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Origens e definições  A paixão pela velocidade nasceu junto
com o automóvel (Scali, 2001). E este se tornou um meio de
competição logo após a construção dos primeiros veículos que
usavam motores de explosão e derivados de petróleo como
combustível. Em 1894, a revista Le Petit Journal de Paris organizou
a primeira disputa entre estes novos veículos para determinar
melhores performances, tal como ocorreu logo após com os
primeiros aviões. No ano seguinte, houve a primeira corrida de
sentido esportivo entre veículos automotores: a travessia Paris –
Bordeaux. Também em 1895, aconteceu a primeira corrida
automobilística nos EUA, uma competição na distância de 54,36
milhas promovida em Chicago. O vencedor, Frank Duryea, fez o
tempo de 10h23m, superando três carros a petróleo e dois a
eletricidade. Entretanto, a França dominou este estágio inicial das
corridas de automóveis por ter uma indústria mais avançada neste
setor, como também uma entidade muito atuante na promoção de
eventos: o Automóvel Clube de França-ACF. O ACF dedicava-se
então a organizar competições em estradas entre Paris e outras
cidades da França ou da Europa. Em 1903, Marcel Renault morreu
num acidente durante a travessia Paris – Madrid, o que provocou a
proibição de competições automobilísticas em estradas. A partir
de então, as corridas passaram a ser especializadas por classes de
veículos e por locais próprios de competição, em cada classe. Em
1904, foi criada a Federation Internacionale de L’Automobile-FIA
que deu início à gestão de corridas de automóveis consolidando
classes e trajetos próprios em escala mundial. Este critério ainda
prevalece nos dias presentes, como por exemplo no caso da
Confederação Brasileira de Automobolismo-CBA (fundada em
1961), que administra as modalidades de Corrida, Rallye, Kart,
Fora-de-estrada, Arrancada e Autocross, ou seja: as provas de
velocidade e pista, estrada e fora de estrada. Portanto, a partir da
primeira década do século XX, os fatos de memória do motor esporte
passaram a se vincular a tipos de veículos e trajetos, como se
registra a seguir com o foco posto no Brasil.

1891  O primeiro automóvel com motor à explosão, um Peugeot
com motor Daimler, chegou ao Brasil vindo da França, na cidade de
São Paulo, trazido por Santos Dumont, que uma década mais adiante
se tornaria o inventor da aviação.

1902  Este ano marca a primeira tentativa de corrida de automóveis
no Brasil, com um evento ocorrido no Hipódromo da Mooca, em
São Paulo-SP.

1905   No Rio de Janeiro-RJ aconteceu uma competição semelhante
ao da Mooca, com partida no Largo do Machado, Bairro do Catete,
então uma área de prestígio social e movimentada da cidade.

1907  Fundação, no Rio de Janeiro, do Automóvel Clube do Brasil,
primeira entidade do corridas esportivas com automóveis do Brasil.
Esta entidade foi uma das primeiras do mundo a se organizar nos
moldes da FIA, voltada naturalmente para o desenvolvimento nacional
do esporte. Em São Paulo-SP, neste ano havia apenas 68 automóveis
circulando na cidade. Dez anos mais tarde eles já somavam 2.568
unidades e em 1928 já eram 20 mil.
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Auto racing

Following European tendencies, auto racing competitions started
in Brazil in the early 20th century. This long tradition is confirmed
today as Brazil is one of the leading countries in auto racing. The
Automóvel Clube do Brasil (Brazilian Automobile Club - ACB) was
founded in 1907, only three years after the foundation of the
Fédération Internacionale de L’Automobile (International Federation
of Automobile - FIA), in France (1904). Brazilian history of auto
racing can be summarized in 5 periods. The first and longest phase,
a romantic and amateur period that gave social expression to auto
racing, lasted from the early 20th century until the 1950s because
of drawbacks and difficulties Brazilian motor sport had after World
War II. Auto racing was a popular sport in Brazil in the 1930s,
bringing together audiences of 240,000 to watch the main
competition of that time: the Circuito da Gávea, in Rio de Janeiro.
The establishment of car part factories in the late 1910s (Ford) and

early 1920s (General Motors) in São Paulo greatly contributed for
the success of the auto races and for the proliferation of support
services. The second phase began in the mid 1950s, when social
auto racing became technical. The sector developed and expanded,
improving both the management and the physical infra-structure
of the competitions. The third phase included the introduction of
the kart in 1959 and the rally in the 1970s. It was also when Brazilian
pilots started to gradually construct their international careers by
perfecting their professionalism and technological preparation.
Brazil has the most kart tracks in the world: 23 located in several
Brazilian states as karts were and still are a passion for speed
lovers. Many pilots began their careers in karts, which explains the
outstanding number of licensed pilots Brazil has today: 6,000 pilots,
all registered with the Confederação Brasileira de Automobilismo
(Brazilian Auto Racing Confederation - CBA). It is then not surprising

