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Origens e Definição São Luís do Maranhão foi fundada em
1612, como uma colônia francesa – a França Equinocial. Retomada
pelos portugueses, em 1616, foi invadida pelos holandeses no
período de 1640-43; novamente retomada pelos portugueses, se
constituiu na cabeça do Estado Colonial do Maranhão até ser
“anexada” ao Império Brasileiro, em 1823. Desde então recebeu as
denominações de “Atenas brasileira”, “Jamaica brasileira” e outras
até perder sua tradição de vínculos externos ao mundo lusófono.
Nesta perda, incluiu-se o esporte que se expandiu ao longo de
século XIX e início do XX por influência de pessoas e idéias vindas
da Europa – Inglaterra em especial -, mas depois se dissolvendo em
sua proeminência diante da retração econômica que passou a
dominar a região. O impulso do esporte acompanhou o surto da
indústria têxtil na cidade e o crescimento da sua movimentação
portuária. Tal expansão decorreu da Guerra Civil dos EUA na década
de 1860, quando o algodão maranhense substitui, em parte, a
demanda industrial deste produto pela Inglaterra.

Este cluster de natureza econômica, com conseqüências sociais e
esportivas, repercutiu até a década de 1950, que marca o término
da era têxtil de São Luís e a decadência de seu porto. Mas tal
retrocesso teve sua primeira sinalização com o fechamento do
Clube Euterpe Maranhense, em 1910, uma associação da elite
social e econômica da cidade, que tinha os jogos e esportes como
sua principal atividade. A partir deste evento, o esporte foi
deixando progressivamente de ser uma atividade de um pequeno
grupo de pessoas abastadas e se popularizou, ajustando-se à
uma tendência de ordem nacional. A definição do cluster esportivo
de São Luís refere-se, assim sendo, à geração de um pólo de
influência sócio-econômica que deu surgimento a uma variedade
de práticas esportivas de lazer e de competição. Os clubes que
ofertavam estas atividades foram sempre importantes na cidade
mas restritos em participação e sujeitos a oscilações e crises.
Contudo, foram manifestações similares às que ocorriam na
mesma época no Rio de Janeiro e São Paulo – então os centros
urbanos de maior importância do Brasil –, embora em menores
proporções e notoriedade.

1679  O jogo da argolinha é a primeira manifestação recreativa-
esportiva com registro histórico relacionado à cidade de São Luís.
Em outras fontes há menção à uma “Casa de Instrução e Recreio”
do século XVIII, que os jesuítas mantinham, nos arrabaldes da
cidade – hoje Bairro da Madre Deus –, destinada às recreações dos
alunos do Colégio Máximo.

1822 Aparece na cidade o bilhar francês e, em 1827, o Jogo da
Péla (que daria origem ao law tennis e ao squash) com
campeonatos e torneios, a partir de 1902, no Café Richie; no
Clube Euterpe Maranhense, fundado em 1904; e no Fabril Atletic
Clube-FAC, fundado em 1907, já no auge do pólo algodoeiro e
portuário de São Luís.

1835 Primeiros registros sobre capoeira, que em 1855 passa a
ser coibida pela Polícia e, posteriormente, identificada com o
nome de “carioca”. No ano de 1877 aparece, sob a forma de
competição, sinalizando a adesão popular ao esporte, em paralelo
à sua feição elitista.

1841 Anúncio de uma apresentação de Ginástica (sic) no Teatro
de São Luís, por um discípulo de Amóros – líder do movimento em
prol da Educação Física na França - , Mister Willis, e um seu auxiliar.

1844 – 1864 Aparecimento da Educação Física, em 1844, com a
fundação do primeiro colégio feminino (nas escolas masculinas,

só aparece a partir de 1864) de São Luís, pela fidalga espanhola
D. Martinha Alvarez de Castro Abranches - o “Colégio Nossa
Senhora das Graças”, mais conhecido como o Colégio das
Abranches - juntamente com sua filha Amância Leonor que se
tornou, pretensamente, a primeira professora desta atividade
educacional no Brasil.

1851 Início da prática de banhos de mar na Praia do Caju, criando
uma tradição na cidade que deu origem ao ensino da natação
(vide mapa).

1861 Com a criação da Escola de Aprendizes Marinheiros na
cidade, em 1861, a esgrima passa a fazer parte da instrução militar
dos alunos, embora praticada desde 1829 por manifestações
eventuais. Posteriormente, após 1907, os Aprendizes Marinheiros
costumavam se apresentar nos eventos esportivos promovidos pelo
FAC que incluiam futebol e combates com armas brancas (baioneta,
espada, florete).

1870 Na casa da família Abranches, foi montada uma academia
de ginástica, com pesos, onde os companheiros do Liceu de Dunshe
de Abranches iam se exercitar. A partir de fins dos anos de 1880 a
elite maranhense passa a praticar a ginástica sueca.

