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Origens Informam-nos os cronistas de que já se praticavam
algumas formas de atividade física no Maranhão desde 1678, quando
da chegada do primeiro Bispo, em São Luis. Realizavam-se, como
costume da época, as famosas cavalhadas: desfiles a cavalo, corrida
de cavaleiros, jogo das canas, jogo de argolinhas, touradas. Produtos
do feudalismo e da cavalaria do tardio medievo português, período
em que os jogos cavalheirescos se destacavam entre as
manifestações atléticas e esportivas, essas manifestações do
entusiasmo popular talvez tenham nascido com as atividades
recreativas que surgiram em certas regiões, ocupando o tempo
disponível fora do trabalho cotidiano.

1681  Os jesuítas mantinham em São Luis, uma casa para recreio
dos padres e dos estudantes na Praia de São Marcos onde havia
uma fazenda adquirida de Maria Sardinha, provavelmente antes
de 1700. Informa José Coelho de Souza que Antonio Vieira
comprara uma propriedade neste período no São Francisco onde se
construiu uma pequena casa de residência com varanda para o mar
e que servia de casa de descanso nos dias de folga.

1713 Os jesuítas fundaram, em São Luís do Maranhão, a “Casa
dos Exercícios e Religiosa Recreação de Nossa Senhora da Madre
de Deus”. Localizada na Ponta de Santo Amaro, era destinada à
recreação e descanso dos religiosos e dos alunos do Colégio Máximo
do Maranhão, nos fins de semana, ou ainda para realização dos
exercícios espirituais. Além dos religiosos, recebiam pessoas do
povo, para tais práticas que hoje, corresponderiam aos retiros. A
Quinta já existia desde 1713 quando o Capitão-Mor Constantino
de Sá requisitara à Câmara a utilização de certos materiais
existentes nessa ponta de Santo Amaro para uma ermida que
estava erguendo a “Nossa Senhora da Madre de Deus, Aurora da
Vida”. Os padres compraram a Quinta para Casa de Campo dos
Mestres e estudantes do Colégio do Maranhão, no qual havia, em
1731, estudos gerais de Teologia, Filosofia, Retórica, Gramática, e
“ultimamente uma escola de ler, escrever e contar”. A este primeiro
destino – casa de campo, a tal casa de recreação - veio juntar-se,
anos depois, o de servir para Casa dos Exercícios Espirituais. A
casa ficou juridicamente dependente do Reitor do Colégio, mas
com administração autônoma, sob a regência de um Superior próprio.

1760 A Casa dos Exercícios e Religiosa Recreação de Nossa
Senhora da Madre de Deus constava de dois corredores: um que
era a frontaria a par do frontispício da nova igreja com 10 aposentos,
cinco em cada andar, “para hospedagem dos exercitantes seculares
e habitação dos religiosos da casa”; outro corredor, de norte a sul,
com outros tantos cubículos, destinados ao repouso e recreação
dos estudantes.

1829  Primeira aula de dança de que se tem notícia como se vê de
anúncio publicado em “O Farol Maranhense” de São Luis, de 1829:
“Carlos Carmini, de nação italiana, recentemente chegado a esta
cidade, faz saber aos ilustres habitantes da mesma que ensina
tôda e qualquer dança, segundo o gosto moderno, tanto em sua
casa (que ao presente é na rua da Palma, no. 10), como também
pelas particulares para que seja chamado; prestando-se ao ensino
das ditas danças, tanto a pessoas grandes como para meninos...”

1841 Em São Luis, o primeiro registro encontrado em que aparece
a palavra “ginástica”, conforme anúncio no “Jornal Maranhense”
sob o título de: “Theatro Publico - Prepara-se para Domingo, 21 do
corrente huma representação de Gimnástica que será executada
por Mr. Valli Hércules Francez, mestre da mesma arte de escola do
Coronel Amoroz em Paris; e primeiro modelo da academia Imperial
de Bellas Artes do Rio de Janeiro, que terá a honra de apresentar
se pela primeira vez diante d’este Ilustrado público, a quem também
dirige agradar como já tem feito nos principais Theatros de Europa
, e deste Império. Mr. Valli há contractado o Theatro União, para
dar sua função, junto com Mr. Henrique, e tem preparado para este
dia um espetáculo extraordinário que será composto pela seguinte
maneira: Exercícios de forças, Agilidade e posições Acadêmicas
Exercícios no ar e muitas abelidades sobre colunnas assim como
admiraveis sortes nas cordas. Nos intervalos de Mr. Valli se
apresentará Mr. Henrique, para executar alguns exercícios de fizica,
em quanto Mr. Valli descansa.”

