
 
 

                                                

ENTRE AMADORISMO E PROFISSIONALISMO – O EXEMPLO DO PROCESSO 
DE ESPORITIVAÇÃO BRASILEIRO A PARTIR DO FUTEBOL 

 
Joanna Lessa F. Silva 

UFPE* 
joanninha.lessa@uol.com.br 

 
 
Resumo: Este trabalho é parte da dissertação de mestrado “Os Significados do Futebol 
Amador Recifense a partir de sua interdependência com o Futebol Profissional”. Nela, 
refletimos sobre o amadorismo e o profissionalismo como direções do processo de 
esportivização a partir da gênese dos esportes na Inglaterra. Tomando como exemplo o 
futebol, situamos como a dinâmica deste processo ocorre no Brasil, com a formação de uma 
figuração social específica (o clube) e um espaço social cada vez mais independente e 
autônomo (campo esportivo). Embasam este trabalho a sociologia figuracional elisiana, a 
noção de campo bourdesiana e estudos históricos sobre esportes e futebol. 
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Abstract: This work is part of the dissertation "The Meanings of the Amateur Soccer of Recife 
from its interdependence with the Professional Soccer”. Here, we reflect on the amateurism 
and professionalism as directions of the sportivization process from the genesis of sports in 
England. Taking the example of soccer, we place the dynamics of this process how it has  
occured in Brazil, with the formation of a particular social figuration (the club) and a social 
space increasingly independent and autonomous (sports field). Underlie this work the Elias 
figurational sociology, the Bourdieu´s notion of field and historical studies about sports and 
football.  
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Surgido na Inglaterra do século XIX, o futebol é, assim como outras modalidades 
esportivas, originário das transformações dos passatempos ingleses. Emerge do que Elias 
(2003) chamou de processo de esportivização, o qual dará origem a todos os esportes 
modernos que conhecemos hoje.  

O termo esporte abrange um conjunto de atividades específicas que se diferencia 
dos jogos e práticas lúdicas que encontraremos desde os primórdios da história da 
humanidade.  Para Elias & Dunning: 

 

 
* Doutorando em Sociologia na UFPE; Pesquisadora do Núcleo de Estudos em Sociologia do Futebol – 
NESF/UFPE. 



(...) um desporto, seja ele qual for, é uma actividade de grupo organizada, 
centrada num confronto entre, pelo menos duas partes. Exige esforços 
físicos de certo tipo e é disputado de acordo com regras conhecidas, 
incluindo, onde se revelar apropriado, regras que definem os limites 
autorizados de força física. O grupo de participante é organizado de tal 
maneira que em cada encontro ocorre um padrão específico de dinâmica de 
grupo – um padrão que é flexível, umas vezes mais, outras vezes menos, e, 
por isso, variável e, de preferência, não inteiramente previsível no seu curso 
e nos seus resultados (ELIAS & DUNNING, 1985, p.232). 
 

Segundo as análises deste autor, os esportes são atividades que se desenvolvem nos 
séculos XVII e XIX na Inglaterra, mas não como conseqüência de processos sociais como 
industrialização e urbanização, e sim, junto com eles, no processo de mudança do padrão de 
comportamento dos indivíduos em sociedade em determinada direção, a qual o autor 
denomina civilização.  O sentido da civilização - dentro do processo social chamado 
civilizador1 - terá nas atividades de ocupação do tempo livre a característica de busca do 
equilíbrio de tensão entre prazer e restrição, organizando estas atividades sob regras e normas 
direcionadas no sentido do controle da violência e da pacificação (ELIAS & DUNNING, 
1985). 

Utilizando a caça à raposa como uma das primeiras atividades inglesas a se 
transformarem, adquirindo as características ligadas ao que denominamos como esportes, 
Elias & Dunning (1985) demonstra a existência de afinidades entre as mudanças que se 
desenvolveram nos passatempos britânicos e aquelas que se desenvolveram em outras esferas: 
como na política com o desenvolvimento do regime parlamentar. Ambos, política e esportes, 
são exemplos de um avanço pacificador que pode ser percebido na Inglaterra. 

Neste contexto, o esporte emerge sob a perspectiva de uma experiência de 
excitação agradável que responde às necessidades dos indivíduos - em uma sociedade cada 
vez mais regulamentada – de busca do prazer em momentos compartilhados, mas sem se 
arriscar à violência ou à desordem. 