that in the last 20 years Brazil has earned eight championships in
the F-1 racing – two titles with Emerson Fittipaldi, three with Nelson
Piquet and three with Ayrton Senna. These results have not been
matched yet by any other country. The 4th phase, which began in
the mid 1980s, was caused by the economic crises Brazil went
through, weakening the already established infra-structure – car
racing circuits above all – which ended up driving sponsors away.
The 5th and last phase, which began in the 1990s, has witnessed
impulses in the development of Brazilian auto racing as it can be
observed in the example of the rally. Brazil has been discovered as
the ideal place for rallies on an international scale due to its
geographical and privileged conditions. Rally events have had an
enormous social adherence and coverage by the local and
international media. Table 1 offers a general view in numbers of
Brazilian auto racing today.

1908 Fundação do Automóvel Club de São Paulo, realizando-se na
oportunidade a primeira competição oficial do país, o Circuito de
Itapecerica da Serra, no estado de São Paulo, vencida por Silvio Penteado.
O evento foi o primeiro de seu gênero na América do Sul e a velocidade
média registrou 50 km /hora entre os veículos em competição.

1909 Em Niterói-RJ, o Automóvel Clube do Brasil promoveu uma
prova automobilística entre cidades cujo trajeto alcançava São
Gonçalo-RJ por ligação entre estradas com 75 km de percurso, daí
a denominação de “Circuito de São Gonçalo”. O vencedor foi Gastão
de Almeida com a média superior a 70 km por hora. O Governo do
Estado do Rio de Janeiro e Visconde de Morais ofereceram duas
taças para a disputa, não havendo premiação em dinheiro.
Participaram do evento carros vindos de São Paulo e do Rio de
Janeiro, importados da Europa e na maioria franceses, como o
Lorraine-Dietrich de 70 c.v. A partida foi dada com intervalos entre
os carros participantes. João Borges Júnior, numa Fiat, fez o tempo
de 1 hora e 7 minutos e Gastão de Almeida com um Berliet amarelo
de 60 c.v. alcançou o tempo de 1 hora e 4 minutos. O jornal “L’Auto”,
de Paris, noticiou o “Circuito de São Gonçalo”, pelo repórter Lucien
Louson, que enviou o resultado do evento, por telégrafo, no mesmo
dia. O motivo da realização desta competição de velocidade ocorrer
em Niterói – e não na então vizinha capital do país – foi o da
resistência do Prefeito Souza Aguiar da cidade do Rio de Janeiro à
novidade esportiva, no que contou com o apoio da Câmara dos
Vereadores local. A interdição começou no governo anterior do
Prefeito Pereira Passos, um dos grandes reformadores do traçado
urbano da cidade.

1919 Início de funcionamento da Fábrica Ford em São Paulo-SP,
que influenciou positivamente na criação e/ou expansão de oficinas
de manutenção de automóveis no país, incluindo adaptação de
carros de competição. Efeito semelhante aconteceu com a
instalação da General Motors, também em SP em 1925. O campeão
brasileiro Chico Landi das provas automobilistas dos anos de 1930
e 1940 no país, trabalhou em 1926 na Ford Brasil como mecânico.

Décadas de 1910 – 1920  Neste período, o Automóvel Clube do
Brasil-ACB e sua cidade sede, o Rio de Janeiro, capital federal,
polarizaram a expansão do motor esporte no Brasil, por meio de
eventos esporádicos e de sentido de aventura. O estilo de gestão do
ACB era o aristocrático, seguindo o modelo da FIA na Europa; em
1922, o presidente do Clube era Armand Backx, que freqüentava a
alta sociedade do Rio de Janeiro. Acompanhava-o, Carlos Guinle, de
uma das mais ricas famílias do país; o Conde Tarmovisky e o Barão de
Saavedra. Em 1925, por iniciativa do ACB, esta cidade abrigou a
primeira exposição de automóveis do país no aterro do Morro do
Castelo (centro da cidade), que incluiu uma corrida formalmente
organizada. Porém, em 1926, surgiu a influência de prefeituras na
modalidade, começando também no Rio de Janeiro, em razão da
dependência de locais apropriados para a competição – uma
circunstância até hoje presente no país. Ocorreu que o Prefeito à
época foi Antônio Prado Junior, que havia participado como competidor
no Circuito de Itapecerica da Serra-SP, em 1908. E como tal, conduziu
a Prefeitura do RJ para patrocinar a Quinzena Automobilística na

Estrada da Gávea (provas de velocidade e aceleração), seguida de
mais três eventos periódicos: Avenida Vieira Souto (Quilômetro da
Arrancada), São Conrado e Recreio dos Bandeirantes. O automobilismo
nacional, nesta fase, conquistou a regularidade em competições.
Também em 1926, o ACB filiou-se à FIA preparando-se para a
internacionalização do motor esporte praticado no país. No ano anterior,
Chico Landi faz sua primeira corrida em Santos-SP dando
aparecimento ao automobilista de competição como carreira esportiva
no Brasil, a qual no caso durou até 1973.