Ginástica e esportes no Maranhão, Séculos XVII - XX
LEOPOLDO GIL DULCIO VAZ, DELZUITE DANTAS BRITO VAZ E JOSÉ MARANHÃO PENHA [30/09/2005]

1842 O Prof. Antônio Joaquim Gomes Braga, diretor do Colégio
de Nossa Senhora da Conceição, localizado à rua do Desterro, em
São Luis, ao apresentar o Plano de Estudos informa que as aulas
de “Dansa e Muzica para os internos serão pagas à parte”.

1843 Outro colégio particular de São Luis, anuncia em seus planos
de estudos as aulas de dança para seus alunos, aberta à comunidade:
“Aula de Dança começará em Novembro próximo a ter exercícios no
Colégio de N. S. dos Remédios na rua do Caju em os dias feriados,
isto é, duas vezes por semana das 9 as 11 horas da manhã. Os que
já freqüentam outras aulas do Colégio são admitidos mediante o
premio de 3:000 rs. mensais; porém os que não estão neste caso
concorrerá com 4:000 reis. Também haverá outra aula, que
principiará com a noite na 3ª e 6ª feiras para as pessoas que não
podem ir de dia, os quais farão  despesa de 5:000 reis. Nestes serão
ensinadas as danças nacionais e estrangeiras, tanto simples, como
dobradas, e etc. O diretor do Collégio está convencido de que os
pais de familias tendo no seu devido apreço esta prenda não
deixarão de promover, que ele não falte a educação de seus filhos:
muito principalmente não alterando esta aula no Colégio a
introdução dos  meninos, por ser somente nos feriados. Collegio de
N. S. dos Remédios, 24 de outubro de 1843.”

1844 Fundado o primeiro colégio, destinado exclusivamente às
moças em São Luís, as atividades físicas faziam parte do currículo:
“...não somente sobre as disciplinas escolares com também sobre o
preparo  physico, artístico e moral das alumnas. Às quintas-feiras,
as meninas internas participavam de refeições, como se fossem
banquetes de cerimônia, para que se habituassem ‘a estar bem á
mesa e saber como se deveriam  servir as pessoas de distinção’.
Uma vez por semana, à noite, havia aula de dança sob a rigorosa
etiqueta da época, depois de uma hora de arte, na qual ouviam bôa
música e  aprendiam a declamar.” Esse colégio - o “Collegio das
Abranches”, como era conhecido o Collégio N. S. das Glória - , foi
fundado por D. Marta (Martinha) Alonso Veado Alvarez de Castro
Abranches, educadora espanhola nascida nas Astúrias
provavelmente por volta de 1800, e pela sua filha D. Amância
Leonor de Castro Abranches, e tinha, ainda, como  professora, D.
Emília Pinto Magalhães Branco, mãe dos escritores Aluizio,  Artur
e  Américo de Azevedo.

1869 Neste período é anunciado a criação de um novo colégio em
São Luis - o Collégio da Imaculada Conceição - sendo seus diretores
os Padres Theodoro Antonio Pereira de Castro, Raymundo Alves
de France e Raymundo Purificação dos Santos Lemos. Internato
para alunos de menor idade seria aberto em 07 de janeiro de 1870.
Do anúncio constava o programa do colégio, condições de admissão
dos alunos, o enxoval necessário e era apresentado o Plano de
Estudos tanto do 1º grau como do 2º grau, da instrução primária, o
da instrução secundária e da instrução religiosa. No que se referia
às Bellas Artes – desenho, música vocal e instrumental, gymnástica,
etc. - mediante ajustes particulares com os senhores encarregados
dos alunos. O novo colégio situava-se na Quinta da Olinda, no
Caminho Grande, fora do centro da cidade e possuía água corrente,
tanque para banhos, árvores frutíferas, jardim, bosque e lugar de
recreação conforme o jornal “A Actualidade” n.28, de 28 de
dezembro de 1869.