Segundo os autores: 
 

A interiorização das regras que regulam de forma mais elaborada todas as 
esferas da vida, garantem às pessoas, nas suas relações entre si, maior 
segurança e estabilidade, mas implicaram também uma perda das satisfações 
agradáveis que se associavam a formas de comportamento mais simples e 
espontâneas. O desporto era uma das soluções para este problema (ELIAS & 
DUNNING, 1985, p.244). 
 

É importante destacar, entretanto, que este processo de esportivização não pode ser 
visto numa perspectiva de evolução linear. Para Elias (2006), os processos sociais referem-se a 
“transformações amplas, contínuas, de longa duração – ou seja, em geral não aquém de três 
gerações – de figurações formadas por seres humanos, ou de seus aspectos, em uma de duas 
direções opostas” (p.28). De acordo com o autor, os processos são sempre bipolares, 
reversíveis e não-planejados. As direções podem configurar-se em forma de dominação - uma 
tornando-se dominante em relação à outra – ou em forma de equilíbrio. Vale ressaltar que esse 
direcionamento do processo em uma direção específica não é definitivo e nem subtrai a 

                                                 
1 Esse processo social é analisado minuciosamente em: ELIAS (1994b). 



existência completa da outra direção, sendo plausíveis surtos simultâneos na direção oposta. 
Ainda segundo este autor, a investigação dos processos sociais deve ser feita a partir de pares 
conceituais como integração e desintegração, engajamento e distanciamento, entre outros. 
Estes podem servir não apenas para indicar o sentido do processo social, mas também para a 
“determinação de oposições e tensões estruturais no interior de um movimento processual em 
cada época considerada” ou mesmo “a determinação de fases ou estágios de um processo 
social” (ELIAS, 2006, p.29). Entre as direções que emergem quando pensamos no processo de 
esportivização devemos destacar aqui o par conceitual amadorismo e profissionalismo. 

O amadorismo e o profissionalismo nos esportes estão relacionados às 
intencionalidades subjacentes a estas práticas que são atribuídas pelos indivíduos durante o 
processo de esportivização.  De forma geral, o primeiro enfatiza a perspectiva de lazer, tendo 
no prazer e divertimento seus principais objetivos; o segundo enfatiza a perspectiva do 
trabalho, tendo na busca de resultados e num meio de sobrevivência seus objetivos principais.  

As relações entre amadorismo e profissionalismo podem ser referidas aos 
primórdios dos esportes.  Segundo Elias & Dunning (1985): 

 
 (...) esta mobilização dos valores amadores, com o acento tónico no prazer, 
como um ingrediente essencial do desporto surgiu num estádio inicial do 
desenvolvimento das modernas formas de desporto, num tempo em que, 
acima de tudo, o desporto profissional, tal como o conhecemos hoje, 
dificilmente existia. Então era possível a alguns homens ganhar a vida de um 
modo precário, como pugilistas profissionais, jóqueis e jogadores de 
críquete (p.313). 
 

Neste, que podemos definir como o primeiro estágio do processo de esportivização, 
há uma mudança da ênfase das atividades de ocupação do tempo livre do desejo de vencer um 
confronto para a aspiração à vivência de uma agradável excitação prolongada (ELIAS & 
DUNNING, 1985). Este novo direcionamento situa-se no âmbito do amadorismo, mas mesmo 
nele encontraremos indícios de um profissionalismo. Sendo as atividades esportivas o 
privilégio de uma pequena elite, sob esse ethos em que predominava o jogo propriamente dito 
e não a vitória, a “profissão desportiva” se desenvolve, segundo Elias & Dunning (1985), 
baseada na “subordinação inequívoca do profissional ao seu patrono e na total dependência 
quanto aos riscos de vida que ligavam o primeiro ao último” (p.321). Ainda segundo este 
autor, o esporte como profissão2, nem moral, nem socialmente, correspondiam a uma ameaça 
à estrutura de poder da época, não sendo necessário, portanto, esconder a obtenção de 
benefícios a partir dos jogos esportivos, seja a partir de salários ou através das apostas com 
base nos resultados das disputas. O par conceitual amadorismo/profissionalismo expressa aqui 
a grande desigualdade social que caracteriza este período. 

