 

forma sensível através de campeonatos, rivalidades, estádios, dentre tantas outras 

ilações? Estes questionamentos nos ajudam a nortear a importância de dialogarmos a 

História Local com a História do Futebol, uma vez que devem ser verificados à luz 

destas duas abordagens historiográficas. 

Para lograrmos o uso bem sucedido de estratégias didáticas visando ao ensino de 

História, nos parece interessante destacar o papel do filósofo alemão Jorn Rüsen com a 

clivagem do conceito consciência histórica e como a reflexão sobre esta ideia nos 

auxilia na compreensão de como se dá a aprendizagem histórica. O autor diferencia o 

que vem a ser a didática da história e a metodologia da instrução em história, ao propor 

que a primeira “estabelece os objetivos e as formas da educação histórica dentro de um 

dado contexto político, social, cultural e institucional”, enquanto a metodologia 

“estabelece os meios práticos pelos quais estes objetivos são alcançados" (RÜSEN, 

2006, p.9).  

O mesmo ressalta que a consciência histórica é fruto de um processo de 

operações mentais que são produzidas pelos homens ao interpretarem sua experiência 

temporal, assumindo, então,  a condição de conduzirem sua vida prática no tempo 

(RÜSEN, 2001, p. 57). Isto posto, depreende-se que a aprendizagem histórica ocorre 
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simultaneamente à conformação da consciência histórica, afinal esta é o resultado de 

experiências individuais tanto na escola como fora dela. Luís Fernando Cerri (2011) 

relaciona a consciência histórica como sendo uma das estruturas do pensamento 

humano que participa da “definição da identidade coletiva e pessoal, a memória e a 

imperiosidade de agir no mundo em que se está inserido” (CERRI, 2011, p. 13). 

Portanto, a consciência histórica não está apenas vinculada à memória ou ao 

conhecimento sobre o passado, também participa diretamente das projeções feitas para o 

futuro. Esta é uma ligação entre a consciência histórica e o ensino de História, dado que 

o aluno, quando estimulado a entender os processos que resultaram naquilo que entende 

como seu presente, se torna capaz de direcionar-se aos futuros possíveis. 

 Em oposição a esta necessidade de desenvolvimento da consciência histórica dos 

alunos, o ensino tradicional comumente se constitui de disciplinas ensinadas de modo 

isolado em um processo onde o aluno participa apenas de forma passiva da aula. 

Conforme sugere Nascimento (2015) em suas pesquisas, Delgado de Carvalho, bem 

como John Dewey e Anísio Teixeira, detectaram já nos anos 1930 que o desinteresse 

dos alunos se dá pelo fato do ensino ser pouco atraente e muito distante da sua vida 

presente ou situação em que esteja diretamente empenhado. Por isso, entenderam como 

sendo necessária a atenuação do enciclopedismo pedagógico dos programas curriculares 

– que resiste até os nossos dias – para dar mais valor às questões mais próximas das 

realidades dos alunos e promover subsídios para suas ações enquanto cidadãos 

conscientes de suas obrigações e seus direitos (NASCIMENTO, 2015, pp. 223, 226). 

 Produzir a identificação do aluno com temas que permeiam sua realidade e que 

são parte de processos históricos, é um desafio para o docente. A nossa proposta é fazer 

isso através da História do Futebol. Para tanto, é importante destacarmos que a 

produção acadêmica dentro da área de estudos do esporte ainda carece de mais olhares, 

quando em comparação a temas clássicos, como a escravidão, por exemplo. No entanto, 

na última década, este cenário vem se transformando, com importantes investimentos de 

grupos de pesquisas que, dentro da área, oferecem ao futebol uma atenção relevante 

(MELO, 2016). Mapear sumariamente estes trabalhos nos servirá de ajuda para nos 

localizarmos aonde pretendemos estar: contribuindo com estratégias didáticas para o 

ensino de história através do futebol e seus significados históricos.     

João Malaia e Maurício Drumond (2012), em artigo intitulado A construção de 

histórias do futebol no Brasil: reflexões nos apresentam um panorama da produção 
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acadêmica brasileiro em torno do futebol, tentando interpretar os potenciais avanços a 

serem empreendidos neste campo dos estudos históricos, refletindo sobre metodologia e 

conceitos relativos à História do Futebol (MALAIA; DRUMMOND, 2012). Identificam 

a possibilidade de uma reflexão crítica sobre o futebol nos servir de instrumento para a 

compreensão da História e seus processos políticos, sociais, econômicos e culturais. 

Este é o ponto de confluência que detectamos com o ensino de História. Tratando-se do 

futebol como esporte de grande alcance na sociedade brasileira e de que sua história está 

em muitos casos imbricada com os grupos que compõe nossa dinâmica social, 

propomos o uso do futebol e sua História como importante recurso didático a ser 

movido no processo de construção coletiva de saberes históricos em sala de aula. 

 O jeito brasileiro de jogar futebol, a concepção do esporte das elites apropriado 

pelas massas e a tríade negro/futebol/miscigenação são algumas das memórias sociais 

constituídas nas últimas décadas em virtude não apenas do senso comum como também 

da produção de textos que reforçaram os referidos mitos, os quais ainda hoje 

apresentam-se com considerável força no imaginário popular (MALAIA; 

DRUMMOND, 2012, p. 20). Responsáveis pelo verbete “desportos” do Diccionário 

Histórico, Ethnographico e Geographico do Brasil, produzido pelo Instituto Histórico e 

Geográfico Brasileiro (IHGB), Roberto Trampowsky Junior e Francisco Calmon são 

percebidos por Malaia e Drumond como pioneiros na escrita sobre o futebol no Brasil. 

Trampowsky “reforça o discurso do IHGB sobre a formação miscigenada do brasileiro” 

(MALAIA; DRUMMOND, 2012, p. 22) enquanto Calmon disserta sobre o futebol 

brasileiro valendo-se de uma produção centrada em fatos e descrições, por acentuar a 

centralidade da Confederação Brasileira de Desportos (CBD) e de clubes dirigidos por 

personalidades da época, a exemplo do Fluminense de Arnaldo Guinle, para a 

efetivação do futebol como importante esporte brasileiro, sem propor problematizações 

teóricas ou conceituais.  

A primeira geração de autores sobre a História do Futebol no Brasil foi 

influenciada pelos tempos de grande agitação no cenário político, econômico e social 

dos anos 1930. A Era Vargas (1930-1945) e a eleição da Assembleia constituinte de 

1933 corresponderam ao pano de fundo da produção de Floriano Peixoto Correa que, 

em meio a tal conjuntura, elevou o tom crítico e denunciativo, valendo-se do futebol 

para discutir questões políticas e sociais mais amplas na sociedade brasileira (MALAIA; 

DRUMMOND, 2012, pp. 22-23).  
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As décadas de 1940 e 1950 marcaram a ascensão de uma segunda geração de 

escritos sobre o futebol no Brasil. Neste momento, o jornalista Mário Filho apresentou 

ao público aquele que se converteu em um dos maiores clássicos sobre o assunto: O 

negro no futebol brasileiro. Fortemente influenciado pelas ideias de Gilberto Freyre, 

centrou sua proposta na concepção de que a miscigenação é um fator positivo para a 

composição da sociedade brasileira, com destaque para a importância oferecida ao 

negro que até então não era reivindicado como participador da constituição brasileira, 

que se notabilizava pela exaltação do indígena e do europeu como fundadores de nossa 

identidade. 

A tese de Mario Filho é que o futebol engrandeceu o negro nas relações sociais 

brasileiras, apagando a questão racial como um fator diferenciador. “O futebol apagara a 

linha de cor. O clube esquecendo-se que tinha preto no time, o preto esquecendo-se, de 

não lembrar mesmo, que era preto” (FILHO; 2003, p. 342). Para o desenvolvimento de 

sua tese, o jornalista Mário Filho se valeu fundamentalmente de entrevistas com 

dirigentes, jogadores, torcedores e outros jornalistas. A falta de um maior embasamento 

documental, resultou na reprodução de relatos anedóticos e na reiteração das visões pré-

estabelecidas sobre o jogo e os indivíduos nele envolvidos. Vale destacar que a 

produção deste livro tem que ser contextualizada, significando que o autor em grande 

medida reproduz visões de sua época. Ao se sustentar em testemunhos e relatos de 

personalidades, Mario Filho acabou por reforçar estereótipos e pouco contribuiu para os 

estudos posteriores no que se refere à metodologia de pesquisa. 

Nesta mesma geração, o jornalista Thomás Mazzoni e o seu História do Futebol 

no Brasil 1895-1950 deu maior atenção à participação do Brasil em grandes eventos 

esportivos e usou como fontes de informações notícias de jornais e livros 

especializados. Em relação às contribuições de Mário Filho e Thomás Mazzoni, Malaia 

e Drummond (2012) detectaram que estes autores foram fortemente influenciados pela 

escola metódica francesa. Isso porque estes autores, em suas narrativas, se empenharam 

para produzir uma reconstituição exata dos ocorridos em torno do futebol brasileiro, 

estando voltados a encontrar a verdade pura e simples do como o nosso futebol se 

desenvolveu (MALAIA; DRUMMOND, 2012, 25). 

O período marcado pela Ditadura Militar brasileira gerou mudanças nas 

proposições dos autores que escreveram sobre a História do Futebol. Joel Rufino dos 

Santos apresentou seu trabalho durante a distensão do regime militar e interpretou a 
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decadência do futebol brasileiro como estando associada à ditadura em vigor desde 

1964. Para o autor, a redemocratização iria oferecer condições para que o futebol 

brasileiro voltasse aos seus bons tempos, pois: 

 

os tecnocratas serão afastados dos ministérios, como da CBF (Eles se 
parecem aos vampiros de Hollywood: se apanham sol desmancham). Um 
novo modelo econômico-social de desenvolvimento proposto e discutido, não 
com os executivos das multinacionais, mas com trabalhadores. Aquilo que 
neste regime pareceu um bicho-de-sete-cabeças – dividir melhor o bolo – se 
fará. Vivendo melhor, o povo jogará mais futebol e fará um samba mais 
bonito – pode ser na Marquês de Sapucaí mesmo. Os delfins e coutinhos 
serão esquecidos. Lembrados serão os frieds, os faustos, os leônidas, os 
zizinhos, os gasolinas e os garrinchas (SANTOS apud MALAIA, 
DRUMMOND, 2012, p. 26). 

  

Em contramão desta visão mais carregada de questões políticas, José Carlos 

Meihy e José Sebastião Witter (1982) escreveram o livro intitulado Futebol e cultura: 

coletânea de estudos. Nele se propuseram a realizar análises críticas das memórias 

anedóticas construídas historicamente sobre o futebol. Sua imprescindível contribuição 

foi o fato de se debruçarem sobre o futebol considerando-o um objeto complexo, que 

demanda uma precisão metodológica e um cuidado analítico que, até então, não eram 

característicos dos estudos a respeito do futebol.  

Os anos 1990 e 2000 foram de grandes avanços para a historiografia 

especializada em futebol em função de duas obras em destaque: Pontapé inicial: 

memória do futebol brasileiro, de Waldenyr Caldas (1990), e Footballmania, de 

Leonardo Pereira (2000). A primeira buscou produzir uma História do Futebol levando 

em consideração aspectos políticos, econômicos, sociais e culturais da conjuntura da 

República Velha. Destacou-se por lançar um olhar sociológico sobre o futebol e 

referenciar estudos posteriores (CALDAS, 1990). Já o trabalho de Leonardo Pereira em 

Footballmania notabilizou-se por determinantes avanços metodológicos, debruçando-se 

em fontes mais diversas, oferecendo valor maior aos clubes e ligas de menor expressão 

(PEREIRA, 2000). Além dos periódicos, Pereira analisou “atas de clubes e ligas de 

futebol de diferentes naturezas, legislação e documentação policial, livros de memória, 

peças de teatro e farta iconografia” (MALAIA; DRUMMOND, 2012, p. 30). Este pode 

ser entendido enquanto um trabalho seminal para o estudo da História do Futebol pois 
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instigou novas pesquisas a olhar para este objeto com diferentes propostas e métodos de 

análise. 

A apresentação dos referenciais teóricos que conduzem esta pesquisa foi o 

objeto deste capítulo. Quando os times de futebol se perfilam no campo para saudarem 

suas torcidas, revelam aos aficcionados quais jogadores estarão em campo para 

defenderem suas agremiações. Similarmente, nosso intento foi possibilitar o 

entendimento de quais serão os pressupostos que assumiremos para refletirmos sobre o 

valor pedagógico da História do Futebol em comunhão com o uso das abordagens da 

História Local, em meio aos debates acadêmicos produzidos sobre o ensino de História. 

O próximo capítulo servirá para lançarmos um olhar mais detido às práticas 

pedagógicas possíveis a partir destas referências aqui analisadas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capítulo 2 

Primeiro tempo: a teoria em prática, revisitando experiências docentes 

Na cara do gol. Essa expressão de origem futebolística – e deslocada para ser 

usada em várias outras instâncias da vida cotidiana – foi o pontapé inicial (apenas para 

manter o ensejo) da trajetória da pesquisa que resultou nesta dissertação. “Na cara do 

gol” foi o nome que demos, eu e o professor de História Arthur Lapa10, para uma aula 

10 Esta aula significou a minha primeira (e única, até meu ingresso no Programa de Mestrado Profissional) 
investida em usar a História do Futebol em uma aula de História. Foi fruto do trabalho compartilhado 
com o professor Arthur Lapa, com quem participei da já mencionada disciplina ministrada pelo professor 
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de revisão de conteúdos clássicos que comumente são tematizados pelo Exame 

Nacional do Ensino Médio (ENEM). A escolha de carregar o nome desta aula, a qual 

representou o início das minhas investidas nesta área de estudos, para o título desta 

dissertação, representa bem a importância deste primeiro momento de esforços que 

estão sendo revisitados neste segundo capítulo, a partir das reflexões e análises por mim 

realizadas ao longo das leituras e discussões produzidas neste programa de mestrado.   

Gostaríamos de sublinhar que não é nossa intenção estabelecermos estratégias 

fechadas para o ensino de determinados conteúdos curriculares. Talvez seja essa a 

impressão imediata quando se observa o título desta dissertação. Não acreditamos ter a 

condição de gerar algum tipo de regra geral do uso da História do Futebol com fins 

didáticos, nem pretendemos de forma alguma isso.   

O que pretendemos é, através de exemplos práticos, sustentar que a História do 

Futebol não deve ser um objeto restrito às pesquisas acadêmicas de ordem 

historiográfica. Acreditamos que a História do Futebol pode servir como recurso 

didático no sentido de produzir uma aproximação do aluno com os conteúdos 

curriculares estudados. A partir dessa aproximação, se garantirá que a aula de História 

gere os resultados esperados, não apenas no que tange à compreensão dos saberes 

eleitos a serem ensinados, como também no estímulo ao aluno para que atue como 

cidadão crítico e consciente, capaz de nortear seus caminhos e assegurar suas decisões 

ao longo da vida.  

O jogador quando coloca seu companheiro na cara do gol, está, na realidade, 

propondo uma situação de jogo que possa facilitar o outro a alcançar seu objetivo. 

Imaginando que nossos leitores estejam participando conosco da mesma partida de 

futebol, o ensino de História, intencionamos propor situações que possam estimular 

outros a reivindicarem a História do Futebol como caminho para o sucesso do ensino e 

aprendizagem históricos. Como a nossa trajetória teve início com uma aula que não 

havia sido pensada para o ensino de História na Educação Básica regular e que não fora 

acompanhada de reflexões sobre o ensino e suas implicações, consideramos necessário 

analisá-la criteriosamente, para daí assinalarmos nossas propostas. 

João Malaia na UFRJ, dando início à proposta que culminou nesta primeira experiência. Trabalhamos 
pela primeira vez com essa proposta em 2014 e, em face da reação positiva dos alunos, fomos convidados 
pelas escolas nas quais trabalhamos para dar essa aula nos anos seguintes. Até que decidimos organizar 
nossos encontros em locais alugados para atender a demanda para uma aula de revisão voltada ao ENEM.  
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Quando demos o título dessa aula o fizemos por acreditarmos, naquele 

momento, em 2014, que usar a História do Futebol como fio condutor da aula seria uma 

estratégia didática interessante a ser explorada nesse contexto de buscar revisar uma 

relativamente extensa gama de conteúdos em uma única aula. Estaríamos, então, 

oferecendo aos nossos alunos uma preparação direcionada para que pudessem ter um 

melhor desempenho no vestibular e alcançar o acesso às universidades e cursos de seu 

interesse. 

  Tratou-se da primeira oportunidade em que me vi instigado a propor uma aula 

de História através do futebol. Decerto que, ao longo dos meus poucos anos de 

magistério, em um momento ou outro de certas aulas me vi produzindo ilações, 

exemplos, analogias ou mesmo metáforas fundamentadas no universo futebolístico. No 

entanto, naquela oportunidade desenvolvemos uma aula que teve o futebol como cerne, 

como recurso específico para nossas discussões e análises. Desde então, após meu 

ingresso no programa de mestrado profissional em Ensino de História, fui revisitando 

essa prática docente com um olhar crítico que me foi estimulado pelas leituras 

sugeridas, pelas reflexões em contato com meus professores e colegas de turmas e pelas 

reuniões de orientação. Por isso, faz-se objeto deste capítulo um retorno crítico à 

referida aula, para que, ao final do capítulo, seja repensada a partir de novas estratégias 

didáticas.  

Neste capítulo, iremos apresentar como se deu a nossa experiência docente com 

o uso da História do Futebol para o ensino de História. Indicaremos quais foram nossas 

escolhas e desafios à época em que desenvolvemos essa primeira experiência, para que 

então possamos, a partir das leituras e reflexões desenvolvidas, retornar criticamente a 

essa aula. Por fim, buscaremos recortar partes dessa aula e propor novos caminhos 

didáticos para o seu desenvolvimento.  

 

 

2.1. Análise da primeira experiência  

Para essa análise não iremos nos preocupar em fazer referências bibliográficas 

específicas, uma vez que nosso objetivo é revê-la criticamente para então apontar novos 

caminhos fundamentados em uma bibliografia mais aprofundada. De todo modo, dois 
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foram os livros que nortearam nossas reflexões originalmente: Vencer Ou Morrer: 

Futebol, Geopolítica E Identidade Nacional, de Gilberto Agostino (2002) e Como o 

futebol explica o mundo: Um olhar inesperado sobre a globalização, de Franklin Foer 

(2005).  

Agostino (2002), ao analisar o futebol como esporte de massas, nos 

fundamentou quando tratamos, em certo momento desta experiência, da sua utilização 

política tanto em estados democráticos e ditatoriais. O próprio título do livro nos remete 

à Itália fascista e à importância dada pelo seu governante, Benito Mussolini, à conquista 

do bicampeonato a Copa do Mundo de 1938, às vésperas do início da Segunda Guerra 

Mundial (1939-1945), situação na qual o ditador teria afirmado que os atletas da seleção 

nacional tinham duas possibilidades em relação à sua campanha na Copa do Mundo: 

“vencer ou morrer” (AGOSTINO, 2002).  Enquanto o livro de Foer (2005) nos ajudou 

por tratar o futebol para além dos usos políticos dados pelos regimes, nos levando a 

entender este esporte como parte importante da gestação de identidades nacionais como 

também da articulação de movimentos de resistências que foram destacados na 

organização da aula. 

No entanto, quando preparamos esta aula, não tivemos a preocupação de realizar 

leituras mais sistematizadas sobre a História do Futebol, ou mesmo sobre os conteúdos 

históricos que discutimos em cada momento desta primeira experiência. Como 

pensamos nossa proposta direcionada à preparação para as provas do vestibular, 

produzindo encaminhamentos sobre os assuntos mais contemplados historicamente, de 

acordo com nossa análise das provas anteriores, notamos – ao nos voltarmos 

criticamente para a análise desta primeira experiência – que carecemos de uma maior 

reflexão teórica e metodológica, um cuidado maior ao selecionarmos e explorarmos os 

recursos mobilizados, por exemplo. Essa lacuna teórica e metodológica na preparação 

da aula pode ser entendida enquanto reflexo do seu objetivo principal, a preparação dos 

alunos para o seu desempenho em exames seletivos, desprovida de leituras relacionadas 

aos objetivos vinculados ao ensino de História e, portanto, empobrecida de referenciais 

norteadores, tais como os estabelecidos no primeiro capítulo desta dissertação (nos 

fundamentando para as propostas que serão feitas adiante).  

Vimo-nos, enquanto professores, influenciados pelas nossas experiências 

relacionadas às provas dos vestibulares anteriores e às necessidades dos alunos que 

estavam se habilitando para sua realização. Em meio a esse cenário, somado à grande 
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carga de trabalho que tínhamos – e continuamos tendo –, acabamos por não depurar 

nossa proposta com leituras e atualizada bibliografia que enriqueceriam nosso 

arcabouço, ampliando a análise realizada e potencializando as estratégias desenvolvidas 

para a elaboração de nossa aula de História em interface à História do Futebol. A 

referida lacuna nos levou a não problematizarmos os recursos que mobilizamos em sala 

de aula, como fotografias, músicas e trechos de filmes. Não atribuímos a estes recursos 

seus estatutos de fontes históricas, nem nos preocupamos em estimular nossos alunos a 

discutirem, não apenas seus conteúdos, como seus formatos e seus contextos de 

produção. Tais documentos foram pensados unicamente como reflexos, imagens 

ilustrativas e afirmativas das narrativas que produzimos ao longo da aula.  

Desejamos, conquanto, indicar quais foram nossas escolhas quando 

desenvolvemos essa primeira experiência com o ensino de História através da História 

do Futebol, assim evidenciando as lacunas e carências verificadas nesse retorno crítico 

que produzimos neste capítulo. Desta forma, iremos descrever quais foram nossas 

intenções em cada etapa da aula, apresentando alguns dos slides usados e as 

informações que tratamos em nossas narrativas. Feito isso, iremos, então, propor 

caminhos possíveis para reestruturar parte desta aula inicial à luz das leituras e 

discussões teóricas e metodológicas que nos foram estimuladas ao longo do Programa 

de Mestrado Profissional em Ensino de História.  

A aula que desenvolvemos a princípio fora dividida em quatro diferentes 

momentos: I) a profissionalização do futebol brasileiro; II) o futebol como propaganda; 

III) o futebol como resistência; IV) o futebol como identidade. Vale destacar que por se 

tratar de uma aula de revisão – geralmente ministrada às vésperas dos Exames de 

Qualificação do vestibular de acesso para a Universidade Estadual do Rio de Janeiro 

(UERJ) e do ENEM, prova que hoje representa o principal meio de acesso às 

universidades públicas para os alunos egressos do Ensino Médio – nos preocupamos em 

conduzir as análises nos aproximando mais dos elementos que historicamente são mais 

recorrentes, de acordo com nosso estudo de provas anteriores. Os alunos que assistiram 

essa aula já haviam discutido todos os assuntos por nós abordados, em aulas específicas 

ao longo do ano.  

Como podemos notar na fotografia a seguir, a aula foi realizada em um auditório 

e os alunos que se inscreveram para participar foram convidados a irem com as camisas 

dos seus times de coração, de modo a reforçar o clima pensado de acordo com a 
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temática central. Quando oferecemos essa aula nas primeiras vezes, fizemos nas escolas 

em que trabalhamos. No entanto, a medida que o interesse dos alunos aumentou em 

participarem dessa aula, eu e o professor Arthur Lapa passamos a alugar um auditório 

especificamente para trabalharmos com nossos alunos, bem como outros interessados, 

essa revisão anterior ao ENEM.   

 

(Alunos reunidos ao final de uma das aulas que realizamos em um auditório de 

forma independente – Autoria da fotografia: Anna Carolina Abrahim – 05/06/2017) 

Devemos ressaltar aqui que foi uma aula produzida de acordo com as 

necessidades específicas dos alunos que estão se preparando para concursos de acesso 

ao Ensino Superior. Por isso não representou nenhum tipo de dificuldade estarmos fora 

do espaço escolar específico, menos ainda tivemos que recorrer ao desenvolvimento de 

propostas articuladas às escolas em que trabalhamos, dado que investimos na 

divulgação da aulas e na captação de alunos de forma independente, através das redes 

sociais e das próprias demandas dos alunos que ficavam sabendo sobre a proposta da 

aula pelos seus colegas que já haviam participado.  

Sobre esse tipo de preparação, naturalmente existem distâncias entre as 

preocupações pertinentes às aulas na Educação Básica. O aspecto formativo, a busca 

pela participação ativa dos sujeitos envolvidos no desenrolar da aula e o estímulo ao 

desenvolvimento de uma consciência histórica não são elementos necessariamente 

presentes em aulas de preparação para concursos. Mesmo assim, cremos que uma aula 
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de História, em qualquer espaço ou sob qualquer enfoque, tem o potencial de produzir 

deslocamentos e reflexões, o que notamos acontecer em vários momentos desta primeira 

experiência.  

Inclusive, cabe destacarmos que, ainda que se constituam espaços distintos de 

produção de saberes, o curso pré-vestibular não está descolado da Educação Básica. 

Não apenas por conta das aulas seguirem os parâmetros curriculares nacionais em 

ambos espaços, como também pelos professores e alunos estarem, comumente, 

ambientados tanto na esfera da preparação para concursos como no espaço formador da 

Educação Básica. Não são raros os casos dos alunos que frequentam cursos 

preparatórios paralelamente ao Ensino Médio, menos ainda os professores que atuam 

nessas duas áreas. Deste modo, a aula que planejamos estava mais direcionada a gerar 

encaminhamentos práticos para os modelos de exames de seleção mais importantes para 

o acesso ao Ensino Superior, o que não inviabiliza o nosso retorno a esta atividade para 

pensarmos novos olhares carregados de objetivos formadores e fomentadores. 

Logo no início desta primeira experiência, propusemos os dois slides a seguir 

como forma de apresentar o que faz do futebol um recurso interessante levando em 

consideração as habilidades e competências que são indicadas na matriz de referência 

do ENEM11 e que se relacionam diretamente com o futebol enquanto prática esportiva 

bem como manifestação cultural e fenômeno social produtor de significados. 

11 Disponível em 
http://download.inep.gov.br/educacao_basica/ENEM/downloads/2012/matriz_referencia_ENEM.pdf. 
Acesso em 22/09/2018. 
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Em cada momento, usamos o futebol inserido em uma determinada esfera ou 

como parte de algum processo, para produzir análises sobre certos conteúdos 

curriculares e competências a serem avaliadas de acordo com os pressupostos adotados 

pelo formato do ENEM. No primeiro, analisamos como o futebol enquanto prática 

esportiva institucionalizada se organizou no Brasil entre o final do século XIX e o início 

do século XX. Então, aproveitamos para destacar aspectos centrais sobre as estruturas 

políticas, econômicas e sociais durante a Primeira República brasileira. Discutimos 

como havia na época um sentimento de repudia ao profissionalismo no esporte e, em 

que medida, tal sentimento era reflexo de uma sociedade ordenada hierarquicamente de 

acordo com os interesses e discursos das elites dominantes12. Apresentamos um mapa 

que nos ajudou a demonstrar a organização geográfica dos principais campeonatos de 

futebol organizados na cidade do Rio de Janeiro no início do século XX, indicando que 

havia uma clara segregação sócio-espacial ilustrada pelo estatuto da Liga Metropolitana 

de Desportos Terrestres que enfatiza a necessidade do amadorismo entre os atletas dos 

clubes participantes.   

12 Para mais informações a respeito desse embate amadorismo/profissionalismo, consultar o artigo 
produzido por João Manuel Malaia para a revista Leituras de Economia Política disponível em 
http://revistalep.com.br/index.php/lep/article/viewFile/48/44.  
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(Mapa criado pelo jornalista Emmanuel do Valle13) 

Terminamos essa primeira parte da aula com a ascensão do Estado varguista, 

buscando compreender como neste modelo político que assumiu diferentes paradigmas 

com relação ao anterior, houve uma valorização da profissionalização do futebol, 

movimento estimulado pelo próprio Estado. Inclusive, aproveitamos a temática para 

refletir como a entrada do Brasil na Segunda Guerra Mundial repercutiu em uma lei 

formulado pelo Estado Novo varguista que impactou nas agremiações que tinham 

origem imigrante relacionada aos países que compunham o “Eixo do Mal”, a saber 

Alemanha, Itália e Japão.  

13 Disponível em https://www.google.com/maps/d/u/0/viewer?hl=pt-
BR&mid=1MNYNaUIfvQNnBPBDY7XapJa0xJg&ll=-22.887403769526898%2C-
43.367001200000004&z=11. Acesso em 08/11/2018.  
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Ao tratarmos do futebol como propaganda, no segundo momento desta aula, nos 

valemos de conteúdos pertinentes ao continente europeu e à história do Brasil. Neste 

eixo da aula, direcionamos nossa análise às Copas do Mundo como instrumentos de 

propaganda para regimes ditatoriais bem como para governos de ordem democrática. 

Discutimos sobre o fascismo italiano e seus usos políticos da Copa do Mundo de 1934, 

campeonato em que os italianos foram o país-sede e a seleção campeã do torneio. Nos 

valemos de uma fotografia de um amistoso entre a seleção inglesa e a seleção italiana, 

na qual ambos os selecionados estão alinhados e realizando a saudação fascista, para 

refletirmos com os alunos sobre a geopolítica europeia na década de 1930, 

principalmente a questão da política do apaziguamento – adotada pelos países da 

Europa ocidental antes do clima de beligerância da Segunda Guerra Mundial. 

Estendemos os apontamentos à Copa do Mundo de 1938, também vencida pelos 

italianos, para percebermos como a geopolítica mundial repercutiu na escolha da França 

como país-sede, interpretando o momento como de tensão às vésperas da Segunda 

Guerra Mundial. 
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Com relação à História do Brasil, analisamos as Copas do Mundo vencidas pela 

seleção brasileira no anos de 1958, 1962 e 1970. Em uma perspectiva comparada, 

abordamos as características gerais dos governos de Juscelino Kubitscheck e de João 

Goulart, enquanto da vigência do regime democrático, e do General Emílio Garrastazu 

Médici, terceiro presidente do regime ditatorial que fora implementado no Brasil a partir 

de 1964. Nossa intenção foi pensar com os alunos em que medida a vitória em uma 

Copa do Mundo poderia servir de oxigênio para regimes combalidos por crises 

políticas, como era o caso do governo de João Goulart, bem como poderia servir de 

reforço para um otimismo acelerado em regimes que produziram um imaginário de 

progresso e desenvolvimento econômico, como no caso do desenvolvimentismo de 

Juscelino Kubitschek e do milagre econômico durante o governo Médici. 

O slide sobre o governo de Juscelino Kubitschek foi elaborado com a intenção 

de nos ajudar a entender os fatores que levaram ao imaginário nacional designar aquele 

momento da História contemporânea brasileira enquanto os “Anos Dourados”. Além de 

apontarmos as bases da política nacional-desenvolvimentistas calcada na noção de tripé 

econômico – união de investimentos entre o capital estatal, o capital privado nacional e 

o capital internacional –, também discutimos como as conquistas esportivas (primeira 

conquista da Copa do Mundo de futebol, vitórias de Maria Esther Bueno no circuito 

mundial de Tênis, cinturão dos pesos galos de boxe conquistado pelo pugilista brasileiro 
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Eder Jofre) além do impacto internacional das composições da Bossa Nova brasileira, 

foram significativas para as memórias produzidas em torno daquele momento.  

 

 

Ao falarmos do governo de João Goulart, recuperamos algumas informações 

relacionadas ao contexto de sua posse como presidente da República no momento da 

renúncia do então presidente Jânio Quadros. As tensões que pairaram em torno da posse 

de João Goulart são relacionadas em nosso argumento com a geopolítica da Guerra Fria, 

levando em consideração que este era comumente ligado à imagem de Getúlio Vargas 

nos quadros do PTB (Partido dos Trabalhadores Brasileiro), e também à situação 

econômica delicada mediante os reflexos da política desenvolvimentista do governo de 

Juscelino Kubitschek. Em meio a um cenário tão conturbado, problematizamos a curta 

repercussão contemporânea da conquista do campeonato mundial de 1962, suscitando a 

hipótese de que tal conquista não foram tão explorada pelo governo dadas as suas 

dificuldades em concretizar uma base política de governabilidade naquela conjuntura.  
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Enfim, o segundo momento da aula se encerra quando tratamos da Ditadura 

Militar brasileira, mais especificamente do governo encabeçado pelo general Emílio 

Garrastazu Médici (1969-1974). Tal governo é considerado pelos historiadores como 

sendo o de maior uso do aparelho repressor pelo regime militar, devido ao 

aparelhamento da repressão resultante do Ato Institucional número 5 e da articulação de 

movimentos armados em contestação ao regime ditatorial brasileiro. Ao mesmo tempo, 

a Ditadura de Médici se notabilizou pelo crescimento econômico acompanhado do 

controle da inflação (Milagre Econômico brasileiro) e de uma intensa campanha 

ufanista, muito apoiada na conquista do primeiro tricampeonato mundial da História.   
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 O terceiro eixo da aula foi pensado em articulação com o quarto, pois 

discutimos como que times de futebol, estádios, torcidas e mesmo seleções atuaram 

resistindo às opressões de regimes políticos ou de países invasores e, ao mesmo tempo, 

participam do processo de gestação de identidades nacionais coletivas. Enxergar o 

futebol como mecanismo de resistência nos encaminhou a propor aos alunos que o 

futebol em suas diferentes manifestações está diretamente imbricado na constituição das 

nossas identidades.  