1930  Publicou-se o primeiro Guia Rodoviário do Brasil, obra liderada
em sua produção por Armand Bachx, com o suporte do ACB.

1932  O ACB cria a prova Subida da Montanha, num trajeto entre
o Rio de Janeiro e Petrópolis, resgatando a travessia entre cidades
no automobilismo nacional. O vencedor da competição inaugural
foi Hans von Stuck, piloto alemão (austríaco de nascimento), com
Mercedes Benz SSKL.

 1933  Realização da primeira competição internacional no Brasil:
o Prêmio Internacional da Gávea, um circuito de 11 km a ser
percorrido em várias ruas e estradas, entre o mar e a montanha na
zona sul do Rio de Janeiro (“Trampolim do Diabo”, segundo a
imprensa). Os destaques desta prova eram as marcas dos
automóveis e os pilotos internacionais. Os primeiros heróis do
automobilismo brasileiro surgiram nesta fase. Em termos de
organização, houve um acordo em 1932 entre o Prefeito Pedro
Ernesto e o ACB, que era então presidido por Carlos Guinle. Neste
acerto de interesse mútuo surgiu uma comissão formada por
membros da Prefeitura da cidade e do ACB, que escolheu o local e
pilotos estrangeiros a serem convidados (Argentina e Uruguai)
como também promoveu a oficialização da competição no calendário
da FIA. Em 8 de outubro realizou-se finalmente a prova que foi
vencida pelo Barão Manuel de Teffé, diplomata brasileiro e elegante
esportista do automobilismo, com a velocidade média de 67,1 km/
h. O evento foi assistido por 240 mil pessoas, uma marca relevante
até para os dias atuais. Houve 16 competidores com carros
específicos de corrida, carros esporte, carros de turismo adaptados
para corrida e carros de corrida com motor de carro de turismo. O
piloto brasileiro favorito era Irineu Corrêa já experiente de
competições nos EUA e Argentina, onde competiu na década de
1920. O Presidente Getúlio Vargas prestigiou o evento com sua
presença. O ACB deu um sentido social e elegante ao evento,
conduzindo-o conforme a concepção do sport pour le sport (o esporte
pelo esporte) então prevalecente entre os filiados da FIA.

1934  Segunda edição do circuito da Gávea com 40 automóveis (50
inscritos) de cilindrada livre, com peso mínimo de 750 kg, com o tanque
de combustível cheio. Na prova estrearam dois brasileiros que se tornaram
ídolos esportivos do país: Chico Landi e Henrique Casini. Os pilotos
estrangeiros eram quase todos argentinos e um italiano. O vencedor foi
Irineu Corrêa, marcando uma velocidade média de 70,8 km/h.

1935 Terceira edição do Circuito da Gávea, já como a prova
automobilística mais importante da América do Sul. A competição
neste ano caracterizou-se por inovações apresentadas nos carros,
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destacando-se o brasileiro Irineu Corrêa com materiais de redução
do peso veicular. Além do Brasil havia pilotos de Portugal e Argentina,
totalizando 50 inscritos e 38 na largada. Irineu Corrêa, já famoso
corredor, morreu nesta prova ao se chocar contra uma árvore. O
argentino Ricardo Caru foi o vencedor com média de 68,7 km/h.

1935 Realização da competição automobilística “Circuito do
Chapadão” em Campinas-SP, onde se destacou Chico Landi.

1936  Realização do I Grande Prêmio Cidade de São Paulo de
circuito de rua, localizado na avenida Brasil. A equipe de Enzo
Ferrari venceu com os pilotos Pintacuda e Mariononi.
Entre os pilotos famosos, encontravam-se também os irmãos Quirino
e Chico Landi, Manuel de Tefé, Nascimento Júnior e a piloto francesa
Hellé Nice. Neste evento houve um acidente com morte de quatro
espectadores e ferimentos em mais 22. Com este fato proibiram-
se as competições de rua na cidade de São Paulo. A partir de então
os eventos de motor esporte em SP passaram e/ou se reforçaram
no interior e o litoral do estado. Assim aconteceu com Circuito do
Chapadão em Campinas, como também em competições nas
cidades de Piracicaba e Araraquara. Nestas localidades competiram
várias vezes Rubens Abrunhosa, Nascimento Júnior e Benedito
Lopez, além dos irmãos Landi. A regularidade de eventos permitiu
então que no interior de São Paulo surgisse, em meados dos anos
de 1930, a primeira equipe de pilotos brasileiros: a Excelsior, com
Chico e Quirino Landi e outros eventuais, sob o patrocínio de fábricas
de peças de automóveis (Bandeirantes, FNM, Veloz, Milan e CBE)
e da cerveja Caracu. No RJ, realizou-se neste ano, o “Quilômetro
de Arrancada na Lagoa Rodrigo de Freitas”.