É importante chamarmos a atenção para o fato de que este primeiro estágio 
caracteriza o período de desenvolvimento dos esportes numa Grã-Bretanha pré-industrial, sob 
uma configuração social onde o nível de formação do Estado era reduzido (sendo a 
aristocracia e a nobreza o próprio Estado) e o equilíbrio de poder entre classes extremamente 

                                                 
2 A idéia de profissão aqui está mais ligada à idéia de ofício, ocupação do que ao conceito que profissão recebe 
nos estudos sociológicos atuais como demonstra Diniz (2001), ao expor uma definição “mínima” do termo para 
os estudiosos da área, definindo profissões como: “ocupações não-manuais que requerem funcionalmente para 
seu exercício um alto nível de educação formal usualmente testado em exames e confirmado por algum tipo de 
credencial” (p.18). 



desigual. A mudança para uma Inglaterra industrial, com o desenvolvimento dos transportes e 
das comunicações e, sobretudo, a mudança no equilíbrio de poder com a formação do Estado, 
nos leva a um novo estágio do processo de esportivização, voltado para os resultados e a 
vitória (Elias & Dunning,1985).   

Esse sentido é considerado por Elias & Dunning (1985) como uma tendência dos 
esportes à seriedade, que terá sua realização plena no profissionalismo. Segundo ele, com a 
industrialização e a nova configuração social inglesa teremos o desenvolvimento de um ethos 
amador numa perspectiva ideológica, ou seja, uma moral amadora que será transformada em 
um discurso de combate à crescente profissionalização dos novos esportes, como o rúgbi e o 
futebol.  Um processo importante para essa ideologização é a popularização dos esportes. Ao 
serem apropriados pela classe média e pelas classes operárias, os esportes gradativamente 
começam a deixar de ser um elemento de diferenciação entre as camadas sociais. As tensões 
que envolvem esta alteração podem ser identificadas na polarização entre os que defendem a 
manutenção da prática esportiva amadora, como forma apenas de divertimento; e os que 
defendem a prática esportiva como, além de divertimento, um meio de sobrevivência. Essas 
primeiras disputas respaldam a consideração deste espaço social dos esportes como um campo 
esportivo. 

A noção bourdieusiana de campo começa a ser empregada aqui propositalmente, 
pois ajuda-nos a destacar esse momento dos esportes que sinaliza a autonomia do fenômeno 
em relação a outros. Ainda que exista um diálogo constante com outras esferas sociais, como a 
economia e a política, o espaço social dos esportes começa a abrigar disputas próprias nesse 
segundo momento do processo de esportivização que aponta para uma nova direção.   

Afirma Hobsbawn (1988): 
 

Os novos esportes abriram caminho até a classe operária, e, mesmo antes de 
1914, alguns deles eram entusiasticamente praticados por operários – havia, 
na Inglaterra, talvez um milhão de jogadores de futebol – que eram 
observados e seguidos com paixão por grandes multidões. Este fato 
incorporou ao esporte um critério de classe próprio, o amadorismo, ou antes 
a proibição ou a estrita segregação da casta dos “profissionais”. Nenhum 
amador poderia distinguir-se de modo genuíno nos esportes, a não ser que 
pudesse dedicar a eles mais tempo do que os operários dispunham exceto se 
fossem pagos (p.256). 
 

A reflexão do autor nos traz informações importantes sobre a dinâmica de um 
campo em construção.  A existência de um grupo que ocupa a posição dominante, detentor de 
um maior capital específico e um grupo de recém-chegados, que buscam a entrada no campo 
sem possuir muito deste capital.  Ao contrário do que possa demonstrar a citação anterior, é 
importante destacar que os recém-chegados não constituem apenas os trabalhadores e 
operários, mas todos aqueles “não-nobres”, o que nos leva a perceber a relação direta com o 
contexto social da época. O que parece ser predominante neste grupo de recém-chegados é a 
defesa de um quadro de valores diferente para o campo em questão.  

O desenvolvimento cada vez maior de torneios que abrangem cidades, estados e 
mais tarde países, desenvolvem competições internas ao campo esportivo, por uma posição 
própria neste espaço. Aqueles que conquistam os melhores resultados e mais especificamente 
a vitória, detêm a posição dominante. Isso nos faz refletir como, diferentemente do momento 
anterior, neste novo contexto, o profissionalismo se torna uma ameaça às classes dirigentes, 



que em campo podem perder sua posição no campo. Isso faz com que entrem em disputa pela 
posição dominante no campo esportivo, transformando o ethos amador em uma ideologia. 