1881 Em 9 de agosto, houve uma primeira tentativa de implantar o
Turfe, pelo comerciante inglês Septimus Summer, fundador do “Racing
Club Maranhense”. Esse clube durou até dezembro daquele ano.

1893  Em janeiro deste ano, por iniciativa de Virgílio Albuquerque,
no bairro do João Paulo, ergueu-se o Prado Maranhense. Decorridas
dez programações, foi realizada a última corrida a 28 de maio de
1893. Nova tentativa, sem sucesso, só nos anos 1950.

1900 Os “sportmen” de São Luís implantam o remo na cidade,
utilizando-se dos rios Anil e Bacanga. É fundado o “Clube de
Regatas Maranhense”, por Alexandre Collares Moreira Nina. Sua
prática, com alguma dificuldade, sobreviveu até 1929. Ainda neste
ano, uma outra modalidade começa a ter sua primeiras ma-
nifestações, o ciclismo.

1907 Este ano marca a culminância da prática esportiva em São
Luís, por influência dos jovens portadores de “idéias novas”, filhos
de uma elite industrial local em conjunto com empregados das
diversas companhia inglesas instaladas na cidade. Entre estes
destacou-se Joaquim Moreira Alves dos Santos - Nhosinho Santos
– que estudou na Inglaterra, e retornando em 1905, trouxe diversos
implementos para a prática dos esportes; assumindo a direção
técnica da fábrica têxtil da família, fundou o FAC. Nhozinho Santos
introduziu em São Luís o foot-ball association, o atletismo, o cricket,
o crockt, e reabilitou law tennis local.

1910  Em 2 de setembro, o ciclismo já existente na cidade, ganha
impulso pela fundação da “União Velocipédica Maranhense”, com
seu velódromo instalado no Tívoli (hoje, Bairro dos Remédios).
Como em outras tentativas de introdução de uma modalidade
esportiva, durou pouco, até o final dos anos de 1920.

1915  Surge a figura do cônsul inglês Charles Clissold, que se junta
aos dirigentes do FAC, e passa a incentivar a prática de vários
esportes. O clube revive seus grandes dias oferecendo várias
modalidades em atletismo, como salto em altura simples, com vara,
distância; corridas de velocidade, de resistência, com obstáculos;
lançamento de peso, de disco, do martelo; além de tênis; placekick
(pontapé na bola, colocando-a na maior distância); cricket; crocket;
ping-pong (tênis de mesa); bilhar; luta de tração, etc.

Década de 1910 Desaparece o hábito de repousar nos fins
de semana, substituído pelas festas, corridas de cavalo, partidas
de tênis, regatas, corso nas avenidas, matinês dançantes, e
pelo futebol. A “gymnástica” e a esgrima eram praticadas pelas
elites, que contratavam aulas particulares, conforme se
depreende de anúncios publicados nos jornais. Antes deste
estágio, o Clube Euterpe já difundia outras atividades
esportivas, como tiro ao alvo (sic), tênis, tênis de mesa (ping-
pong), etc. Também no ano marco de 1910, Miguel Hoerhan
começa a prestar seus serviços como professor de Educação
Física da Escola Normal. Ele funda também o Club Ginástico
Maranhense que foi o pioneiro do boxe no Estado do Maranhão.
É ainda nesse ano que o esporte maranhense experimenta a
primeira de suas inúmeras crises: alguns sócios do FAC se
desentendem e se afastam, fundando novas agremiações. Gentil
Braga cria diversas equipes de futebol para a população pobre
e, no final da década, reúne os clubes que praticavam o esporte
nas ruas e praças de São Luís.

Década de 1920 O movimento popular de futebol pôe-se em
oposição à Liga Maranhense de Futebol (fundada em 1917) que
reunia os clubes das elites – dos industriais e comerciantes
estrangeiros, especialmente ingleses -, pois a população, de um
modo geral, não participava dessas atividades. A base de suporte
deste movimento liderado por Gentil Braga deslocou-se para
um clube denominado de Onze Maranhense (fundado em 1911)
que, além do futebol, antes desenvolvera outras atividades
esportivas: tênis, crocket, basquetebol, bilhar, boliche, ping-pong
e o xadrez. O futebol acabou por predominar e surgiram várias
equipes de competição. Porém, o movimento sobreviveu apenas
até o final desta década. Os novos clubes de futebol emergidos
da população pobre afinal tornaram-se também meios de
socialização – como o Sampaio Corrêa Futebol Clube, fundado
em 1927 – formalizando uma liga com nove clubes disputantes.
Portanto, os anos de 1920 podem ser considerados de transição
com o esporte e o lazer deslocando-se de seu cluster relacionado
à elite industrial para grupos menos abonados da cidade e mais
dispersos em hábitos e interesses.