Enquanto enfatizamos o potencial de resistência em torno do futebol, 

selecionamos alguns times que representaram tal posição. Nosso objetivo neste ponto 

era criarmos ilações para podermos discutir com nossos alunos temas recorrentes na 

prova do ENEM, tais como: Regimes Totalitários Nazifascistas, Segunda Guerra 

Mundial e Guerra Fria. Discutimos o caso da resistência ucraniana em relação ao 

domínio nazista durante a Segunda Guerra Mundial à luz dos jogos realizados entre 

times nazistas e o F.C. Start14, time composto por jogadores ucranianos que foram à 

guerra e simbolizaram a resistência popular frente os nazistas. Esta chave nos abriu a 

14 O F.C. Start foi inaugurado em 1942, reunindo ex-jogadores de dois times de Kiev, o Dinamo e o 
Lokomotiv, times locais que estavam impedidos de atuar dada sua relação com as forças armadas e de 
inteligência soviéticas. As vitórias do F.C. Start contra equipes locais e contra combinados nazistas 
efervesceram o clima de resistência na capital ucraniana (DOUGAN, Andy, 2004).  
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possibilidade de tratarmos a fase da Segunda Guerra Mundial na qual as tropas 

germânicas marcham sobre o Leste Europeu e estabelecem domínio de territórios 

instalando governos colaboracionistas.  

 

 

Abordamos também a resistência húngara ao domínio soviético quando 

destacamos o time de futebol Budapest Honved F.C.15 que se desintegrou dado que os 

principais jogadores se recusaram a retornar à Hungria como protesto mediante a 

violenta repressão soviética em relação ao movimento popular húngaro no sentido de 

reivindicarem sua liberdade/autonomia política frente esse dominador. Analisar o caso 

do Honved F.C. nos ajudou a discutir as tensões internas ao bloco socialista liderado 

pela União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, fazendo referência à Insurreição 

Húngara de 1956.        

15 O Budapest Honved F.C. foi criado, em 1909, sob o nome de Kispesti AC na cidade de Budapeste. Na 
década de 1950 se tornou o time do exército húngaro e contou em seu elenco com jogadores que fizeram 
parte de uma geração vencedora da seleção húngara como, por exemplo, Ferenc Puskás, Sándor Kocsis, 
József Bozsik e Zoltán Czibor. Quando a Insurreição Húngara se iniciou, a equipe estava participando da 
Copa dos Campeões, torneio que é entendido como o embrião da Liga dos Campeões da Europa, e seus 
principais jogadores não aceitaram voltar à Hungria devido ao contexto político instável.  
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Encerramos essa parte, já abrindo a última etapa da aula em que o futebol seria 

relacionado às identidades, com o caso do F.C. Barcelona16. Esse time simbolizou a 

resistência civil catalã ao regime fascista conduzido pelo general Francisco Franco. O 

seu estádio, Camp Nou, representou à época um dos poucos espaços em que o catalão 

poderia ser pronunciado e as críticas e denúncias em relação aos atos violentos do 

fascismo espanhol poderiam repercutir internacionalmente. Ao mesmo tempo, ao 

reivindicar o idioma catalão, ao representar a resistência frente ao franquismo e ao 

idioma castelhano, ao soerguer as vozes dos seus aficionados entoando juntos o hino da 

Catalunha, o F.C. Barcelona nos serve como exemplo de como o futebol pode reforçar e 

cristalizar identidades historicamente gestadas.  

16 Fundado em 1899 por um grupo de futebolistas suíços, ingleses e catalães . O clube se tornou um 
símbolo da cultura catalã e do nacionalismo catalão. Na Espanha, a rivalidade entre o F.C. Barcelona e o 
Real Madrid C.F. simboliza as tensões envolvendo grupos nacionais em disputa, não obstante hajam 
tantas outras equipes de futebol que representam demais movimentos que também defendem bandeiras 
nacionalistas e separatista, conforme notamos na reportagem assinada por André Donke, Guilherme 
Nagamine, Igor Resende e Jean Santos disponível em http://www.espn.com.br/noticia/512895_lado-b-da-
ditadura-ao-separatismo-futebol-e-politica-caminham-de-maos-dadas-na-espanha. Acesso em 11/11/2018.   
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Neste ponto, apresentamos os casos das independências africanas e asiáticas no 

contexto da Guerra Fria. Propomos que as comunidades nacionais foram diretamente 

impactadas pelos interesses neocolonialistas europeus, o que tornou a formatação dos 

países independentes permeada por desafios territórios e questões étnicas. Abordamos 

esse tema através de situações que envolveram jogos de futebol, ou mesmo jogadores de 

futebol. Por exemplo, a partir de jogadores que são, hoje, mundialmente conhecidos, 

como Zinédine Zidane e Karim Benzema, discutimos as representações que são 

produzidas em torno de jogadores nascidos na Argélia ou descendentes de argelinos, 

nos momentos de vitória da seleção francesa bem como nas derrotas. As narrativas 

geralmente se alternam em relação à identidade árabe (nas derrotas) versus à identidade 

francesa (nas vitórias) destes jogadores. Reforçamos a ideia de que a seleção nacional 

tem participação atuante no processo de constituição de identidades nacionais, sendo 

influenciada diretamente pelo recente passado colonizador europeu.  
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Para encerrar este último momento da aula, destacamos a questão envolvendo a 

Argentina e a Inglaterra no contexto da Guerra das Malvinas17. Neste caso a ideia foi 

pensar como que os jogos entre essas duas seleções nacionais foram repercutidos pela 

imprensa dos dois países, nas Copas do Mundo de 1986, 1998 e 2002. Os dados que nos 

valemos foram partiram da pesquisa realizada pelo professor Arthur Lapa para sua 

monografia de conclusão de curso em Bacharelado em História pela UFRJ18. Em todas 

essas ocasiões foram feitas reportagens que aludiram à Guerra das Malvinas, como se as 

seleções nacionais se enfrentando em uma Copa do Mundo representassem 

simbolicamente uma espécie de revanche – quando das vitórias argentinas em 1986 e 

1998 – ou de reafirmação da soberania inglesa – no caso da vitória consagrada em 2002. 

17 Conflito entre Argentina e Inglaterra ocorrido em 1982. Os argentinos reivindicaram a posse completa 
das Ilhas Malvinas (Fawkland Islands), gerando reação inglesa que culminou em uma guerra que durou 
cerca de três meses e resultou na vitória inglesa, mantendo, assim, seus territórios insulares no Oceano 
Pacífico.  
18 BARBOSA, Arthur Lapa. Uma análise da partida de futebol entre Argentina e Inglaterra pela Copa do 
Mundo de 1986 e sua relação com a Guerra das Malvinas. Universidade Federal do Rio de Janeiro, 
Instituto de História, 2014. Monografia (Bacharelado em História).  
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Com essa aula, conseguimos revisitar, às vésperas do vestibular, grande parte 

dos conteúdos curriculares relacionados ao século XX. Através de slides, projetamos 

resumos teóricos, imagens relacionadas aos períodos históricos e trechos de filmes19, 

músicas20 e até mesmo jogos21, no sentido de estimular em nossos alunos, ainda que 

superficialmente, contatos com documentos e objetos históricos. Desde 2014 

trabalhamos seguindo tal perspectiva e colhemos frutos positivos, uma vez que muitos 

alunos afirmaram a importância dessa revisão para o seu desempenho nas provas de 

acesso ao ensino superior.  

No entanto, quando pensamos de acordo com as questões pertinentes ao ensino 

de História na Educação Básica, nossa prática pedagógica necessitou ser revisitada e 

19 Transmitimos, por exemplo, um trecho do filme russo Match lançado em 2012, cujo tema central é a 
“Partida da Morte” entre o F.C. Start (time composto por jogadores ucranianos) e o Flakelf (time formado 
por oficiais nazistas).  
20 Dentre as músicas que trabalhamos, demos destaque à composição de Miguel Gustavo intitulada Pra 
Frente Brasil, retratando o cenário de otimismo no momento em que o General Emílio Garrastazu Médici 
esteve no comando da Ditadura Militar instalada no Brasil, associado à campanha da seleção nacional na 
Copa do Mundo de 1970.  
21 Destacamos alguns momentos das partidas envolvendo a seleção argentina e a seleção inglesa em 
Copas do Mundo, com maior ênfase aos gols feitos por Diego Armando Maradona na Copa do Mundo de 
1986, fomentando nosso debate sobre o clima que envolveu aquela partida ocorrida após a Guerra das 
Malvinas. 
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repensada. Começando pela duração da aula. No modelo que estabelecemos voltado ao 

pré-vestibular, a aula tem duração de quatro horas e meia. Notamos ao final desses 

encontros que todos, alunos e professores, estão completamente exaustos e, sem 

dúvidas, com seu aproveitamento diminuído pelas longas horas de falas constantes. Não 

seria prudente que em turmas de Ensino Fundamental ou Ensino Médio essa dinâmica 

seja continuada.  

Como desejamos indicar caminhos possíveis para o uso da História do Futebol 

para o ensino de História na Educação Básica, buscaremos discutir como essa 

experiência pedagógica pode ser reestruturada no sentido de se tornar mais instigante e 

eficaz para o sucesso do processo de ensino e aprendizagem históricos. Para tanto, 

destacaremos duas questões que foram tratadas nessa primeira investida até aqui 

analisada, buscando propor ajustes ou análises que possam adequar a História do 

Futebol como recurso didático viável ao professor de História na elaboração de suas 

aulas.  

A primeira será analisada a seguir e diz respeito à proposta de ensinar a respeito 

de certos momentos da História contemporânea do Brasil através das Copas do Mundo 

de futebol. A segunda questão será discutida no terceiro capítulo da dissertação à luz de 

uma proposta de atividade que foi colocada em prática durante a nossa pesquisa e que 

teve como cerne o ensino das tensões sociais na Primeira República brasileira a partir de 

um time de futebol, escolhido para que pudéssemos também explorar os conceitos da 

História Local em relação ao espaço de convivências daqueles alunos.  

2.2. As Copas do Mundo e a História do Brasil 

 Extraímos da segunda parte desta aula que representou nossa primeira 

experiência didática nos valendo do potencial pedagógico da História do Futebol, a 

ideia de discutirmos a História do Brasil através das Copas do Mundo. Naquela 

oportunidade, nosso olhar esteve direcionado especificamente aos usos propagandísticos 

que regimes políticos brasileiros, tanto democráticos quanto ditatoriais, fizeram desse 

evento de máxima importância para o futebol enquanto prática esportiva. Procuraremos, 

então, alargar nossa análise e compreender como as Copas do Mundo podem servir 

como estratégia didática para aulas de História do Brasil, indo além da dimensão da 

propaganda positiva/negativa sobre determinado projeto de poder.  

67 
 



 Para tanto, convém delimitarmos temporalmente nossa análise. Partiremos da 

Copa do Mundo na qual o Brasil sagrou-se campeão pela primeira vez, em 195822, 

realizada na Suécia, vencendo a seleção anfitriã pelo placar de 5x2. Neste momento o 

Brasil vivia um contexto político, econômico e social ambientado no governo do então 

presidente Juscelino Kubitschek. Operamos a escolha de delimitar nossa discussão no 

sentido de pensarmos a primeira Copa do Mundo vitoriosa, porém, seria tão interessante 

e rico quanto se escolhêssemos discutir os momentos da História do Brasil em que não 

fomos vitoriosos, como, por exemplo, a Copa do Mundo de 193823 e a consolidação da 

noção de futebol-arte vinculado ao estilo de jogo brasileiro ou a Copa do Mundo de 

195024 e as memórias em torno do Maracanazo. O que defendemos é que as Copas do 

Mundo podem nos fornecer informações e documentos históricos interessantes para que 

aproximemos nossos alunos do conteúdo a ser ensinado.   

 Sobre a importância do futebol e das Copas do Mundo, Lívia Magalhães (2013), 

em sua tese de doutorado, propõe que “se o futebol é um importante elemento de 

formação da identidade, as Copas são os momentos em que essa identidade se manifesta 

em relação ao outro” (MAGALHÃES, 2013, p. 39). Dado o caráter mobilizador do 

futebol somado ao potencial de gestação de identidades das Copas do Mundo, uma vez 

que nestas competições os selecionados nacionais medem forças no campo de jogo, 

podemos compreender o fato de, comumente, os regimes políticos se apropriarem desta 

prática esportiva com intenções políticas. “Com o tempo, a seleção nacional tornou-se o 

22 A Copa do Mundo FIFA de 1958 foi a sexta edição da Copa do Mundo FIFA de Futebol, que ocorreu 
de 10 de junho até 29 de junho de 1958. O evento foi sediado na Suécia e dezesseis seleções nacionais 
foram qualificadas para participar desta edição do campeonato, sendo 12 delas europeias e 4 americanas. 
A seleção brasileira sagrou-se campeã ao vencer a Áustria e a União Soviética e empatar com a Inglaterra 
na fase de grupos. A seguir, nas etapas eliminatórias, o Brasil venceu o País de Gales, a França e, na final, 
a Suécia (MARQUES apud CABO; HELAL, 2014, p. 95).  
23 A Copa do Mundo de 1938 foi sediada na França e foi a última antes da Segunda Guerra Mundial. 
Camila Pereira e Hugo Lovisolo (2014) sinalizam que a escolha do país sede para a Copa do Mundo 
ocorreu no mesmo ano em que os Jogos Olímpicos foram realizados em Berlim, sendo uma grande 
expectativa da Alemanha nazista sediar, também, a Copa do Mundo de 1938. No entanto, “diante dos 
graves problemas políticos e econômicos que assolavam o mundo” (LOVISOLO; PEREIRA apud 
CABO; HELAL, 2014, p. 40), foi selecionada a França como país-sede. 12 times europeus e três 
americanos participaram daquela edição do torneio. Depois de ser derrotada para a Itália, futura campeã 
da Copa de 1938, a seleção brasileira terminou a competição em terceiro lugar, alavancando a imagem do 
futebol brasileiro para os espectadores que ficaram admirados com as exibições do time brasileiro.  
24 A Copa do Mundo de 1950 foi sediada no Brasil e foi a primeira depois da Segunda Guerra Mundial. 
16 seleções participaram desta edição, sendo 8 europeia, 7 americanas e 1 asiática. O Maracanã, o então 
conhecido “maior estádio do mundo”, foi palco da final entre a seleção brasileira e a seleção uruguaia. 
Apesar dos uruguaios terem sido os campeões do mundo em 1930 e campeões olímpicos em 1924 e 1928, 
Cabo e Helal (2014) apontam que as narrativas da imprensa brasileira construíram um clima de grande 
expectativa pela vitória brasileira. O Maracanazo representa justamente a expressão que significou a 
frustração brasileira que buscava seu primeiro título mundial jogando em seu país, ao ser derrotada no 
Maracanã pelos uruguaios pelo placar de 2x1.  
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principal alvo de interesses políticos e foi instrumento para muitos governos, tanto em 

ditaduras como em períodos democráticos” (MAGALHÃES, 2013, p. 21). 

 A esse respeito, Alvaro do Cabo e Ronaldo Helal (2014) indicam que o discurso 

da imprensa esportiva em períodos de Copas do Mundo nos fornece informações 

preciosas para a compreensão da relação entre imprensa e formação de identidades 

nacionais (CABO; HELAL, 2014, p. 13). Nos interessa, portanto, pensar como que tais 

eventos, as Copas do Mundo, podem nos municiar de dados e fontes históricas a serem 

mobilizadas em sala de aula no desenvolvimento das aulas de História. Os autores 

referendam-se na tese de Jacques Le Goff que propõe que “tornar-se senhor da memória 

e do esquecimento é uma das grandes preocupações das classes, dos grupos, dos 

indivíduos que dominaram e dominam as sociedades históricas” (LE GOFF apud 

CABO; HELAL, 2014, p. 14). Deste modo, as memórias produzidas em torno da 

seleção brasileira e sua participação em Copas do Mundo evidenciam lembranças e 

esquecimentos que produzem significados impactantes sobre o imaginário popular e a 

memória coletiva dos cidadãos brasileiros. Lembrar e esquecer, portanto, representam 

uma dialética que se vê reproduzida através dos jornais, estes constituindo-se senhores 

da memória. É importante destacar o papel dos espectadores/leitores na “apropriação 

das ideias e nos processos de ressignificação ocorridos posteriormente” (CABO; HEAL, 

2014, p. 15).  

Que imagens são produzidas quando se pensa no futebol brasileiro? Em que 

medida tais imagens assumem um papel decisivo no que tange às identidades gestadas 

em torno do ser brasileiro? Como podemos discutir com os alunos aspectos referentes 

aos regimes políticos brasileiros a partir de fontes históricas pertinentes ao futebol, ao 

selecionado nacional e às Copas do Mundo? Essas foram as questões que nos 

impulsionaram no sentido de repensar nosso uso da História do Futebol e das Copas do 

Mundo para o ensino de História do Brasil contemporâneo. 

Com relação às imagens produzidas quando tratamos do futebol brasileiro, vale 

que sublinhemos mais uma vez as contribuições de CABO e HELAL (2014). A questão 

em torno da identidade futebolística brasileira se confunde com o caso dos países da 

região platina, aonde “a representação dos estilos de jogo futebolísticos adquire 

conotações identitárias em conjunturas históricas específicas, perpetuando mitos e 

estereótipos” (CABO; HELAL, 2014, p. 20). Podemos ilustrar tal proposta destacando o 

mito acerca da fundação do estilo de jogo argentino. Chamado de estilo criollo baseia-se 
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no improviso e na técnica originados dos imigrantes europeus que fizeram parte do 

processo de formação étnica daquele povo.  

No entanto, de acordo com esta memória, os britânicos não teriam contribuído 

para este estilo, dado que estes seriam símbolo de uma escola futebolística mais 

pragmática, formal, tática. Temos, portanto, uma distinção entre a memória eleita para 

ser reivindicada e a destinada a ser esquecida, sendo valorizada a participação dos 

imigrantes de origem europeia e latina para a formação do ser argentino – e do estilo 

criollo de jogar futebol –, enquanto não se repercute o papel dos britânicos, posto que, 

diferentemente dos europeus de origem latina, estes são associados à exploração dos 

recursos dos povos americanos no contexto das independências da América. Segundo 

Cabo e Helal (2014), os argentinos teriam se apossado do esporte bretão e o torneado 

para que assumisse as feições gauchescas e latinas.  

Lívia Magalhães (2013) destaca a importância da demarcação, para o imaginário 

social, de um mito de fundação do futebol em determinado país. No caso do Brasil, bem 

como no da Argentina, este mito serviu para cristalizar a memória sobre a origem 

aristocrática do futebol desde sua matriz britânica. Isso importa pois representa uma 

espécie de tomada de posse pelo povo daquilo que era pertinente antes apenas às elites. 

Ao citar a contribuição de Leonardo Pereira (2000), Lívia Magalhães (2013) nos ajuda a 

detectar que tal memória não condiz com os registros históricos que encaminham-nos 

informações sobre o futebol já ser praticado por marinheiros e operários no Brasil antes 

da tão memorada chegada de Charles Miller, nacionalmente conhecido como “pai do 

futebol” brasileiro. A autora contribui para nossa reflexão uma vez que assinala a 

importância de se “pensar o papel que a seleção nacional vai ocupar no imaginário 

social, e por que ela se tornará então objeto de interesse de diversos atores políticos e 

sociais ao longo da história recente do Brasil e da Argentina” (MAGALHÃES, 2013, p. 

20).  

Sobre a questão em torno da identidade futebolística brasileira, Cabo e Helal 

(2014) analisam artigo publicado por Gilberto Freyre no jornal Diários Associados de 

Pernambuco, em que o autor propõe a existência de um estilo próprio do futebol 

mulato. Este seria caracterizado pela “criatividade, espontaneidade, malemolência” que 

resultam da miscigenação que, de acordo com sua tese, é o fator primeiro do ser 

brasileiro (CABO; HELAL, 2014, p. 24). O historiador Denaldo Alchorne de Souza 

sustenta que a visão freyriana de uma democracia racial como traço aglutinador e 

70 
 



formador do ser brasileiro fora endossada pelos ideais estadonovistas de Getúlio 

Vargas, uma vez que este presidente se apropriou desta imagem harmoniosa na 

corroboração de seu discurso nacionalista homogeneizante (CABO; HELAL, 2014, p. 

24).  

Analisando o artigo de autoria de Gilberto Freyre, Bernardo Buarque de 

Hollanda detecta uma oposição latente assinalada pelo autor entre o futebol-arte 

praticado pelos mulatos brasileiros e o futebol científico europeu (HOLLANDA apud 

CABO; HELAL, 2014). Helal e Cabo (2014) sublinham a influência desta concepção 

para a obra do jornalista Mario Filho, O negro no futebol brasileiro. Ainda que este 

tenha sido um trabalho seminal no que tange à produção acadêmica acerca da História 

do Futebol, talvez a sua maior contribuição tenha sido o despertar dos historiadores em 

torno de uma diversificação na busca de objetos e de fontes para o desenvolvimento de 

pesquisas sobre o tema.  

Os autores nos indicam que dentre as contribuições neste sentido, destacam-se, 

além da referida diversificação das fontes e objetos, a “importância de um 

enquadramento teórico mais aprofundado nas diferentes abordagens possíveis para o 

tema” e a necessidade de “atenção com as representações coletivas geradas, sobretudo 

pelos meios de comunicação, e sua influência na sociedade independentemente de uma 

veracidade factual” (CABO; HELAL, 2014, p. 27). Ricardo Pinto dos Santos (2012) é 

citado por Helal e Cabo (2014) ao argumentar que a participação de jogadores de 

diferentes classes sociais faz do futebol um espaço propício para reforçar projetos de 

construção de identidades nacionais que sejam mais alargados e bem-sucedidos. 

Discutirmos os traços identitários presentes nas narrativas em torno dos estilos 

de jogo latino-americanos nos parece um caminho interessante para analisarmos 

criticamente nas aulas de História os processos de desenvolvimento das identidades 

nacionais coletivas. Pablo Alabarces, ao estudar o caso argentino, indica que o futebol, 

principalmente nas Copas do Mundo, opera como elemento fomentador de narrativas 

nacionalistas em geral coerentes com os projetos de Estado (CABO; HELAL, 2014, p. 

29). As Copas do Mundo podem ser percebidas como eventos catalisadores das 

narrativas e identidades que se constituem historicamente em torno das comunidades.  

Neste respeito, cabe que estabeleçamos, brevemente, alguns pontos em torno das 

identidades nacionais coletivas. Ao escreverem sobre as tradições nas sociedades 
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europeias, Eric Hobsbawm e Terence Ranger (1997) apontam que estas representam 

gérmens das identidades nacionais. As tradições podem ser inventadas com intenções 

políticas como podem emergir espontaneamente das interações entre os indivíduos que 

participam de um corpo social. As tradições inventadas se caracterizam “pela repetição 

e invariabilidade de um passado real ou forjado” (CABO; HELAL, 2014, p. 29). 

Contribui significativamente para a discussão em voga, o argumento de Roger 

Chartier (1990) sobre a identidade nacional coletiva, em A História Cultural: 

 

Entendemos identidade nacional coletiva como construções do discurso que 
constituem o real e integram o jogo conflituoso dos imaginários e das 
representações, buscando minimizar diferenças e demarcar elementos que 
garantam a ideia de harmonia, de homogeneidade. Ao promoverem a 
sensação de pertencimento do indivíduo a uma coletividade, bem como a 
oposição a uma determinada alteridade, as identidades são dinâmicas, estão 
em constante processo de re-significação e são permeadas por relações de 
poder. Sendo assim, se situam tanto no plano do cultural como no do político 
(CHARTIER, 1990, pp. 111-112). 

 

Nestas palavras é possível perceber o dinamismo das identidades, sua não-

padronização e o fato de serem investidas por relações de poder. Destaca-se o fato 

destas não se situarem em um plano específico, permeando o plano cultural e político. 

Neste caso, as Copas do Mundo podem ser interpretadas ao mesmo tempo como 

geradoras de tradições políticas – representação da nação – e de tradições sociais – 

estilos de jogo e sua suposta correlação com os povos. Passamos a nos projetar 

enquanto brasileiros quando a seleção nacional vence ou perde uma partida contra outro 

selecionado. A vitória ou derrota se torna nossa, não apenas dos atletas que ativamente 

atuaram ao longo dos noventa minutos de jogo. Ocorre também acreditarmos que existe 

um estilo de jogo que nos é próprio. Desse modo, mesmo quando vencemos, caso a 

seleção não represente o futebol alegre e bonito característico do nosso estilo de jogo, 

não celebramos tão efusivamente tal vitória.   

Contribuem para essa discussão acerca da representação nacional as propostas 

de Benedict Anderson (2008). O autor identifica a nação como  

 

uma comunidade política imaginada – e imaginada como intrinsecamente 
limitada e, ao mesmo tempo soberana. Ela é imaginada porque mesmo os 
membros da mais minúscula das nações jamais conhecerão, encontrarão ou 
sequer ouvirão falar da maioria de seus companheiros, embora todos tenham 
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em mente a imagem viva da comunhão entre eles” (ANDERSON, 2008, p. 
32). 

 

 A gestação desta comunidade política imaginada se relaciona diretamente com a 

produção de referências compartilhadas pelos membros integrantes do todo. Arlei Damo 

(2006), citado na tese de doutorado de Lívia Magalhães (2013), propõe que a seleção 

nacional é reconhecida como significativo elemento referencial da comunidade política 

imaginada (DAMO apud MAGALHÃES, 2013, p. 39). Com o desenrolar do século XX 

ocorreu o processo de popularização do futebol, sendo essa prática esportiva apropriada 

por classes sociais baixas, o que lhe conferiu um estatuto diferente, passando a ser 

interesse tanto de dirigentes quanto de políticos se valer do esporte com intenções 

estratégicas e diplomáticas.   

No período das Copas do Mundo se potencializa a identificação com esta 

comunidade imaginada que alcança a abrangência de uma nação. Os meios de 

comunicação representam papel determinante para isso, consolidando imagens que 

passam a ser compartilhadas pelos agentes que compõem a comunidade imaginada 

nacional. O rádio, os jornais e, posteriormente, a televisão e a internet, atuam como 

elementos aglutinadores de ideais, aproximando os cidadãos por intermédio do esporte 

com as ideias de nação projetadas em torno de diferentes interesses mobilizados 

(CABO; HELAL, 2014, p. 31).  

Notamos a importância dos meios de comunicação ao percebermos que estes 

assumem o papel de guardiões da memória. Operam escolhas fundamentadas em 

interesses e linhas editoriais. O processo de produção da notícia é complexo e obedece a 

distintas variáveis tais quais o tempo curto, a cultura do editorial e o público-alvo a 

quem o veículo destina suas publicações. “Os jornais acabam por exercer, ainda que 

sem intenção, a reprodução dos alicerces que sustentam uma sociedade que, com o 

tempo, tende a perder o poder e o sentido de sua existência em relação às novas 

gerações” (CABO; HELAL, 2014, p. 10).   

No que tange ao futebol e às Copas do Mundo, Magalhães (2013) indica que a 

Copa de 1938 foi o marco inaugural nesse sentido, pois representou o momento em que 

os meios de comunicação tiveram significativo papel para o estímulo de um sentimento 

nacional em relação à seleção. Segundo a autora, “o presidente Getúlio Vargas não 

hesitou em associar a própria seleção ao povo brasileiro, seu caráter democrático e 
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lutador” (MAGALHÃES, 2013, p. 42). As notícias produzidas acerca dos jogos da 

Copa do Mundo, acrescidas às transmissões radiofônicas (posteriormente televisivas) 

que a cada Copa aumentaram seu alcance em termos de audiência, foram decisivas para 

o estabelecimento e a consolidação de imagens acerca da seleção nacional e, por 

extensão, do ser brasileiro.   

Reforçando a noção de que as participações da seleção brasileira de futebol nas 

Copas do Mundo contribuíram para consolidação de referências comuns aos integrantes 

da comunidade identitária nacional, nos interessa recuperar algumas reflexões feitas no 

primeiro capítulo sobre a questão da memória. Tratando-a como uma das formas de 

acesso ao passado, a memória “representa tudo aquilo que uma coletividade ou um 

indivíduo permitiu que chegasse ao presente com imagens muitas das vezes distorcidas 

ou opacas” (SALVADOR; SOARES, 2009, p. 5). Quando nos remetemos aos escritos 

de Michael Pollak (1989; 1992) notamos que a memória é um espaço de disputas em 

que relações de poder e interesses buscam legitimar suas posições por reivindicarem o 

passado através de suas narrativas.  

 Pollak (1992) nos apresenta o papel daqueles a quem identifica como guardiões 

do passado: controle sobre a memória e o reforço das identidades. Os guardiões do 

passado desempenham um controle sobre o processo de rememoração uma vez que a 

sistematizam por meio de agentes e instituições. Neste sentido, as novas configurações 

produzidas no presente sobre o passado fazem que este seja reatualizado. Marco 

Antônio Salvador e Antônio Jorge Soares em seu livro A Memória da Copa de 70 

propõem que a “a memória é o elemento central na construção da identidade, tanto 

individual quanto coletiva” (SALVADOR; SOARES, 2009, p. 7). Logo, as identidades 

individuais são influenciadas pelos aspectos culturais do grupo ao qual os indivíduos 

pertencem, sendo que a contramão deste processo também se mostra verdadeira, quando 

o coletivo e suas manifestações são diretamente impactados pela atuação dos indivíduos 

que o compõem.  

Salvador e Soares (2009) dialogam com Pollak (1989) ao argumentarem que 

este, através de suas observações, demarca a memória como um “meio para reforçar 

sentimentos de pertencimento e coesão social, ao definir o que é comum a um grupo e o 

que o diferencia dos outros” (SALVADOR; SOARES, 2009, p. 7). Assim, os eventos 

históricos que rememoramos fazem parte deste projeto de criação de elos de 

pertencimento à comunidade nacional. O que também ocorre com relação ao que 
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esquecemos, dado que a memória pode ser entendida a partir da operação de lembranças 

e esquecimentos. O esquecimento protege ou nega algo que poderia afetar a um 

indivíduo bem como ao inteiro grupo social.  

Para ilustrar, Salvador e Soares (2009), ao analisarem as memórias em torno da 

Copa do Mundo de 1970, apontam que até hoje percebemos alguns esquecimentos com 

relação à preparação e à atuação daquela seleção na competição que veio a confirmar a 

posição do Brasil como único país a ser tricampeão mundial. Não é costumeiro 

lembrarmos daquela seleção à luz da preparação física que foi naquele momento um 

trunfo sobre os rivais. Os conhecimentos científicos mobilizados garantiram que os 

jogadores brasileiros usufruíssem de melhor condicionamento para a prática do futebol 

no clima e altitude mexicanos (país sede da Copa do Mundo de 1970).  

Tal esquecimento acaba por reforçar a memória em torno da seleção e do futebol 

brasileiro como dona de um jogo bonito, do futebol-arte, fundamentado na capacidade 

de improviso do brasileiro. Os autores detectaram que as narrativas jornalísticas que 

buscam recuperar a memória sobre o tricampeonato brasileiro em 1970 centram sua 

abordagem no estilo de jogo tipicamente brasileiro, pautado na “ginga” e na 

“‘malandragem de um povo acostumado a superar situações difíceis do cotidiano” 

(SALVADOR; SOARES, 2009, p.10). 

Pretendemos, até o momento, ter delimitado as razões para a escolha das Copas 

do Mundo como instrumentos didáticos: as fontes históricas que são produzidas em 

torno das narrativas jornalísticas; o potencial de gestação e consolidação de discursos 

identitários; o impacto que as Copas do Mundo exercem sobre as experiências dos 

indivíduos, no caso dos alunos. Iremos agora propor uma intervenção didática através 

das Copas do Mundo, significando um redirecionamento da proposta desenvolvida na 

primeira experiência até aqui analisada.  