Esta reação ideológica, entretanto, não consegue prevalecer graças à “tendência à 
seriedade” dos esportes destacada por Elias & Dunning (1985). A reação das elites, ao invés 
de contradizer este novo direcionamento, também pode ser lido como uma demonstração dele, 
pois não é apenas a manutenção do divertimento como princípio que faz as elites dirigentes 
rejeitarem o profissionalismo, mas também a possibilidade de serem derrotados pelos times 
dos “recém-chegados”. Esta nova orientação da prática esportiva para os resultados gerará 
cada vez mais a necessidade de esportistas de alto-rendimento que são obrigados a se 
dirigirem aos outros e a participar do esporte de maneira séria (Elias & Dunning, 1985). O 
tempo livre não é mais suficiente para alcançar o rendimento necessário à vitória. 

Concomitantemente, uma nova etapa se inicia no processo de esportivização dos 
passatempos ingleses: a difusão e popularização global. Segundo Elias (2003), práticas como o 
boxe, o turfe e o remo, foram difundidas pelo mundo para em seguida termos a chegada dos 
jogos com bola. É importante destacar aqui que mesmo chegando depois de outros esportes, o 
futebol terá uma posição de destaque no campo esportivo devido a sua grande popularidade.  

Esta nova etapa do processo de esportivização marca a chegada dos primeiros 
esportes britânicos ao Brasil, delineando-se o que chamaremos um campo esportivo brasileiro.  
Chegando ao mesmo tempo em que alguns novos processos se desenvolvem no país, como a 
industrialização, a urbanização, o desenvolvimento de meios de transporte e comunicação, 
entre outros, os esportes espraiam-se por todo o território. No caso particular do futebol, a 
especificidade da realidade brasileira de um país em adaptação à recém abolida escravidão, de 
economia dependente e uma revolução burguesa tardia3, ao mesmo tempo, com uma nação 
que se construía atenta às inovações européias, será responsável pelo desenvolvimento 
peculiar deste esporte, que em pouco tempo reunirá milhares de pessoas em torno de sua 
prática e outras tantas nos torneios internacionais como o sul-americano e as copas.  Este 
desenvolvimento peculiar está relacionado com o que Maguire (2002) nos chama atenção 
como processos correlatos com esta fase da esportivização: “a emergência de formas mais 
intensas de nacionalismo e um vigoroso impulso nos processos de globalização” (p.10)4. 

Trazido pelos ingleses em finais de século XIX e início do século XX, o futebol vai 
exigir a princípio uma bola, o conhecimento das regras, um espaço e agentes predispostos a 
sua prática. Num primeiro momento, isto estará sob posse apenas das elites: seja representada 
pelos jovens que retornavam de seus estudos em universidades européias, dos dirigentes das 
fábricas ou dos professores das escolas (estas existiam apenas para esta camada social). Com a 
sua popularização, teremos a formação de clubes suburbanos ou populares que consistiam 
naqueles formados por trabalhadores, comerciantes, entre outros indivíduos que não 
atendessem aos critérios da elite aristocrática do país5. A constituição de clubes de elite e 
clubes suburbanos demarca as primeiras disputas na dinâmica do desenvolvimento de um 
campo futebolístico brasileiro6. 

                                                 
3 As especificidades da realidade brasileira podem ser aprofundadas na obra de FERNANDES (2006). 
4 Tradução minha do original: “the emergence of intense forms of nationalism and a spurt in globalisation 
processes”.  
5 As informações sobre a história do futebol, sua difusão e adoção no Brasil são baseadas nas obras dos 
historiadores PEREIRA (2000), SANTOS NETO (2002), FRANCO JÚNIOR (2007) e COUCEIRO (2003). 
6 A aplicação do conceito à modalidade esportiva específica do futebol é possível graças ao desenvolvimento 
acelerado desta prática que possibilitará a identificação de uma autonomia em relação às outras em pouco tempo. 