1936  A quarta edição do Circuito da Gávea foi plenamente
internacionalizada contando com pilotos franceses e italianos em adição
aos brasileiros, argentinos e portugueses habituais. Os carros
passaram a ter modificações para melhorar a segurança dos pilotos
por imposição da Comissão Organizadora. A francesa Hellé Nice
inaugurou a participação feminina na prova e houve mais uma morte:
a do piloto brasileiro Dante Palombo. A escuderia Ferrari se apresentou
oficialmente na competição, introduzindo um elemento de
desenvolvimento importante para o Circuito. O vencedor foi o argentino
Vittorio Coppoli (média de 70,7 km/h) entre 39 concorrentes na
partida. O impacto pós-evento foi o da ameaça de proibição da
competição por parte do Governo Federal em razão de acidentes
mortais ocorridos no passado, o que ao final desta não aconteceram.
Importa relevar que Circuito da Gávea neste ano foi um grande sucesso
de público, havendo 1.600 policiais para impedir invasões da pista.
Neste ano, registraram-se eventos de automobilismo em Poços de
Caldas-MG e Porto Alegre-RS (Circuito de Farroupilha).

1937 – 1953  Neste período, o automobilismo fez-se presente em
diferentes cidades do país, tendo como influência maior o Circuito
da Gávea. Neste evento, a internacionalização teve continuidade e
em 1937 a Auto Union, fábrica alemã, introduziu um novo modelo,
com 16 cilindros, 550 HP e velocidade máxima de 320 km/h, o que
atestou o prestígio da competição. Todavia em 1937, o sucesso de
público ao evento também se podia aquilatar pela cobertura da
imprensa e do rádio, este último já em sua fase de veículo popular.
Porém a disputa entre escuderias fez com que os cinco primeiros
colocados de 1937 fossem estrangeiros (velocidade média do
vencedor: 82,8 km/h). Em 1938, a representação brasileira se
recuperou por meio das performances de Nascimento Júnior (1o.
lugar) e Chico Landi (2o. lugar) no chamado “Circuito Nacional”,
criado para evitar uma competição desigual com carros das
escuderias internacionais. Mesmo assim, a velocidade média
alcançou 81,6 km/h, próxima ao resultado internacional anterior.
Ainda em 1938, o destaque foi a transmissão da corrida pela Rádio
Nacional – com Oduvaldo Cozzi – então a mídia de maior audiência
do país, como outrossim a despedida dos pilotos estrangeiros da
competição. Entre 1939 e 1953, despontaram no início Manuel de
Teffé e Rubens Abrunhosa, e depois de modo absoluto Chico Landi.
Este piloto se tornou o maior nome do automobilismo nacional sem
competidores, e em 1949, ele passou a ser citado pela imprensa
internacional como um dos quatro maiores volantes do mundo
juntamente com os italianos Villoresi, Ascari e Farina.

Década de 1940   Inaugura-se em 1940, o autódromo de
Interlagos em São Paulo-SP, que teve sete eventos até 1947. O
percurso de provas foi projetado por Louis Sanson, que criou a
denominação do local inspirado em Interlaken, na Suíça. No estado
do Rio de Janeiro, na capital e em Petrópolis várias competições
foram realizadas na década além da Gávea. Em Belo Horizonte

houve dois Grandes Prêmios (1944 e 1949). Em Recife-PE, em
1949, foi disputado o Circuito de Boa Viagem. Ainda no Rio de
Janeiro-RJ teve início a “Prova da Quinta da Boa Vista” com três
edições na década e mais cinco nos anos de 1950.