2.3. Novos caminhos em foco para uso em sala de aula 

Para revisitarmos criticamente a experiência docente já apresentada, decidimos 

dar atenção especial aos possíveis usos didáticos da Copas do Mundo de futebol para o 

ensino da História do Brasil contemporânea. Buscando trabalhar com fontes históricas 

em sala de aula, usaremos de uma perspectiva comparada sobre as narrativas da 

imprensa sobre a seleção brasileira e sua participação em alguns desses mundiais – 
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dando mais ênfase às reportagens sobre a Copa do Mundo de 1958 –, tentando buscar 

informações úteis ao ensino e aprendizagem de História. 

Pensando exatamente a respeito da importância do uso de fontes históricas em 

sala de aula, Flávia Caimi (2008) destaca que seu uso pela História escolar está alinhado 

com a historiografia contemporânea. Isso se dá posto que os registros históricos têm 

sido usados em sala de aula não como mera forma de se acessar o passado, com “caráter 

ilustrativo e probatório”, mas como um conjunto de práticas que imprimem 

“centralidade à tarefa de relacionar o estudo de fontes históricas à construção do 

conhecimento” (CAIMI, 2008, p. 140).  

Justamente levando em consideração a possibilidade de estimularmos o acesso e 

a produção de conhecimento histórico em relação às fontes, através dos registros 

históricos produzidos em torno das Copas do Mundo de futebol, que investimos nesse 

redirecionamento em relação à nossa primeira experiência didática com o uso da 

História do Futebol como objeto de uma aula de História. Naquela aula, as imagens e 

registros que foram usados serviram apenas como ilustração da narrativa dos 

professores. Ao retornarmos à aula criticamente, entendemos que poderíamos nos valer 

das narrativas da imprensa sobre as campanhas da seleção brasileira na Copa do Mundo 

como elementos fomentadores de debates e discussões sobre as fontes em si e também 

sobre as informações que podemos extrair delas. 

Essa proposta se baseia na noção de que é preciso levarmos em conta, para o 

ensino de História, as experiências dos alunos, incluindo as que transcendem o espaço 

escolar. O que se mostra como uma prerrogativa essencial no processo de 

desenvolvimento da consciência histórica dos alunos (COUTO; GONÇALVES; LAGE, 

2016, p. 476). Nos inspiramos para o desenvolvimento desta atividade pedagógica, bem 

como da que analisaremos no terceiro capítulo desta dissertação, no trabalho de 

Euclides Couto, Lucas Gonçalves e Vinícius Lage (2016) em escolas de São João Del 

Rey, município de Minas Gerais. Os autores perceberam que o futebol assume papel 

central nas relações de socialização locais, sendo um bem cultural da cidade, ou seja, 

uma referência compartilhada pelos moradores do município como aspecto importante 

da sua vida em comunidade. Assim, o futebol poderia servir qual instrumento para a 

operação de mediação didática, enfatizando como as cidades da região interagiram ao 

longo do século XX em relação aos processos históricos mais amplos.  
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 O projeto dos autores supracitados assumiu como objetivo principal identificar 

os níveis de consciência histórica relativa aos saberes da História Local disseminados 

entre os alunos daquele município. Os autores deram grande destaque a participação 

ativa dos alunos, estimulando-os a realizarem entrevistas com os moradores das suas 

comunidades e a produzirem narrativas sobre os relatos que compilaram. Privilegiaram 

o “diálogo com o escopo experimental dos alunos, visando a estimular a construção do 

conhecimento histórico de maneira compartilhada entre os saberes não-escolares e o 

conteúdo histórico” (COUTO; GONÇALVES; LAGE, 2016, p. 477). 

 A respeito do processo de ensino e aprendizagem no qual o aluno é investido de 

protagonismo, participando ativamente da produção dos saberes em sala de aula, 

Verônica Edwards (1997) em livro intitulado Os sujeitos no universo da escola, serviu 

como referência teórica tanto para a pesquisa de Couto, Gonçalves e Lage (2016), 

quanto para a presente dissertação. A autora elenca três diferentes formas de 

conhecimento: o utópico, a operação e o situacional.  

O conhecimento utópico seria aquele em que há a fixação de conteúdo sem o 

contato com as experiências dos alunos, isoladamente do seu cotidiano, assumindo o 

conhecimento histórico como algo absoluto e inconteste. O conhecimento que se 

fundamenta na operação é construído de forma interacional, onde os alunos são 

convidados a aplicarem seu conhecimento em alguma situação prática. Enquanto o 

conhecimento situacional seria a forma que se caracteriza pela intenção de conhecer e 

refletir sobre a realidade dos alunos.  Deste modo, a recuperação da aula que estamos 

investindo neste capítulo nos levou a concentrarmos nossa abordagem em uma proposta 

de intervenção didática que se estabelece nos conhecimentos operacional e situacional, 

posto que estimulamos os alunos a darem aplicação prática aos saberes construídos em 

uma perspectiva interacional e, ao mesmo tempo, recorremos a elementos comuns aos 

espaços de experiências dos alunos para a condução da atividade.  

O primeiro momento desta atividade se basearia em uma reflexão sobre os 

significados de um campeonato do tamanho da Copa do Mundo de futebol para a 

sociedade na qual estamos hoje inseridos. O professor poderia conduzir essa reflexão 

tomando por base dados que indiquem a audiência televisiva das partidas nos últimos 

campeonatos, analisando o grau de penetração que tal competição experimenta em 
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relação ao corpo social25. Outro dado que oferece informações instigantes tem a ver 

com a análise dos valores pagos pelos patrocinadores para estamparem suas marcas não 

apenas durante as transmissões dos jogos bem como nos equipamentos da seleções de 

futebol e suas comissões técnicas26. Então, tendo estabelecido como somos 

influenciados não apenas pela competição, assim como também pela atuação do capital 

em torno dos atletas, tornando-os estrelas midiaticamente exploradas, o professor 

proporia um deslocamento temporal rumo às primeiras Copas do Mundo. Assim, seria 

possível que os alunos refletissem o quão próximas deles estão as Copas do Mundo de 

hoje e tentarem compreender qual seria a relação entre a Copa do Mundo e os diversos 

setores da sociedade brasileira em outros tempos históricos.    

Para ilustrar tal movimento reflexivo, na primeira Copa do Mundo (disputada 

em 1930 no Uruguai), os torcedores no Brasil precisavam aguardar as manchetes dos 

jornais para saber os resultados dos jogos. Apenas em 1938, na Copa do Mundo 

disputada na França, houve transmissão radiofônica das partidas disputadas no torneio. 

Neste caso, seria possível propor com os alunos uma reflexão acerca da importância da 

Rádio Nacional para o projeto político de Getúlio Vargas enquanto presidente do Brasil 

à época do regime conhecido como Estado Novo27. Por outro lado, hoje não apenas 

podemos assistir aos jogos ao vivo pela televisão como também online em diversos sites 

nacionais e internacionais. Além disso, a própria tecnologia que viabiliza a nossa 

audiência foi utilizada na Copa do Mundo de 2018 para garantir decisões consideradas 

mais corretas durante as partidas pelo recurso do VAR28. 

Depois de feita essa reflexão sobre como a audiência das partidas de uma Copa 

do Mundo se modificou ao longo do tempo de acordo com as transformações 

tecnológicas e sociais, poderíamos estimular os alunos a atuarem como produtores das 

notícias. Faríamos isso por convidá-los a escolherem alguma partida de Copa do Mundo 

25 A Kantar Ibope Media, empresa que atua analisando dados para a medição, planejamento e 
monitoramento de mídia, oferece os dados de audiência e transmissão dos jogos da Copa do Mundo de 
2018 no seguinte link: https://www.kantaribopemedia.com/copadomundo/dados-de-audiencia-da-copa-
do-mundo-2018/. Acesso em 23/09/2018.   
26 A revista Exame produziu uma reportagem indicando os investimentos em patrocínio feitos para a 
Copa do Mundo de 2018 à luz de informações coletadas em pesquisas de empresas de marketing 
esportivo como a “Sportsvalue”. Disponível em https://exame.abril.com.br/marketing/pela-1a-vez-
patrocinio-de-marcas-a-copa-do-mundo-cai/. Acesso em 23/09/2018.  
27 Mais informações sobre a Rádio Nacional podem ser acessadas em 
http://www.fgv.br/cpdoc/acervo/dicionarios/verbete-tematico/radio-nacional 
28 Sigla em inglês de video assistant referee ou árbitro assistente de vídeo, que é o árbitro responsável por 
analisar as decisões tomadas pelo árbitro principal ou servir de suporte em caso de dúvidas, valendo-se de 
repetições dos lances reproduzidos em vídeos.  
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que para eles seria interessante destacar. Então, os alunos poderiam atuar como 

jornalistas e, assim, entenderiam melhor as escolhas que são operadas ao se produzir 

uma reportagem sobre determinado assunto.  Quais os personagens que irão destacar? 

Quais os que ficarão nas sombras da história? Se eu optei por reportar um jogo da 

seleção brasileira, como descreverei o gol brasileiro? E o gol do adversário? Quais 

expressões escolherão usar para se referirem a uma vitória da seleção? Como tais 

reportagens poderiam refletir os olhares de alguém do presente sobre o passado? São 

algumas informações que poderemos identificar ao indicarmos esse trabalho no fim do 

primeiro momento desta atividade. 

Em um segundo momento, após as reportagens terem sido desenvolvidas pelos 

alunos e suas produções entregues ao professor, teríamos o ensejo para trazer à aula de 

História fontes selecionadas para serem analisadas conjuntamente. Flávia Caimi (2008) 

salienta a importância do uso de fontes históricas em sala de aula, observando que 

existem indicações metodológicas a serem observadas. Estas “preconizam o papel ativo 

do estudante nos procedimentos de compreensão e interpretação” (CAIMI, 2008, p. 

141), o que nos estimula a oferecer aos alunos o acesso não mediado, a princípio, aos 

registros históricos que traremos à aula, para que estes possam desenvolver suas 

primeiras impressões e assim produzirem seus próprios questionamentos às fontes 

históricas. 

Então, segundo os Parâmetros Curriculares Nacionais para o ensino de História, o 

professor pode atuar confrontando as informações colhidas pelos alunos, apontando 

detalhes, apresentando um contexto de produção daquele registro histórico ou, como é o 

nosso caso, o viés editorial do jornal de onde forem extraídas as reportagens 

apresentadas em sala de aula (BRASIL, 1998, p. 86). Caimi (2008) reforça que as fontes 

devem ser exploradas  

 

no sentido de desenvolver habilidades de observação, problematização, 
análise, comparação, formulação de hipóteses, crítica, produção de sínteses, 
reconhecimento de diferenças e semelhanças, enfim, capacidades que 
favorecem a construção do conhecimento histórico numa perspectiva 
autônoma (CAIMI, 2008, p. 141). 

 

Destacamos aqui as reportagens sobre a conquista da Copa do Mundo de 1958 

que ocuparam grande espaço nos principais jornais da época. Dentre as opções, 
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elegemos as reportagens veiculadas no jornal Correio da Manhã. Depois de 

apresentarmos as reportagens com o auxílio da projeção para que os alunos possam 

identificar a materialidade das fontes históricas, notar as reportagens inseridas no 

contexto do jornal como um todo, percebendo como as notícias eram organizadas 

naquele momento histórico, entregamos as reportagens impressas para a sua análise.  

A escolha pelo Correio da Manhã se deu, em parte, pelo fato de já termos usado 

reportagens deste jornal na atividade pedagógica colocada em prática e analisada no 

terceiro capítulo desta dissertação – uso esse influenciado pelo trabalho de Nei Santos e 

Victor Melo sobre as representações dos clubes de futebol do subúrbio da cidade do Rio 

de Janeiro na grande imprensa e nos periódicos suburbanos (MELO; SANTOS, 2012). 

Também porque intencionamos compreender como a conquista da Copa do Mundo 

repercutiu entre amplos setores da sociedade brasileiro daquele momento, e, portanto, 

levamos em conta que o viés editorial deste jornal, segundo Mauro Amoroso (2011), se 

apresentou como um “jornal de opinião, apartidário e com o compromisso de defesa das 

questões do povo”, sendo frisado em um editorial, citado pelo autor, publicado no jornal 

na edição de 13 de julho de 1930 que o seu interesse era a “defesa dos direitos do povo, 

do seu bem-estar e da sua liberdade” (AMOROSO, 2011, p. 47).  

 É fundamental lembrarmos que a derrota brasileira na final da Copa do Mundo 

de 1950, torneio esse disputado em solo nacional, fora de tal forma traumática que a 

expressão “complexo de vira-latas” cunhada pelo dramaturgo Nelson Rodrigues passou 

a povoar o imaginário da época. Neste sentido, as narrativas sobre a participação 

brasileira na Copa do Mundo de 1958 vão ser diretamente influenciadas por esse 

sentimento pessimista que habitava nossos corações e mentes. José Carlos Marques 

(2014), em capítulo publicado no livro organizado por Alvaro do Cabo e Ronaldo Helal, 

nos remete a um “universo simbólico que envolve o futebol brasileiro” (MARQUES, 

2014, p. 85) em que a vitória e a derrota, principalmente naquele momento, são 

memorados com intensidade similar e rapidamente substituídos uma pela outra e suas 

emoções que as acompanham. Assim, com a vitória em 1958 deixaríamos para trás o 

“complexo de vira-latas” para nos afirmarmos como o “país do futebol”.  

 O antropólogo Roberto DaMatta é reivindicado por José Carlos Marques (2014) 

para suscitar caminhos que nos indiquem o que faz do futebol, no caso brasileiro, um 

elemento de tamanho potencial de catalisação. Segundo DaMatta, “o futebol seria 

popular no Brasil porque permite expressar uma série de problemas nacionais, 
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alternando percepção e elaboração intelectual com emoções e sentimentos 

concretamente sentidos e vividos” (DAMATTA apud MARQUES, 2014, p. 86). Ou 

seja, o futebol é um esporte que ultrapassa a arena das práticas corporais ou do 

entretenimento e se insere em espaços políticos e sociais – vale que se destaque que não 

é essa uma peculiaridade do futebol, porém é o recorte em que estamos investindo.  

 Neste caso, enquanto professores que pretendemos estimular em nossos alunos 

sua consciência histórica e fazer isso por levar em conta suas circunstâncias de vida, 

seus espaços de experiências e suas referências externas ao espaço escolar, nos interessa 

pensar como as narrativas da imprensa sobre a conquista da Copa do Mundo de 1958 

nos oferecem informações sobre aquele momento histórico brasileiro. Para tanto, é 

importante reforçar que, em meio a um conjunto expressivo de mudanças de ordem 

política e econômica após a Era Vargas e o fim do Estado Novo, os brasileiros passaram 

a nutrir maiores expectativas relacionadas ao sucesso esportivo. Segundo Marques 

(2014), “o país exultava a possibilidade de assumir a supremacia mundial do futebol 

com a conquista do torneio” (MARQUES, 2014, p. 89). No entanto, tal ambiente de 

expectativas foi frustrado com a derrota na final da Copa do Mundo de 1950 para a 

seleção uruguaia pelo placar de 2x1. O que resultou em uma onda de pessimismo que 

ocupou o lugar das citadas expectativas em torno do evento, além de terem sido eleitos 

pelos meios de comunicação e pela opinião pública alguns responsáveis pelo fracasso: o 

goleiro Barbosa e os zagueiros Juvenal e Bigode (MARQUES, 2014, p. 90).  

 Do outro lado deste pêndulo, notamos a euforia e a exaltação dos heróis 

nacionais com a conquista da Copa do Mundo de 1958. Não bastassem as reportagens 

que garantiram os louros ao jovem Rei do Futebol que foi apresentado ao mundo 

naquele torneio, Édson Arantes do Nascimento – o Pelé –, a Didi, Garrincha, Vavá, 

Mazzola e ao próprio técnico Vicente Feola, foi necessário instituir a nossa posição 

vencedora por meio da música. A composição de Wagner Maugeri, Lauro Müller, 

Maugeri Sobrinho e Victor Dagô, A Taça do Mundo é Nossa, converteu-se em um hino 

que continuou sendo rememorado em todas as seguintes conquistas mundiais 

brasileiras. Na letra da conhecida música são reforçadas algumas questões identitárias já 

assinaladas anteriormente neste capítulo. A seleção é retratada como símbolo da nação 

quando é cantado que “a Taça do Mundo é nossa/com brasileiro não há quem possa” e 

que “o brasileiro lá no estrangeiro/mostrou o futebol como é que é” (CABO; HELAL, 

2014, p. 95).   
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 Conforme podemos notar nas reportagens expostas a seguir, é justamente com a 

conquista de 1958 que passamos a projetar o Brasil como o país em que os talentos 

individuais são superiores, onde o improviso e a ginga conseguem driblar quaisquer 

adversidades e finalmente nos sentimos, enquanto nação, vitoriosos e fortes em relação 

a todos os demais países. É evidente que tal imagem exitosa não se desenvolveu 

estritamente em torno da conquista da Copa do Mundo. A conquista da Copa do Mundo 

de 1958 é retratada como um presente que corroborou a memória em torno dos ‘anos 

dourados’ do governo JK, “identificado com o crescimento do país, com o estímulo à 

cultura popular, com o dinamismo da vida urbana e com a pujança industrial” (CABO; 

HELAL, 2014, p. 114).  

 Marieta Ferreira (2001), em artigo produzido no sentido de mapear as fontes 

históricas no acervo da Biblioteca Nacional para os estudos sobre os anos 1950 no 

Brasil, refere-se ao governo de Juscelino Kubitschek como tendo a pretensão de alçar 

voos maiores no sentido de gerar condições para a gestação de uma indústria de bens de 

consumo duráveis, principalmente a automobilística. O símbolo desta indústria na 

memória social brasileira seria a fabricação do fusca pela Volkswagen.  

Além da matriz industrial, o governo de Juscelino se notabilizou pela construção 

de Brasília como nova capital da República e, também nesse período, surgiu a Bossa 

Nova na música popular brasileira (FERREIRA, 2001, pp. 1-2). No entanto, a conquista 

da Copa do Mundo de 1958 serviu como elemento aglutinador no sentido de carregar 

todas essas partes que compuseram os chamados anos dourados de JK e torná-las 

integrantes de um todo, em escala nacional e internacional (CABO; HELAL, 2014).  

Recuperando a atividade pedagógica, propomos elencar três reportagens 

extraídas de um mesmo jornal, o Correio da Manhã, na edição publicada logo após a 

conquista da seleção. Notamos nestas três reportagens informações interessantes a 

serem extraídas e mobilizadas em debates e discussões com os alunos sobre a 

representação da seleção e sua conquista em relação ao momento histórico vivido no 

Brasil. Após cada reportagem, analisaremos seus usos para a atividade.  

2. 3. 1. Reportagens sobre a vitória da seleção brasileira na Copa do Mundo de 

1958: possibilidades de usos de fontes primárias 

A reportagem de capa do Correio da Manhã, produzida no dia 01/07/1958, já 

nos oferece dados importantes. De início já podemos notar as insatisfações acumuladas 
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por conta das anteriores campanhas frustradas. A contagem regressiva para se celebrar 

um título mundial fora marcada por sofrimentos e “amargas decepções”. A vitória de 

goleada sobre a seleção anfitriã do torneio significou o fim das angústias de “duas 

gerações de torcedores”.  

 

São Pedro pescou a taça 

Vinte oito anos de sofrimentos e de não menos amargas decepções (pois 
durante tanto tempo perseguimos o campeonato mundial de futebol) 
terminaram nesta data histórica: 29 de junho de 1958. Não há exagêro: onze 
foram os que ganharam, no jôgo contra a Suécia, o título para o Brasil; mas 
foram mais de dois milhões os que, no Rio, com indescritível entusiasmo, 
juntos aos rádios e nas ruas, ganharam – o dia. Êsses 5 x 2 sacudiram, de 
resto, os maus-fados do lombo de pelo menos duas gerações de torcedores. 
Por isso, a cidade mergulhou num carnaval temporão, o mais entusiástico que 
ela já conheceu. São Sebastião, padroeiro da cidade, há de se ter sentido de 
sua parte até um pouco humilhado com o inesperado prestígio de São Pedro, 
santo do dia, padroeiro dos pescadores na data em que pescamos a Taça Jules 
Rimet (CORREIO DA MANHÃ, 01/07/1958, Capa)29.   

  

Outra noção que podemos confirmar é a da representação simbólica da seleção 

brasileira já vívida no imaginário coletivo nos anos 1950. Vemos isso quando a 

reportagem trata a conquista dos onze atletas titulares como sendo a de toda a nação, 

além das referências aos festejos nas ruas como os celebrados no carnaval carioca. 

Apesar de não termos transportado para nossa análise neste capítulo, o segundo caderno 

desta mesma edição do jornal apresenta uma série de destaques relacionados aos 

festejos em cada canto da cidade do Rio de Janeiro, inclusive uma referência aos 

habitantes da Rocinha terem descido do morro e ido celebrar com os moradores dos 

sobrados de São Conrado em clima de harmonia e satisfação. 

A primeira página do segundo caderno do Correio da Manhã abre com uma 

crônica de Achilles Chirol, jornalista e editor de esportes do jornal, sobre a conquista e a 

atuação da seleção ao longo da competição. Interessante que o jornalista não se ateve a 

números ou atuações individuais. Menos ainda à campanha e suas dificuldades. Mais 

uma vez são muitas as referências ao longo período sem conquistas. Inclusive, são 

dispendidas linhas preciosas a analisar os elementos que, de acordo com o cronista, 

foram responsáveis pelos anteriores insucessos e que nesta seleção não estiveram 

29 Disponível em http://memoria.bn.br/DocReader/089842_06/93151. Nome do acervo: Correio da Manhã 
(RJ) - 1950 a 1959. Acesso em 04/09/2018.  
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presentes. Os contrapontos são o fio condutor do texto que celebra a tão esperada 

conquista.  

 

A grande seleção 

A apoteose do futebol torna 1958 o “ano de ouro” do esporte brasileiro. As 
belas conquistas do basquete, natação, atletismo e tênis ficariam sem a justa 
ressonância se o futebol não as acompanhasse. Mas o fêz, sensacionalmente, 
conquistando a maior glória esportiva do Brasil, colocando-nos numa 
liderança que o mundo exalta entre maravilhado e reverente. 

O título de campeão mundial extravasou o terreno do esporte para 
transformar-se em festa nacional. É a vibração pela vitória que a todos enche 
de orgulho, a alegria por ver, enfim, na sua merecida posição, aquilo que se 
confunde com a própria natureza do brasileiro, porque o futebol é, 
indiscutivelmente, das coisas mais sérias que existem no Brasil. E, que êle se 
impõe com autoridade aos principais centros do mundo, nada mais natural 
que o delírio coletivo. O torcedor contagia o indiferente e ambos vivem as 
mesmas emoções. (...) 

A seleção brasileira não vingou derrotas nem se redimiu de fracassos. Vistos 
hoje, os 28 anos de tentativas inúteis demonstram somente que não 
estávamos preparados para vencer. Algumas vêzes faltou técnica, em outras 
disciplina, em outras ainda serenidade. 

A equipe de 58 chegou ao título exatamente porque se livrou de um só vez 
dos antigos vícios. Soube afinal reunir seu potencial disperso que, junto, na 
brilhante jornada foi insuperável. 

Libertos do mêdo da derrota, da orientação prepotente e absolutista, os 
jogadores foram unicamente jogadores. Puderam usar o que nunca se lhes 
permitira: iniciativa pessoal. Até a VI Copa do Mundo, o futebol brasileiro 
debatia-se de um lado nas restrições dos sistemas rígidos, implacáveis, na 
distribuição matemática, imutável, das funções de cada peça do conjunto; de 
outro, no cumprimento cego e exclusivo, pelos jogadores, da missão pré-
estabelecida, temerosos que se sentiam da enorme responsabilidade. Erravam 
por omissão, jamais por desobediência. A culpa seria menor.  

Vicente Feola provou uma fórmula inédita na história das nossas seleções. 
Obteve com simplicidade o que muitos tentaram pela tirania do comando. 
Tranqüilo, transmitiu aos jogadores a tranqüilidade necessária para os piores 
momentos.  

O grupo foi perfeito. Deu-nos o que nunca tínhamos presenciado. O contrôle 
dos nervos antes e durante os jogos, levando à reação o que anteriormente 
causava desespêro. Técnica exuberante e disciplina impecável. Certeza de 
vitória pela confiança e não pelo desrespeito. O sentimento de equipe acima 
do interêsse individualista. Êsse todo é que fêz o Brasil campeão. Êsse todo é 
que o aplaudimos emocionados.  

A “Taça Jules Rimet” que Belini recebeu simboliza mais que um triunfo 
isolado. É a plena realização do futebol brasileiro, hoje amadurecido, adulto, 
campeão do mundo (CHIROL, Achilles. Correio da Manhã, 01/07/1958, 
Segundo Caderno, p. 1)30. 

         

30 Disponível em http://memoria.bn.br/DocReader/089842_06/93151. Nome do acervo: Correio da Manhã 
(RJ) - 1950 a 1959. Acesso em 04/09/2018. 
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 Nos interessa comentar que a crônica reconheceu que aquele ano havia sido 

especial para o esporte brasileiro, com conquistas significativas no tênis, no basquete, 

na natação. Mas que a vitória na Copa do Mundo simbolizou a ressonância destes tentos 

que apenas o futebol, dado seu caráter mobilizador e catalisador, poderia conferir. Ao 

propor que “o título de campeão mundial extravasou o terreno do esporte para 

transformar-se em festa nacional”, Achilles Chirol salienta a noção de que a seleção 

representou a nação uma vez que a sua conquista é a conquista do Brasil e dos 

brasileiros, identificando, inclusive, que o título no futebol eleva o Brasil a um novo 

patamar enquanto país, “porque o futebol é, indiscutivelmente, das coisas mais sérias 

que existem no Brasil”. 

 Finalmente, o Correio da Manhã trouxe a transcrição dos comentários feitos 

pelo presidente Juscelino Kubitschek e irradiados por várias transmissoras logo ao 

término da partida que coroou a atuação da seleção brasileira. Neste discurso oficial 

conseguimos detectar a superação da dimensão esportiva do futebol para atuar em 

arenas outras, como a política, por exemplo.  

O presidente da República, sr. Juscelino Kubitschek de Oliveira, acompanhou 
emocionado o jôgo final da Taça do Mundo. Após o prélio, vitoriosas as 
côres brasileiras, o presidente da República teve a oportunidade de falar às 
emissoras brasileiras, dizendo: “Nós, brasileiros aqui de longe 
acompanhamos profundamente emocionados o que os nossos jogadores 
acabam de realizar. O jôgo transcorrido debaixo da maior preocupação, 
assistido por uma imensa multidão nesta cidade de Brasília, teve o condão de 
unir todos num desejo, numa ânsia, de que o Brasil saísse vitorioso. Quero, 
como chefe da Nação, mandar minha saudação muito cordial a todos os 
brasileiros. Também eu sofri os momento que antecederam a nossa vitória e 
quero mesmo confessar que justamente como prevíamos a irradiação, 
promessa fazíamos para que Deus nos ajudasse nesta hora e o Brasil pudesse 
voltar glorioso da primeira pugna em que conquista para a nossa pátria o 
título de campeão mundial. Quero, ao chegar ao Brasil, êsses jovens 
brasileiros que com tanto brilho elevaram o nome do nosso país recebê-los 
com as honras que merecem, enviando a Recife o avião presidencial para 
trazê-los até ao Rio de Janeiro, comungando com tôda a população do Brasil, 
do júbilo e da alegria dêsse feito memorável. Aos jovens brasileiros que nêste 
instante conquistam para o Brasil o título tão honroso, os parabéns afetuosos 
de tôda a nação brasileira, e aos suecos que com tanta hospitalidade 
receberam os brasileiros, também as nossas saudações e os nossos 
agradecimentos. Aos brasileiros nêste instante também, as minhas 
congratulações por êste feito memorável. É o Brasil novo que começa a 
conquistar suas vitórias, é o Brasil de Brasília que plantado no coração da 
pátria tem agora um espírito novo a dirigir-lhe os destinos. Estamos, portanto, 
felizes e vitoriosos e que Deus nos ajude em novas arrancadas para que o 
Brasil, doravante, não conheça mais derrota” (CORREIO DA MANHÃ, 
01/07/1958, Segundo Caderno, pp.1,4)31. 

31 Disponível em http://memoria.bn.br/DocReader/089842_06/93151. Nome do acervo: Correio da Manhã 
(RJ) - 1950 a 1959. Acesso em 04/09/2018. 
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 O pronunciamento do presidente se iniciou com saudações a todos os brasileiros 

para, então, afirmar que a nação esteve unida na torcida para a conquista da seleção. Tal 

título fora citado pelo presidente como sendo uma conquista da pátria brasileira. 

Inclusive, Juscelino congratula a todos os brasileiros “por êste feito memorável”. Enfim, 

ao completar as felicitações e celebrações, o presidente insere a conquista esportiva em 

um plano mais amplo de outras vitórias que o Brasil estava, segundo seu projeto 

político, experimentando. “É o Brasil novo que começa a conquistar suas vitórias, é o 

Brasil de Brasília que plantado no coração da pátria tem agora um espírito novo a 

dirigir-lhe os destinos”. 

 O segundo momento da atividade deve ser completado com a discussão em 

torno das informações reunidas pela análise conjunta das fontes históricas. Assim, o 

professor – enquanto mediador didático – terá condições de fomentar nos alunos 

conceitos como identidade nacional coletiva, imaginário social e disputas de memórias. 

Além desses conceitos caros ao processo de análise histórica, o professor terá condições 

de promover pontes de contato entre as reportagens da época, as narrativas produzidas 

pelos próprios alunos, seus trabalhos de pesquisa e o contexto histórico específico no 

que se refere ao governo Juscelino Kubitschek. A aula poderá ser encerrada com 

imagens que ajudem os alunos a vislumbrarem as outras “conquistas” propagandeadas 

no discurso do presidente, além da reprodução de músicas que simbolizem a 

importância da Bossa Nova como estilo musical brasileiro, bem como parte integrante 

das memórias geradas sobre o presidente Juscelino Kubitschek.  

 Essa atividade pedagógica, que representa nosso retorno crítico à primeira 

experiência que tivemos usando a História do Futebol como recurso didático, poderia 

ser adaptada a qualquer outra Copa do Mundo, tanto aquelas nas quais a seleção 

brasileira foi campeã como também nas Copas que tiveram resultados negativos para as 

pretenções brasileiras. Detectar os traços das narrativas dos alunos a partir de suas 

pesquisas bem como das narrativas da imprensa da época, pode resultar em ganhos 

pedagógicos interessantes, como já apresentamos. Além de nos valermos das Copas do 

Mundo de futebol, outras manifestações culturais – como o carnaval, o cinema, a 

música popular brasileira, por exemplo – poderão ser usadas como objetos estruturantes 

para o desenvolvimento de aulas de História do Brasil contemporâneo para a Educação 
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Básica, levando em consideração a participação ativa dos estudantes como 

pesquisadores e produtores de conhecimento histórico. No entanto, conforme nos 

esforçamos até aqui para indicar, o futebol reúne condições de influência e 

representação abrangentes e penetrantes quando o percebemos enquanto prática que 

além de esportiva, é social, política e inclusive econômica, estando direta ou 

indiretamente em comunhão com a realidade de grande parte dos alunos. Não 

ambicionamos, até aqui, propor uma atividade pedagógica organizada e estruturada, 

antes, o que buscamos foi suscitar possíveis usos e indicar caminhos viáveis para o 

ensino de História a partir da História do Futebol. No próximo capítulo, sim, iremos 

propor, executar e refletir sobre uma atividade pedagógica estruturada que pensamos 

enquanto o produto desta dissertação.  

 

Capítulo 3 

Segundo tempo: em busca de novas aventuras - o futebol, a análise das tensões 

sociais da Primeira República a partir do Bangu A.C. e o  desenvolvimento da 

atividade pedagógica com alunos do bairro no presente 

No capítulo anterior mobilizamos reflexões críticas a partir de minha experiência 

docente com o uso da História do Futebol como instrumento didático. Revisitar esta 

experiência à luz de novas matizes teóricas e metodológicas, alcançadas a partir dos 

textos e debates promovidos ao longo deste Mestrado Profissional em Ensino de 

História, nos dirigiu a novas propostas sustentadas pelo uso da História do Futebol 

como ferramenta de ensino. No entanto, alinhamos tal uso a uma leitura mais crítica 

sobre a didática da História e seus significados determinantes tanto para os alunos 

quanto para o professor, agentes envolvidos no processo de ensino e aprendizagem 

históricos. 