Segundo o conceito bourdesiano, podemos definir a estrutura social das práticas 
futebolísticas “como um espaço de jogo, um campo de relações objetivas entre indivíduos ou 
instituições que competem por um mesmo objeto” (BOURDIEU, 1983, p.155).  O campo 
pressupõe a existência de agentes e instituições em disputa, “...os detentores da posição 
dominante, os que têm maior capital específico, se opõem por uma série de meios aos 
entrantes, recém chegados, chegados tarde, arrivistas que chegaram sem possuir muito 
capital específico” (BOURDIEU, 1983, p.155). 

É na luta por este capital que instituições e agentes buscarão meios para manter-se 
no campo, definidos, segundo Bourdieu (1983), em estratégias de conservação e estratégias de 
subversão. As primeiras serão utilizadas por aqueles que monopolizam o capital do campo e 
buscam conservar as regras e relações existentes; as segundas serão utilizadas pelos recém-
chegados, que na busca de acumular capital específico ressignificarão o quadro de valores 
daquele campo.  

As transformações no quadro de valores do campo futebolístico brasileiro, 
almejadas pelos recém-chegados clubes suburbanos, podem ser evidenciadas se 
empreendermos uma análise das figurações sociais específicas que caracterizam este campo. 
A noção elisiana de figuração social faz-se necessária para chegarmos a um ponto específico 
de relações entre os agentes que constituem/constróem o campo em questão. Segundo Elias 
(2006), “os seres humanos, em virtude de sua interdependência fundamental uns dos outros, 
agrupam-se sempre na forma de figurações específicas” (p.26)7. A figuração no campo 
esportivo pode ser pensada tanto na forma de posicionamento dos indivíduos no jogo, como 
dentro ou entre as instituições que eles formam.  Para nosso estudo, é importante empreender 
uma análise do segundo caso, no qual a figuração social que destacamos é o clube. 

Segundo Melo (2007): 
 

Os clubs chegaram ao Brasil com os imigrantes, que começam a se tornar 
mais comuns no país a partir de 1808, com a chegada de dom João VI. Antes 
de criação de clubes esportivos, havia muitos outros de caráter recreativo, 
literário, político. (...) Desde sua criação, os clubes foram importantes 
instituições na sociedade brasileira, extrapolando suas supostas funções 
recreativas. (...) Eram um espaço privilegiado de encontro e de auto-
identificação entre os membros das elites. (...) Os primeiros clubes 
esportivos de importância, ligados ao turfe, eram basicamente dirigidos por 
latifundiários e comerciantes vinculados à agricultura (meados do século 
XIX), enquanto os de remo, que sucederam os anteriores em importância, 
eram dirigidos por engenheiros, médicos e militares de alta patente e 
empresários da indústria nacional em formação (fim do século XIX). No 
final do século XIX, surgem os primeiros clubes criados por uma classe 
média urbana em formação, uma nova configuração das elites nacionais, 
curiosamente os que mais tempo sobreviveram (no caso do Rio de Janeiro, 
este é o caso dos quatro “grandes clubes”: Flamengo, Vasco, Botafogo e 
Fluminense) (verbete clube, p.36-37). 
 

                                                 
7 A idéia de interdependência é fundamental na teoria elisiana, constituindo-se no mecanismo utilizado pelo autor 
para superar o problema sociológico de fundo de inúmeras teorias: a relação entre agente e estrutura. Para Elias 
(1994; 2005), indivíduo e sociedade só podem ser encarados de uma perspectiva relacional e de dependência 
mútua.  



 Os clubes, que após certa resistência adotam o futebol8, são espaços constituídos 
sob estatutos - documentos que delimitam os objetivos e as regras de participação – e reúnem 
dentro de si os agentes que realizam as disputas próprias deste campo. Entender o clube como 
uma figuração social que os agentes formam na relação entre si e perceber algumas 
características principais que diferenciam esta figuração de outras do mesmo tipo é uma forma 
de demonstrar as estratégias de conservação e subversão empreendidas pelos agentes nas 
disputas travadas no campo futebolístico. Para isso, nos basearemos no minucioso estudo de 
Pereira (2000) sobre o surgimento e consolidação do futebol na cidade do Rio de Janeiro. 

No início do século, os clubes não se constituíam em espaços exclusivos do 
futebol, mas de várias opções de divertimentos públicos. Segundo Pereira (2000), os primeiros 
clubes futebolísticos são organizados pelas elites. Geralmente, clubes já existentes em que os 
jovens brasileiros, egressos de universidades européias, lutavam pela disseminação do jogo. 
As partidas eram realizadas entre os clubes e não despertavam muitas atenções da imprensa 
que centrava sua atenção no turfe9.  