1954  Realizou-se a última edição do Circuito da Gávea. Foi um
total de 16 edições: 13 internacionais e 3 “Gáveas Nacionais”,
entre 1933 e 1954. A prova em si foi o marco fundamental do
automobilismo nacional e ponta de lança para o ganho de prestígio
internacional. Os pilotos brasileiros revelados pelo Circuito em
suas duas décadas de duração foram Chico Landi, Manuel de Teffé,
Irineu Correia, Rubem Abrunhosa, Nascimento Júnior, Casini,
Benedito Lopes, Júlio de Moraes, Ciro Cayres e Primo Fioresi. Os
internacionais em evidência foram Hans von Stuck, Fangio,
Pintacuda, Varzi, Ascari, Villorezi, Farina, Graffenried e Gonzalez.
As marcas presentes – que refletem o alto nível da competição –
foram Maserati, Ferrari, Ford, Studebaker, Alfa Romeo, Bugatti,
Auto Union e Allard. No período de existência do Circuito da Gávea,
o ACB alcançou seu auge como entidade esportiva, o que se
conjugava com o renome de seus presidentes à época: Carlos Guinle
(1933 – 1951), Hebert Moses (1951 – 1953) e General Santa Rosa
(1953 – 1968). O ano de 1954 marca também o início da liderança
do automobilismo nacional por São Paulo, tendo como base o
Autódromo de Interlagos, inaugurado na década anterior.

Década de 1950 Neste período registrou-se a culminância
operacional do autódromo de Interlagos-SP quando 16 provas foram
realizadas, incluindo as “Mil Milhas Brasileiras” (1956, 1957 e
1958), os “500 quilômetros de Interlagos” (1957 e 1958) e as “24
Horas de Interlagos” (1951), ao se acompanhar a tendência de
competições de longa duração vinda da Europa. Outros exemplos
de provas realizadas: Guaíba e Getúlio Vargas, em Porto Alegre-
RS (1950 e 1951); Interestadual em SP (1951); GP da Bahia (1954);
Circuito Barra da Barra da Tijuca (duas edições).

Década de 1960  Em 1958, fundou-se em Brasília, a nova capital
do país em construção, o Automóvel Clube de Brasília, fora das
tradições do ACB e representando um novo posicionamento do
automobilismo brasileiro, conforme defendiam Manuel de Tefé,
Wilson Fittipaldi e Raymond Bachx van Bouggenhout (filho de
Armand Backx). Este movimento de especialização no esporte e
respectivo afastamento de outras funções extra-esporte, redundou
na criação da Confederação Brasileira de Automobilismo-CBA em
07/07/1961. A CBA iniciou suas atividades com o respaldo das 14
federações estaduais de esporte automotor, e com o apoio explícito
do próprio Presidente da República à época, Dr. Juscelino
Kubischeck. Em conseqüência, criaram-se relações conflitivas entre
o ACB e a CBA até Mauro Salles assumir a presidência da CBA
(1969 – 1971), quando finalmente houve uma conciliação em favor
da nova entidade e com a chancela da FIA (Salles, 2002). De
imediato a CBA desenvolveu as categorias de kart e rallye, criando
comissões especializadas. Também na mesma década iniciou-se
nas federações estaduais a formação de “Agentes Oficiais de
Competição e de Cronometragem”, em adição à Escola de Pilotagem
criada em alguns estados. No final da década havia nove autódromos
e 20 kartódromos operando no país como conseqüência dos
incentivos da CBA, o que correspondia então a uma das maiores
infra-estruturas de motor esporte existentes no mundo. Assim
sendo, a tradição de se realizar provas em ruas e estradas deu
lugar às provas de autódromos como os “Mil Quilômetros de
Brasília” (1962); “500 Quilômetros de Porto Alegre” (1968); e
“Inauguração do Autódromo de Curitiba” (1969).

Décadas de 1970 – 1990  Em 1973, o autódromo de Interlagos
foi incluído no calendário Internacional de Fórmula 1, como Segunda
Etapa do Campeonato Mundial de Pilotos. Em 1975, com a base
estabelecida nos anos de 1960 pela política de desenvolvimento da
CBA, pilotos brasileiros iniciaram suas jornadas no exterior,
principalmente na Inglaterra, destacando-se então Nelson Piquet.
Neste período, havia 33 escuderias funcionando no país cujos jovens
pilotos vinham de uma formação em kart e, por seleção, alcançavam
as categorias de maior sofisticação. Este foi o caso de Emerson
Fittipaldi, Carlos Pace e Ayrton Senna já nos anos de 1980, que
criaram uma geração de elite e de prestígio internacional. Para
Raymond van Buggenhout (2003), um dos líderes da CBA no período
em pauta, a formação maciça de pilotos via kart ponderada pela
seleção em competições no Brasil tornou-se a chave dos resultados
excepcionais do automobilismo nacional em âmbito mundial nesta
fase e nas demais que se seguiram. Criou-se também um estilo

elegante de identificação dos pilotos brasileiros até hoje
freqüentemente observado. Em resumo, na década de 1990 os
resultados do automobilismo brasileiro alinhavam-se de modo regular
entre os países líderes do esporte, isto é, Inglaterra, França, EUA,
Itália e Alemanha. A filiação de quatro mil pilotos à CBA no final dos
anos de 1990 não tem similar no mundo e representa o estágio
terminal de uma política bem sucedida de renovação esportiva.