 Neste terceiro capítulo, vamos indicar como estas leituras surtiram, em minha 

docência, um efeito prático, uma vez que colocamos em ação uma atividade pedagógica 

elaborada de acordo com as discussões até aqui promovidas nesta dissertação. Iremos, 

portanto, pensar como se deu o amadurecimento e o desenvolvimento desta proposta de 

atividade pedagógica, interpretar os desafios por nós enfrentados e de que maneiras esta 

atividade, como produto do mestrado, pode vir a ser apropriada por professores que 
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desejem, por intermédio do futebol, promover um ensino de História com participação 

ativa dos seus alunos e que desperte neles uma consciência histórica crítica e reflexiva.  

Dirigimos, então, nossa atenção à atividade pedagógica que desenvolvemos com 

uma turma de segundo ano de um colégio particular localizado em Bangu, bairro do 

subúrbio carioca. Mais adiante iremos localizar melhor a instituição para que nossa 

atividade seja analisada à luz das condições que vivenciamos nesse espaço escolar. Esta 

atividade se valeu de reflexões produzidas nos dois capítulos anteriores sobre a História 

dos Esportes, a História do Futebol e a História Local, como também de minha 

experiência docente. Após as intervenções pensadas para dar sustentação ao trabalho, os 

alunos foram convidados a produzir uma exposição a partir de elementos que, para eles, 

são parte das múltiplas experiências e identidades despertadas em torno do seu lugar de 

origem. Nosso ímpeto é reconhecer que, em alguma medida, determinadas experiências 

e identidades estão ligadas às tensões sociais contemporâneas que, por sua vez, se 

constituem também heranças de processos históricos. Por meio de periódicos e 

fotografias que remontam ao início do século XX sobre o Bangu Athletic Club e a 

Companhia Progresso Industrial do Brasil (popularmente conhecida como Fábrica de 

tecidos Bangu), propusemos ilações e distanciamentos do tempo presente com a 

História da formação do bairro em que os alunos vivem. 

Algumas considerações são necessárias antes de investirmos sobre a proposta de 

atividade pedagógica desenvolvida. As experiências que vivi e que me remetem a 

Bangu foram única e exclusivamente proporcionadas pelo magistério. Não nasci na 

região, menos ainda compartilhei vivências enquanto morador do bairro. Porém, 

justamente por notar em meus alunos uma espécie de sentimento de pertença aflorado 

em relação ao seu lugar, fui levado a pensar como tal sentimento poderia ser útil para 

tornar mais significativo o percurso do ensino e aprendizado de História.  

Em contrapartida, a ideia de me valer da História do time de futebol do bairro 

para produzir reflexões em sala de aula se defrontou com uma questão: minha carência 

de leituras sobre a formação do bairro e de conhecimento a respeito de seus espaços de 

convivência. Deste modo, foi necessário que me introduzisse nas discussões acadêmicas 

acerca do processo de ocupação e desenvolvimento de Bangu enquanto bairro da cidade 

do Rio de Janeiro.  Ao mesmo tempo, como a atividade pedagógica foi proposta para 

ser desenvolvida com alunos que são, em sua maioria, moradores do bairro e de seus 

arrabaldes, os debates com os discentes nos forneceram indicações preciosas de 
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caminhos a serem seguidos. Destaco, também, a participação ativa de Carlos Prima, 

professor de História que vive no bairro há quatorze anos e que divide comigo a 

responsabilidade pela disciplina nas turmas de segundo e terceiro anos do Ensino 

Médio, além da turma de pré-vestibular. O professor teve grande contribuição para a 

execução da primeira etapa da atividade pedagógica, por compartilhar de suas reflexões 

sobre as tensões sociais na Primeira República, sem contar alguns encaminhamentos 

que me ajudaram a compreender melhor as dinâmicas de socialização do bairro, 

tornando mais próximos meus comentários em sala aos referenciais dos alunos 

moradores de Bangu. 

A atividade pedagógica foi desenvolvida com uma turma de segunda série do 

Ensino Médio do Colégio e Curso Miguel Couto Bangu. Essa unidade da Rede de 

Ensino Miguel Couto conta com uma turma de cada série do primeiro segmento do 

Ensino Fundamental e, no caso do segundo segmento, duas turmas de cada série. No 

Ensino Médio, o colégio comporta duas turmas de primeira série, uma turma de segunda 

série e uma turma de terceira série. Afora a Educação Básica regular, o colégio também 

tem duas turmas de Pré-Vestibular, uma no turno matutino e outra no vespertino, e uma 

turma de preparatório para concursos militares no turno vespertino. A Rede de Ensino 

faz parte do setor privado e a unidade em que propusemos a atividade conta com um 

total de seiscentos e noventa e dois alunos no ano letivo de 2018, pagando uma 

mensalidade média de quinhentos e cinquenta reais. 

É digno de nota que esta atividade foi apoiada maciçamente pela Direção e 

Coordenação da escola, viabilizando a ideia da exposição e a tornando um evento aberto 

aos pais e vizinhos da comunidade. A empresa atua no ramo educacional há cinquenta e 

cinco anos e segundo o seu projeto político pedagógico tem como finalidades: 

desenvolver as potencialidades de seus alunos enquanto indivíduos e sua 

conscientização sobre o pertencimento às coletividades distintas; oferecer orientação 

sobre os direitos e deveres a serem levados a cabo enquanto cidadãos; preparar seus 

alunos para o mercado de trabalho; integrar a comunidade à escola para o processo de 

ensino e aprendizagem; conscientizar todos os envolvidos no processo de ensino e 
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aprendizagem da sua responsabilidade para o crescimento próprio e o das suas 

comunidades32.  

 Como o Sistema Miguel Couto de Ensino atua em diferentes bairros através de 

sociedades envolvendo parcerias com professores e investidores locais, é importante 

destacar que nosso trabalho não foi posto em prática em toda a rede de ensino 

(composta por onze unidades distribuídas pela estado do Rio de Janeiro, incluindo 

outros municípios como São Gonçalo, Caxias e Nova Iguaçu). A unidade que abriu suas 

portas para o desenvolvimento da atividade foi a localizada em Bangu, inaugurada em 

2010, tendo naquela época apenas turmas de Ensino Médio e Pré-vestibular. 

 A turma de segunda série do Ensino Médio que participou de nossa atividade é 

composta por um total de sessenta e cinco alunos, sendo a turma de maior número de 

alunos de toda a unidade Bangu. Levando em consideração que o Sistema Miguel Couto 

de Ensino tem um calendário unificado que deve ser levado em consideração por todas 

as onze unidades, não pudemos estabelecer nossas intervenções ao longo das aulas 

regulares, pois isso atrasaria a turma em relação ao conteúdo programático institucional 

da rede (ver anexo II). Isso representa um problema significativo no caso deste sistema 

em particular, devido a uma avaliação bimestral (TMC – Teste Integrado Miguel Couto) 

que é proposta pela rede a todas as unidades e que segue o andamento dos conteúdos de 

acordo com o calendário unificado. Ou seja, caso as intervenções ocorressem ao longo 

do ano letivo durante as aulas regulares, poderiam representar atrasos que viriam a 

prejudicar os alunos no processo de avaliação e de atribuição de notas. 

 Para evitar tal prejuízo, organizamos as etapas da atividade em três encontros 

ocorridos no contraturno. Este foi o motivo pelo qual decidimos tornar a participação 

dos alunos facultativa, afinal não poderíamos obrigá-los a estarem na escola fora do seu 

período de aulas. Como incentivo à participação, oferecemos bonificação aos discentes 

que foram ativos em todas as etapas, uma nota que substituiu a que eles ganhariam 

realizando um teste de oito questões que comumente é obrigatório.  

A cooperação da Coordenação da unidade, já mencionada anteriormente, foi 

fundamental porque o Sistema de Ensino é rígido em relação às propostas de avaliações. 

Em todos os bimestres os alunos fazem o TMC – somando dois pontos em cada 

32 Disponível em http://colegiomiguelcouto.edt.com.br/institucional/quem-somos/. Acesso em 
01/04/2018. 
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disciplina –, o teste bimestral de oito questões objetivas – somando oito pontos que são 

acrescidos à nota do TMC. Os alunos realizam também, obrigatoriamente, uma prova 

bimestral com dez questões discursivas com o total de dez pontos que são adicionados 

ao cômputo total das notas do teste bimestral e do TMC, para então se calcular a média 

que o aluno alcançou no bimestre.   

A atividade que será destrinchada no segundo subitem deste capítulo teve como 

título “Bangu: um bairro, uma fábrica, um clube” e ocorreu em quatro etapas, nos dias 

05 e 19 de março, 02 de abril e 26 de maio de 2018. Intencionamos com esta atividade 

destacar a importância da Companhia Progresso Industrial do Brasil, conhecida como 

Fábrica Bangu, e do Bangu Athletic Club, time de futebol criado pela direção da 

fábrica, para o desenvolvimento da região de Bangu e de identidades locais gestadas em 

torno destes dois panteões do subúrbio carioca. Conforme veremos com mais detalhes 

no próximo subitem, tanto a fábrica quanto o time de futebol foram instituições 

fundamentais para a consolidação do processo de habitação do bairro e da construção 

dos elos de pertencimento e socialização entre seus habitantes. Ainda, pretendemos 

compreender as vivências das pessoas que residiam neste bairro operário em meio a um 

contexto geral de reformas urbanas elitistas e excludentes ocorridas na cidade do Rio de 

Janeiro, fundamentalmente em suas áreas centrais. A atividade ateve-se a dois períodos 

históricos, a Primeira República brasileira e os dias atuais. Em ambos os casos, usamos 

o futebol como recurso para entender como se forjaram as relações sociais envolvendo 

diferentes espaços e classes na cidade e, por extensão, no bairro aonde os alunos hoje 

vivem.  

Como estratégias para o desenvolvimento da atividade, propusemos encontros 

nos quais refletimos sobre a história da formação do bairro e o papel da Fábrica Bangu e 

do Bangu A.C. neste processo. Para tanto, nos dedicamos a analisar fontes históricas, 

tornando possível que os alunos pudessem se deparar com narrativas sobre um suposto 

ethos suburbano à luz de periódicos produzidos no subúrbio e de veículos da grande 

imprensa produzidos seguindo um viés editorial mais próximo aos grupos hegemônicos 

que habitavam a cidade do Rio de Janeiro. Algumas das fontes utilizadas em sala de 

aula nestes encontros serão citadas no primeiro subitem deste capítulo, tendo sido 

extraídas de artigos e dissertações referenciados na bibliografia desta dissertação, e 

proporcionaram uma aproximação dos alunos com registros históricos sobre seu bairro 

em um contexto histórico distinto do que eles estão inseridos. Estas narrativas foram 
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destacadas de espaços destinados às crônicas esportivas, dando ênfase ao futebol e aos 

clubes do subúrbio e da zona sul do Rio de Janeiro.  

A atividade teve os alunos como grandes protagonistas. Eles realizaram 

entrevistas com moradores do bairro e seus arredores, de modo a analisarem e 

compreenderem os relatos sobre as vivências relacionadas ao ser banguense hoje, e 

puderam contrastar com o que perceberam nos registros históricos. Também foram os 

alunos, através de nossa mediação, que decidiram como a exposição, que serviria como 

apresentação de nossa pesquisa à comunidade, seria organizada. Eles colheram os 

objetos de memória relacionados ao bairro, selecionaram as imagens e reportagens que 

disponibilizamos a eles e se responsabilizaram pela organização e instalação da 

exposição no dia do evento.  

Como trataremos mais adiante, nosso interesse com essa participação ativa dos 

alunos na configuração, proposição e execução da exposição foi incentivar um processo 

de ensino e aprendizagem em que eles fossem atuantes em todas as etapas que 

envolveram a atividade. Neste ponto, fundamentamos nossa proposta nos estudos sobre 

os paradigmas pedagógicos contemporâneos que se direcionam a abordagens que 

rompem com a perspectiva tradicional, na qual o aluno é concebido como mero 

receptáculo de conhecimentos a serem transportados pelo seu mestre. Estes novos 

paradigmas nos foram apresentados pelo livro organizado por Ilma Alencastro Veiga 

intitulado Didática: o ensino e suas relações (2012). Maria Isabel Cunha, em capítulo 

publicado neste livro, se propôs a discutir as relações entre ensino e pesquisa, 

defendendo que os paradigmas que se apresentam enquanto alternativos à perspectiva 

tradicional assumem em comum a visão de que o conhecimento é fruto de um “processo 

de produção, em que a dúvida e a incerteza são estímulos ao aprendiz [grifo da autora]” 

(VEIGA et al, 2012, p. 119). 

3.1. Bangu: um bairro, uma fábrica e um clube 

 Vamos, então, à construção da atividade. Decidimos organizá-la em quatro 

etapas, indicadas nos tópicos seguintes (a proposta de atividade pedagógica 

sistematizada se encontra no anexo I): 

a) Aula expositiva em que refletimos sobre a ocupação e a formação do bairro 

levando em consideração a importância da fábrica têxtil e do clube Bangu A.C. 

em ilação com aspectos importantes do contexto histórico mais amplo, a 
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Primeira República brasileira. Nossa intenção foi fornecer bases para que a 

atividade se conectasse com os conteúdos curriculares estudados pela turma. 

Nos empenhamos em discutir como geralmente estudamos tais conteúdos nos 

concentrando nos interesses das elites política e econômicas da época, 

enfocando nossa análise em certos espaços da cidade, especialmente nas áreas 

centrais. Ao final da aula expositiva, convidamos os alunos a realizarem 

entrevistas com seus vizinhos e familiares a partir de um relatório de pesquisa, 

com a intenção de coletarem informações sobre o que seus familiares, vizinhos e 

amigos se recordam sobre o papel da fábrica Bangu e do Bangu A.C. para a sua 

comunidade. 

b) Análise mediada pelo professor das entrevistas realizadas pelos alunos com 

moradores atuais do bairro e de outras fontes históricas (jornais e fotografias) 

relativas ao período da Primeira República que foram selecionadas pelo 

professor. Essas fontes versam e produziram imagens sobre o Bangu A.C., 

reportagens sobre jogos de futebol entre o Bangu A.C. e times da Zona Sul da 

cidade, além de crônicas esportivas publicadas em periódicos produzidos nas 

áreas centrais bem como nos produzidos nas áreas do subúrbio carioca. 

Encerramos essa etapa da atividade com os alunos sendo convidados a coletarem 

objetos de memória que despertassem neles o sentimento de relação com o seu 

bairro, assim como objetos que se vinculassem como a fábrica e/ou o time de 

futebol. 

c) Desenvolvimento e preparação da exposição que reuniu os objetos e entrevistas 

coletados pelos alunos, além dos trechos e imagens das fontes históricas 

analisadas na etapa anterior.  

d) Organização e apresentação da exposição aberta à comunidade (não apenas 

escolar) que reuniu as informações, reflexões e objetos coletados nas etapas 

anteriores, tratando-se, portanto, de uma culminância da atividade pedagógica.  

Em seguida, iremos discutir como desenvolvemos a atividade com a turma de 

segundo ano do Ensino Médio já mencionada. Antes de apresentar o desenvolvimento 

da atividade, propomos um debate historiográfico sobre o conteúdo curricular, a 

Primeira República brasileira, e os conceitos que mobilizamos ao longo da atividade. 

Tal levantamento bibliográfico tem o objetivo de situar nossos referenciais teóricos e 

servir como base para os professores que vierem a colocar em prática a atividade 
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pedagógica proposta. Em primeiro lugar, iremos localizar, através de alguns autores, o 

contexto histórico da República Oligárquica e o processo de formação de Bangu como 

bairro a partir da fábrica Companhia Progresso Industrial do Brasil, para então 

compreendermos o estatuto do time Bangu Athletic Club para os moradores da região 

enquanto símbolo das suas condições de existência.  

Seis de fevereiro de 1889. Esta foi a data de inauguração da Companhia 

Progresso Industrial do Brasil, comumente conhecida como Fábrica Bangu. A 

instalação deste complexo fabril na Zona Oeste da cidade do Rio de Janeiro foi o gatilho 

para um significativo fluxo migratório para a região. Levando em consideração que a 

migração de pessoas de uma área da cidade para outra pode ser interpretada à luz de 

vários fatores, como, por exemplo, deslocamentos forçados em função de políticas de 

moradia, melhores condições de segurança, sanitarismo, infraestrutura de transportes 

públicos, nos interessa detectar o impacto da instalação da fábrica para o movimento de 

ocupação da região, além de compreendermos os fatores que repeliram setores da 

sociedade naquele momento de suas áreas de ocupação originais.  

 De acordo com Catarina Reis Oliveira, João Peixoto e Pedro Góis, os fluxos 

migratórios podem ser analisados a partir dos modelos de repulsão-atração (push-pull), 

“explicitando que no centro dos processos migratórios está a decisão do agente racional 

(o migrante), que, na posse de informação sobre as características de várias regiões (de 

origem e das potenciais regiões de destino) e de dados contextuais respeitantes à sua 

situação individual e grupal, opta pela permanência ou pela migração” (OLIVEIRA, 

PEIXOTO & GÓIS, 2017, p. 74). Não nos cabe aqui refletir de maneira aprofundada a 

respeito de teorias de migração, apenas nos interessamos em estabelecer uma base para 

compreendermos a dinâmica de ocupação do subúrbio carioca à medida que setores da 

população se viram repelidos dos seus lugares de habitação através de intervenções 

realizadas pelo então prefeito da cidade, o engenheiro Pereira Passos.  

Este modelo de análise das dinâmicas populacionais é carregado de uma leitura 

econômica da realidade, posto que, segundo tal visão, a decisão do agente migratório é 

diretamente condicionada às oportunidades de se usufruir de uma vida material melhor 

ou mesmo de superar um cenário desafiador. É importante salientar que os fluxos 

migratórios não devem e nem podem ser resumidos à luz de decisões estritamente 

econômicas. No entanto, à medida em que os indivíduos experimentam uma realidade 

que os subjuga, e refletem quanto aos custos e benefícios de uma possível mudança, em 
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muitos casos decidem migrar quando os custos do movimento (a curto prazo) são 

inferiores aos benefícios esperados (a médio prazo). A história da ocupação de Bangu 

simboliza bem a situação descrita. A inauguração da fábrica significou para a Zona 

Oeste da cidade do Rio de Janeiro o estabelecimento de um novo núcleo de povoamento 

em face das mudanças abruptas que ocorriam na região central do município. 

O Rio de Janeiro era, àquela altura, a sede do poder político nacional. Neste 

momento, notamos a existência de um modelo político arquitetado para garantir a um 

núcleo restrito de brasileiros o acesso ao poder. A Primeira República brasileira é tema 

de intenso debate historiográfico com relação aos mecanismos desenvolvidos para 

afastar grupos sociais do debate político e da efetiva participação democrática 

(CARVALHO, 2005, p. 9). O processo de habitação de Bangu se insere nesta dinâmica 

política, econômica e social de caráter elitista, contextualizada à época do 

estabelecimento do modelo republicano no Brasil (SANTOS, 2012, p. 46). O Rio de 

Janeiro, a capital desta República que se queria fazer moderna, sofreu grandes 

transformações em seu espaço e sua ocupação por conta de governos que promoveram 

significativas reformas urbanas e sanitárias. Tais reformas atendiam a um projeto 

modernizador que era, naquele momento, mote do governo republicano que, por sua 

vez, intencionava aproximar o Brasil do que era tido como símbolo de progresso pelos 

países europeus.  

Analisar os acessos à cidadania e à participação política no Brasil deste contexto 

nos interessa como percurso para compreendermos as relações sociais na cidade do Rio 

de Janeiro da época e, assim, refletirmos como estas resultaram em situações de 

disputas envolvendo segmentos sociais localizados em áreas específicas da cidade. 

Defendemos, portanto, a tese de que os entreveros que serão indicados entre jogadores e 

torcedores de times do subúrbio carioca e jogadores e torcedores de times da Zona Sul 

da cidade tem forte carga de influência das heranças históricas que resultaram na 

formação destas gentes. Por esse motivo, discutiremos, brevemente, o cenário mais 

amplo da confirmação do Rio de Janeiro como capital da República e suas repercussões 

sociais. Então poderemos nos concentrar nas tensões envolvendo o subúrbio e a Zona 
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Sul33, tema de maior interesse da nossa pesquisa no que se refere à atividade pedagógica 

pensada como produto desta dissertação.  

José Murilo de Carvalho em livro que se destina à análise das disputas 

envolvendo a questão da cidadania e da participação no Brasil da Primeira República, 

nos indica que o Rio de Janeiro, à época, era a maior cidade do país com mais de 500 

mil habitantes. Como “capital política e administrativa, estava em condições de ser 

também, pelo menos em tese, o melhor terreno para o desenvolvimento da cidadania” 

(CARVALHO, 1987, p. 13). Isso porque o “comportamento político de sua população 

tinha reflexos imediatos no resto do país” (CARVALHO, 1987, p. 13). 

Endossando esta análise, Marieta Ferreira e Surama Pinto (2011) salientam que 

o fato de a cidade do Rio de Janeiro ter sediado a capital do país fez com que sua 

história política fosse confundida com a história política nacional (FERREIRA; PINTO, 

2011, p. 432). Ao refletirem sobre a historiografia relacionada ao período que aqui está 

sendo suscitado, as autoras destacam a importância dos estudos relacionados ao Rio de 

Janeiro, posto que a cidade era, “na Primeira República, um dos mais importantes 

centros urbanos, econômicos e financeiros do país, e o único município brasileiro com 

representação no Congresso (composta de 10 deputados e três senadores)" (FERREIRA; 

PINTO, 2011, p. 433). 

Reforçando esta posição norteadora da cidade do Rio de Janeiro em relação ao 

restante do país, Leonardo Pereira (2015), em capítulo do livro organizado pela 

Secretaria Municipal de Educação do Rio de Janeiro em homenagem aos quatrocentos e 

cinquenta anos da cidade, nos indica que a capital havia se transformado no “farol do 

Brasil”. O autor se referenda no trabalho de Margarida Neves que interpretou o papel da 

cidade como refletindo os ideais de “beleza, modernidade e civilização que deveriam 

servir de norte para o resto do país, convertendo-se em cenário através do qual se 

tentava projetar uma imagem cosmopolita e moderna a ser perseguida pela própria 

nação” (PEREIRA, 2015, p. 107).  

33 Julia O´Donnel (2013) indica que, nas primeiras décadas do século XX, a Zona Sul da cidade do Rio de 
Janeiro conheceu grandes transformações, diretamente relacionadas à expansão das linhas de bonde e ao 
desenvolvimento de uma concepção civilizatória que emergiu entre as elites cariocas no sentido de 
garantir seu controle sobre a faixa atlântica dos bairros que surgem naquela área da cidade (a autora se 
refere a estes bairros usando a sigla CIL – Copacabana, Ipanema e Leme, posteriormente englobando, 
também, o Leblon).   
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Embora estas tenham sido as intenções em torno da configuração da cidade do 

Rio de Janeiro como espécie de astro que influenciava aos satélites que o rodeavam, 

este processo de afirmação do cosmopolitismo e da modernidade não se confirmou 

sequer em toda a cidade, quanto menos foi capaz de irradiar-se a outras cidades e 

estados da recém-conformada República. As reformas promovidas nas áreas centrais do 

município carioca geraram transformações paradigmáticas nas vidas dos seus cidadãos. 

Por sua vez, conforme Pereira (2015) assinala, se as reformas conseguiram mudar o 

aspecto de um determinado espaço da cidade, “não chegaram a transformar a realidade 

vivida pelos muitos moradores dos subúrbios e outros bairros pobres da cidade” 

(PEREIRA, 2015, 118).  

 A primeira década da trajetória republicana brasileira foi marcada por 

transformações marcantes, tanto no âmbito econômico, quanto nas arenas política, 

social e cultural. A assinatura da Lei Áurea, ainda durante a Monarquia, representou 

simultaneamente dois impactos em termos populacionais para a capital. O primeiro foi o 

intenso movimento de população negra liberta das áreas rurais para os espaços urbanos 

da cidade, partindo tanto da própria região, quanto de outras partes do Brasil. Em 

paralelo a isso, a década de 1890 foi a que mais assinalou a vinda de imigrantes 

europeus para o Brasil, sendo o Rio de Janeiro o destino escolhido por grande parte 

destes (CARVALHO, 1987).  

O crescimento demográfico vivenciado pela capital republicana na última 

década do século XIX acarretou consequências graves sobre as condições de vida da sua 

população. “Agravaram-se muito os problemas de habitação, tanto em termos de 

quantidade quanto de qualidade. A absoluta falta de casas, especialmente para os 

pobres, foi salientada em 1892 pela Sociedade União dos Proletários e Arrendatários de 

Prédios, que a atribuía à imigração” (CARVALHO, 1987, p. 18). Além dos problemas 

habitacionais, o Rio de Janeiro continuou convivendo com problemas antigos, só que 

agora potencializados. “Os velhos problemas de abastecimento de água, de saneamento 

e de higiene viram-se agravados de maneira dramática no início da República com o 

mais violento surto de epidemias da história da cidade” (CARVALHO, 1987, p. 19).  

Tais questões coincidiram com crises epidêmicas de varíola e febre amarela, que 

juntas as já comuns malária e tuberculose, levaram ao óbito significativa parcela de 

fluminenses. José Murilo de Carvalho (1987) analisa dados que nos indicam que, desde 

1891 até 1896, apenas em 1893 os indicadores de mortalidade foram menores que 35 
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mortes a cada mil pessoas, sendo 1891 o ano mais calamitoso dado que faleceram 

pessoas na proporção de 52 para cada mil habitantes. “A cidade tornara-se, sobretudo no 

verão, um lugar perigoso para viver, tanto para nacionais quanto para estrangeiros” 

(CARVALHO, 1987, p. 19). 

O cenário na cidade do Rio de Janeiro no período pode ser caracterizado como 

sendo de grande tensão, uma vez que o crescimento demográfico da capital acarretou 

impactos severos para a vida dos seus habitantes. Esse cenário resultou em intensas 

agitações políticas, e essas agitações que ocorriam na capital passaram a representar 

graves transtornos à consolidação da República devido ao seu poder de ressonância para 

os demais estados brasileiros. O presidente Campos Sales (1898-1902), reconhecendo 

tal situação, articulou com as oligarquias um arranjo de poder em que elas se vissem 

garantidas em seus poderes locais e, em contrapartida, sedimentassem a governabilidade 

do poder federal. O próprio presidente resumiu seu projeto ao defender que a partir dos 

estados é “que se governa a República, por cima das multidões que tumultuam, 

agitadas, nas ruas da capital da União. A política dos estados [...] é a política nacional” 

(CARVALHO, 1987, p. 33). 

Neste ponto se faz evidente o projeto republicano de usurpar do povo a sua 

participação no regime que se propagandeou popular e participativo quando da sua 

inauguração. Reforçamos esta questão quando notamos que, no caso da capital da 

República, o chamado Distrito Federal teria seu prefeito nomeado diretamente pelo 

Presidente da República com aprovação do Senado Federal. Carvalho nos indica que a 

nomeação era feita à revelia dos gostos populares e, em muitos casos, sem qualquer 

experiência prévia em cargos de administração pública. Os nomeados para tal cargo 

eram, comumente, detentores de saberes técnicos que poderiam ser explorados em sua 

função, o que significa que apenas aqueles entendidos pelo presidente da República 

como sendo dotados de conhecimentos úteis ao seu cargo poderiam ser recomendados. 

Dos seis primeiros prefeitos do Distrito Federal, quatro foram médicos, um engenheiro 

militar e outro advogado (CARVALHO, 1987, p. 35).  

Tal situação de afastamento entre a esfera política e a participação popular 

reconheceu maior acirramento quando a capital federal embarcou de vez no espírito da 

belle-époque europeia. A França, mais precisamente Paris, ao longo da segunda metade 

do século XIX, convertera-se no símbolo da modernidade tão expectada por uma 

República que se fundou em torno dos ideais de progresso positivistas. Leonardo 
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Pereira (2015), ao produzir um estudo sobre as expressões de literatos e romancistas 

brasileiros do início do século XX sobre o Rio de Janeiro da época, percebeu que 

autores como Arthur Azevedo, Olavo Bilac e Coelho Netto indicavam em suas obras 

ficcionais, ao mesmo tempo, duras críticas às condições de vida da capital naquele 

momento e expressões que assinalavam um relativo apoio ao processo de reformas 

urbanas implementadas sob inspiração dos ares franceses (PEREIRA, 2015, p. 112). 

Segundo o autor, as reformas tinham a pretensão de não só “atenuar as condições de 

insalubridade decorrentes do grande crescimento urbano da cidade” como também 

aproximar seu espaço físico “daquele das grandes capitais europeias” (PEREIRA, 2015, 

p. 112). 

As obras ganharam força no governo de Rodrigues Alves (1902-1906), sob a 

tutela do engenheiro-prefeito Pereira Passos (1902-1906). A reforma de Paris, projetada 

pelo barão de Haussman, serviu como modelo para o conjunto de intervenções sobre o 

espaço urbano realizadas no início do século XX no Rio de Janeiro. Alargamento e 

construção de avenidas, criação de jardins, construção de bondes, estabelecimento de 

um novo porto e investimentos em pesquisas de ordem sanitária e higienista foram 

algumas das medidas empreendidas neste plano de intervenções (PEREIRA, 2015). No 

entanto, como percebemos até aqui, as camadas populares, pretas e pobres, não era tema 

de grande preocupação do Estado. Para a efetivação do plano de intervenções, foi 

desferido um movimento de expropriações e expulsões que ficou conhecido como o 

bota-abaixo de Pereira Passos. 

Tais expulsões, agressivas, violentas e desacompanhadas de algum plano de 

amparo à população menos favorecida, fez com que a população se movimentasse rumo 

a outros espaços da cidade. Encostas de morros e áreas suburbanas foram a solução 

encontrada pelas pessoas que perderam seus espaços de habitação. O Rio de Janeiro da 

belle-époque encarava o Rio de Janeiro dos pretos e pobres com descaso e, conforme 

atestado por Carvalho (1987), com vergonha (CARVALHO, 1987, p. 41).   

Maurício Abreu (2003) destaca, em relação aos interesses fomentadores desse 

movimento de intervenção sobre o espaço da cidade do Rio de Janeiro, que houve a 

satisfação dos desejos do capital internacional bem como de setores das elites cariocas. 

Os primeiros se beneficiaram pela abertura de espaços para a injeção de elevadas cifras 

na forma de empréstimos para o custeio das obras. Enquanto as elites cariocas 

garantiram a valorização do “do solo urbano em diversos pontos da cidade (em especial 
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no Centro e na Zona Sul, as áreas mais beneficiadas), propiciando aos proprietários dos 

imóveis aí localizados a extração de rendas extraordinárias” (ABREU, 2003, p. 223).  

O mesmo autor aponta que as elites cariocas também se valeram das reformas 

empreendidas devido ao estímulo que estas proporcionaram à indústria da construção 

civil, tornando-a “fração das mais importantes da acumulação de capital, posição que 

ainda detém na atualidade” (ABREU, 2003, p. 224). Além desse fator, as reformas 

produziram melhoramentos da circulação interna e externa na cidade, “favorecendo os 

mais diversos setores da economia, como também o custo da produção, estimulando o 

processo de formação/acumulação do capital industrial na cidade” (ABREU, 2003, p. 

224).  

A construção do novo porto do Rio de Janeiro e a abertura e alargamento de 

eixos viários internos resultaram na “agilização de todo o processo de 

importação/exportação de mercadorias” bem como “solucionaram o problema logístico 

do controle da área central” (ABREU, 2003, p. 223). Tais melhoramentos geraram 

custos sociais, posto que resultaram no desmonte de quarteirões inteiros aonde residia 

grande parte da população operária, além do fim de atividades vinculadas ao transporte 

de mercadorias que, “se oneravam os custos da circulação, davam também ocupação 

remunerada a numerosa força de trabalho (carroceiros, remadores, etc.)” (ABREU, 

2003, p. 223).  

 Nei Santos (2012) ao discutir sobre esse movimento de reformas da cidade do 

Rio de Janeiro do início do século XX, indicou que vivíamos à época um embate entre a 

modernidade e a tradição. Os valores da nova ordem mundial que desembarcavam no 

país – modernização, embelezamento do espaço público, europeização dos costumes – 

conviviam, todavia, com as práticas populares, que tornavam a rua um local de disputa 

simbólica entre a modernidade, que se instaurava requisitando o novo, e as culturas 

locais, tradicionais e populares, que insistiam em permanecer (SANTOS, 2012, p. 26).  