Com a popularização do futebol e a boa imagem que sua prática ia adquirindo, 
ocorreu a proliferação de clubes pela cidade do Rio de Janeiro chegando aos lugares mais 
remotos e ao acesso das diversas camadas sociais (Pereira, 2000). Um dos exemplos mais 
marcantes dos estudos da história do futebol carioca concentra-se no Bangu Atletic Club.  
Representante do surgimento dos times populares, o Bangu nasce a partir da Companhia 
Progresso Industrial do Brasil, tendo a fábrica e a vila operária sediada no bairro Bangu, 
subúrbio do Rio de Janeiro. Segundo Lopes (1998), o clube permitirá a entrada de operários 
no time devido a seu isolamento geográfico, não tendo nos cargos superiores pessoas 
suficientes para a formação do clube. Outro argumento é destacado por Pereira (2000) que 
aponta a necessidade de obter maior apoio da direção da fábrica como o motivo para a 
abertura aos trabalhadores.  

 
Fundado em abril desse ano na distante estação do mesmo nome, o Bangu, 
como outros clubes da cidade, teve também nos estrangeiros seus 
precursores. Chegados à cidade ainda em fins do século XIX para trabalhar 
para a Companhia Progresso Industrial, que administraria a fábrica de 
tecidos fundada no bairro em 1892, um grupo de técnicos ingleses logo 
começou ali a prática do novo esporte. A princípio, a direção da fábrica não 
parecia muito disposta a apoiar a iniciativa de seus empregados, que 
desejavam fundar um clube nos moldes daqueles que conheciam em seu país 
de origem; a imagem fidalga que clubes como o Fluminense iam 
construindo para o jogo parece, porém, ter mudado sua opinião. Foi assim 
que, no dia 17 de abril de 1904, reuniam-se em uma casa emprestada pela 
companhia nove rapazes para fundar o Bangu Athetic Club. O apoio da 
direção da empresa já parecia, nesse momento, evidente. Além da sede por 
ela emprestada, decidiu-se nessa reunião que o sr. Stack fosse encarregado 
de pedir ao diretor da fábrica, João Ferrer, o pano de cores branca e 
encarnada que seria usado no uniforme do time. Significativamente, era o 
mesmo João Ferrer o presidente honorário escolhido na eleição da diretoria 
do clube. 

                                                 
8 A resistência dos clubes esportivos existentes à adoção da nova modalidade é sempre citada nos estudos 
históricos. Espaços das elites, eles são sempre citados como os primeiros locais a que os jovens que retornavam 
da Europa e traziam o jogo de bola como uma novidade, recorriam tentando implementá-lo.  
9 A importância do turfe como modalidade esportiva no Brasil pode ser aprofundada em MELO (2001). 



De início, o clube congregava parcelas muito restritas dos empregados da 
fábrica, compondo-se somente de trabalhadores especializados de origem 
estrangeira que ocupavam cargos de chefia – como Thomas Hellowell e 
James Hartley, diretores respectivamente das seções de dobração e teares, e 
de alvejamento. Tendo por fim a prática de esportes como o foot-ball, o 
cricket e o lawn tennins, todos de origem inglesa, mostrava ter como 
objetivos principais a diversão do numeroso contingente de trabalhadores 
britânicos da empresa. A redação de suas primeiras atas indicava, de forma 
cabal, a hegemonia estrangeira no novo clube: escritas com boa letra por 
John Starck, apresentam inúmeros erros de concordância e de ortografia – 
tais como “foram eleitos para servirão” e “quem quiser dará a sua nome” – 
evidenciando que mesmo o secretário escolhido na reunião tinha ainda 
dificuldades com o português. 
A necessidade de apoio por parte da fábrica fez, porém, com que os 
fundadores do clube logo ampliassem esse impulso inicial, atendendo aos 
interesses da companhia. Já na reunião de fundação os participantes 
designaram um representante para convidar “os rapazes de entrar como 
sócio” – abrindo a possibilidade de aceitação de operários de outras origens. 
O próprio valor da mensalidade proposta – 2$000 como jóia para ingresso e 
1$000 mensais, contra os 5$000 cobrados no Fluminense nesse período – 
abria a possibilidade de participação de trabalhadores menos especializados. 
Quando sua fundação é noticiada pela imprensa, afirmar-se que ele se 
destina à prática de “todos os sports tendentes a desenvolver o físico e o 
moral dos operários da companhia a que pertencem” – em uma indicação 
clara do interesse da fábrica de que o jogo fosse praticado também por 
outros grupos de operários”. (p.32-33)”. 
 