Situação atual  O automobilismo nacional é hoje, sob o ponto de
vista econômico, um setor que espelha em igualdade de condições
o sucesso que os pilotos brasileiros conquistam nas pistas
internacionais. Hoje, cabe ao Brasil a honraria de somar oito títulos
mundiais de Fórmula 1 – dois com Emerson Fittipaldi, três com
Nelson Piquet e três com Ayrton Senna – um resultado ainda não
alcançado por qualquer outro país (Scaglione, 2002). E como tal,
há que se relevar o repertório de manifestações do esporte que
geram empregos e movimentam a economia da nação. De fato, o
automobilismo é uma ferramenta importante na economia nacional
ao gerar postos de trabalho e negócios relacionados a pilotos;
chefes de equipes; preparadores de carros e motores; mecânicos;
fabricantes e prestadores de serviço nas áreas de carros de corridas;
oficinas; escuderias; acessórios e vestuários apropriados;
comerciantes; profissionais de comunicação; dirigentes esportivos;
entidades de representação; organizadores de eventos; empresas
patrocinadoras; autódromos; kartódromos; pistas de terra e outros
fatores de impacto econômico. A ordem de grandeza – registros e
estimativas – dos elementos pertencentes à infra-estrutura do motor
esporte brasileiro juntamente com seus resultados esportivos
relevantes, são apresentados adiante na Tabela 1.

As atividades oficiais do automobilismo brasileiro são geridas pela
Confederação Brasileira de Automobilismo-CBA, que homologa e
supervisiona a realização de campeonatos, o desenvolvimento de
categoria e credenciamento de pilotos para as atividades nas pistas
brasileiras e internacionais. A CBA é filiada à Federação Internacional
de Automobilismo-FIA e, por conseguinte, coordena o esporte com
os procedimentos e ações que garantem a inclusão do Brasil no
cenário internacional do automobilismo. Tal integração tem se
manifestado de diversas maneiras, a saber: (1) o Brasil faz parte do
calendário internacional do automobilismo e do kartismo; (2) o Brasil
exporta pilotos que tantos sucessos fazem atualmente no
automobilismo internacional; (3) A representação brasileira é parte
integrante e decisória em tomadas de decisões sobre o esporte em
nível internacional; (4) várias pistas nacionais são homologadas para
sediar eventos internacionais por estarem de acordo com as normas
estabelecidas pela FIA e seus órgãos executivos; (5) fabricantes
brasileiros de equipamentos suprem as necessidades do
automobilismo local e também o internacional através de exportações.

A CBA supervisiona os seguintes campeonatos brasileiros: Stock Car,
Stock Light, F-Renault, Clio, F-Truck, Pick Up Racing, Brascar,
Brasileiro de Endurance, Brasileiro Rally de Velocidade, de
Regularidade, de Cross-Country, Rally 4x4, Velocidade Terra Tubular,
Terra Turismo, Terra Kart Cross, Brasileiro de Kart, Sul Americano de
Kart, Copa Brasil de Kart, Endurance de Kart, Rally Mitsubishi de
Velocidade, de Regularidade, Copa Peugeot, Rally Universitário,
Brasileiro de Marcas e Pilotos, F-Brasil 1600 e troféu Maserati. Os
campeonatos Stock Car e o Truck são os que mais atraem mídia e
público. O primeiro está no 25° campeonato e o segundo começou em
1996. Embora a essência do automobilismo seja européia, as categorias
de competição no Brasil são genuinamente nacionais no que diz respeito
às suas características bem particulares devido à realidade territorial
e econômica do Brasil, que gerou as adaptações necessárias. O Brasil
tem até campeonato de arrancada de trator. Existem hoje cerca de
6.000 pilotos filiados à CBA, todos atuando em campeonatos
brasileiros. Como o automobilismo brasileiro caminha para a
profissionalização, muitos pilotos vivem do esporte e competem em
mais de uma categoria. Importante mencionar também que o
automobilismo brasileiro além de ter reconhecimento internacional,
só perde para o futebol em termos de retorno em mídia.