Década de 1930  Consolidou-se o futebol no Maranhão, com o
surgimento de vários clubes, como o Moto Clube de São Luís. Esta
associação foi fundada em 1932, por César Abboud, industrial que
adquirira a fábrica da família de Nhozinho Santos, utilizando-se
das instalações do FAC. Posteriormente foram fundados o
Maranhão Atlético Clube e a Sociedade Esportiva Tupã, clubes de
notoriedade local.

Década de 1940 Fase da culminância do futebol já popularizado
no Maranhão, com seus clubes destacando-se nacionalmente e
revelando jogadores para as principais equipes do sul, inclusive
para a seleção nacional. No final desse período, em 1948, começa-
se a praticar o futebol de salão. Deste período em diante, o esporte
maranhense passa a ser compreendido pela cultura regional e
nacional em suas essencialidades. Mas na década de 1970 funda-
se no Maranhão a primeira Secretaria de Estado, no Brasil, dedicada
aos Esportes e Lazer, sugerindo que ainda era sobrevivente o
empreendedorismo esportivo em São Luís.

Fontes Denise Martins de Araújo; Correio d’Anúncios, 3 de
fevereiro de 1851; Vaz, Leopoldo. Introdução do Esporte (moderno)
em Maranhão. VIII Congresso de História da Educação Física,
Esporte, Lazer e Dança. Ponta Grossa, 2002.PA

Cluster esportivo de São Luís do Maranhão, 1860 – 1910
LEOPOLDO VAZ

Sports cluster of São Luís – MA, 1860 – 1910

The city of São Luís do Maranhão was founded in 1612. It then became

a French colony, a Dutch colony, a Portuguese colony and finally it was

annexed to the Brazilian Empire in 1823. In the 1860s, local sports

activity boomed as both the city’s textile industry and the port grew in

volume. Such expansion came right after the American Civil War

(1861-1865), when the cotton from Maranhão partly substituted the

industrial demand for this product in England. The cluster of São Luís

do Maranhão, known for its economic nature, had social and sports

consequences that lasted until the 1950s, when it began to decline.

The very first signs of this decaying process started to be observed

when the Clube Euterpe Maranhense closed down in 1910. This club

had been an association that included the city’s social and economic

elite offering games and sports as main activities. Within the period of

development and expansion of sport, the elite of the city experienced

the same sports disciplines Europe had at that time at local clubs that

promoted both competitions and recreational activities. The

popularization of sport produced by soccer spread out to the traditional

clubs adding to the economic depression that dissolved the cluster.
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Área urbana da cidade de São Luís – Instalações e eventos do cluster
Urban area of São Luís – cluster’s facilities and events

Referência: Levantamento de fontes primárias por Leopoldo Gil Dulcio Vaz e Denise Martins de Araújo (2003).

Natação no cluster – legados / Swimming in the cluster – legacies

1851

1852

1869

1925

1953

1956

1983

Início costume do banho de mar, na Praia do Caju, hoje Av. Baira-Mar

Antônio Francisco Gomes, em 1852, propõe além da ginástica, exercícios de natação, esgrima, dança, jogo de malha e jogo
da pella para ambos os sexos

Abertura do Colégio da Imaculada Conceição Quinta da Olinda, no Caminho Grande, fora do centro da cidade, possuindo
tanque para banhos e gymnástica (sic)

Construção da primeira Piscina, para natação, por Simão Félix, no Genipapeiro, servindo de local de recreação para os
jovens esportistas da época

 Antonio Maria Zacarias Bezerra de Araújo, professor de natação oferece aulas em duas piscinas instaladas em residências

O Clube Recreativo Jaguarema é fundado e construída sua piscina. Os jovens da “geração de 53” deixam de praticar
natação em residências e passam a nadar em clubes. Contudo, durante as décadas de 1960 e 1970 sobrevive a tradição
de aulas de natação em residências

Funda-se a primeira escola de natação de São Luís, com piscina própria – a “Viva Água” – dirigida pelos Professores
Denise Martins de Araújo e Oswaldo Telles de Sousa Neto

Cronologia do desenvolvimento da natação em São Luís – MA , 1851-1983

Porto Cais

da Salvação

Campo do Onze

Maranhense

hoje, Casino Maranhense

Euterpe

Corrida das

Argolinhas

Velódromo

Racing Clube

Fábrica Camboa

Canto da Fabril
Estádio Nhozinho Santos

Fábrica Santa Isabel
Fabril Athletic Clube
hoje, Igreja Universal

Teatro São Luís

hoje, Artur Azevedo

Café Richie

Colégio das Abranches

Liceu Maranhense