A longa citação é necessária para evidenciarmos algumas características da 
configuração do Bangu que constituem elementos básicos das figurações sociais formadas 
pelos agentes nos vários clubes. O primeiro é a própria gênese do clube. A formação que se dá 
por imigrantes trabalhadores será diferente daquela que se dá pelos jovens de famílias da elite 
tradicional, como no caso do Fluminense. Estes últimos tinham como objetivo o prazer do 
jogo e o reforço a sua posição social; os primeiros, além do prazer, tinham uma prática 
caracterizada pela predominância de valores voltados para os resultados e a busca pela vitória, 
mais do que a manutenção de um status exterior ao campo esportivo.   

Um segundo elemento é o aparato necessário para o reconhecimento como clube: 
sede, uniforme do time, constituição de um estatuto e um corpo dirigente e o pagamento de 
jóia (um tipo de matrícula) e mensalidade.   Essas características mais concretas serão 
variáveis de um clube para outro retratando a posição social dos clubes no campo esportivo. 
Um ponto interessante que podemos destacar são os pagamentos. Nos estudos de Pereira 
(2000) é evidenciada a utilização deles como forma de diferenciação, a partir de exemplos 
como o do Fluminense. 

 
Já em agosto de 1904, o clube de Oscar Cox realizava uma assembléia para 
tratar da necessidade do aumento da jóia de ingresso paga pelos novos 
associados. Contando no período com 170 componentes, o clube já teria, 
segundo Costa Santos, “muitos sócios”. Por ser sua finalidade justamente a 
de “ter um número limitado de sócios”, como lembrava Luís Nóbrega, era 
necessário controlar o ingresso para impedir a entrada no clube de “rapazes 



que não são dignos” – como já estaria acontecendo, segundo a denúncia de 
outro participante da assembléia. Era, portanto, proposto pela diretoria o 
exorbitante valor de 50$000 – valor mais que 15 vezes superior, por 
exemplo, à mensalidade paga pelos trabalhadores que quisessem associar-se 
à União Caixeiral (p.62). 
 

Um último elemento a ser destacado é a existência de um discurso que será 
apropriado em diferentes contextos com diferentes fins. Neste sentido, Pereira (2000) nos 
mostra como o futebol foi inserido num contexto em que predominava o discurso das teorias 
higiênicas, em que a educação física era essencial para a educação completa de crianças e 
jovens nos quais se deveria inculcar o hábito do exercício físico para combater a “inoperância 
corporal”.  Defendido por seus praticantes, o futebol será exaltado não só como o mais 
higiênico para o corpo juvenil – pela coordenação dos movimentos – mas também importante 
ao desenvolvimento moral, devendo ser considerado o mais completo. Esse discurso será 
utilizado pelos clubes de elite para legitimar o futebol no campo esportivo, atribuindo-lhe os 
valores necessários para ser um verdadeiro sport.  Já os clubes suburbanos utilizarão este 
discurso em seus estatutos para legitimar-se dentro do campo futebolístico, sendo um dos 
instrumentos para acesso a torneios, campeonatos e ligas. 

As diferenças e predominâncias entre os elementos aqui evidenciados podem dar-
nos uma idéia das diferentes figurações clubísticas que irão disputar um capital específico ao 
mesmo tempo em que formam o novo campo. Em pouco tempo, o futebol irá tornar-se 
interesse sistemático da imprensa, do estado e da escola formando outras figurações sociais 
específicas e aumentando o número de cadeias de interdependência do campo futebolístico. 
Semelhante ao que apontamos sobre o surgimento dos esportes ingleses, com disputas que 
consolidam o campo esportivo de modo geral, o campo futebolístico será marcado pelas 
tensões entre amadorismo e profissionalismo, transformando-se o ethos amador em uma 
ideologia, ou, pensando sob o prisma bourdieusiano, em uma estratégia de conservação da 
posição ainda dominante no campo futebolístico de então.  

