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RESUMO 

O futebol no Brasil incialmente se apresentava como um esporte elitista e 
segregador, sendo que suas vestimentas e a estrutura corporal dos praticantes 
(Sportmen) constituíam-se uma forma materializada de distinção 
socioeconômica. Assim, realiza-se uma investigação sobre o futebol nas 
primeiras décadas do século XX, em Porto Alegre (Rio Grande do Sul), 
avaliando um momento histórico que enfatiza essa discussão como a criação 
da Liga da Canela Preta. Analisam-se os principais clubes do cenário 
futebolístico da capital do estado - Grêmio e Internacional - na sua relação com 
as camadas baixas da população, onde se encontram os indivíduos 
marginalizados, até a contratação dos primeiros atletas negros por esses 
clubes de futebol. Recorreu-se a sites, livros, artigos e jornais que relatam o 
cotidiano dos negros na cidade gaúcha para, posteriormente, interpretar as 
manifestações segregatórias da época. Percebe-se que o futebol serviu como 
instrumento de exclusão social que acabou incorporando-se à cultura nacional 
e produziu formas de resistência étnica. 
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Introdução 

 O futebol no Brasil, em seus primeiros momentos, se afirma como 

uma prática das elites buscando se aproximar de uma vida aristocrática 

européia. A nata da sociedade incorporou esse esporte que serviu como um 

meio de convivência, recreação e adoção de hábitos sociais considerados 

nobres. As vestimentas utilizadas para a prática, assim como a moldura a qual 

os corpos dos Sportmen adquiriam se construiu em uma forma materializada 

que procurava os diferenciar das classes mais baixas desfavorecidas 

economicamente, somando ao abismo cultural existente. Embora o futebol 

fosse praticado por operários ingleses e seus descendentes na cidade de São 

Paulo (SP), pois foram esses imigrantes representados pela figura histórica de 

Charles Miller, que trouxeram o esporte para o país. Os clubes fundados nos 

primórdios não eram abertos às classes mais baixas da população brasileira 



ficando restritos aos grupos sociais abastados e, no caso dos ingleses, aos 

funcionários das fábricas desse país instaladas no Brasil. 

  Tomando como referência a capital gaúcha - Porto Alegre, 

“considerando que a cidade é um dos centros de prática do futebol no Brasil”, 

Jesus (1998), os principais clubes atualmente explicitam a distinção existente 

na formação dos primeiros times de futebol. “Fundados na primeira década do 

século XX, o Grêmio Foot-Ball Porto Alegrense e o Sport Club Internacional 

apresentam uma trajetória plena de construção de identidades e alteridades, 

densamente relacionada a lugares e grupos sociais” (Mascarenhas, 2005).  

 O Grêmio Foot-Ball Porto Alegrense fundado em 15 de setembro de 

1903, representando a elite portoalegrense ligada à comunidade germânica; 

posteriormente, em 4 de abril de 1909, foi instituído o Sport Club Internacional, 

contrapondo-se a segregação sofrida pelos irmãos paulistas Luís, Henrique e 

José Poppe (fundadores do clube) que ao tentarem se inserir no tricolor gaúcho 

não obtiveram sucesso. Até 1928, apesar de o Internacional possibilitar a 

inclusão de indivíduos não oriundos da elite em seus quadros era inexistente a 

presença de jogadores negros. “Na capital gaúcha, em meados de 1920, 

registrou-se a composição da Liga da Canela Preta e de outras ligas como a 

Liga do Sabonete - composta por elementos da elite, e a liga intermediária - 

Liga do Sabão - composta por indivíduos da classe média baixa” 

(Mascarenhas, 1999). 

A exclusão dos negros perdurou até a década de trinta com a sua 

inserção discreta em alguns clubes da cidade de Porto Alegre (RS), sua efetiva 

inclusão ocorreu na década seguinte com a participação nos principais clubes 

de futebol como:  Esporte Clube São José,  Esporte Clube Cruzeiro, Grêmio e 

Internacional. 