Segundo Santos (2012), parte considerável dos habitantes não estava satisfeita 

com as políticas de reformas urbanas e higienistas. Leonardo Pereira (2015) corrobora 

com esta tese, por apresentar o caráter limitado das referidas políticas. De acordo com o 

autor, a Reforma Pereira Passos não trouxe melhoramentos para as áreas periféricas, 

pobres e suburbanas (PEREIRA, 2015). 
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Tais reformas almejavam romper com alguns paradoxos fluminenses, como a 

projeção de uma República símbolo de modernidade ao mesmo tempo em que eram 

latentes as heranças históricas de séculos de escravidão e de uma sociedade que 

condenava o trabalho braçal como inferior. Conforme Santos (2012) comenta,  

 

dada a sua posição política e simbólica, a capital federal tornou-se, durante 
muito tempo, uma caixa de ressonância, disseminando pelo país as ideias e 
símbolos relacionados à modernidade, inclusive aquilo que se refere à prática 
esportiva (SANTOS, 2012, p. 26).  

 

 Tal era a representação da capital federal em relação aos projetos 

modernizadores republicanos, que as reformas urbanas foram planejadas para a 

execução de uma redefinição dos espaços da cidade, assumindo uma clara perspectiva 

segregacionista, destacando grupos sociais a partir de critérios sociais, econômicos e 

culturais. Segundo Santos (2012), assim era a projeção do Rio de Janeiro neste contexto 

que serviria como uma “vitrine que a capital deveria representar para as demais cidades 

e para o interior” (SANTOS, 2012, p. 27). 

Tudo o que representava o oposto do ideal de modernidade da República deveria 

ser escondido. Por isso, as remoções da população pobre de suas habitações no centro 

por meio de um discurso científico sanitarista, deslocando estes indesejáveis para 

regiões suburbanas por meio da construção de "casas populares" em locais 

"apropriadamente afastados" (SANTOS, 2012, p. 28). Em meio a esta política de 

remoções das áreas centrais da capital, o subúrbio se tornou uma opção viável em 

virtude das desafiadoras condições de habitação nos arrabaldes do centro, bem como 

por conta das linhas de trem da Central do Brasil que ofereciam o transporte necessário 

para conectar os lugares de residências com as áreas de trabalho e dos preços dos 

terrenos que eram mais próximos dos baixos salários recebidos pelos operários. Soma-

se a essas condições, a instalação de muitas fábricas nos subúrbios da cidade.  

Marcelo Abreu (2003) assinala que a reforma Pereira Passos acirrou a questão 

em torno da habitação popular na cidade do Rio de Janeiro, produzindo a abertura dos 

subúrbios ao proletariado. A inauguração de três outras ferrovias – Leopoldina, Rio 

D’Ouro e Melhoramentos do Brasil (além da Central do Brasil) – gerou condições para 

que o movimento rumo aos subúrbios se efetivasse. Assim, ao passo que empresas e 

camadas populares se deslocaram aos subúrbios, Abreu (2003) que “atraídos pela 
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perspectiva de lucros fartos e rápidos, diversos bancos e companhias nacionais e 

estrangeiros logo adquiriram grandes glebas de terra, convertendo-as em lotes à medida 

que as ferrovias iam sendo inauguradas ou melhoravam o seu tráfego suburbano” 

(ABREU, 2003, p. 226). O aumento da oferta de lotes de terra mediante a investida do 

capital rumo aos subúrbios produziu uma queda relativa do preço da habitação, que 

viabilizou, para muitos e antes mesmo da Reforma Passos, a moradia fora da área 

central. 

 É no correr deste rumo de ocupação dos subúrbios, a partir da instalação de 

fábricas, que nossas atenções se voltam, em definitivo, para a Companhia Progresso 

Industrial do Brasil. Sua localização se destaca em relação às demais fábricas criadas na 

época, posto que a região da Zona Oeste do Rio de Janeiro era ainda uma área rural. 

Santos (2012) identifica esta opção como “uma variante ao padrão desenhado por um 

surto eminentemente urbano”. Ainda de acordo com o autor,  

 

ao instalar uma fábrica em plena área rural, mesmo sendo essa região no 
Distrito Federal, a Companhia Progresso Industrial do Brasil levava o 
desenvolvimento e a modernização a um espaço ainda caracterizado pelo 
modo de vida das fazendas (SANTOS, 2012, p. 41).  

 

A diferença marcante da Fábrica Bangu em relação às outras fábricas está ligada 

diretamente ao espaço geográfico que a companhia ocupou na capital brasileira, e isto 

foi algo que influenciou decisivamente na organização do seu espaço fabril. Dois foram 

os fatores determinantes para a instalação da fábrica em Bangu: a estrada de ferro 

Central do Brasil, tornando possível o deslocamento de Bangu ao centro em uma 

viagem de uma hora de duração (próximo do que ocorria com quem se dirigia para o 

centro a partir da Gávea ou da Tijuca através dos bondes), e a abundância de água na 

região que serviu ao abastecimento da população, além de ser importante para o 

cumprimento de quatro etapas do processo fabril de produção têxtil (branqueamento, 

tinturaria, estamparia, resfriamento das máquinas e conservação da temperatura). O 

isolamento da região intensificou a relação de dependência da população que se instalou 

na região para com a fábrica.  

 

A direção da Companhia demonstrava claramente sua pretensão; por um 
lado, exercer um controle efetivo sobre as condições naturais de produção de 
sua propriedade fabril e, por outro, fomentar um mercado de força de 
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trabalho ao redor da fábrica, através do uso de suas terras por rendeiros e 
parceiros (SANTOS, 2012, p. 48). 

 

 A fábrica, portanto, não se preocupava somente com o andamento do processo 

produtivo. A sua direção viu a necessidade de gerar condições de existência para as 

pessoas que migraram para a região. Não bastava ter o controle sobre os mananciais de 

água ou sobre o know-how produtivo, era imprescindível garantir o fornecimento da 

força de trabalho necessária à fábrica. Essas informações nos ajudam a compreender 

algumas características dos tratos da Companhia Progresso Industrial do Brasil em 

relação aos seus funcionários. Foram feitos substanciais investimentos da fábrica no 

desenvolvimento de uma infraestrutura do núcleo urbano-fabril.  

Santos (2012) indica que as fábricas instaladas no Brasil do início do século XX 

tinham a Inglaterra enquanto principal espelho. Neste sentido, o desenvolvimento de 

uma infraestrutura por parte da fábrica dando condições de vida aos operários é um 

traço característico da industrialização britânica. É importante se destacar que tal 

modelo não se limitou à experiência da fábrica instalada na Zona Oeste da cidade, tendo 

sido o subúrbio carioca traçado por empresas que se valeram da criação de vilas 

operárias para garantir o acesso da sua força de trabalho a espaços de residência. 

Adriana Freitas (2005), ao analisar a criação da vila operária pela Companhia Progresso 

Industrial do Brasil, indica que havia na própria dinâmica de ocupação da vila bem 

como do projeto de construção das casas, uma diferenciação em torno das funções 

desempenhadas pelos operários. Ainda assim, a criação da vila operária em anexo à 

fábrica contribuiu para “o desenvolvimento de uma identidade local: o estilo de 

moradia, o emprego para os demais familiares, creche e colégio para os filhos, 

assistência médica, igreja e clube” (SANTOS, 2012, 19).  

Nei Santos (2012), à luz das informações colhidas por Gracilda Silva (1985), nos 

informa que em 1895 a região contava com cerca de mil habitantes, sendo grande o 

número de estrangeiros, contabilizando “cinquenta famílias italianas, cinquenta 

portuguesas, dez inglesas e dez de outras nacionalidades. O restante da população era 

composto por escravos libertos e brasileiros vindos de outras regiões do Brasil, 

principalmente da área rural” (SANTOS, 2012, p. 46).  

Estes, direta ou indiretamente, se viram motivados a viver no bairro por conta da 

dinamização lá ocorrida a partir da fundação da Fábrica e do mercado de serviços que se 
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criou em torno de seus operários. Há de se pensar que não era unicamente a fábrica 

Bangu a responsável pelas condições de retenção dessa população, no entanto, tratando-

se de nosso objeto de análise particular, nos interessamos em explorar como a instalação 

da fábrica impactou na dinâmica da vida cotidiano do bairro. Em 1900, a população do 

bairro já havia aumentado em cerca de 300% e, nesse mesmo ano, foi criada a 

“Cooperativa do Bangu, um enorme barracão onde funcionava um armazém, em que os 

trabalhadores poderiam fazer suas compras e serem descontados em folha de 

pagamento” (SANTOS, 2012, p. 46).  

No dia 17 de abril de 1904 ocorreu a fundação do Bangu Athletic Club, a partir 

de uma iniciativa orquestrada por técnicos ingleses que vieram para o Rio de Janeiro 

para o estabelecimento da fábrica de tecidos. Segundo o historiador João Malaia (2010), 

desde a sua fundação, o Bangu A.C. já indicava sua aproximação com as camadas 

populares haja vista os baixos valores exigidos para a filiação dos novos sócios34. É 

significativo destacar que a criação do Bangu A.C. foi fruto de demandas organizadas 

pelos operários da fábrica (MALAIA, 2010). O clube de futebol serviu como espaço de 

lazer e convivências instalado em meio ao complexo fabril, distanciando tal espaço da 

função única de produção de riquezas e de ambientação das tensões de classe que se 

impetram em meios de produção.   

Em artigo produzido sobre a criação do Bangu A.C., Nei Santos (2013) nos 

remete à ata de fundação do clube, indicando que “o secretário ficou incumbido de 

divulgar a criação da agremiação, tanto em jornais do bairro como também entre os 

operários da fábrica, convidando os rapazes a entrar como sócio” (SANTOS, 2013, p. 

3). Nos interessa em particular este ponto para traçarmos a relevância desta postura do 

Bangu. Isso porque os primeiros clubes de futebol da cidade, localizados na Zona Sul e 

integrados pelas elites da capital fluminense, se esforçavam em criar barreiras de ordem 

social e econômica para o acesso em suas fileiras. Enquanto "no Bangu, até pelo 

isolamento geográfico do bairro, chefes, empregados e até trabalhadores de outras 

nacionalidades integravam o time" (SANTOS, 2013, p. 13). 

Assim, nos parece coerente identificar a gestação de uma identidade operária e 

suburbana em torno do Bangu A.C., levando em conta sua fundação, a facilidade da 

34 Malaia (2010) nos indica que os valores para a associação ao Bangu A.C. eram de 2$000 de joia (termo 
usado para a efetivação da adesão) e 1$000 de mensalidade, o que representava cerca de 1% do salário 
dos operários do setor de fiação da fábrica.  
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adesão pelos operários e a possibilidade de estes se envolverem com o clube, seja por 

atuarem como atletas ou por participarem enquanto torcedores. Com relação às 

identidades criadas em torno dos clubes de futebol, Richard Giulianotti (2010) defende 

que “o processo de construção de um ‘significado’ ou de uma ‘identidade’ de alguma 

coisa depende de dois princípios: semântica (estabelecer o que alguma coisa é em si 

mesma) e sintaxe (estabelecer o que ela não é)” (GIULIANOTTI, 2010, p. 25). Neste 

sentido, o autor defende que “clubes de futebol estabelecem identidades culturais por 

meio da rivalidade e da oposição” (GIULIANOTTI, 2010, p. 26). Ao propor exemplos 

para validar seu argumento, Giulianotti (2010) aborda distintos casos na América do Sul 

como as disputas envolvendo times de bairros distintos (Montevidéu – Cerro x Rampla 

Juniors; Buenos Aires – Independiente x Racing Club), como também disputas de 

classe, enquadrando o caso que estamos enfocando de times que passaram a serem 

identificados como operários – Bangu A.C. – em oposição àqueles que refletem as 

imagens das elites – times amadores da Zona Sul da cidade do Rio de Janeiro como o 

Fluminense F.C., o C.R. Flamengo, dentre outros (GIULIANOTTI, 2010, p. 26).  

A participação do Bangu A.C. no principal campeonato organizado à época pela 

Liga Metropolitana de Sports Athleticos (LMSA) nos permite identificar de forma ainda 

mais evidente a relação entre time de futebol e fábrica, reforçando a referida identidade 

operária/fabril em torno do Bangu A.C.. Isso porque os custos para o time se tornar 

membro da Liga e participar dos seus campeonatos eram elevados, sendo arcados pelos 

recursos da fábrica, além de ser a financiadora dos uniformes e responsável por ceder os 

terrenos para a construção do campo como também da sede social do clube (exigências 

da LMSA). Além disso, a Fábrica oferecia garantia de emprego para os operários mais 

habilidosos, buscando através destes garantir bons resultados nos campeonatos e assim 

tornar mais conhecida a sua marca – além de almejar as compensações financeiras que 

acompanham os títulos conquistados (SANTOS, 2013). Nei Santos nos apresenta, em 

meio a este cenário, a figura do operário-jogador: 

 

com isso, ganhava destaque com o Bangu a figura do operário-jogador: o 
trabalhador que se destacava menos por tarefas laborais e mais por suas 
habilidades esportivas. Isso justificava uma série de privilégios: dispensa da 
exigência de frequência no trabalho em horários de treino e jogos, além de 
colocação em um posto mais leve (SANTOS, 2012, p.13). 
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No entanto, ainda que no início do século XX verifiquemos a fundação de outras 

agremiações esportivas localizadas no subúrbio (Andarahy A.C. em 1909, Mavílis F.C. 

em 1914, Olaria A.C. em 1915), a LMSA era uma associação conduzida de acordo com 

os interesses das elites fluminenses e, portanto, refletia seus ideais elitistas. Neste 

sentido, houve iniciativas por parte dos dirigentes da LMSA para garantir o 

favorecimento dos interesses dos clubes da Zona Sul da cidade. Para ilustrar esta 

situação, em 1915 foi proposto um projeto que dividiria o campeonato organizado pela 

LMSA em três séries distintas. Estas seriam divididas de forma a inviabilizar a 

participação de clubes de diferentes classes sociais em uma mesma série (SANTOS, 

2012, p. 15). Este não foi um caso isolado. Em vários momentos as decisões da LMSA 

foram favoráveis a tais acepções segregacionistas.  

Essas tensões envolvendo LMSA, times de futebol da Zona Sul e times de 

futebol suburbanos transcenderam os campos de futebol e alcançaram as páginas dos 

jornais cariocas do início do século XX. Em artigo voltado a analisar como os 

periódicos suburbanos e os jornais de grande circulação reportavam os jogos de futebol 

e as questões envolvendo os jogadores e torcedores suburbanos, Nei Santos e Victor 

Melo (2014) apontam que os periódicos suburbanos se empenharam em advogar os 

interesses dos moradores destes bairros, contestando em alguns casos os relatos 

expressos na grande imprensa. Enquanto os jornais de grande circulação comumente 

contribuíram, em suas reportagens para a construção/consolidação de estereótipos 

acerca do ser suburbano.  

As reportagens que estes autores localizaram a partir de suas pesquisas foram 

transportadas por nós aos alunos que participaram da atividade pedagógica que 

analisaremos no próximo subitem deste capítulo. Inclusive, apresentaremos duas dessas 

reportagens e algumas reflexões realizadas por estes autores com o intuito de 

consolidarmos a discussão sobre as tensões no campo esportivo como reflexo das 

disputas sociais naquela época latentes. 

A primeira é uma reportagem sobre conflitos que ocorreram em uma partida 

envolvendo os times do Bangu A.C. e do S. Christovão – ambos times com perfil 

popular. O jornal carioca Correio da Manhã – veículo da grande imprensa – retratou um 

tumulto ocorrido entre os jogadores dos dois clubes da seguinte forma: 

 

106 
 



Ainda hontem no campo do Bangu A. C., por occasião do encontro dos teams 
locaes com os do S. Christovão, registraram-se factos que são tão indignos, 
que mais mereciam ser lamentados numa secção policial. Faltando 22 
minutos para terminar o encontro Patrich perdendo a pelota para Hugo 
aggride este jogador no que é repellido.  

Estabeleceu-se o tumulto, que teve como conseqüência a invasão do campo, 
novas aggressões, pauladas, revolvers e navalhas em scena e.. suspensão do 
jogo!  

Não sabemos ainda quaes os culpados de tamanha falta de educação: se os 
desordeiros da Favella ou se os agressores do Morro Pinto. Francamente, srs. 
Sportmen. Isto nunca foi football! Acabemos com estas scenas lamentáveis, 
antes que a policia prepare um logar seguro para serem trancafiados os 
desordeiros que se querem impingir como sportmen! (CORREIO DA 
MANHÃ, 1919, p. 8 apud MELO; SANTOS, 2014) 

 

Desperta a nossa atenção o tom assumido pela reportagem, retratando os eventos 

como sendo característicos dos jogadores e torcedores dos times suburbanos na grande 

imprensa. Os envolvidos são retratados como sujeitos selvagens, sem pudores, 

incivilizados. A notícia evidencia um clamor, transparecendo que tais ocasiões não eram 

esporádicas e tornando implícitos que os atos destes jogadores não eram dignos do 

comportamento de esportistas praticantes do futebol. A própria expressão “Sporstmen” 

para fazer referência aos jogadores de futebol já denota uma distância entre o padrão 

imaginado para os jogadores de futebol em relação ao comportamento daqueles que 

envolveram-se no referido conflito. 

O Correio da Manhã foi um jornal carioca com edições diárias, fundado em 15 

de junho de 1901, por Edmundo Bittencourt, e extinto em 8 de julho de 1974. De acordo 

com Carlos Eduardo Leal, autor do verbete publicado no Dicionário Histórico e 

Biográfico Brasileiro do Centro de Pesquisa e Documentação de História 

Contemporânea do Brasil (CPDOC), o Correio da Manhã “foi durante grande parte de 

sua existência um dos principais órgãos da imprensa brasileira, tendo-se sempre 

destacado como um ‘jornal de opinião’”35. Por isso tivemos o interesse de destacar esta 

reportagem, posto que trata-se da cobertura de um jogo entre times de futebol do 

subúrbio carioca à luz de um veículo de comunicação de grande imprensa, reproduzindo 

imagens estereotipadas sobre aqueles times, jogadores e torcedores.  

Um outro relato reforça esta percepção. Desta vez o jogo envolveu o time do 

Bangu e o time do Fluminense, representações antagônicas dos conteúdos sociais 

35 Disponível em http://www.fgv.br/cpdoc/acervo/dicionarios/verbete-tematico/correio-da-manha. Acesso 
em 13/05/2018.  
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típicos da época, e os incidentes dentro e fora de campo foram descritos desta maneira 

pelo jornal O Imparcial:  

 

No longínquo campo do Bangu A. C., realizou-se, ontem, o embate entre os 
teams desse club e os do sympathico Fluminense F. C. O querido club da rua 
Guanabara conseguiu, ontem, brilhantemente, coisa que, o anno passado, não 
succedia com os teams que demandavam aquelle campo, derrotar o valoroso 
Bangú.[...]  Como referee actuou o Sr. A. Almeida cuja actuação desgostou 
os partidários do club local, os quais tentaram aggredil-o.  

O jogo desenvolvido pelo team local foi violento como sempre, tendo sahido 
machucados os players Lais e Emmanuel do Fluminense. A liga precisa, 
quanto antes, tomar séria providencia para que não tenhamos muito em breve 
de ver aleijados em nossos campos, pelos jogadores “vallentes”, aquelles que 
procuram no football um divertimento.  

Das vítimas de hontem em campo, Emmanuel foi quem mais soffreu, tendo 
se recolhido à residência de seus progenitores, onde está em tratamento, com 
um dos braços desarticulado.  

Ao deixar a estação de Bangú o trem especial do Fluminense no qual vinham 
muitas famílias, foi apedrejado por um grupo de desordeiros. Felizmente a 
não serem as vidraças quebradas não se verificou nenhum desastre pessoal. 
Coisas do Football (O IMPARCIAL, 1917, p.8 apud MELO; SANTOS, 
2014).  

 

A crônica apresenta o Fluminense como “o querido club da rua Guanabara” 

tendo que ir ao “longínquo” campo do Bangu para disputar o match. Interessa-nos 

pensar o referencial para o uso do adjetivo denotando a distância do campo de futebol 

do Bangu A.C.. Na ótica de um jornal que também representava um veículo de 

comunicação da grande imprensa, a referência adotada foi a Zona Sul, de onde se 

deslocaram os jogadores e torcedores do Fluminense para acompanharem seu “querido 

clube” na partida contra os donos da casa. Então, a reportagem volta-se a analisar o 

comportamento dos atletas e aficionados banguenses. Em breves linhas os jogadores do 

Bangu A.C. são descritos como sendo sempre violentos e há uma queixa do cronista em 

relação à Liga não coibir este tipo de comportamento que não condiria com o que se 

esperava de um footballer. É digno de nota que não são apenas os jogadores do Bangu 

A.C. descritos como violentos. Na saída do trem especial para os jogadores do 

Fluminense e seus torcedores e familiares, um “grupo de desordeiros” apedrejou o 

vagão ferroviário.    

Exemplos, como o jogo entre o Bangu e o Fluminense, em junho de 1917, 

desvelam os estereótipos usados por alguns cronistas da grande imprensa, que não 

enxergavam, entre os sócios dessas agremiações fabris, o refinamento da sociedade 
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carioca que anteriormente era característico do jogo de futebol. Por outro lado, jornais e 

periódicos produzidos nas áreas suburbanas, mesmo com uma circulação reduzida em 

comparação aos jornais da grande imprensa, produziam outros olhares sobre os eventos 

esportivos envolvendo as equipes fabris e as das elites (MELO; SANTOS, 2014).  

O Bangú-jornal, fundado em julho de 2018, assumiu como responsabilidade 

"defender os interesses locais, com sinceridade sem paixão de espécie alguma (...) 

reflectir com imparcialidade, todas as manifestações do seu grande publico (...) [sendo 

um] legítimo representante ante as administrações publicas" (Vida Sportiva, 1918a, p.3). 

O tipo de atuação do Bangú-jornal pode ser entendido quando a Liga Metropolitana de 

Desportos Terrestres (antiga LMSA) proibiu jogos no campo do Bangu devido, segundo 

o ofício, às constantes atitudes violentas da torcida suburbana. Nei Santos (2014), ao 

nos apresentar esta querela, indica que a atuação dos cronistas do Bangu-jornal foi de 

ataque à decisão e também à “falta de atitude dos diretores do Bangu que, de acordo 

com a visão do periódico, reforçariam futuras práticas da Liga no sentido de neutralizar 

as agremiações do subúrbio” (MELO; SANTOS, 2014, p. 205). 

 

Vae ter um desfecho deveras desastroso para a Liga Metropolitana, a 
interessante questão que se prende a injusta medida pela qual foi o campo do 
nosso valoroso club arbitrariamente interditado, causando esse facto enormes 
prejuízos materiais, além da afronta recebida em relatório apaixonado pelos 
dignos membros da directoria do club (BANGÚ-JORNAL, VIDA 
SPORTIVA, 1918a, p. 3 apud MELO; SANTOS, 2014). 

 

Um outro episódio nos interessa comentar para indicar os encaminhamentos 

produzidos pela imprensa suburbana que denotam os elos que emergiram a partir da 

ocupação dos subúrbios e da criação dos clubes de fábricas. Neste caso, um jogador do 

Flamengo agrediu um jogador do Bangu durante uma partida. Ao retratar o lance, o 

Bangú-jornal se valeu do ocorrido para dar uma resposta às matérias dos jornais de 

grande circulação que condenavam os jogadores operários como sendo violentos e não 

civilizados. A violência partiu do jogador do clube composto por “gente fina”, conforme 

exposto pelo cronista do periódico, não pelo clube dos operários. O mesmo ainda 

acrescentou que o comportamento do jogador do Flamengo “em nada poderá abonar os 

foros de boa reputação que até aqui tem sido a principal característica d´aquele club” 

(BANGÚ-JORNAL, VIDA SPORTIVA, 1918c, p. 3 apud MELO; SANTOS, 2014). 
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Portanto, compreendemos que o caráter proletário do Bangu A.C. foi decisivo 

para a construção de estereótipos negativos a respeito do clube, seus torcedores e 

jogadores, por parte da grande imprensa e dos setores sociais mais abastados do Rio de 

Janeiro do início do século XX. Ao mesmo tempo, detectamos que esta imagem 

construída fez com que os moradores do bairro e torcedores do time realçassem sua 

identificação, desenvolvessem laços de sociabilidade mais fortes, compartilhando da 

experiência de torcer e/ou resistir aos impulsos segregacionistas das elites. O que nos 

leva a recuperar as questões despertadas pelas projetos modernizadores e elitistas de 

reformas urbanas a partir de intervenções do Estado sobre os espaços centrais da 

cidades, atestando que as pessoas que foram prejudicadas por esses movimentos 

históricos acentuaram sua noção de pertencimento à medida que configuraram 

identidades locais em torno de espaço como a fábrica Bangu e o Bangu A.C.. 

Pierre Mayol (2012), ao falar sobre os bairros, comenta como eles interferem, 

condicionam e ajudam a produzir um estilo de vida. Para o autor, trata-se de “uma arte 

de conviver com parceiros (vizinhos, comerciantes) que estão ligados a você pelo fato 

concreto, mas essencial, da proximidade e da repetição” (MAYOL apud SANTOS, 

2012, p. 18). Esta arte de convivência produz significações comuns que auxiliam no 

desenvolvimento de identidades locais, frutos tanto de construções individuais quanto 

coletivas. As relações sociais compartilhadas geram uma “sensação de pertencer a uma 

localidade e um mesmo cotidiano, um clima de cumplicidade com a vizinhança" 

(SANTOS, 2012, p. 18). Assim, ao investigarmos as convivências estartadas no bairro 

analisado em decorrência do contexto histórico de interferências políticas sobre o 

espaço urbano do Rio de Janeiro, associadas a criação de espaços que proporcionaram o 

desenvolvimento elos de pertencimento, conseguimos refletir a respeito das identidades 

locais construídas e das tensões sociais entre comunidades que comungavam de 

referenciais e laços antagônicos.  

Buscamos com essa análise do processo histórico de ocupação e formação do 

bairro Bangu, estabelecer uma espécie de caderno de estudos para os professores que, 

porventura, se interessem em colocar em prática a atividade pedagógica que produzimos 

como produto de nossa pesquisa e que será apresentada a partir do próximo subitem. 

Neste sentido, iremos defender que a gestação de identidades locais em Bangu 

encontrou grande força à medida em que o clube de futebol Bangu, criado e gerido 

dentro da fábrica, passou a participar do desenvolvimento de um ethos suburbano em 
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choque com os clubes das elites que viviam na Zona Sul da cidade. E que tal ethos pode 

ser explorado, hoje em dia, pelo professor nas aulas de História sobre a Primeira 

República brasileira e as tensões sociais que se estabeleceram na sua capital, o Rio de 

Janeiro. 

É importante destacar que a escolha de Bangu como escopo de nossa pesquisa e 

como local de empreendimento da atividade pedagógica, não se deu somente por conta 

de estar trabalhando com alunos deste bairro em especial. Propomos que os ganhos e 

potencialidades pedagógicas de se discutir a constituição de identidades locais em torno 

de clubes de futebol, instalações fabris ou quaisquer outros espaços e/ou patrimônios, 

ultrapassam a questão banguense e oferecem-nos possibilidades diversas de abordagens 

e aplicações a serem levadas à prática através de atividades com estrutura semelhante à 

proposta em seguida, podendo ser desenvolvidas por professores em diferentes 

localidades. Nosso objetivo é ajudar a pensar essas possibilidades a partir do roteiro que 

estabelecemos e colocamos em prática em nosso caso. 

3.2. O andamento da atividade 

 “Bangu: um bairro, uma fábrica e um clube”. A proposta de atividade 

pedagógica recebeu esse título, pois nossa pretensão foi justamente articular uma 

construção coletiva com os alunos a respeito da história do bairro a partir primeiro da 

fábrica e, então, do clube. A intenção de tratar do bairro em que a escola se localiza e, 

por conseguinte, os alunos habitam (incluindo seus arredores), é instigar nos alunos uma 

série de questões a nível de pertencimento para, a seguir, propor uma correlação com o 

conteúdo tradicional ao qual eles são apresentados.  

 Neste caso em particular, foi interessante indicarmos duas instituições locais que 

contribuíram decisivamente para a ocupação da área e a consequente formação do 

bairro: a Companhia Progresso Industrial do Brasil e o Bangu Athletic Club. Como 

procuramos demonstrar no texto de apoio, os diálogos com os alunos em um primeiro 

instante foram desenrolados para estabelecer certas referências que muitos não tinham a 

priori. Por exemplo, o ano de fundação da fábrica em interface com o contexto histórico 

mais amplo da época. Muitos alunos que participaram da atividade sabiam que a fábrica 

havia sido relevante para a fundação do bairro, no entanto, não tinham a noção exata a 

respeito do momento em que ela foi colocada em operação e como isso dialoga 

fortemente com parte significativa do conteúdo escolar estudado em sua série, uma vez 
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que eles estudam nesta série – de acordo com o currículo adotado pelo Sistema de 

Ensino em questão – a respeito da vinda de trabalhadores imigrantes enquanto operários 

das indústrias fundadas no início do século XX, por exemplo.  

 Interessa-nos, neste capítulo, justamente refletir e aplicar sobre as 

potencialidades pedagógicas do uso da História do Futebol em comunhão com a 

História Local para a efetivação do processo de ensino e aprendizagem de conteúdos 

curriculares tradicionais. Para tanto, iremos analisar cada etapa da atividade pedagógica 

(ver anexo I), buscando destacar as impressões e participações dos alunos, além de 

discutirmos sobre a culminância desta com a exposição organizada coletivamente 

envolvendo professores e alunos. 

 A adesão dos alunos foi, de fato, significativa. Dos sessenta e cinco alunos da 

turma, uma média de cinquenta alunos participaram das duas primeiras etapas da 

atividade. Desde o início do ano, quando ficaram sabendo que haveria uma atividade 

sobre a História de seu bairro, os alunos já haviam dado sinais de mobilização, 

buscando saber como e quando aconteceria a atividade de História. No entanto, essa 

maciça participação nos levou a adaptar o andamento das etapas. A princípio, não 

projetamos organizar a turma em grupos, porém, para viabilizar a discussão e o acesso 

dos alunos às fontes históricas que destacamos, nos vimos obrigados a realizar essa 

divisão.  

Foram formados grupos de até seis alunos, que se dividiram em funções para o 

desempenho das atividades propostas ao final de cada etapa. A terceira e última etapa 

teve uma outra adequação, pois foi o momento de reunirmos os objetos de memória e as 

entrevistas feitas pelos alunos e por nós compiladas para desenvolvermos as ideias para 

a exposição. Neste caso, convidamos os grupos a se organizarem e desenvolverem suas 

ideias que foram transmitidas por dois alunos representantes no encontro do 

contraturno.   

Já começamos a investir sobre o cenário geral no qual a atividade pedagógica foi 

desenvolvida. Agora iremos destacar o andamento de cada etapa rumo à culminância 

com a exposição aberta à comunidade.  

3. 2. 1. Primeira etapa 
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A primeira etapa da atividade pedagógica ocorreu no dia 5 de março de 2018. 

Nosso encontro foi programado para ter início às 14 horas com duração máxima de uma 

hora e trinta minutos. Nesta oportunidade, fomos surpreendidos com a citada adesão dos 

alunos, muitos fizeram ajustes na sua rotina para participarem da atividade. Apenas para 

ilustrar, no período da tarde a escola oferece aulas preparatórias para concursos 

vestibulares e militares. Por questão de confluência de horários, quatro alunos que 

desejaram participar da atividade tinham aulas no mesmo momento em que os 

encontros ocorreram. A solução que eles apresentaram foi de encurtar sua presença nas 

etapas para poderem estar tanto em suas aulas de preparação para concursos como em 

nossos encontros quinzenais.  

Nosso objetivo neste primeiro instante foi propor uma aula expositiva em que, 

junto do professor Carlos Prima, buscamos apresentar a formação de Bangu indicando a 

importância da fábrica têxtil e do clube Bangu A.C. conectando esses eventos com o 

conteúdo curricular da série em questão. Neste caso, o conteúdo selecionado foi a 

Primeira República brasileira, dando atenção especial ao processo de instalação deste 

novo regime político e seus reflexos para as relações sociais da época. Nossos 

referenciais teóricos e historiográficos foram os mobilizados no item anterior.  

Iniciamos o encontro perguntando para os alunos que imagens imediatamente 

surgem quando se pensa no Rio de Janeiro. Suas respostas foram em grande parte 

ambientadas na Zona Sul da cidade, principalmente cartões postais como o Cristo 

Redentor e as praias, com destaque à de Copacabana, além de certos estereótipos como 

futebol, samba, carnaval, cidade maravilhosa, bem como questões alarmantes do 

contemporâneo como intervenção federal ao estado, índices de criminalidade e 

corrupção dos recentes governantes.  