A organização dos clubes em Ligas que visavam à manutenção de competições, 
dinâmica própria do campo futebolístico, a princípio respondia a necessidade de distinção 
entre os diversos clubes que surgiam e, aos poucos, eram espaços de afirmação da tendência à 
seriedade dos esportes agregando as equipes que tinham desempenho destacado. As 
resistências estarão sempre presentes. A criação de divisões demarca a necessidade de 
diferenciação. Os clubes suburbanos poderiam permanecer na Liga, mas não “misturados” aos 
clubes de elite. 

Com a crescente seriedade como uma tendência dos esportes de forma geral (Elias 
& Dunning (1985), a busca pela vitória e pelos resultados trará um ponto de vantagem aos 
recém-chegados. Emerge a necessidade de atletas cada vez mais preparados e treinados, não 
sendo suficiente o tempo livre disposto pelos amadores para alcançar a vitória, que em certo 
momento terá sua representatividade relacionada não a um clube, mas a uma nação10. O 
processo de esportivização, que no Brasil, direciona-se ao futebol amador, em pouco tempo 
tomará uma nova direção: o futebol profissional.  

                                                 
10 Os estudos históricos costumam referir-se a construção do selecionado (equipe) brasileiro e crescente 
identificação social do brasileiro com o futebol. Algumas das análises realizadas sobre este processo e as 
possíveis razões para o desenvolvimento do  futebol como “identidade da nação”  estão presentes nos estudos de 
GUEDES (1977, 1998) e NEGREIROS (2003). 



Ao mesmo tempo em que equipes como o Bangu possibilitam a entrada de 
trabalhadores, o destaque deles em campo gera premiações e contrapartidas que aos poucos 
vão se tornando mais freqüentes e algumas se relacionam à transferência do tempo de trabalho 
na fábrica para o tempo de trabalho em campo.  A busca pela vitória por parte dos clubes vai 
abrindo espaço ao exercício do futebol como um meio de sobrevivência, com grande 
resistência. 

O momento histórico que destaca a disputa entre amadores e profissionais está na 
vitória do Vasco da Gama em 1923, na primeira divisão do campeonato da Liga carioca, 
considerado o primeiro clube de “profissionais” a vencer um campeonato (LOPES 1994; 
1998, SANTOS NETOS, 2002). Segundo PEREIRA (2000): 

 
(...) O Vasco levava a campo uma equipe que não correspondia ao padrão 
social de seus sócios. Radicalizando um impulso que já se fazia presente em 
muitos outros clubes da liga, o clube montava uma equipe composta por 
atletas que, ao contrário do que seria o padrão entre os amadores que 
disputavam até então o campeonato, faziam claramente do futebol sua 
profissão. Dedicando-se integralmente ao esporte, os jogadores - muitos 
deles negros – conseguiam grande vantagem sobre os adversários, que 
dividiam seus afazeres entre a bola e o trabalho, sagrando-se campeões 
naquele ano após uma vitória contra o São Cristóvão (p.309).  
 

A catarse desta contenda se dará na efetivação do atleta como profissional na 
legislação trabalhista aprovada no governo Vargas. 

Como um processo social de longa duração e que no Brasil desenvolve-se no início 
do século passado, é possível dizer que o direcionamento ao profissionalismo ainda está se 
consolidando nos dias de hoje. Uma série de mudanças e construções vai se desenvolvendo 
aliada ao desenvolvimento do próprio jogo, como a função de espetáculo desenvolvida 
concomitante ao processo de profissionalismo. O amadorismo não desaparece, mas vai se 
distanciando cada vez mais do profissional, como nos alerta Bourdieu (1990a): 

 
Eu gostaria de lembrar, mesmo superficialmente, todo o programa de 
pesquisas que está implicado na idéia de que um campo de profissionais da 
produção de bens e serviços esportivos está se constituindo progressivamente 
(entre os quais, por exemplo, os espetáculos esportivos), no interior do qual 
se desenvolvem interesses específicos ligados à concorrência, relações de 
força específica, etc. Eu me contentarei em mencionar, entre outras, uma 
conseqüência da constituição desse campo [esportivo] relativamente 
autônomo, a saber, o contínuo aumento da ruptura entre profissionais e 
amadores, que vai pari passu com o desenvolvimento de um esporte-
espetáculo totalmente separado do esporte comum (p.127). 
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