Embora sejam em menor número, as mulheres também participam
dos campeonatos de automobilismo brasileiro. Hoje os grandes nomes
das pistas são Débora Rodrigues (Fórmula Truck) e Bia Figueiredo
(Fórmula Renault). É importante mencionar Suzane Carvalho,
primeira e única mulher no mundo a ser campeã de Fórmula 3 e
primeira e única mulher no Brasil a correr no exterior. Em 1989, após
fazer um curso de pilotagem de Kart, montou sua própria equipe e
conquistou o título de Campeã Brasileira no mesmo ano. Suzane foi
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também Campeã Carioca de Kart, e partiu para o exterior, pensando
em seguir os passos de outros pilotos. Representou o Brasil no
Canadá, Itália, Inglaterra, Estados Unidos, México, Argentina e
Uruguai, e conquistou os títulos de Campeã Brasileira e Sul-
Americana de Fórmula 3, o que nenhuma outra mulher no mundo
conseguiu, e Campeã da Copa Nissan, na Argentina. Chegou a
correr nas duas categorias anteriores à Fórmula 1 e Fórmula Indy, e
só não subiu o último degrau por não conseguir patrocínio.

Em retrospecto, o automobilismo brasileiro em sua história, de
acordo com Buggenhout (2003), teve seu período romântico e
diletante desde suas origens no início do século XX, o que lhe deu
expressão social. Este status dissolveu-se pelo retrocesso
experimentado pelo motor esporte brasileiro logo após o final da

Segunda Guerra Mundial. Este estágio durou até meados da década
de 1950, quando o automobilismo social transformou-se em técnico.
Seguiu-se então um período de expansão e desenvolvimento pela
melhoria da gestão e da infra-estrutura física das competições,
aliada à chegada do kart e do rallye já na década de 1970. Esta
fase coincidiu com a internacionalização progressiva dos pilotos
brasileiros que aperfeiçoaram seu profissionalismo e preparo
tecnológico. A partir de meados da década de 1980, as sucessivas
crises econômicas do país foram desgastando a infra-estrutura
montada – autódromos, sobretudo – enfraquecendo as instituições
do esporte e tornando inviáveis seus eventos e apoio de
patrocinadores. Ocorre que o motor esporte é uma atividade cara e
complexa, gerando vulnerabilidade em tempos de depressão
econômica. De qualquer modo, na década de 1990 e no início dos

anos de 2000, houve impulsos de desenvolvimento no automobilismo
nacional como no exemplo do rallye, ao se descobrir que esta
modalidade encontra no Brasil sua melhor adesão social e terrenos
de prática sem competidores em escala internacional.

Fontes  Mario Cantarino, Atlas do Esporte no Brasil, Clubes de
Niterói-RJ, 2003; Paulo Scali, Circuito da Gávea. São Paulo: Tempo
& Memória, 2001; Paulo Scali, Chico Landi de Ponta a Ponta.São
Paulo: Tempo & Memória, 2002; Mauro Salles, A Nova CBA. In
Anuário 2002 CBA – Velocidade e Pista, RJ, 2002; Paulo E.
Scaglioni, Novos Tempos, Novos Rumos. In Anuário 2002 CBA –
Velocidade e Pista, RJ, 2002; www.cba.org.br; www.em.wikipedia
.org/wiki/Auto-racing; www.fia.org; entrevista com Raymond van
Buggenhout, março de 2003.

*Dados até 3 de outubro de 2003; a menção de medalhas é apenas comparativa com os esporte olímpicos, uma
vez que o automobilismo não segue esse tipo de premiação.

Ordem de grandeza do motor esporte brasileiro – Registros e estimativas, 2003
Size order of Brazilian auto sport – Inventories and estimates, 2003
Fonte / source: CBA

Fonte / source: Speed on Line, 2003
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Autódromos em operação por localização, 2002
Race tracks in operation per location, 2002
Fonte / source: CBA

Autódromo Internacional
Nelson Piquet
Brasília-DF
Pista: 5.475 metros

Autódromo
Internacional de Goiânia

Goiânia-GO
Pista: 3.835 metros

Autódromo Internacional de Turumã
Curitiba-PR
Pista: 3.016 metros
Autódromo Internacional de Londrina
Londrina-PR
Pista: 3.145 metros
Autódromo Internacional de Cascavel
Cascavel-PR
Pista: 3.032 metros
Autódromo Internacional Raul Boesel
Curitiba-PR
Pista: 3.707 metros

Autódromo Internacional Virgílio Távora
Fortaleza-CE
Pista: 3.000 metros

Autódromo
Internacional de
Caruaru
Recife-PE
Pista: 3.180 metros

Autódromo Internacional Nelson Piquet
Rio de Janeiro-RJ
Pista: 4.933 metros (misto) e 3.000 metros (oval)

Autódromo Internacional José Carlos Pace – Interlagos
São Paulo-SP
Pista: 4.309 metros