Buscando fomentar ainda mais as falas dos alunos, transmitimos a obra de 

publicidade que foi apresentada quando da candidatura do Rio de Janeiro enquanto 

cidade sede dos Jogos Olímpicos de 201636. O mote desta obra se define como uma 

apresentação ao mundo do Rio de Janeiro como um lugar adequado a receber um dos 

maiores megaeventos esportivos globais. Nosso objetivo não foi discutir sobre o papel 

do Jogos Olímpicos para cidade do Rio de Janeiro, ou mesmo ampliar nosso olhar do 

futebol para outras práticas esportivas. Na realidade, pretendemos analisar a produção 

36 Disponível em https://www.youtube.com/watch?v=AGY7MpC7x-4, com duração de 2 minutos e 21 
segundos. Acesso em 18/03/2018. 
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como uma fonte de informações acerca das imagens consolidadas internacionalmente 

sobre a cidade, instigando os alunos a destacarem os elementos que chamaram suas 

atenções. Ao som de Cidade Maravilhosa, marchinha de carnaval composta por André 

Filho em 1935, entoada por atores em cena, em alguns instantes em solo, em outros em 

grupo, o breve vídeo faz um apanhado de imagens célebres em que se propunha 

apresentar os futuros espaços em que as competições seriam realizadas.  

Decidimos apresentar o vídeo de candidatura do Rio de Janeiro como cidade 

sede dos Jogos Olímpicos, não apenas para dar início às nossas discussões, mas também 

para investirmos na análise do mesmo enquanto fonte de informações históricas. Sobre 

o uso de filmes como fontes históricas, Michèle Lagny (2009), no artigo O Cinema 

como Fonte, ainda que as obras fílmicas sejam notadamente pensadas enquanto 

produtos, mercadorias a serem comercializadas, uma vez que conservam em si vestígios 

do tempo e do lugar de produção, devem ser encaradas enquanto documentos históricos 

a serem analisados pelos historiadores. A autora afirma que as imagens 

cinematográficas evidenciam muito mais sobre a percepção que se tem da realidade do 

que sobre a realidade propriamente dita.  

Assim, a utilização de fontes fílmicas seria notadamente profícua no que se 

refere às reflexões concernentes à noção de representação. Portanto, quando 

transmitimos o vídeo aos alunos, após termos localizado o seu contexto de produção e o 

objetivo da sua filmagem, passamos a pensá-lo historicamente e analisá-lo criticamente. 

Nos baseamos, neste sentido, na proposta feita pelo historiador Marco Napolitano 

(2005) que indica que, ao investirmos em uma análise fílmica, seria interessante 

realizarmos as seguintes perguntas: “[…] como o filme representa […] as hierarquias e 

lugares na sociedade representada? Quais os tipos de conflitos sociais descritos no 

roteiro? Quais as maneiras como aparecem a organização social, as hierarquias e 

instituições sociais?” (NAPOLITANO, 2005, p. 246). 

A despeito de todas as questões envolvendo construções de arenas e instalações 

de jogos, algumas observações foram indicadas pelos alunos ao fim da exibição, à luz 

destas perguntas. A primeira foi que a obra se centrou na Zona Sul, assim como os 

comentários prévios dos próprios alunos. Certa aluna questionou o motivo de apresentar 

o estádio do Maracanã, Zona Norte da cidade, mas não a área de Deodoro, Zona Oeste 
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da cidade, dado que ambas fariam parte do subúrbio carioca37. Nesse ponto, notamos o 

que Nelson da Nóbrega Fernandes (2011) propõe em sua pesquisa sobre a 

ressignificação da categoria subúrbio no caso do Rio de Janeiro. De acordo com o autor, 

os processos de transformação que a cidade experimentou, a partir da Reforma Pereira 

Passos, fizeram com que a acepção do subúrbio, anteriormente – no século XIX – 

esvaziada de conotação negativa, sofresse uma mudança de significado, passando a 

simbolizar a “segregação sócio-espacial das classes no Rio de Janeiro” (FERNANDES, 

2011, p. 53). Assim, o autor indica que, mediante o afluxo de pessoas pobres para os 

arrabaldes da cidade, os bairros que foram cortados por linhas ferroviárias (conforme 

vimos o trem foi um fator decisivo para a ocupação da Zona Oeste e da Zona Norte), 

passaram a ser desprestigiados do ponto de vista social e político (FERNANDES, 2011, 

p. 54). O comentário feito por nossa aluna refletiu bem essa noção estabelecida na 

cidade do Rio de Janeiro sobre o subúrbio enquanto área de ocupação de camadas 

populares.  

Nesse momento, um colega argumentou a escolha de se inserir o Maracanã na 

obra fílmica se deu pelo fato de ser este um estádio mundialmente famoso e que, 

certamente, segundo ele, agregaria valor a uma candidatura olímpica. Esse diálogo e 

suas constatações já teriam representado o sucesso do nosso objetivo com a 

apresentação do vídeo, porque justamente almejávamos colher as impressões da turma 

sobre o “ser carioca” e as identidades geradas sobre a sua cidade. No entanto, a 

participação de uma aluna redirecionou nosso encontro, garantindo ainda mais 

significados à nossa experiência. 

Quando perguntados sobre como se sentiam ao verem a sua cidade projetada 

para o mundo, alguns evidenciaram um certo orgulho do “ser carioca”. Uma aluna, em 

contrapartida, respondeu o seguinte: me sinto invisível. Quando questionada sobre o 

porquê de sua afirmação, ela argumentou afirmando que em momento algum os espaços 

que fizeram parte da sua trajetória enquanto moradora da cidade foram abordados, 

37 Segundo delimitações da Prefeitura do Rio de Janeiro, o Maracanã não está no subúrbio carioca, 
informação disponível em: 
http://www.rio.rj.gov.br/dlstatic/10112/4282910/4152311/PMSB_DRENAGEMEMANEJODEAGUASP
LUVIAIS.pdf, acesso em 15/10/2018. É interessante, portanto, perceber como se constroem determinados 
imaginários e representações sobre zoneamentos da cidade. Uma elucubração possível, pela narrativa da 
aluna – bem como de muitos que encaram o bairro como sendo parte do subúrbio da cidade –, se dê pela 
proximidade com a linha do trem. 
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mesmo em face da Zona Oeste ser uma das áreas em que competições olímpicas seriam 

disputadas. Estas palavras repercutiram fortemente em seus colegas que passaram a 

enunciar uma série de depoimentos acerca dos desafios de carregarem a imagem do “ser 

suburbano” em uma realidade em que a narrativa do “ser carioca” raras vezes resvala no 

subúrbio.  

Então intentamos demonstrar como essa disputa de narrativas em torno do “ser 

carioca” em grande parte tem a ver com questões inerentes ao estudo dos conteúdos 

curriculares que lhes são apresentados. Afinal, refletimos como as narrativas acerca da 

Primeira República brasileira, em geral, se concentram nas áreas mais abastadas e de 

acordo com as classes sociais privilegiadas residentes nestes espaços, mas que é 

possível pensar sobre as tensões políticas, sociais e econômicas deste momento 

histórico a partir de Bangu, um bairro do subúrbio com forte identidade operária.  

Através de slides trouxemos imagens que retrataram a cidade no final do século 

XIX e no início do século XX, antes e depois das intervenções federais sobre os seus 

espaços centrais38. Relacionamos esse processo histórico com a criação da Companhia 

Progresso Industrial do Brasil, também projetando em slides imagens da fábrica quando 

da sua instalação, da vila operária, da escola comunitária, da Igreja, elementos que até 

hoje estão presentes no dia a dia dos alunos residentes do bairro. Quando mostramos a 

vila operária, perguntamos aonde esta foto seria tirada hoje em dia. Rapidamente um 

aluno atento respondeu: “na Cônego de Vasconcelos”39. Uma colega complementou: 

“aonde estão essas casinhas, hoje são lojas que a minha mãe sempre passa para comprar 

roupa”.  

Finalmente, os convidamos a discutir sobre como o futebol enquanto prática 

esportiva institucionalizada participa de diferentes áreas da vida cotidiana, 

influenciando e sendo influenciado por relações que não são restritas ao âmbito 

esportivo. Então, já indicando qual seria a ideia da próxima etapa da atividade, 

apresentamos duas notícias de jornal que falavam sobre o Bangu Athletic Club de forma 

a desvalorizar o lugar em que o Bangu A.C. mandava seus jogos e os jogadores que 

38 Imagens selecionadas dos acervos disponíveis em http://brasilianafotografica.bn.br/?p=7566; 
http://brasilianafotografica.bn.br/?tag=francisco-pereira-passos; bem como extraídas do artigo de Vera 
Regina Tângari disponível em https://www.revistas.usp.br/paam/article/download/133999/129819. 
Acesso em 15/10/2018. 
39 Atual nome da rua em que foi estabelecida a vila operária anexa à fábrica Bangu. A rua Cônego de 
Vasconcelos recebeu, naquela época, o nome de rua Ferrer, em referência a João Ferrer, tesoureiro da 
fábrica. Hoje em dia trata-se de uma rua caracterizada por abrigar lojas, escritórios e consultórios. 
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faziam parte do scratch do time da fábrica. Neste momento, trouxemos as reportagens 

na projeção, nos valendo da pesquisa de Nei Santos e Victor Melo (2014), extraímos 

duas matérias dentre as que constam no anexo IV. Concluímos essa primeira fase da 

nossa atividade expondo como se deu a criação do time do Bangu A.C. e propondo 

comparações em relação aos times da Zona Sul, através de fotografias que 

apresentavam os times de futebol e seus campos de jogo. 

Quando propomos discutir imagens em atividades pedagógicas promovidas nas 

aulas de História, nos valemos das reflexões promovidas por Lilia Moritz Schwarcz 

(2014), que nos convida a explorar as imagens “não como ilustrações, mas como 

documentos que, assim como os demais, constroem modelos e concepções” 

(SCHWARCZ, 2014, p. 393). Deste modo, a imagem não nos serve como reflexo de 

uma certa realidade que se deu temporalmente, mas sim como fonte de informações 

históricas, como fragmento do passado que produz significados e que deve ser 

interpretado à luz das representações que suas condições históricas de produção nos 

permitem alcançar. Schwarcz cita o crítico de arte Michael Baxandall para suscitar uma 

questão central para o uso de imagens como fontes históricas quando o referido 

intelectual salienta que “o público cria as suas obras, mas que o contrário também é 

fato: as obras fazem seu público” (BAXANDALL apud SCHWARCZ, 2014, p. 393).  

Tal proposição indica que a relação entre imagens e seu contexto de produção é 

complexa, posto que mais que servirem como registros de instantes, as imagens ajudam 

“a formar percepções coletivas, criar conceitos difundidos, selecionar registros de 

realidade” (SCHWARCZ, 2014, p. 394). Neste sentido, quando destacamos imagens a 

serem analisadas conjuntamente com os alunos durante a aula de História, foi-nos 

interessante introduzi-las apresentando seu contexto de produção. Isso possibilitou que 

os alunos conseguissem pensar a respeito do momento histórico estudado, produzindo, 

assim, ilações entre o conteúdo curricular e as imagens analisadas. Por exemplo, a 

fotografia do campo de futebol no terreno anexo ao espaço industrial da fábrica Bangu 

assume um sentido mais completo quando os alunos reconhecem o momento histórico 

da produção desta imagem, inserindo-a no espaço mais amplo das questões sociais da 

Primeira República brasileira. Ao mesmo tempo, conforme afirmado por Schwarcz 

(2014), é necessário que reconheçamos que as imagens têm “autoria, tempo e agência” 

(SCHWARCZ, 2014, 394), o que implica, justamente, realizar uma discussão que leve 
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em consideração todos os aspectos que emanam de uma imagem, as escolhas feitas pelo 

autor, o momento em que foram feitas e suas intenções.  

Ao término do encontro, deixamos como tarefa para os grupos de alunos que 

eles fizessem entrevistas com pessoas de sua vizinhança seguindo um relatório (ver 

anexo III) em que as perguntas tinham o objetivo de coletar informações sobre o que 

seus familiares, vizinhos e amigos se recordam em relação à importância da fábrica 

Bangu e do Bangu A.C. para a sua comunidade. Orientamos que as entrevistas fossem 

feitas pelos alunos com pessoas que, do seu ponto de vista, possuíssem alguma ligação 

com o bairro, seja por terem nascido, sido criados ou residido em Bangu, e/ou terem 

algum vínculo com a fábrica e o time de futebol. Não estabelecemos limites com 

relação a quantas entrevistas esperávamos por cada grupo de alunos, como também não 

restringimos as entrevistas a pessoas que eles conhecessem. Houve o caso de um grupo 

de alunas que conseguiu entrevistar um senhor que mora na rua da escola e que foi 

jogador do Bangu A.C.. Elas foram recomendadas a procurá-lo por funcionários 

administrativos da escola que o conheciam da vizinhança.  

Essa era uma outra referência que muitos dos alunos já conheciam, porém não 

haviam desenvolvido reflexões profundas a esse respeito, a relação do Bangu A.C. com 

a fábrica e com os moradores do bairro, tanto os mais velhos quanto os mais novos. 

Conforme pudemos perceber nos relatos presentes nas entrevistas feitas pelos alunos na 

conclusão da primeira etapa da atividade, esse conhecimento da conexão entre a fábrica 

e o time é comum entre os habitantes do bairro. No entanto, perceber como o time do 

Bangu A.C. foi retratado em reportagens esportivas da época da Primeira República 

brasileira foi um elemento novo para a maioria que participou da atividade. 

3. 2. 2. Segunda etapa 

  A segunda etapa, ocorrida no dia 19 de março de 2018, contou com a 

participação ativa dos alunos, uma vez que tivemos como objetivo analisar 

coletivamente como jornais e periódicos do início do século XX retratavam o Bangu 

A.C. Então, buscamos propor comparações com as formas de tratamento dirigidas aos 

times de futebol da zona sul do Rio de Janeiro. Para realizarmos tal reflexão conjunta, 

foi entregue aos grupos de alunos uma compilação de reportagens extraídas de jornais 

de grande circulação como O Imparcial e o Correio da Manhã como também de 
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periódicos veiculados nas regiões suburbanas como A Gazeta Suburbana e o Bangú-

jornal (ver anexo IV).  

 Algumas foram as dificuldades assinaladas pelos alunos de imediato. A primeira 

questão que surgiu por parte da maioria dos grupos foi o estranhamento com o 

vocabulário, uma vez que são notícias produzidas para o público de leitores do início do 

século XX. De início, nós trouxemos as notícias como localizamos no acervo da 

hemeroteca digital40, para que os alunos pudessem ver, ainda que através da projeção, a 

materialidade da fonte histórica. Então, distribuímos as reportagens impressas para que 

cada aluno participante pudesse entrar em contato com a fonte histórica sem qualquer 

mediação. Logo, os alunos começaram a revelar seu desconforto com as expressões 

contidas no texto. Para auxiliá-los em sua leitura das notícias, após termos percebido tal 

dificuldade, produzimos uma espécie de glossário explicando o sentido de algumas 

palavras e expressões. Por exemplo, sportsmen era a palavra usada para tratar de 

esportistas e, no caso das reportagens analisadas, dos jogadores de futebol naqueles 

jornais. Em uma outra reportagem, que descreveu a ira da torcida do Andarahy que teria 

supostamente ido à residência do árbitro que haveria prejudicado o time suburbano, foi 

mencionada a importância da “viúva alegre” para conter os ânimos exaltados. Em nosso 

glossário de termos e palavras para a interpretação das notícias, destacamos que tal 

expressão referia-se à viatura policial preparada para o transporte de pessoas retidas. 

   Além dos problemas de ordem temporal, por conta das diferenças em relação 

ao uso da língua daquele momento para hoje, uma outra situação logo despontou e nos 

levou a refletir sobre um desafio que possivelmente estará sempre presente para os 

professores que pretenderem se valer de práticas culturais e/ou esportivas no processo 

de ensino e aprendizagem. A complexidade das sociedades lhes afere peculiaridades que 

não podem ser desconsideradas. Mesmo que por sociedades não estejamos pensando em 

pessoas de diferentes espaços, mas sim em conjuntos de indivíduos que estão 

temporalmente distantes. É evidente que o carnaval como é experimentado hoje é 

invariavelmente distinto do que os cariocas do mesmo bairro vivenciaram enquanto 

prática em décadas passadas. O que também vale para o cinema, o teatro, as artes 

plásticas. Assim como para o futebol.  

40 Disponível em www.bndigital.bn.gov/hemerotecadigital. Acesso em 15/10/2018. 
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 Hoje o que os alunos entendem como sendo a prática do jogo do futebol ou de 

torcerem por algum time de futebol é diferente do que representaram tais aspectos nas 

vidas das pessoas que viveram nos mesmos bairros que eles, só que em outros períodos 

históricos. Tais diferenças não estão apenas nos hábitos que sofreram mudanças 

decorrentes das transformações das sociedades, como o uso de bolas de couro, roupas 

sociais pelos jogadores ou trajes dos torcedores. Também residem na própria dinâmica 

do jogo enquanto prática esportiva institucionalizada. Enquanto hoje as instituições que 

regem o futebol no Brasil e no Rio de Janeiro são a Confederação Brasileira de Futebol 

(CBF) e Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro (FERJ), naquela conjuntura 

dos trinta primeiros anos do século XX tínhamos enquanto entidade nacional a 

Confederação de Desportos do Brasil (CBD) e, antes, a Liga Metropolitana de Sports 

Athleticos (LMSA) que fora substituída, depois, pela Liga Metropolitana de Desportos 

Terrestres (LMDT), sem contar a Liga Suburbana de Football (LSF), criada para 

garantir a participação dos times que não eram aceitos pelos critérios excludentes da 

LMDT. Por isso, notamos a necessidade de localizar essas referências para que os 

alunos conseguissem refletir acerca das informações históricas presentes nas 

reportagens analisadas, posto que não lhes pareceria natural ler tais siglas ou pensar nas 

situações veiculadas pelos jornais de época usando as referências sobre o futebol e a 

sociedade contemporâneos.  

 Estas referências relacionadas à organização do jogo de futebol no Rio de 

Janeiro foram de grande valia para a reflexão acerca da reprodução de práticas elitistas 

em relação ao referido esporte àquele momento. Em alguns excertos das reportagens 

que os alunos analisaram, os sentidos das notícias eram atribuídos unicamente caso 

ocorresse a compreensão destas referências institucionais. Quando a Gazeta Suburbana 

diz em sua sessão “Vida Sportiva” na quarta edição do periódico do ano de 1919 que: 

“só tem bom jogo na Liga Suburbana, pois, entre o pessoal da Metro, não anda” (VIDA 

SPORTIVA, 1919), os alunos só puderam compreender que tipo de provocação está 

sendo proposta porque tomaram conhecimento do que representou a Liga Suburbana 

para o futebol carioca nas décadas inicias do século XX. Assim, foi detectado pela 

maioria dos grupos de alunos que esta reportagem estava advogando em favor dos 

jogadores de times suburbanos em detrimento dos que atuavam nos times das elites – os 

quais jogavam pela Liga Metropolitana (MELO; SANTOS, 2014).  
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Logo, de início, a segunda parte da atividade pedagógica foi de protagonismo 

nosso, uma vez que precisamos adequar o vocabulário e o conhecimento dos alunos 

sobre as referências necessárias para que eles pudessem alcançar os sentidos produzidos 

pelas notícias dos documentos de época. Feitas essas intervenções, os alunos passaram a 

analisar os documentos e produzir suas impressões. Para isso, oferecemos um momento 

de leitura e debate entre os membros dos grupos sobre o que haviam notado de 

interessante a respeito das tensões sociais que foram refletidas na etapa anterior da 

atividade. Então, passado esse momento, os grupos indicaram suas impressões para o 

restante da turma e houve uma discussão mediada por mim para destacarmos as análises 

que se complementaram. Foi um dos momentos mais preciosos dos nossos encontros. 

Através das notícias, eles se sentiram como investigadores do tempo, tentando se 

colocar no lugar dos sujeitos históricos atuantes naqueles relatos. Mostraram-se 

impressionados nos tratamentos dados pelos jornais da grande imprensa aos jogadores e 

torcedores dos times do subúrbio. 

 Um aluno teceu um comentário que gerou um debate interessante sobre os 

tratamentos dados hoje pelos meios de comunicação quando narram ocorrências que 

envolvem jovens das periferias em comparação com os feitos em relação aos moradores 

de bairros nobres da cidade. Exemplos começaram a fervilhar por parte dos demais 

alunos, apropriando-se da temática sobre as tensões sociais na Primeira República e 

transportando-as para os dias de hoje. Notamos, aqui, que, para evitarmos incorrer em 

anacronismos, foi importante termos estabelecido, na primeira etapa da atividade, as 

características específicas relacionadas ao contexto histórico analisado e às práticas 

esportivas vinculadas ao Bangu A.C. naquela conjuntura. Com essa preocupação, os 

alunos tiveram condições de tornar as reflexões mobilizadas até o momento 

significativas para seu processo de conformação cidadã, notando continuidades e 

rupturas nos processos históricos.     

Esse momento da atividade confluiu com o que o filósofo alemão Jorn Rüsen, ao 

tratar do aprendizado histórico, propõe como sendo seu resultado esperado. Rüsen 

(2011) afirma que o aprendizado histórico é um “processo mental de construção de 

sentido sobre a experiência do tempo através da narrativa histórica, na qual as 

competências para tal narrativa surgem e se desenvolvem” (RÜSEN apud BARCA, 

MARTINS & SCHMIDT, 2011, p. 43). Neste caso, a História deixou de ser 

experimentada como mero conteúdo a ser absorvido e passou a desenvolver nos alunos 
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envolvidos no debate um movimento de produção de significados que resultou na 

apropriação produtiva do aprendizado. Esta apropriação vem a se “tornar fator de 

determinação cultural da vida prática humana” (BARCA, MARTINS & SCHMIDT, 

2011, p. 44), uma espécie de reorientação da práxis a partir do aprendizado. 

Depois da discussão sobre as reportagens analisadas, convidamos os alunos a 

apresentarem os resultados do seu trabalho de entrevistas com as pessoas de sua 

comunidade. Nesta etapa da atividade pedagógica nos interessou saber como foram as 

experiências dos alunos ao se dirigirem para sua localidade e a reinterpretarem à luz das 

informações que produzimos em nossa primeira etapa. A expressão de uma aluna 

caracteriza bem como se deu esta reinterpretação, quando ela, em tom de espanto, disse: 

“entrevistei uma senhora idosa da minha igreja. Eu não sabia que as pessoas gostavam 

tanto assim de viver em Bangu! Nunca gostei de viver aqui, mas ouvindo seu relato 

comecei a olhar de outro modo a vida em nosso bairro”.  

Os alunos, em geral, indicaram que os entrevistados gostam de seu lugar de 

residência, que em muitos casos já vivem no bairro há décadas e não pretendem sair de 

lá. Também apontaram que muitos dos seus entrevistados disseram que gostariam que 

mudanças fossem feitas para melhorar a qualidade de vida dos seus espaços de 

convivências. Dentre elas, destacaram: a instalação de universidades e cursos técnicos 

públicos e de qualidade na região, a necessidade de reformas nas praças e parques, 

maior presença de agentes públicos de segurança para enfrentar a criminalidade, entre 

outras queixas. 

Quando perguntados sobre os times de futebol para os quais torcem, os 

entrevistados ofereceram aos alunos entrevistadores mais uma surpresa. Segundo suas 

expressões, “todos os entrevistados mais velhos torcem para o Bangu A.C.”. O que 

representou para os alunos a importância do time de futebol do seu bairro para a 

identidade local ali desenvolvida. Isso chamou nossa atenção pois foram muitas as 

expressões de espanto por saberem que o Bangu A.C., time que em 2018 não joga 

nenhuma das quatro divisões do campeonato brasileiro e não tem o apelo midiático dos 

times mais populares da cidade, ainda representa para um grupo considerável de 

entrevistados um elo com seu lugar de origem.  

Nos limitamos em nossas observações, pois queríamos poder extrair dos alunos 

como se sentiram ao se apropriarem do seu espaço junto dos seus vizinhos. Foi um dos 
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instantes da nossa atividade de maior ansiedade dos alunos por relatarem suas 

experiências. Sua empolgação em grande parte se deu por conta de terem descoberto 

histórias e experiências de pessoas do seu círculo próximo de convivências conectadas 

ao bairro, como, por exemplo, familiares que trabalharam na fábrica, vizinhos que 

jogaram no time de futebol ou funcionários da escola que até hoje vão a todos os jogos 

do Bangu A.C. – mesmo que o desempenho atual da equipe não seja dos mais 

animadores.     

Inclusive, analisando criticamente essa etapa da atividade pedagógica 

desenvolvida e posta em prática, acreditamos que poderíamos ter investido a respeito da 

situação atual da equipe, pensando com os alunos como o estatuto do Bangu A.C. em 

relação à comunidade local e ao futebol carioca, além do seu papel no cenário nacional, 

foi ressignificado ao longo do século XX. Ficamos muito concentrados na 

temporalidade do conteúdo curricular e seus conceitos relativos, o que nos fez ignorar 

possíveis discussões e reflexões que nos ajudariam, através da História do Futebol, a 

compreender as permanências e transformações experimentadas pelos habitantes do 

bairro e pela próxima noção de localidade.  

De todo modo, compreendemos que até aqui a atividade conseguiu estabelecer 

bases importantes para o complemento do trabalho. Ao discutirmos noções e conceitos 

sobre a Primeira República e sobre as tensões envolvendo os times que contavam com 

jogadores operários e se instituíram nos subúrbios em relação com aqueles que tinham 

os jogadores amadores e suas sedes na Zona Sul da cidade, à luz da fundamentação 

bibliográfica já indicada e da análise de fontes históricas em sala de aula, preparamos os 

caminhos para a continuidade da atividade. Buscamos enfatizar dois aspectos centrais: a 

importância do time de futebol para o desenvolvimento das relações sociais envolvendo 

os operários/moradores do bairro e o papel do Bangu A.C. para a gestação de um 

mercado de trabalho diretamente e indiretamente vinculado ao clube, bem como a 

garantia de momentos de lazer para os moradores da localidade, como espectadores dos 

jogos no estádio Proletário Guilherme da Silveira.  

Ao final deste segundo encontro, também lhes oferecemos uma tarefa a ser 

cumprida. Eles foram convidados a coletarem objetos que, para eles, carregassem e/ou 

produzissem memórias sobre Bangu. Oferecemos algumas orientações sobre as 

representações dos objetos, incentivando os alunos a procurarem saber seu significado 

para os donos, qual seu sentido de ser no momento em que ele foi produzido e também 
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hoje em dia, se ainda possui algum uso efetivo ou apenas a carga afetiva e memorial. 

Além disso, introduzimos a necessidade de se organizarem entre os integrantes de cada 

grupo para definirem representantes para participarem da última etapa da atividade 

antes da exposição. Nesta ocasião teríamos que organizar a exposição e alinhar os 

objetos coletados com nossos interesses ao pensarmos este projeto de atividade 

pedagógica. Por isso, desde o final da segunda etapa os alunos já foram engajados em 

coletar os objetos, se organizarem entre si e já contribuírem para a formulação coletiva 

da exposição.  

 

3. 2. 3. Terceira etapa 

 No dia 02 de abril de 2018 ocorreu a terceira e última etapa da atividade 

pedagógica antes da exposição. Neste encontro voltamo-nos, a partir das outras duas 

etapas e suas discussões, a pensarmos como seria realizada a exposição que 

representaria a culminância dos debates e pesquisas até então realizados, já que a 

organização, instalação e apresentação da exposição foi diretamente estabelecida pelos 

alunos, indicando o grau de sucesso que as etapas anteriores obtiveram em movê-los a 

pensarem seu bairro historicamente a partir do Bangu A.C.. Para tanto, pedimos que 

cada um dos dez grupos formados pelos alunos elegesse um ou dois representantes que 

iriam estar presencialmente no encontro ao horário das duas da tarde. Nosso objetivo 

com essa limitação foi criar condições para que os alunos pudessem trazer suas ideias e 

serem arguidos pelos demais sobre as intenções e motivações destas.  

 O que nos levou a determinar esse limite de alunos no encontro presencial foram 

as dificuldades enfrentadas nas etapas anteriores mediante a grande quantidade de 

alunos que compõem esta única turma de segunda série do Ensino Médio. Em diversos 

momentos, quando um aluno de certo grupo assumia a palavra e trazia suas 

contribuições, ocorreram dispersões por conta da aglomeração de estudantes na sala de 

aula e do espaço amplo no qual a atividade se desenvolveu. Como nos dois primeiros 

momentos da atividade a contribuição prática dos alunos se resumiu às suas impressões 

acerca do que estavam aprendendo sobre o seu bairro e o time da localidade, além das 

falas sobre as entrevistas, estas brechas de dispersão foram facilmente contornadas.  

 No entanto, levando em consideração que a terceira etapa da atividade se dirigiu 

à elaboração coletiva da exposição, desde sua acepção até a divisão das tarefas que 
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foram subordinadas a cada grupo, nos pareceu que a eleição de representantes que 

atuaram quais porta-vozes de seus pares foi a melhor alternativa no sentido de viabilizar 

a nossa proposta. Por isso, nesta oportunidade estivemos reunidos com um grupo total 

de dezoito alunos. 

 Iniciamos perguntando a eles o que haviam entendido até então a respeito do que 

tratamos nos encontros anteriores. Suas falas foram consonantes. Assinalaram o estatuto 

operário de Bangu desde a sua formação. Alguns comentaram que o bairro hoje 

continua sendo ocupado por uma população de trabalhadores que ainda dependem da 

malha ferroviária para se conectar aos locais de maior oferta de empregos. No entanto, 

conforme já assinalamos, não propusemos debates acerca da condição atual do bairro, 

além das ocasiões nas quais os próprios alunos produziram suas conexões. Assim, 

devido à ênfase dada ao bairro no início do século XX, a turma demonstrou ter 

entendido essa característica proletária em sua ocupação, principalmente através dos 

relatos das distintas imprensas de época que reproduziam visões de diferentes espectros 

sociais. Notamos que os alunos começaram a se referir à Bangu como “seu” bairro, em 

um tom de afetividade e pertencimento que não nos parecia haver anteriormente, o que 

nos levou a acreditar que um de nossos objetivos com a atividade em andamento estava 

sem cumprido: estimular o aluno a se entender enquanto sujeito histórico e reivindicar o 

seu espaço de convivências como parte integrante de sua identidade local.  

 Também observamos que os grupos atenderam ao convite feito no segundo 

encontro de coletarem objetos de memória relacionados ao seu bairro e sua história. 

Dentre os objetos coletados, os que foram selecionados41 para a exposição foram os 

seguintes:  

a) Máquina de escrever; 

b) Carteira de trabalho; 

c) Uniforme de jogo do Bangu A.C.; 

d) Fotografias antigas da fábrica e do bairro; 

e) Livro sobre a História de Bangu;  

41 Selecionados por mim seguindo o critério de escolher objetos que se relacionassem com o tema central 
da exposição, tendo relação direta com o bairro, o time de futebol ou a fábrica. Por exemplo, a máquina 
de escrever seria um objeto que a princípio não teríamos escolhido, não fosse ela um ítem que pertenceu à 
seção de datilografia da fábrica, entrando, portanto, no que pensamos enquanto objetos de memória 
vinculados ao mote da exposição. 
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A máquina de escrever foi trazida por uma aluna e cedida por sua tia, pois era 

usada pelas secretárias que tinham que ser habilitadas em datilografia, função 

desempenhada pela tia quando esta trabalhou na fábrica Bangu. A carteira de trabalho 

pertence ao avô de uma aluna que iniciou suas atividades na fábrica Bangu como 

tecelão quando tinha catorze anos de idade. O uniforme de jogo de um vizinho da escola 

que foi jogador do Bangu A.C. que ficou exposto nos estandes acompanhado de 

fotografias antigas dos arquivos dos familiares dos alunos. Foram selecionadas 

passagens do livro Bangu 100 anos que foi emprestado pelos organizadores do Museu 

de Bangu aos alunos estritamente para a exposição – inclusive não tivemos contato com 

o livro diretamente, apenas com os relatos selecionados pelos integrantes deste grupo – 

que retratam a vida do bairro nas suas primeiras décadas de existência. Através destes 

objetos começamos a indagá-los sobre o que projetavam para a elaboração da 

exposição. 