1880 Tanto no livro “O Mulato” - publicado em 1880 - como em
uma crônica publicada em 10.12.1880, Aluísio Azevedo propõe
uma educação positivista para as mulheres maranhenses: “... é dar
à mulher uma educação sólida e moderna, é dar à mulher essa bela
educação positivista ...é preciso educá-la física e moralmente ...
dar-lhe uma boa ginástica e uma alimentação conveniente ...”.

1900 No início do século XIX foram encontradas outras formas de
atividade física como as caminhadas. Além desses passeios
praticava-se a caça, como o fazia Garcia de Abranches - o Censor.
Seu filho, Frederico Magno de Abranches - o Fidalgote - era  “...
Atirador emético e adestrado nos jogos atléticos, alto, magro e
ágil, trepava como um símio até os galhos mais finos das árvores
para apanhar uma fruta cobiçada pelas jovens ali presentes.
Encantava-as também a precisão dos seus tiros ao alvo. E causava-
lhes sustos e gritos quando trepava sem peias por um coqueiro
acima ou se balançava no tope de uma jussareira para galgar as

ramas de uma outra em um salto mortal, confirmando o título que
conquistara entre os da terra de campeão da bilharda”.

1904  A “gymnástica” era praticada pelas elites que tomavam
aulas particulares, conforme se depreende desse anúncio, publicado
em 1904: “Para os Alumnos de aula particular de Gymnástica. A
Chapellaria Allemã acaba de despachar: Camizas de meia com
distinctivos; Distinctivos de metal com fitas de setim e franjas
d’ouro; Distinctivos de material dourado para por em chapéus.
Chapellaria Allemã de Bernhard Bluhnn & Comp.; 23 - Rua 28 de
julho, 23" (“A Campanha” de 8 de janeiro de 1904).

1907 O nascimento das atividades esportivas no Maranhão se deu
pelas mãos de Nhozinho Santos - Joaquim Moreira Alves dos Santos
- quando foi fundado o Fabril Athletic Club-FAC, em São Luis. Nessa
primeira década do século XX, a juventude maranhense estava
principiando a entender o quanto era importante praticar esportes e
desenvolver a formação física. Miguel Hoerhan foi nosso primeiro
professor de educação física tendo prestado relevantes serviços à
mocidade ludovicense, como professor na Escola Normal, Escola
Modelo, Liceu Maranhense, Instituto Rosa Nina, nas escolas estaduais
e até nas municipais, estimulando a prática da cultura física: “E para
coroar de êxito esse idealismo, esteve à frente da fundação do Club
Ginástico Maranhense...” O sexo feminino também tinha suas aulas
de ginástica, pois fazia parte do currículo da Escola Normal, conforme
resultado dos exames publicados, como era comum à época: “Curso
Anexo. Foi este o resultado dos exames de hontem: Gymnástica:
Núbia Carvalho, Maria Varella, Neusa Lebre, Hilda Pereira,
Margarida Pereira, Almerinda Parada, Leonor Rego, Rosilda Ribeiro,
Fanny Albuquerque, Agrippina Souza, Cecilia Souza, Roza Martins,
Esmeralda Paiva, Neusa Silva, grau 10. Faltaram 12” (“O Maranhão”
de 15 de novembro de 1907). No dia 26 de dezembro é registrada
uma partida de futebol entre alunos da Escola de Aprendizes
Marinheiros, como parte de sua preparação física. O futebol, além
de outras modalidades e atividades, principiava a se utilizado como
prática de educação física nas escolas: “Aprendizes Marinheiros:
Hontem, às 4 horas da tarde, os aprendizes marinheiros, fizeram
exercícios de ‘foot-ball’ na arena do Fabril Athletic Club e um assalto
simulado de florete, sob a direção do respectivo instructor da Escola.
Os alumnos revelaram-se disciplinados e agiram com muito garbo e
desembaraço. Domingo próximo, às 5 horas da manhã, haverá novo
exercício no mesmo local”.