O período que resgistra a coexistência dessas três Ligas de Futebol 

em Porto Alegre, está marcado pela incipiente fim escravidão e processo 

migratório europeu para o Brasil. A população negra da cidade vivia sob os 

estigmas escravocratas da preguiça e da indolência. O processo de 

modernidade que a cidade pretedia à época não comtemplava a população 

menos favorecida, principalmente a comunidade afrodescendente, ao contrário 



dos imigrantes europeus que se alinhavam à aspiração de uma sociedade 

"européia". Para com as classes indesejadas foram adotadas políticas de 

higienização e repressão dos seus hábitos e custumes. 

O contigente populacional afrodescendente, em Porto Alegre, 

estavam concentradas basicamente em bairros periféricos da área central da 

cidade, como:  a Ilhota, Colônia Africana, Areal da Baronesa, Cidade Baixa. 

Esses locais foram de onde saíram muitos dos times da "Liga da Canela" , que 

sofreram com a propaganda negativa relacionada à comunidade negra. 

 

Metodologia 

Na busca para chegar ao objetivo recorremos a sites, livros e artigos 

relacionados diretamente com o futebol e, em outras bibliografias, que 

discorrem sobre a o cotidiano dos negros na cidade, além de pesquisa em 

jornais da época. Analisar e interpretar os discursos associados à segregação 

do futebol, em Porto Alegre, relacionando a discriminação sofrida pelos 

indivíduos da etnia negra os quais foram sendo empurrados para periferia da 

cidade, visto que não condiziam com a modernidade capitalista burguesa 

incipiente.  

 

Discussão 

Apesar de não haver pouco material a respeito da Liga da Canela 

Preta, bem como sobre a questão do negro no futebol gaúcho, há relatos sobre 

a existência dessa liga como uma forma de resistência perante a difícil inclusão 

da etnia negra e pobre na prática futebolística no início do século XX. Os 

espaços sociais restritos  tornou esse grupo invisível para os documentos 

oficiais e jornais da época, eles eram lembrados quando associados com 

adjetivações negativas sobre seus custumes, capacidade laboral e o atraso que 

causavam ao desenvolvimento de Porto Alegre. 



Considerações Finais 

O futebol como elemento que se incorporou à cultura nacional, foi 

utilizado como instrumento de exclusão social, o mesmo estava inserido em um 

contexto de modificação de hábitos da população visando alcançar o sonho de 

modernidade. Porto Alegre também incorporou esse sonho, sendo o futebol na 

capital um exemplo claro desta busca que distanciou os elementos 

desfavorecidos economicamente dos benefícios desse progresso. 



 

Referências 

 

ANJOS, J. L. dos. Futebol no Sul: historia da organização e 
resistência étnica. In: Revista Pensar e Prática. UFRGS, v.10, n. 1, p. 33-50, 
2007. 

DIENSTMANN, C. Um Século de Futebol no Brasil do Sport 
Clube Rio Grande ao Clube dos Trezes. Porto Alegre: APLUB, 1990. 

JESUS, G. M. Futbol y Modernidad en Brasil: la geografía 
historica de una novedad, in LECTURAS: Educacción Física y Deporte 
(revista digital), núm. 10, año III, mayo/1998, Buenos Aires. 

 

KERSTING, E. Negros e a Modernidade Urbana em Porto Alegre: 
a Colônia Africana (1890-1920). Dissertação de Mestrado, departamento de 
História da UFRGS, 1998.  

 

MASCARENHAS, G. Esportes e mito da democracia racial no 
Brasil: memórias de um Apartheid no futebol. LECTURAS: Educación Física 
y Deporte, Buenos Aires, v. 14, 1999. 

 

MASCARENHAS, G. Mutante dimensão espacial do futebol: 
forma simbólica e identidade; Espaço e Cultura. Espaço e cultura, v. 19-20, 
2005. 

 

PENSAVENTO, S. J. (1991) Memórias de Porto Alegre: Espaço e 
Vivências. Porto Alegre: Editora da UFRGS e Pref. Municipal, Coleção 
Memória, n° 1, 1991. 

 

PENSAVENTO, S. J. Os Excluídos da Cidade in Presença Negra 
no RS. Cadernos Porto e Vírgula. Porto Alegre: Unidade Editorial, 1995. 