 Imediatamente as alunas representantes de um dos grupos propuseram o 

desenvolvimento de uma maquete sobre a fábrica quando da sua instalação e uma 

maquete retratando o Shopping Bangu, atual uso do espaço que outrora serviu para a 

produção de tecidos42. Os demais alunos consideraram a ideia excelente e já se 

comprometeram em ajudá-las com as plantas da fábrica, que uma das alunas tem acesso 

devido seu avô ter sido um dos arquitetos à época de um projeto de expansão do espaço 

fabril. Foi interessante perceber a rede de colaboradores composta por moradores da 

região e familiares que foi acionada pelos alunos para acessarem informações sobre a 

fábrica e o time de futebol. Notamos o envolvimento da comunidade escolar no 

processo de coleta de informações e objetos, assim como na sua participação no dia da 

exposição. 

 Falando sobre essa rede, podemos mencionar a colaboração de Clécio Régis, 

morador do bairro e dono de um ateliê cenográfico43. Ao ser entrevistado por um grupo 

42 “A história do Bangu Shopping está intimamente ligada à história do bairro, especialmente à da Fábrica 
de Tecidos Bangu”. Com essas palavras, o site do Shopping Bangu apresenta sua relação com a História 
do bairro. Na página que fala sobre o shopping, além de se estabelecer essa conexão, é feita uma breve 
linha do tempo deste a fundação da fábrica, passando pelo momento do tombamento do prédio como 
patrimônio do Rio de Janeiro, em 2000, e chegando a inauguração do Shopping Bangu, em 2007. 
Disponível em www.bangushopping.com/sobre-o-shopping/. Acesso em 20/10/2018. 
43 O jornal O Globo fez uma reportagem contando a história de vida de Clécio Régis, cenógrafo que vive 
e trabalha há cerca de 40 anos no bairro, com uma relação muito próxima com o Bangu A.C. enquanto 
torcedor, sendo dono de um importante ateliê localizado também em Bangu. O conteúdo está disponível 
em https://oglobo.globo.com/rio/encontros-de-domingo-clecio-regis-tem-em-bangu-inspiracao-para-
levar-arte-cena-13067246. Acesso em 16/04/2018. 
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de alunos, ofereceu-lhes objetos de memória e indicações de espaços como o Museu de 

Bangu, os quais contribuíram muito para as ideias e sugestões que os alunos deste grupo 

trouxeram para a exposição. Por exemplo, os alunos representantes do grupo que o 

entrevistou sugeriram que um espaço da exposição poderia ser destinado a apresentar 

outras organizações da localidade que atuaram no sentido de possibilitar convivências 

que contribuíram para a identidade local, como o Cassino Bangu e a escola de samba 

Mocidade Independente de Padre Miguel.  

O Cassino Bangu foi um clube fundado por operários da fábrica Bangu em 1907, 

sendo um importante ponto de lazer e sede da Sociedade Musical Progresso do Brasil, 

grupo também criado pelos trabalhadores da companhia. Ainda hoje é considerado um 

dos mais importantes espaços de lazer da região da zona oeste do Rio de Janeiro 

(FREITAS, 2005). A escola de samba Mocidade Independente de Padre Miguel não tem 

sua quadra situada exatamente em Bangu, mas no bairro vizinho que dá o nome ao 

grêmio recreativo. Os alunos destacaram que gostariam de falar sobre tal instituição por 

se tratar de uma das maiores referências hoje para os habitantes da Zona Oeste, tanto 

pelos anos disputando a principal divisão do carnaval carioca quanto pelos ensaios da 

escola de samba que representam momentos de entretenimento de grande destaque na 

localidade. 

 Além deste espaço, propuseram também, o que foi prontamente endossado pelos 

demais grupos, que destinássemos uma área da exposição para que os visitantes 

pudessem conhecer os relatos de moradores do bairro sobre sua relação com a fábrica e 

com o time de futebol, incentivados – os alunos – pelos relatos colhidos através das 

entrevistas. Logo, foram esboçados dois momentos que nós não havíamos projetado até 

o encontro com os alunos: um indicando estas outras organizações locais e um expondo 

os comentários dos moradores do bairro sobre suas vivências relacionadas à fábrica e ao 

time. Estes comentários seriam colhidos dentre as entrevistas realizadas por todos os 

alunos que estiveram envolvidos na atividade. Teria sido interessante, também, destacar 

um espaço da exposição para os visitantes deixarem seus relatos. Em uma conversa final 

com a turma, poderíamos levar esses relatos para pensarmos a importância da atividade 

para a comunidade. 

 Concluímos, então, nosso terceiro encontro com a exposição idealizada na 

seguinte ordem: os visitantes seriam divididos em grupos para assistirem à sessão de um 
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curta-metragem intitulado “Bola para Seu Danau44”, dirigido por Eduardo de Souza 

Lima e produzido no Rio de Janeiro em 2015, que foi descoberto pelos alunos através 

da recomendação de um dos entrevistados, o “Seu Ênio”, jogador do elenco Bangu A.C. 

vencedor do campeonato carioca de 1966 (o título de maior expressão do time do Bangu 

A.C.). Este curta trata da vinda do operário escocês Thomas Donohoe para o bairro à 

fim de trabalhar na fábrica de tecidos no fim do século XIX. De acordo com Carlos 

Molinari (2010), este operário teria sido o responsável por implementar o futebol no 

Brasil cerca de seis meses antes que Charles Miller, aquele que disputa com “Seu 

Danau” o lugar de pioneiro do que veio a ser o esporte mais praticado do país45.  

 O curta-metragem faz alusão à suposta primeira partida de futebol no Brasil. 

Seguindo a proposta de fazer pontes entre o passado e o presente, a partida é disputada, 

no curta, na área que corresponderia, hoje, ao pátio externo da fábrica, propondo um 

jogo de imagens no qual os atletas são caracterizados como operários do final do século 

XIX e estão sendo retratados em preto e branco para, aos poucos, irem sendo 

colorizados e inseridos no bairro hoje em dia. Deste modo, os visitantes da exposição 

seriam introduzidos ao que se propõe como tema da atividade, a construção do bairro ao 

longo do tempo através da fábrica de tecido e do clube de futebol.  

 A seguir, os visitantes, guiados pelos alunos, conheceriam as cinco etapas da 

exposição. A primeira teve por objetivo contextualizar o momento da criação da fábrica 

e do clube de futebol à luz das tensões sociais da Primeira República. Este instante 

inicial foi pensado para ser o primeiro estande pois contou com as imagens e 

reportagens que nos valemos nas etapas de preparação da exposição, além de painéis 

montados pelos alunos fazendo alusão ao conteúdo programático que lhes cabe segundo 

o currículo da escola. Aqui destacamos o trabalho de pesquisa realizado pelos grupos, 

identificando reportagens de época, analisando os objetos de memória vinculados à 

44 Duração de onze minutos, roteiro feito por Eduardo de Souza Lima, produção executiva de Renata 
Fazzio. 
45 Nesse ponto, destaca-se a questão envolvendo as memórias em disputa, explorada nos capítulos desta 
dissertação tendo como base as contribuições de Michael Pollak (1989, 1992), dado que existe uma 
tensão em torno de quem teria sido o introdutor do futebol no Brasil. Giulianotti (2010) aponta que, este 
debate, participa na produção de memórias sobre o futebol no Brasil, aonde se contrasta a visão de que o 
futebol, em nosso território, fora introduzido por um aristocrata filho de um inglês, com a noção de que, 
na realidade, teria sido introduzido por um operário escocês. Pollak defende que as identidades podem ser 
estimuladas pelo uso da memória, que, por sua vez, é um espaço de disputas entre interesses que visam 
criar imagens sobre o passado através de suas narrativas. 
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fábrica e ao bairro, apresentando momentos em que o bairro esteve em destaque em face 

da visita de personalidades da época, por exemplo, o presidente Getúlio Vargas. 

O próximo momento da exposição iria apresentar aos visitantes a Companhia 

Progresso Industrial do Brasil desde a sua criação até o encerramento das suas 

atividades enquanto fábrica de tecidos. Os alunos investiram na produção de maquetes 

que ficaram expostas aos visitantes, destacaram imagens para apresentar as roupas 

produzidas pela Companhia e sua relevância para a moda da época, além fazerem a 

reprodução da planta que demarcou os limites da fazenda aonde a fábrica foi instalada. 

Da fábrica o visitante seria levado a conhecer a história do Bangu A.C., passando pelo 

momento de fundação do clube, sua primeira diretoria, a importância do time para a 

massificação do futebol na cidade do Rio de Janeiro, a introdução do operário Francisco 

Carregal como primeiro footballer negro a jogar uma partida oficial no Brasil, até 

chegar às conquistas mais prodigiosas em termos esportivos.  

Finalmente a exposição se destinaria aos relatos dos moradores do bairro e dos 

seus arredores, possibilitando uma interação direta entre escola e comunidade, uma vez 

que os visitantes passariam a acessar depoimentos de pessoas de seus ciclos de 

convivências em um trabalho feito por alunos que também estão inseridos nestes ciclos. 

E o encerramento da exposição enfocaria em outros espaços de socialização importantes 

para a comunidade no que tange às convivências e, por extensão, às identidades geradas 

em torno do bairro e de sua história. Neste momento final, foram selecionados pelos 

alunos duas instituições: o clube Cassino Bangu e a escola de samba Mocidade 

Independente de Padre Miguel. Na sua concepção, além da fábrica têxtil e do Bangu 

A.C., estes espaços correspondem a elementos fundamentais para a consolidação das 

relações de socialização entre os habitantes da sua localidade.  

Após essa análise do processo que correspondeu as etapas de desenvolvimento 

da atividade pedagógica, vamos apresentar como foi a exposição “Bangu: um bairro, 

uma fábrica e um clube”. 

3. 3. A exposição 

 A exposição, que representou a culminância da atividade pedagógica até então 

descrita nos subitens anteriores, aconteceu no dia 26 de maio de 2018. Esta exposição 

marcou a completude da atividade pedagógica que foi pensada como produto desta 

dissertação, posto que colocamos em prática um plano de atividade que se fundamentou 

129 
 



nas leituras e reflexões produzidas nos demais capítulos, além de servir como uma base 

que pode ser apropriada por professores que desejem fazer uso da História do Futebol e 

da História Local para o ensino de História.  

 A princípio, a exposição estava agendada para ser realizada no dia 28 de abril, 

no entanto, por se tratar de um final de semana subsequente à semana de provas da 

turma, em comunhão com a coordenação da escola definimos a primeira mudança de 

data. O novo dia seria 12 de maio, porém, por conta da realização de uma festa 

comemorativa do dia das mães para os alunos do primeiro segmento do Ensino 

Fundamental, a coordenação da escola preferiu que fosse mais uma vez reagendada a 

exposição, agora para o dia 26 de maio. Tais alterações de data comprometeram o 

planejamento inicial da atividade, mas é importante assinalar que se trataram de 

dificuldades que são comuns quando pensamos o dia-a-dia escolar. Não fomos 

prejudicados de forma significativa porque nosso planejamento havia se estabelecido 

com largo espaço de tempo entre as etapas, o que viabilizou os ajustes de data sem 

maiores problemas. 

 Na semana que antecedeu a exposição fora mobilizada uma greve por grupos de 

caminhoneiros em todo o país, o que afetou diretamente o abastecimento de 

combustível e de gêneros alimentícios, dentre outros, que interferiram no resultado 

expectado para a exposição. Inclusive, foi cogitada uma nova alteração de data, 

prontamente repensada por conta da distância que a exposição estava tendo das etapas 

anteriores que compuseram a atividade pedagógica. A dificuldade gerada na mobilidade 

urbana pela crise de abastecimento, prejudicou o deslocamento e, consequentemente, a 

participação de alunos de outras séries, familiares e vizinhos do bairro. Mesmo assim, 

cabe destacarmos que recebemos na exposição cerca de cinquenta moradores do bairro 

que, segundo suas manifestações, ficaram impressionados com o excelente trabalho 

realizado pelos alunos. Além destes, contamos com a participação de quinze alunos de 

outras séries, fora os funcionários da escola – em sua maioria moradores antigos de 

Bangu. A divulgação da atividade foi feita através de circulares enviadas pela escola às 

famílias dos alunos de todas as séries, além das redes sociais da escola e dos 

compartilhamentos realizados pelos alunos. 

 A mobilização dos alunos em torno da atividade foi a grande conquista para 

nossa pesquisa. Percebemos alunos que no cotidiano escolar não se engajavam em 

termos de participação, estando empenhados e tomando parte de todas as etapas da 
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exposição. Os alunos, sob a supervisão da professora de Artes Patrícia Bahiense, 

produziram suas versões do uniforme do Bangu A.C. e as utilizaram no dia da 

exposição. O trabalho de confecção das camisas foi desenvolvido pela professora em 

seus encontros semanais com a turma, durante o turno de aulas regulares. Para o 

desenvolvimento de seus próprios estilos, os alunos foram apresentados aos uniformes 

históricos do Bangu A.C. e foram ajudados pela professora no que diz respeito ao uso 

dos instrumentos de pintura. No dia anterior, membros de todos os grupos ficaram na 

escola até as 19:00 horas para deixarem as salas previamente montadas para o evento. 

No dia da exposição todos os grupos estavam na escola já às 06:00 horas, preocupados 

em deixar tudo preparado para quando as visitas chegassem a partir das 09:00 horas.  

Acreditamos que tal interesse tenha variadas explicações. Identificamos uma 

questão afetiva entre os alunos e o professor, posto que estes sabiam que a atividade 

estava sendo utilizada como produto da dissertação de mestrado. Foram vários os alunos 

que, ao longo da exposição, vieram me perguntar se os professores do mestrado viriam 

ver a exposição ou se já teriam passado em sua bancada, além de quererem saber se eu 

estava feliz com os resultados, se daria para serem mencionados nesta dissertação. Além 

da afetividade entre professor e alunos, percebemos outra escala de afetividade que se 

destacou: a afeição ao seu lugar. Pensando o lugar como “produto das relações 

humanas, entre homem e natureza, tecido por relações sociais que se realizam no plano 

do vivido, o que garante a construção de uma rede de significados e sentidos” 

(CARLOS, 2007, p. 22), notamos que muito do empenho e entusiasmo dos alunos com 

a exposição tem a ver com essa rede de significados que se gera a partir das suas 

experiências localizadas em seu bairro e sua história.  

Um outro aspecto pertinente em relação ao interesse dos alunos tem que ver 

também com a escolha da História do Futebol como recurso didático. Muitos dos alunos 

envolvidos acompanham seus times de futebol desde novos. Mas não conhecem a 

origem destes times, nem de que maneiras eles se inserem no contexto histórico dos 

conteúdos curriculares por eles estudados. Foi muito interessante acompanhar as suas 

expressões ao longo da exposição no sentido de destacar jogos em que o Bangu A.C. 

enfrentou os times cariocas que são hoje mais populares, como o Flamengo e o 

Fluminense. Inclusive, os grupos que ficaram responsáveis pela parte da exposição 

referente ao time de futebol Bangu A.C. e o modo com que este fora tratado no início do 

século XX, representaram em um campo de futebol de botão as escalações do jogo de 
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inauguração do estádio proletário Guilherme da Silveira envolvendo o Bangu A.C. e o 

C.R. Flamengo, conforme podemos ver nas imagens a seguir: 

 
(Campo de futebol de botão com as respectivas escalações do Bangu A.C. e do C.R. 

Flamengo, simulando a partida de inauguração do estádio proletário Guilherme da 

Silveira – 26/05/2018 – Autoria da fotografia: Tárik Abrahim – Colégio e Curso Miguel 

Couto Bangu)  

 

(Os times escalados e em campo – 26/05/2018 – Autoria da fotografia: Tárik Abrahim – 

Colégio e Curso Miguel Couto Bangu) 
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Além disso, fizeram uso das reportagens de época que analisamos 

conjuntamente ao longo das etapas da atividade para expor aos visitantes a maneira com 

que os jornais de grande circulação tratavam ao Bangu A.C., seus torcedores e até 

mesmo o seu estádio. Deixaram versões destas entrevistas impressas para que os 

visitantes pudessem conhecê-las, além de mencioná-las enquanto explicavam o que 

estavam expondo em seu estande.  

    A exposição teve duração de três horas, tendo início às 9:00 e término às 

12:00. Ao longo da semana, os alunos e responsáveis foram convidados por meio de 

uma divulgação oficial da escola através das redes sociais. 

 

(Divulgação oficial da exposição à comunidade) 

Além deste convite formal, os alunos envolvidos com a atividade, de própria iniciativa 

colaram pela escola cartazes por eles produzidos.  

133 
 



 

(Divulgação realizada pelos alunos envolvidos na exposição – 26/05/2018 – Autoria da 

fotografia: Tárik Abrahim – Colégio e Curso Miguel Couto Bangu) 

 A exposição foi iniciada pontualmente às 09:00 horas, com a exibição da 

primeira sessão do curta-metragem “Bola para Seu Danau”. Esta exibição foi feita para 

todos os alunos que participaram da atividade, antes de irem com seus grupos para seus 

respectivos espaços da exposição. Na primeira sessão, aproveitamos o momento de 

todos estarem reunidos para demonstrarmos a valorização devida pelos seus esforços 

para os preparativos e sua participação em todas as etapas. Foi, sem dúvidas, um dos 

momentos de maior carga emocional para mim. Participar do programa de mestrado 

profissional foi muito enriquecedor, devido às leituras que me foram recomendadas e 

aos momentos em que me vi induzido a revisitar criticamente minha prática docente. 

Porém, levando em consideração que, quando do meu ingresso no PROFHISTÓRIA, eu 

lecionava cerca de 50 tempos semanais, em várias ocasiões me vi desestimulado ou 

mesmo prestes a desistir face a pesada carga de estudos associada ao trabalho docente 

diário. Estar ali, junto com os alunos, antes de iniciarmos a exposição, vendo seu 

envolvimento e satisfação em fazerem parte da atividade proposta, serviu como uma 

grande recompensa por todo o processo desgastante. Foi sobre esse sentimento positivo 

que falei com eles antes de iniciarmos a recepção dos visitantes.  
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(Abertura da primeira sessão, exibida para todos os alunos que participaram da 

atividade pedagógica – 26/05/2018 – Autoria da fotografia: Anna Carolina Abrahim – 

Colégio e Curso Miguel Couto Bangu) 

Seguimos o seguinte roteiro: os convidados que chegavam eram direcionados a 

uma sala preparada para a exibição do curta-metragem. Eram recebidos por duas alunas 

que prepararam sacos de pipoca entregues antes do início da exibição. Ao final, elas 

direcionavam os convidados para a sala de aula ao lado, aonde estavam montados os 

estandes com os grupos já organizados e dispostos para poderem apresentar seus 

produtos aos visitantes. A imagem a seguir retrata um panorama da sala de aula usada 

para a exposição. 
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(Visão parcial da sala de aula usada para a exposição, com os visitantes em três estandes 

sendo recebidos pelos grupos responsáveis; a sala de aula que usamos foi a que a turma 

de pré-vestibular costuma assistir suas aulas, devido ao seu tamanho, a coordenação 

orientou que a exposição fosse realizada lá; – 26/05/2018 – Autoria da fotografia: Tárik 

Abrahim – Colégio e Curso Miguel Couto Bangu) 

 

(Restante da sala de aula com os outros dois estandes recebendo visitantes) 
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(Vista panorâmica de toda a exposição – 26/05/2018 – Autoria da fotografia: Tárik 

Abrahim – Colégio e Curso Miguel Couto Bangu) 

 O primeiro estande uniu dois grupos responsáveis respectivamente por 

produzirem as maquetes da fábrica Companhia Progresso Industrial do Brasil e do 

estádio proletário Guilherme da Silveira e por explicarem aos visitantes em qual 

contexto histórico a fábrica foi fundada, destacando o cenário das Reformas Urbanas do 

início do século XX e os fatores que atraíram os empresários e, posteriormente, os 

operários para a Zona Oeste da cidade do Rio de Janeiro. Sobre as maquetes, cabe 

comentarmos que a ideia inicial do grupo responsável era produzir uma retratando a 

fábrica e uma segunda apresentando o Shopping Bangu, que se valeu das instalações da 

fábrica depois do encerramento de suas atividades. No entanto, ao perceberem que 

ambas se pareceriam muito por conta de o Shopping ter preservado as feições fabris, 

ainda que tenha ressignificado o seu conteúdo social e seu uso econômico, perceberam 

que poderiam contribuir mais simulando o estádio que até hoje serve como importante 

espaço esportivo e social para os habitantes da região. Tal decisão partiu deles a partir 

das discussões realizadas nas etapas anteriores da atividade.  
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(Alunos dos grupos incumbidos de reproduzir as maquetes da fábrica e do estádio e de 

apresentar o contexto histórico em que a Companhia Progresso Industrial do Brasil e o 

Bangu A.C. foram fundados – 26/05/2018 – Autoria da fotografia: Tárik Abrahim – 

Colégio e Curso Miguel Couto Bangu) 

 

(Detalhes das maquetes – Vila operária que teve grande contribuição para a efetiva 

ocupação da área – 26/05/2018 – Autoria da fotografia: Tárik Abrahim – Colégio e 

Curso Miguel Couto Bangu) 

   

(Mais detalhes das maquetes, operários se movimentando para desempenharem suas 
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funções nos diferentes setores da fábrica – 26/05/2018 – Autoria da fotografia: Tárik 

Abrahim – Colégio e Curso Miguel Couto Bangu) 

 O segundo estande foi montado para contar de maneira mais detalhada a história 

do bairro e demonstrar em que medida a fábrica Bangu contribuiu para tornar o bairro 

conhecido tanto na cidade quanto no restante do país, inclusive para outros países. Os 

grupos fizeram um excelente trabalho de pesquisa, identificando referências 

bibliográficas e objetos de memória através das suas ricas entrevistas com moradores da 

região.  

Os componentes destes grupos dividiram seu estande em duas partes. Na 

primeira, expuseram a origem da região enquanto área rural e destacaram a importância 

dos recursos hídricos para a instalação da fábrica têxtil. Além disso, relataram as visitas 

de presidentes e embaixadores estrangeiros que deram notoriedade ao bairro na 

imprensa da época. A segunda parte deste espaço da exposição se destinou a apresentar 

os desfiles produzidos pela fábrica para a propaganda de seus tecidos. Trouxeram fotos 

da modelos da época e exploraram o alcance internacional dos tecidos e vestidos 

produzidos na fábrica Bangu. 

 

(Coordenadora do Ensino Médio – terceira da esquerda para a direita – e os alunos que 

participaram do segundo estande contando a história do bairro – sobre a mesa: máquina 

de escrever usada por uma secretaria do setor de datilografia da fábrica, planta da 

fazenda que deu o nome do bairro e carteira de trabalho de um senhor que foi 
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entrevistado por uma integrante do grupo que foi contratado com quinze anos para o 

cargo de tecelão – 26/05/2018 – Autoria da fotografia: Tárik Abrahim – Colégio e 

Curso Miguel Couto Bangu) 

 

(Planta da fazenda Bangu – esta é uma reprodução feita por uma aluna que encontrou a 

planta no livro Bangu 100 anos46 – 26/05/2018 – Autoria da fotografia: Tárik Abrahim 

– Colégio e Curso Miguel Couto Bangu) 

 

46 SILVA, Gracilda Azevedo. Bangu 100 anos: a fábrica e o clube. Rio de Janeiro: Editora Sabiá, 1989. 
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(Carteira de trabalho de um funcionário da fábrica coletada pelos alunos na etapa das 

entrevistas – 26/05/2018 – Autoria da fotografia: Tárik Abrahim – Colégio e Curso 

Miguel Couto Bangu) 

 

(Cartaz com reportagens da época retratando a visita de Getúlio Vargas à fábrica. Os 

alunos também comentaram com os visitantes a respeito de visitas de embaixadores 

estrangeiros e outros presidentes da República como Juscelino Kubitscheck e Eurico 

Gaspar Dutra – 26/05/2018 – Autoria da fotografia: Tárik Abrahim – Colégio e Curso 

Miguel Couto Bangu) 

(Alunos falando aos visitantes sobre a relevância da fábrica Bangu para a moda nacional 
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e internacional ao longo do século XX – 26/05/2018 – Autoria da fotografia: Tárik 

Abrahim – Colégio e Curso Miguel Couto Bangu) 

A próxima etapa da exposição teve como tema a história do Bangu A.C.. Foram 

expostos cartazes que apresentaram informações tais como o ano de fundação, o 

primeiro conselho diretor (conectando seu estande com o curta-metragem, pois o 

protagonista Thomas Donohoe, o “Seu Danau”, esteve entre os primeiros membros do 

conselho do Bangu A.C.), além de destacarem o resultado e as escalações da primeira 

partida de futebol do Bangu A.C. (derrota por 5x0 para o Rio Cricket de Niterói). Os 

alunos deste grupo se preocuparam em enfatizar o pioneirismo do Bangu A.C. com 

relação à introdução de jogadores negros bem como de atletas profissionais jogando em 

sua equipe. Trouxeram aos visitantes as reportagens de época que analisamos 

conjuntamente nas etapas anteriores da atividade pedagógica e as apresentaram 

criticamente, identificando as diferentes abordagens da grande imprensa com relação 

aos periódicos suburbanos, proporcionando aos visitantes do seu estande o acesso às 

discussões que tivemos em sala de aula através destas fontes históricas.  

 

 

(Alunos de outras séries visitando o stand que retratou a história do Bangu A.C. e as 

diferentes representações estabelecidas ao longo do tempo em relação à agremiação – 

26/05/2018 – Autoria da fotografia: Tárik Abrahim – Colégio e Curso Miguel Couto 

Bangu) 
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(Cartaz que foi produzido a partir das discussões estabelecidas nos encontros que 

realizamos antes da exposição – 26/05/2018 – Autoria da fotografia: Tárik Abrahim – 

Colégio e Curso Miguel Couto Bangu) 

(Alunos que compuseram os grupos representando a história do Bangu A.C. e 

discutindo as tensões sociais do início do século XX refletidas nas disputas entre os 

times do subúrbio e os times da Zona Sul – 26/05/2018 – Autoria da fotografia: Tárik 

Abrahim – Colégio e Curso Miguel Couto Bangu) 
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O próximo espaço da exposição teve como proposta apresentar o resultado do 

trabalho das entrevistas, realizadas pelos grupos, aos visitantes. As meninas que 

organizaram este estande usaram recursos tecnológicos como tablets e celulares para 

que o público pudesse acessar a trechos de entrevistas gravadas em áudio e a excertos 

destacados pelo grupo e que eram apresentados em slides nos tablets.  

 

(Visitantes no estande que teve como objetivo retratar os relatos dos moradores do 

bairro a respeito de suas experiências com relação à fábrica têxtil, ao time de futebol e 

mesmo ao cotidiano de um morador da região – em destaque o tablete projetando 

trechos das entrevistas feitas pelos alunos nas etapas anteriores da atividade – 

26/05/2018 – Autoria da fotografia: Tárik Abrahim – Colégio e Curso Miguel Couto 

Bangu) 

 O que nos surpreendeu com relação a este estande foi a interação que os alunos 

tiveram com os visitantes, a partir de sua própria inciativa, sem que eu tivesse mediado 

essa interface. Exploraram os recursos tecnológicos para apresentarem as entrevistas 

gravadas em áudio e trechos selecionados por eles nos tablets. Ainda que não tenha sido 

planejada essa interação no roteiro inicial de planejamento da atividade, acreditamos 

que os alunos se sentiram imbuídos a conectarem suas experiências às dos visitantes, 

em grande parte, por causa das discussões e reflexões que precederam o 

desenvolvimento da exposição.  

144 
 



Além de contarem as suas experiências enquanto entrevistadores, os alunos 

mapearam as entrevistas destacando respostas comuns aos questionários. Por exemplo, 

após compilarem as trinta e duas entrevistas que foram realizadas, os alunos apontaram 

que apenas seis dentre os entrevistados tem o Bangu A.C. como seu único time de 

futebol. No entanto, em dezessete casos os entrevistados alistaram times que hoje 

possuem maiores torcidas e visibilidade nacional juntamente ao Bangu A.C. como 

sendo aqueles para os quais torcem. Dentre todos os ouvidos, vinte e nove já 

trabalharam ou tem familiares que já trabalharam na fábrica Bangu e dezesseis já 

desempenharam funções no time de futebol, tanto como jogadores, como membros da 

comissão técnica e funcionários administrativos.  

Ao final da apresentação dos integrantes do grupo, os convidados, após terem 

ouvido e visto as informações sobre as entrevistas, foram perguntados sobre quais 

mudanças fariam em seu bairro. Assim como viram em suas entrevistas, as respostas 

dos visitantes foram recorrentes ao tocarem em temas como segurança pública e acesso 

a serviços como hospitais e centro de formação em nível técnico e superior.  

 

(Grupo de alunos em estande que contou com recursos tecnológicos e interação dos 

visitantes – 26/05/2018 – Autoria da fotografia: Tárik Abrahim – Colégio e Curso 

Miguel Couto Bangu) 

A exposição teve em sua última etapa a apresentação de outros espaços de 

socialização importantes para os moradores do bairro, como o Cassino Bangu e a escola 
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de samba Unidos de Bangu. Este grupo produziu uma apresentação de slides como 

ferramenta tecnológica para que os convidados pudessem conhecer melhor a história 

destes dois espaços, principalmente. Sobre o Cassino Bangu, os alunos do grupo 

indicaram sua origem a partir, também, da fábrica de tecidos. Este espaço serviu não 

apenas como salão de jogos, como também área de eventos, exposições, festas e bailes 

que agitaram a comunidade banguense ao longo do século XX. O trabalho de pesquisa 

deste grupo também merece menção posto que localizaram informações sobre a 

fundação deste espaço ainda como “Sociedade Musical Progresso de Bangu”, incluindo 

imagens de festividades lá realizadas em diferentes momentos do último século.  

Os seguidos casos de alteração de data da exposição dificultaram que 

representantes da bateria e da ala das passistas da escola de samba Unidos de Bangu 

participassem da atividade. Isso sem dúvidas representou um prejuízo para essa última 

etapa da exposição, afinal o grupo não conseguiu muitas informações a respeito da 

escola de samba e, por isso, contava com a contribuição dos integrantes para apresentar 

sua história aos convidados. A respeito da história da escola de samba, os alunos 

indicaram que esta foi uma das primeiras instituições voltadas para o carnaval no Rio de 

Janeiro. Também apontaram que foi precursora no que tange à relação entre grêmio 

recreativo de escola de samba e um time de futebol, no caso o Bangu A.C.  

Interessou-nos analisar neste grupo a relação que seus integrantes fizeram 

envolvendo espaço de socialização com espaço de entretenimento. Não foram, por 

exemplo, apontados espaços como as Igrejas de São Sebastião e Santa Cecília, que não 

apenas constituem-se patrimônios materiais do bairro como muitos destes alunos 

estiveram/estão envolvidos nos rituais litúrgicos enquanto coroinhas ou crismados. 

Neste ponto, talvez tenhamos falhado por não termos problematizado o suficiente a 

noção de lazer com a turma nas etapas anteriores da atividade pedagógica. Ao darmos 

enfoque na prática do futebol a partir do Bangu A.C., não discutimos os usos do tempo 

livre além dos que, na visão dos alunos, representam, hoje, divertimento. Acabamos por 

enviesar seus olhares, que só detectaram enquanto espaços a serem representados 

aqueles em que há uma clara relação entre comunidade e eventos vinculados ao 

entretenimento, principalmente a shows e festas.  

De acordo com Nelson Marcellino (2001) todo lazer é cultura e não precisa ser 

justaposto a alguma outra característica para ter sentido. O autor indica que “a felicidade 

e o prazer não precisam de justificativas. Bastam-se a si mesmos” (MARCELLINO, 
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2001, p. 7). Ao discutir a ingerência ou não do Estado em termos de políticas de lazer, 

Marcellino (2001) nos ajuda a compreender que o lazer envolve os usos dados pelas 

pessoas ao seu tempo livre. O autor reflete que o lazer e o tempo livre não são acessíveis 

de igual maneira a todas as pessoas e que existem barreiras sociais de acesso tanto em 

quantidade quanto em qualidade de lazer usufruído (MARCELLINO, 2001, p. 9). É 

claro que o divertimento e a satisfação estão diretamente relacionadas com o lazer, no 

entanto estas sensações não definem as únicas possibilidades de uso do tempo livre. 

Portanto, carecendo deste nível de reflexões, os alunos restringiram sua abordagem aos 

espaços que, para eles, mais explicitamente viabilizam o divertimento em seu bairro. 