Autódromo Internacional de Guaporé
Porto Alegre-RS
Pista: 3.080 metros

Kart no Brasil / Kart in Brazil
VALÉRIA BITTENCOURT

O kart surgiu nos EUA na década de 1950 por uma adaptação de motores de
cortadores de grama em veículos de corrida de pequeno tamanho. No Brasil, em
1959, Cláudio Daniel Rodrigues descobriu a novidade na revista americana Popular
Mechanics que trazia instruções sobre a maneira de se construir um kart. Cláudio
montou o primeiro e passou a organizar corridas, a partir de um chassi bastante
simples e com rodas de lambreta. O motor, de 125cm³ saiu de uma bomba de água
fabricada pela Bugre. Em sua edição de outubro de 1960 (nº 3), a revista brasileira
Quatro Rodas fez uma extensa reportagem sobre o esporte nascente. À época, um
kart custava quase sete vezes menos que o carro mais simples do mercado. Por
isso, a curto prazo, já havia quatro fabricantes no país: Silpo, Gurge, Azeda e Cox.
Este início do kart teve lugar em São Paulo-SP onde a primeira competição aconteceu
em 13/08/1960, com a participação de Maneco Combacau e Wilson Fittipaldi
Júnior, ambos posteriormente vieram a ser fabricantes de karts. O esporte teve
seu auge quando Emerson Fittipaldi conquistou o campeonato mundial de Fórmula
1. Ele começou a carreira no kart e este detalhe foi bastante evidenciado. Mas logo
após os fabricantes enfrentaram um mercado saturado de produtos mais sofisticados
e entraram em crise. Assim sendo, a passagem do kart da produção artesanal para
a industrial representou uma queda na expansão do esporte. E isto aconteceu num
estágio em que o kartismo brasileiro dava origem a um dos melhores pilotos do
mundo: Ayrton Senna da Silva.

Em 1988 Rubens Barrichello foi pentacampeão paulista e brasileiro. O piloto
paulista é o segundo maior campeão brasileiro de todos os tempos, ficando atrás
apenas de Paulo Carcasci que se sagrou hexacampeão em 1996. Outros destaques:
Sérgio Jimenez (tri campeão brasileiro); Rubem Carrapotoso (campeão mundial
de kart em 1993 e 1998; campeao mundial formula A); André Souza (campeão
Biland World Challenge); Fernando Rees (corre apenas na Europa); Christiano
Chiaradia; Danilo Dirani; Cristiano da Matta; e Bruno Junqueira.

Hoje, o kart é um esporte organizado sob supervisão da CIK-FIA: Comissão
Internacional de Kart que faz parte da Federação Internacional de Auto-
mobilismo. No Brasil, a entidade gestora é a Confederação Brasileira de
Automobilismo-CBA. A Liga Paulista de Kart-Cross - LPKC foi fundada em
março de 1999 e é filiada à Liga Independente de Automobilismo-LIA. Vale
registrar que a fundação da LPKC contou com o apoio do Kartódromo
Schincariol em Itu-SP, Megacycle Eventos e Piquet Promoções.

O Kart-Cross é uma categoria derivada do Auto-Cross, ambos disputados em
circuitos de terra. A estrutura de um kart-cross é tubular, oferecendo ampla
segurança ao piloto. Os motores dos karts variam de potência para cada categoria:
135cc e Especial (180cc e 200cc), atingindo 120 km/h, proporcionando emoção
e prazer. Por ser o Kart-Cross um esporte de baixo custo, cresce a cada
campeonato o número de pilotos participantes (São Paulo, Campinas, Paulínia,
Sumaré, Taubaté, Sertãozinho, Santa Rosa do Viterbo, Leme). Apesar de ser
projetado para corridas na terra, o Kart-Cross também está sendo usado em
circuitos de asfalto (Kart-Cross Street), para tanto são feitas adaptações na
suspensão e pneus. O Kart Indoor é uma modalidade de automobilismo acessível
e de baixo custo, praticado em karts especiais, correndo em pistas cobertas. Sua
popularização se deve ao baixo custo e segurança provida pelo equipamento e
instalações. As pistas principais para a prática de kart em suas diversas
modalidades estão localizadas nos estados do CE, DF, ES, GO, MS, MG, PR,
PB, PN, PE, RS, RJ, SC E SP. Os principais campeonatos do esporte são:
Mundial, Europeu, Pan-americano, Brasileiro, Copa Brasil e Sul Brasileiro.

Fontes  Revista Quatro Rodas (Alexander Grünwald) e www.kart.com.br

Campeonato: Brasileiro de Fórmula Truck
Até a Etapa: 9ª Cidade: Curitiba – PR
Data: 07.12.2003
Brazilian Truck Championship until the 9th stage
City: Curitiba – PR Date: 12.07.2003

Resultados/Results
Campeonato: Brasileiro de Stock Car V- 8
Até a Etapa: 12 Cidade: São Paulo – SP
Data: 30.11.2003
Brazilian Stock Car Championship V-8 until the 12th stage
City: São Paulo SP Date: 11.30.2003