 

 

(Grupo responsável pela última etapa da exposição – sobre a mesa o livro Bangu 100 

anos e um computador em que foram passados slides com informações sobre o Cassino 

Bangu e a escola de samba Unidos de Bangu – 26/05/2018 – Autoria da fotografia: 

Tárik Abrahim – Colégio e Curso Miguel Couto Bangu) 

 A exposição foi encerrada às 12:00 e, após completarmos a arrumação das salas, 

desinstalando os estandes e cartazes, nos sentamos para conversar sobre o que todos 

acharam da atividade. Os comentários foram animados, positivos e endossaram as 

impressões que havia tido ao longo da manhã de que todos os envolvidos estavam 

satisfeitos com sua participação e com o bom número de visitantes. Ainda que tenhamos 

notado algumas lacunas que poderiam ter sido supridas ao final da atividade, como uma 
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análise mais criteriosa das entrevistas realizadas pelos alunos, um momento de conversa 

final baseado nas observações dos visitantes ou mesmo uma melhor reflexão sobre os 

objetos de memória selecionados, consideramos que alcançamos nosso objetivo 

principal de aproximar o ensino de História dos espaços de experiências dos alunos e 

estimular o desenvolvimento de suas consciências históricas, a partir da História do 

Futebol. 

 

 

 

 

Apita o árbitro, fim de jogo 

Ao iniciar minha trajetória no Mestrado Profissional em Ensino de História 

confesso que jamais pensei que me depararia com duas esferas tão significativas de 

minha profissão como professor: o autoconhecimento e o reconhecimento de meus 

esforços por meus alunos. 

Na verdade, quando iniciei esse processo, às vezes exaustivo, às vezes frustrante, 

não sabia realmente as razões que me levavam neste tortuoso caminho. Mas agora, ao 

entrar no mais difícil momento desta dissertação, onde se espera que procedamos às 

conclusões alcançadas durante esses dois anos de pesquisas e leituras que culminaram 

nos dois tempos deste jogo excitante de potencial inesgotável que é o ensino de 

História, confesso que me surpreendi negativamente com o professor que havia me 

tornado ainda tão precocemente iniciado como tal: um privilegiado proprietário do saber 

acadêmico que se achava capaz de transferir meus recém-adquiridos conhecimentos 

acadêmicos a meus humildes e passivos alunos. Mas, felizmente, ainda no início dessa 

carreira, pude reverter esse quadro e me tornar partícipe e não mais amo do 

desenvolvimento desses mesmos alunos. 

Recordo o dia em que me dei conta de que, como Machado de Assis já havia 

observado no ano 1884, a busca pelo saber, a reflexão crítica, o desenvolvimento de 

habilidades cognitivas importantes eram aberrações ofuscadas pela “ordem e disciplina” 

que se impunham ao aluno naqueles anos e que ainda são exigidas dos alunos na 

atualidade, ou seja, as noções absolutas de “obrigações” sem o respaldo de noções 
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significantes. O conceito grego da escola como espaço de debates e reflexões regrediu 

ao conceito de escola como sinônimo de domesticação, sempre refletindo os desejos dos 

que estão no comando, na dianteira de um grupo ou mesmo de uma nação organizada. 

  Fato é que o desinteresse do aluno nas aulas de História se dá inclusive quanto a 

sua própria História como cidadão. Na prática, quando se fala em aprender História, 

verificamos tal desinteresse dos alunos, posto que muitas vezes tal aprendizagem 

nenhum significado traz para suas vidas plenas de aspirações, cuja funcionalidade é 

diametralmente oposta a inutilidade de dedicar considerável tempo, todas as semanas, às 

coisas que já não podem modificar. Impressionante é o fato de que não apenas os alunos 

sentem dificuldades com relação aos conteúdos programáticos estabelecidos em grades 

curriculares engessadas, mas também professores se sentem desconfortáveis, 

principalmente quando almejam que seus alunos venham a desenvolver uma visão 

analítica, e por que não dizer crítica, do conteúdo nada vazio que regerá suas escolhas 

futuras. 

Neste labor, pudemos perceber – principalmente por nossas leituras – a 

importância de associar conceitos como o de 'espaço de experiências' e o de 'consciência 

histórica' para alcançar resultados positivos. Assim, o professor deve levar em 

consideração quem será seu público, antes de estabelecer a abordagem a ser utilizada 

para alcançá-lo. Um exame visceral do ambiente do aluno – sua realidade cotidiana – 

favorecerá o acesso ao seu interesse, desenvolvendo, como consequência almejada, uma 

geração de cidadãos conscientes devidamente instruídos e formadores de opinião. Ou 

seja, não há como dissociar o aluno de sua consciência histórica, que é formada pelo 

contexto político, social, cultural e institucional em que está inserido. E é esta 

consciência histórica, associada às referências experimentais vinculadas à vida do aluno, 

que nos permitiu a experiência única e altamente recompensadora que descrevi no 

terceiro capítulo. Afinal, nós, professores de História, temos a responsabilidade de 

participar na formação de cidadãos conscientes e, para tanto, devemos criar estratégias 

para alcançar nossa expectativa. 

Entretanto, continuamos a nos deparar com o impasse: formar cidadãos 

conscientes e críticos ou simplesmente habilitar alunos para superar os desafios dos 

exames de seleção para o ingresso em universidades (como ENEM e UERJ, por 

exemplo)? Por que não associar ambas as possibilidades? Foi quando, nessa busca de 

respostas, me deparei com a influência do futebol nas vidas desses alunos, o que 
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responde a primeira pergunta feita no início de nosso trabalho: por que escolhemos o 

futebol dentre as várias modalidades esportivas praticadas em nosso país. Conforme 

advogamos ao longo dessa dissertação, o futebol faz parte da vida comum, insere-se no 

cotidiano do brasileiro, mesmo daqueles que não possuem afinidade com tal esporte, 

seja como praticantes ou aficionados.  

Enfrentamos como desafio para colocar em prática nossa proposta os entraves 

submetidos pelas grades curriculares engessadas comuns às instituições de Ensino em 

formato de Redes (como no caso que cito nesta dissertação, a Rede Miguel Couto de 

Ensino). Isto se dá pelo fato de que o professor, tendo que cumprir certas fases de 

avaliação, não tem a flexibilidade de coordenar atividades que superem as semanas 

indicadas para o ensino de determinados conteúdos, mesmo que nesse caso o processo 

de ensino e aprendizagem da História pudessem surtir melhores resultados.  

Consequentemente, para a realização de nosso projeto, descrito no terceiro 

capítulo, tivemos que optar por realizar encontros no turno contrário ao regular para não 

interferir na programação curricular. Deste modo, a significativa adesão – dos sessenta e 

cinco alunos da turma de 2º ano convidados a participar do projeto, em torno de 

cinquenta participaram – comprovou a eficácia de se ir da teoria à prática, 

principalmente no âmbito do ensino de História. Importante salientar que, dentre esses 

voluntários, um número significativo foi de meninas que, conforme mostram as fotos 

daquele capítulo, se mostraram extremamente engajadas no projeto do início ao fim, 

respondendo a terceira interrogação suscitada em nossa introdução quanto ao interesse 

das meninas no tema. 

Além da adesão e do engajamento dos alunos envolvidos na atividade 

pedagógica, notamos uma melhoria no seu desempenho nas avaliações propostas no 

bimestre. Conseguimos, assim, reforçar nossa convicção na importância de 

compreendermos o ensino de História como caminho para desenvolver e aprimorar as 

potencialidades dos alunos, além de estimular o desenvolvimento e o aprimoramento de 

suas consciências históricas. Admitimos que, de início, guardávamos certo receio sobre 

a viabilidade de nossa proposta, dado que em grande parte da atividade os alunos foram 

os protagonistas, atuando diretamente na elaboração das já descritas etapas. Esse receio 

talvez tenha sido reflexo dos anos de magistério atuando como dono dos saberes 

históricos a serem transpostos em sala de aula, garantindo total controle sobre o 

andamento das aulas lecionadas. Porém, notamos quão positivo foi investir no caminho 
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de preparar nossos jovens para tornarem-se cidadãos responsáveis pelo próprio futuro, 

por permitir que desenvolvam a habilidade de discernir novas sendas a partir do 

conhecimento de seu próprio passado, bem como de outros passados com os quais 

possam aprender a reger beneficamente seu próprio futuro. A nossa pesquisa 

possibilitou que efetivamente pensemos o ensino de História como base para a 

formação de cidadãos críticos, buscando, assim, contribuir com a atividade pedagógica 

sugerida enquanto produto desta dissertação para que outros professores consolidem 

essa tomada de consciência. 

Em nosso projeto vimos e pudemos comprovar na prática a importância de se 

usar a História do Futebol em comunhão com a História Local como base, como vértice 

para se possibilitar um entendimento sobre temas de alta relevância para o Ensino de 

História e para a formação de consciências críticas e capazes de escolher caminhos 

diferentes para resultados diferentes. Do particular ao coletivo, do privado ao público, 

do individual ao global, quando nos valemos da vivência e da história familiar de nossos 

alunos – pais, avós, bisavós, etc. –, como também da comunidade à qual pertencem, 

alcançamos mais eficazmente suas mentes e emoções, através das quais desafiamos sua 

capacidade de aglutinar e processar criticamente as informações recebidas ou 

descobertas (como foi especificamente o processo relatado no capítulo 3). 

Ao contrário de nossa primeira experiência didática com o uso da História do 

Futebol – descrita no capítulo dois – onde pudemos experimentar a satisfação de nossos 

alunos enquanto viajavam durante aquelas 4 horas e meia por 4 momentos47 

fundamentais da História por meio do Futebol sentindo-se a cada momento mais 

próximos do êxito em seus exames seletivos (objetivo exclusivo daquela aula), o projeto 

“Bangu: um bairro, uma fábrica e um clube” demonstrou a viabilidade do uso da 

História do Futebol, da História Local e da vivência de um grupo para transformar 

nossos alunos de receptores passivos a prospectivos autores de sua própria história. 

Em face do excelente resultado obtido com o projeto e do engajamento 

voluntário de mais de 80% da turma, pudemos constatar a eficácia desse tipo de 

ferramenta didática para o ensino de História, que deve cada vez mais fazer parte das 

salas de aula em escolas públicas e privadas, devendo ser repensada no caso das escolas 

47 Primeiro momento: A institucionalização do futebol e a Primeira República; segundo momento: O uso 
das Copas do Mundo como instrumentos de propaganda para regimes ditatoriais; terceiro momento: o uso 
do futebol como mecanismo de resistência; quarto momento: a atuação do F. C. Barcelona como símbolo 
da resistência civil catalã ao regime fascista do general Francisco Franco. 
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em Rede para que possa ser mais amplamente utilizada nessas, já que notamos os frutos 

positivos dessa iniciativa. Apesar de termos percebido que os resultados da atividade 

foram significativos – dado o engajamentos dos alunos e a grande presença de visitantes 

à exposição que serviu como culminância da inteira atividade – nos faltaram recursos, 

ou mesmo instrumentos, para uma análise de dados respaldada metodologicamente. 

Talvez uma compilação de narrativas produzidas por alunos, ou a coleta de seus 

testemunhos, fossem caminhos possíveis para reforçar nossa convicção em torno da 

melhora da aprendizagem histórica pelos alunos a partir da atividade pedagógica 

proposta.  

Também foi possível constatar, durante a realização do projeto, que a utilização 

de comparações entre os espaços, grupos e classes sociais entre si auxiliou os alunos a 

entenderem melhor sobre o processo de pesquisa e produção de conhecimento histórico, 

uma vez que foram introduzidos às fontes históricas, como fotografias e relatos 

jornalísticos, e convidados a interpretá-las. Desta forma, a adequação dos conteúdos à 

realidade dos alunos, levando em conta o entorno e o “pré-conhecimento” apropriado 

pelos mesmos, ajudou a alcançar o resultado pretendido, ou seja, a aquisição de uma 

postura crítica quanto ao desenvolvimento da história do bairro onde se situa a escola, 

espaço da realização do projeto. 

Valendo-nos destas estratégias, conseguimos trazer para a atualidade o desejo de 

conhecer, de compreender fatos do passado que ainda refletem na atualidade e têm 

consequências que se podem sentir no presente desses mesmos alunos. Desta maneira, 

pudemos estimular junto aos alunos o reconhecimento de suas identidades locais, 

ajudando-os a detectarem a proximidade da conjuntura geral em que se inserem em 

relação aos elementos consuetudinários que emergem de suas comunidades e que são 

partilhados entre seus integrantes. 

Pudemos observar quão importante foi o projeto para despertar e manter o 

interesse dos alunos já que se identificaram emocionalmente com o assunto desde o 

primeiro momento. Através de questionamentos que puderam articular a História Local 

com a História do Futebol, foi proveitoso poder presenciar, em um mundo onde o 

acesso ao conhecimento é instantâneo, à distância de um click, um novo momento na 

formação de indivíduos críticos e desenvolvedores, verdadeiros construtores de seu 

próprio futuro em substituição de enciclopédias estáticas. Desta feita, do individual ao 
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coletivo, pudemos constatar a absorção do conhecimento histórico por esses alunos de 

uma forma eficiente e recompensadora. 

Neste mesmo sentido, pudemos observar a evolução do tangível ao intangível, 

do concreto ao abstrato, do simples ao complexo, não permitindo que o imaginário 

nacional impedisse ou inibisse a visão e a vivência dos alunos como membros de uma 

comunidade que está consciente de suas raízes, principalmente quando questionada 

sobre a existência ou não de simbolismos elitistas. 

O grande interesse demostrado pelos alunos refletiu, em pequena escala, o 

sentimento de frustração desses quanto ao distanciamento comum existente da 

disciplina que – a partir do projeto ficou extremamente óbvio – deveria ser mais 

empoderadora, por refletir a própria existência humana, onde passado, presente e futuro 

se amalgamam produzindo esperança de resultados cada vez mais condizentes com os 

desejos do gênero humano. 

Em suma, a História, para mim enquanto professor e para esses alunos, deixou 

de ser experimentada como mero conteúdo a ser transposto/absorvido e passou a 

desenvolver um movimento de produção de significados que resultou na apropriação 

produtiva do aprendizado. 

Espero que esta dissertação possa produzir em seus leitores reflexões, 

incômodos, anseios, insatisfações, indignações, deslocamentos, recomeços e mudanças, 

assim como esses anos enquanto mestrando despertaram em mim tais efeitos. Que nós, 

professores de História, representemos a resistência, compreendendo que nossa aula só 

existe quando todos os sujeitos que nela estão envolvidos sejam vislumbrados. Que 

possamos ser fomentadores, alimentando nossos alunos do desejo de conhecerem a si e 

aos outros, tanto os que aqui já estiveram como os que ainda estão ou virão a estar. Que 

participemos da gestação de sujeitos conscientes de si e da sua historicidade, ajudando a 

desenvolver mentes escrutinadoras e críticas que serão responsáveis por construir o 

futuro da humanidade.  
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Anexo I 
 
Planejamento de atividade pedagógica: 

Professores da turma: Tárik Abrahim e Carlos Prima                                    

Nível de ensino: Ensino Médio                       Série: 2ª série                         Turma: 201                          
                  

Colégio e Curso Miguel Couto Bangu 

 

Tema da atividade: Bangu: um bairro, uma fábrica e um clube.  

 

Objetivo geral: Refletir sobre as relações sociais da Primeira República brasileira a 
partir do caso da formação de Bangu, bairro periférico em relação à região central da 
cidade do Rio de Janeiro, tendo em vista o processo de modernização pela qual a cidade 
passava no início do século XX. É objetivo desta atividade refletir com os alunos, 
historicamente, a conformação do bairro em dois momentos distintos: 1) na Primeira 
República: a) destacando a importância da fábrica Bangu e do Bangu Athletic Club para 
desenvolvimento da região e de um sentimento de identidade local; b) discutir como a 
partir do futebol, podemos compreender conformações de identidades nessa região em 
contraponto aos times que surgem no mesmo período em outras regiões da cidade 
identificadas com camadas sociais privilegiadas. 2) nos dias atuais, percebendo como os 
alunos, suas famílias e amigos, se relacionam com o bairro e com algumas referências 
presentes na região desde a Primeira República, como o time de futebol.  

Ainda, pretende-se compreender as vivências das pessoas que residiam neste bairro 
operário em meio a um contexto geral de reformas urbanas elitistas e excludentes 
ocorridas no Rio de Janeiro do início do século XX e, deste modo, discutir as 
identidades locais gestadas em torno da fábrica Bangu e do time de futebol originado 
desta fábrica, o Bangu Athletic Club em oposição àquelas que emergiram entre as 
camadas sociais privilegiadas e os times de futebol da zona sul da cidade.  
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1º momento 

Data: 05/03/2018 

Objetivos específicos: 

• Apresentar a formação do bairro indicando a importância da fábrica têxtil e do 
clube Bangu A.C. conectando esses eventos com o conteúdo curricular da série 
em questão.  

• Discutir como as narrativas acerca da Primeira República brasileira em geral se 
concentram nas áreas mais abastadas e de acordo com as classes sociais 
privilegiadas residentes nestes espaços, mas que é possível refletir sobre as 
tensões políticas, sociais e econômicas deste momento histórico a partir de 
Bangu, um bairro do subúrbio com forte identidade operária. 

• Refletir como o futebol enquanto prática esportiva institucionalizada participa de 
diferentes áreas da vida cotidiana, influenciando e sendo influenciado por 
relações que não são restritas ao âmbito esportivo. 

 

Atividade para casa: propor aos alunos que estes façam entrevistas com pessoas de sua 
vizinhança seguindo um relatório em que as perguntas terão por objetivo coletar 
informações sobre o que seus familiares, vizinhos e amigos se recordam sobre a fábrica 
Bangu e o Bangu A.C. para a sua comunidade. 

 

2º momento 

Data: 19/03/2018 

Objetivos específicos: 

• Identificar em jornais e periódicos de época como o Bangu A.C. era retratado 
pela imprensa esportiva em comparação com as formas de tratamento dirigidas 
aos times de futebol da zona sul do Rio de Janeiro. Discutir coletivamente as 
impressões dos alunos a partir de suas entrevistas e objetos. 

Atividade para casa: convidar os alunos a coletarem objetos que, para eles, carreguem 
e/ou produzam memórias sobre Bangu. 

 

3º momento 

Data: 02/04/2018 

Objetivos específicos: 

• Reunir os objetos e depoimentos coletados pelos alunos.  
• Selecionar trechos e imagens dos jornais e demais documentos de períodos 

históricos anteriores 
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• Desenvolvimento e preparação da exposição sobre o bairro, fruto desse esforço 
de pesquisa dos alunos. A exposição irá reunir os registros memoriais mapeados 
e coletados pelos alunos por intermédio das suas entrevistas e dos objetos que 
selecionaram. 

 

 
 
 
 
 
 
Anexo II 
 
O planejamento foi fotografado para ser anexado. As anotações feitas à caneta referem-
se aos recortes de conteúdos a serem abordados nos TMCs. 
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FORMULÁRIO DE PESQUISA 
 
 

PESQUISA DE CAMPO – Colégio e Curso Miguel Couto Bangu 
 

DISCIPLINA: HISTÓRIA 
PROFESSORES: Tárik Abrahim e Carlos Prima 
ALUNO ENTREVISTADOR: ______________________________________________ 
NOME DO ENTREVISTADO: 
______________________________________________ 
___________________________________________________________________ 

 
PERFIL DO ENTREVISTADO: 
Gênero: 
(    ) Masculino    
(    ) Feminino 
 

Idade: 
(    ) entre 18/25 
anos   
(    ) entre 26/35 
anos   
(    ) acima de 
36/65 anos    
(    ) acima de 66 
anos    
 
 

Escolaridade: 
( ) Ensino Fundamental 
incompleto 
( ) Ensino Fundamental 
completo  
(    ) Ensino Médio 
incompleto  
(    ) Ensino Médio 
completo   
(    ) Superior 
incompleto  
(    ) Superior completo  
(    ) Outros_________ 
_________________________ 

QUESTÕES 
 
1) Há quanto tempo reside em Bangu ou seus arredores? 

 
a. Como chegou aqui?  
b. Por que veio para o bairro/região? 

 
2) Qual é a sua profissão? 
 
3) Torce para algum time de futebol? Qual? 
 
4) Conhece alguém que torce para o Bangu Athletic Club? 
 
5) Tem ou teve algum vínculo empregatício com o Bangu Athletic 
Club? 
 
6) Teve algum vínculo empregatício com a fábrica de tecidos Bangu? 
E com outra fábrica? 
 

a. Conhece alguém que já trabalhou em alguns desses dois 
lugares (Bangu A.C. ou Fábrica de Tecidos Bangu)? 

  
7) Na sua opinião, o que representa oo Bangu Athletic Club para a 
sua região? 
 
8) E com relação à fábrica de tecidos Bangu, o que ela representa 
para a região? 
 
9) Se fosse possível escolher algo a melhorar em seu bairro, o que 
seria? 
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10) Você gosta do seu bairro?  
    a) Como você descreveria o que você sente por ele? 
    b) O que te leva a se sentir assim? 
 
11) Por que você mora em Bangu? 
 

Caso não more, qual a relação do seu bairro com Bangu?   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Anexo IV 
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As reportagens aqui anexadas foram extraídas do artigo de Nei Santos e Victor Melo 
(2014) intitulado “Recrear, instruir e advogar os interesses suburbanos”: 
posicionamentos sobre o futebol na Gazeta Suburbana e no Bangú-Jornal.  
 
A GRANDE IMPRENSA E A CONFIGURAÇÃO DO SER SURBANO 

O IMPARCIAL, RIO DE JANEIRO, P. 9, 22 MAR. 1919. 

Para os sportsmen que entendem que a entidade suburbana não preenche os  fins 
progressivos do desenvolvimento sportivo da nossa terra, como de quando em vez se propala 
nas rodas desportivas, levamos ao conhecimento daquelles que de facto se interessam pelo 
progresso do football, o escandaloso caso de suborno, de vantajosas promessas de bons 
empregos, de gordas gorjetas que estão sendo postas em  prática aos  jogadores da  
Suburbana para se filiarem aos diversos  clubes das três divisões da Metro. Já sobe a numero 
superior de 20 players que se transferiram com malas e bagagem para a entidade da Rua 
Buenos Aires. E depois digam que a Suburbana não é o celeiro da Metropolitana 

 

O IMPARCIAL, RIO DE JANEIRO, P.10, 26 DE NOV. 1919.  

No  dia  23  de  novembro  de  1919,  os  principais  jornais  cariocas  anunciavam,  com  
sentimento de cólera, a interrupção do match entre Andarahy e Vila Isabel 185 . No final do 
primeiro tempo,  após  um  choque  entre  Olivio  (do  Vila  Isabel)  e  Gilabert  (do  Andarahy),  
iniciou-se  um conflito,  com  a  torcida  do  Andarahy  invadindo  o  gramado.  Depois  de  
muitas  pauladas,  tiros  e navalhadas,  a  polícia  pediu  reforços  e  conseguiu  dar  fim  ao  
tumulto,  com  a  prisão  de  alguns envolvidos.  

 Após o incidente, O Imparcial publicava uma carta escrita pelo juiz da partida, o Sr. Max 
Eckstein, na qual o próprio relatava com indignação os atos de violência de alguns torcedores 
do Andarahy:  

As  “torcidas”,  covardemente,  se  dirigiram  para  a  porta  de  minha  residencia, sabendo-me  
no  campo  do  Jardim  Zoologico  e  minha  senhora  sozinha,  sem  que nada soubesse, foi 
ameaçada por mais de 40 indivíduos, alguns mostrando punhais e  revólveres,  que,  além  
disso,  deram  assustadoras  noticias  a  meu  respeito,  entre ellas,  que  eu  tinha  sido  
navalhado  e  aguardava  em  campo  os  socorros  da assistência. Se não fossem as garantias 
prestadas pela policia local, a pedido de minha esposa, que para lá mandou uma “viuva alegre” 
e duas praças de cavallaria, não sei de que seriam  capazes  os  audazes  indivíduos,  que,  por  
infelicidade,  são  “torcidas”  do Andarahy. O  jogo  corria,  technicamente  da  melhor  forma  e  
não  fora  as  aggressões  entre jogadores no campo e conseqüentemente invasão, nada teria 
verificado de anormal. A  policia  cabe,  pela  sua  imprevidência,  um  pouco  de  
responsabilidade,  pois,  se houvesse policiamento sufficiente para conter a invasão dos 
primeiros, o conflicto não  se  daria.  Não  vejo  razões  para  prática  dessas  barbaridades,  
visto  a  minha maneira de actuar, absolutamente imparcial, não justificam as cenas 
desenroladas pois mereci a confiança de todos principalmente o dos Andarahy, pelas provas 
de confiança que me deram insistindo para actuar naquelle jogo. A  explosão  da  assistência,  
só  pode  ser  attribuida  ao  fanatismo  cego  de  certos indivíduos, que não conhecem as 
regras de football e muito menos de educação. Grato  pela  publicação  da  presente  sou  
desse  jornal  leitor  assíduo  e  amigo obrigado. 
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O IMPARCIAL, RIO DE JANEIRO, P.10, 26 DE NOV. 1919.  

No mesmo dia, o vice-presidente do Andarahy, Antonio de Miranda, publicou uma nota oficial 
desmentindo as informações.   

“A  directoria  do  Andarahy  A.  C,  a  bem  da  verdade,  vê-se  na  contingência  de desmentir 
o chronista do matutino do Largo da Carioca, quando se referiu, em sua edição de hontem, ao 
match e conflicto havido no campo do Jardim Zoologico. Assim contesta ella, por não ser 
verdade: Que tivesse sido chamada para depor em qualquer delegacia de polícia; que tivesse  

havido navalhadas no campo de football; que tivesse sido o autor do conflicto seu associado  
Gilabert,  tendo  em  vista  que  o  mesmo  chronista  attribue  na  mesma descripção do seu 
jornal a autoria da aggressão e causa do referido conflicto á outra pessoa que se julgara 
chargeada por ser um adversário.” 

 

O IMPARCIAL, RIO DE JANEIRO, P. 08, 11/06/1917 

Exemplos, como o jogo entre o Bangu e o Fluminense, em junho de 1917, revelavam os 
estereótipos usados por alguns cronistas da  grande  imprensa,  que  não  enxergavam,  entre  
os  sócios  dessas  agremiações,  o refinamento da sociedade carioca. 

“No longínquo campo do Bangu A. C., realizou-se, ontem, o embate entre os teams desse club 
e os do sympathico Fluminense F. C. O querido club da rua Guanabara conseguiu, ontem, 
brilhantemente, coisa que, o anno  passado,  não  succedia  com  os  teams  que  demandavam  
aquelle  campo, derrotar o valoroso Bangú.[...]  Como referee actuou o Sr. A. Almeida cuja 
actuação desgostou os partidários do club local, os quais tentaram aggredil-o.  

O  jogo  desenvolvido  pelo  team  local  foi  violento  como  sempre,  tendo  sahido 
machucados os players Lais e Emmanuel do Fluminense. A liga precisa, quanto antes, tomar 
séria providencia para que não tenhamos muito em breve de ver aleijados em nossos campos, 
pelos jogadores “vallentes”, aquelles que procuram no football um divertimento.  

Das  vítimas  de  hontem  em  campo,  Emmanuel  foi  quem  mais  soffreu,  tendo  se recolhido 
á residência de seus progenitores, onde está em tratamento, com um dos braços 
desarticulado.  

Ao  deixar  a  estação  de  Bangú  o  trem  especial  do  Fluminense  no  qual  vinham muitas 
famílias, foi apedrejado por um grupo de desordeiros. Felizmente a não serem as vidraças 
quebradas não se verificou nenhum desastre pessoal. Coisas do Football.” 

 

CORREIO DA MANHÃ, RIO DE JANEIRO, P. 08, 14/07/1919 

Selvagens,  bárbaros  e  inferiores  foram  denominações  constantemente  utilizadas  por 
integrantes  das  elites  brasileiras  em  referência  aos  escravos,  libertos,  operários,  
imigrantes  e sertanejos. Os jogadores, torcedores e sócios das agremiações populares não 
escapavam a esse tipo de avaliação. 

“Ainda  hontem  no  campo  do  Bangu  A.  C.,  por  occasição  do  encontro  dos  teams locaes  
com os  do  S. Christovão,  registraram-se  factos  que  são tão indignos, que mais mereciam ser 
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lamentados numa secção policial. Faltando 22 minutos para terminar o encontro Patrich 
perdendo a pelota para Hugo aggride este jogador no que é repellido.  

Estabeleceu-se o tumulto, que teve como conseqüência a invasão do campo, novas 
aggressões, pauladas, revolvers e navalhas em scena e.. suspensão do jogo!  

Não  sabemos  ainda  quaes  os  culpados  de  tamanha  falta  de  educação:  se  os desordeiros 
da Favella ou se os agressores do Morro Pinto. Francamente, srs. Sportmen. Isto nunca foi 
football! Acabemos com estas scenas lamentáveis, antes que a policia prepare um logar seguro 
para serem trancafiados os desordeiros que se querem impingir como sportmen!” 

 

OS PERIÓDICOS LOCAIS E O ETHOS SUBURBANO 

GAZETA SUBURBANA – FOLHA RECREATIVA, NOTICIOSA E DE INTERESSES LOCAES, N. 1, ANO 
1, 1883 

COM LICENÇA 

Illustres campeões do vasto, floreo e espinhoso campo da imprensa, e vós, ó povo, 
especialmente arrabaldino. 

Eis-nos em vossa presença, de chapéo na mão esquerda, cabeça curvada e braço direito 
estendido, apresentando-vos a Gazeta Suburbana: - tentamen jornalístico recreativo, 
despretensioso, inconvencionalista e, por isso mesmo, independente, verdadeiro e sem 
compromissos. 

Redigida por três exquisitões, notabilidades roceiras, quasi coronéis da prisca guarda nacional; 
litteratos de 3.ª classe, ainda fora do instituto histórico, e jornalistas a gancho.... como muitos 
outros, é ella destinada a, tanto quanto possível lhe seja, recreiar, instruir e advogar os 
interesses suburbanos, noticiando factos e pedindo melhoramentos. 

GAZETA SUBURBANA – SEMANARIO CRITICO, LITTERARIO, NOTICIOSO, DEDICADO AOS 
INTERESSES DA ZONA SUBURBANA (RJ), N. 4, ANO 1919 

VIDA ESPORTIVA 

Dizem... 

Que só tem bom jogo na Liga Suburbana, pois, entre o pessoal da Metro, não anda...; que o 
Vasco pretende comprar o Engenho de Dentro...; que o Raul já não vae mais para o 
Palmeiras...; que a linha do Rio Branco foi barrada no Ypiranga; que o Chico, keeper do 
Cascadura, vae aposentar-se com todos os vencimentos de fundo...; que o Miranda, do 
Modesto, vae dar o bólo no America...; que o Sr. Almeida Marques vae nomear uma comissão 
para appreender os caçadores de players suburbanos; que a Liga Suburbana vae promover um 
torneio Initium; que o Modesto vae fazer fusão com a Liga Suburbana...; que o Cascadura vae 
virar cascamóle neste campeonato...; que o Bomsucesso vae fundir-se ao Olaria...; que o 
presidente do Riachuelo vae ser presidente do Santa Cruz... E que sabbado tem mais. 

BANGÚ-JORNAL, RIO DE JANEIRO, SEÇÃO “VIDA SPORTIVA”, 14/07/1918 

Diferentemente  da  grande  imprensa,  suas  notícias  se  concentravam  na  luta  pelos 
interesses das equipes da região, noticiando supostas arbitrariedades e injustiças produzidas 
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contra as  agremiações  da  zona  suburbana,  como,  por  exemplo,  a  matéria  que  
encontramos  no  Bangú-Jornal, na seção “Vida Sportiva”, de 14 de julho de 1918. 

Com o campo “arbitrariamente interditado” pela da Liga Metropolitana, resultado da violência  
presente  nos  jogos  do  clube,  o  cronista,  indignado  com  a  medida,  expressava  a  sua 
insatisfação com o desfecho do caso. Para o autor, “a injusta medida” causava enormes 
prejuízos materiais ao “nosso valoroso club”, além da afronta recebida em relatório pelos 
“dignos membros da  apaixonada  directoria” .  Vale  destacar  que,  no  mesmo  período,  
inúmeros  ofícios  foram enviados pela Liga Metropolitana, sempre repudiando a postura, 
considerada violenta, presente nos jogos do Bangu. Em um deles, seus representantes exigiam 
a exclusão do jogador Octavio do  quadro de sócios da agremiação, em função da conduta 
violenta no jogo contra o São Cristovão.   

Na mesma seção, o redator ainda revelava: “ao que sabemos, as responsabilidades da Liga já 
se acham bem apuradas no judiciário e em breve será proposta uma acção contra a mesma 
pedindo uma forte indenização por perdas e dannos”. Nesse caso, entrar com uma ação na 
justiça para compensar os prejuízos causados pela interdição do campo seria, nas palavras do 
autor, “uma boa e bastante aproveitável licção para os despeitos da Liga e uma estupenda 
victoria moral para o nosso querido club”. 
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