1908  Em um outro anúncio de “O Maranhão”, de São Luis, de 02 de
março deste ano, p. 2, n. 257, o “professor de instrucção physica”
avisava que pretendia realizar “os exames de seus alumnos na próxima
quinta feira”. No mesmo ano o FAC fez as reformas de seus estatutos
para incluir o manejo de armas - prática do tiro - entre suas atividades,
com o fim de prestar um serviço às juventude, valendo-se da Lei do
Sorteio Militar. Com a ajuda do então tenente Luso Torres foi fundada
uma seção de Instrução Militar, a fim de preparar os sócios que nela
quisesse tomar parte e gozar dos favores da referida lei.

1909  Em São Luis, talvez para se beneficiar dessa Lei e livrar os
jovens da elite maranhense da instrução militar, o Tiro Maranhense
informava que já chegava a 120 o número de pessoas inscritas naquela
Sociedade. Em 10 de abril é anunciada a posse da diretoria, na Câmara
Municipal. A notícia sai em O Maranhão de 03 de abril de 1909.

1910  Todavia em São Luis, no início da década 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. Essas atividades, divulgadas
pelos jornais, começaria a apresentar seus primeiros sinais de
mudança ainda nas últimas décadas do século XIX, com o surgimento
e fortalecimento gradual dos esportes.

1915 Na capital do Maranhão, ao mesmo tempo em que era
anunciada a criação de um clube para a prática dos esportes, “O
Jornal” de 05 de maio de 1915 anuncia: “Fundado um club esportivo
- Club Zinho - com o fim de proporcionar aos seus associados
diversão como sejam passeios maritimos, pic-nic, exercícios físicos,
ginástica pelos processos mais modernos. Presidente: Hilton Raul
- Vice presidente: Guilherme Matos”. O FAC é (re)inaugurado,
agora como Foot-Ball Athletic Club. Foi realizado a tradicional
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soireé, ao som de polkas e valsas, e antes, aconteceu o jogo (match)
de foot-ball. As senhoritas presentes vibravam com as jogadas de
seus “sportmen” favoritos, destacando-se Guilhon, Gallas, Paiva,
Anequim, Ribeiro, Cláudio, e Schleback. Ainda ao “Red” coube a
vitória da “luta de tração”, tendo vencido o grotesco “maçã em
água salgada” o Travassos, e Nava a disputa da “quebra potes
cheio d’água, com olhos vendados”.

1916 Dos chamados “concursos grotescos”, no início das
atividades do FAC de São Luis, em 1907, eram chamados de
gaiatos, constava: frutas em água salgada, que deveriam ser
retiradas com a boca, ganhando quem conseguisse cinco primeiro;
boxe com olhos vendados (disputado em um tempo de cinco
minutos; quebrar potes cheios de água com os olhos vendados).
Constavam ainda provas de Atletismo, o place-kick (chute à bola)
e a luta de tração (cabo de guerra). Estas notícias apareciam no
jornal “O Estado” de 02 de fevereiro de 1916. Nas datas
importantes, o jogo de futebol aparece como parte das
programações, como as comemorações da Batalha do Riachuelo,
pela Escola de Aprendizes Marinheiros, quando seriam executadas
“Gymnástica Sueca com armas, Gymnástica sueca sem armas,

corridas com três pernas, corrida do sacco” e uma partida de
futebol, entre os “teams” “Marcílio Dias” e um formado por
representantes do F. A. Club. As notícias saiam no Jornal “O
Estado”, 10 de junho de 1916. No final de 1916, é anunciado para
o dia 3 de dezembro a inauguração do Bragança Sport Club,
contando a programação com uma regata entre as equipes 1 e 2,
a se realizar no Rio Bacanga, às 7 horas da manhã. Às 15 horas,
estavam programados exercícios militares pelos alunos do Instituto
Maranhense; às 16 horas, haveria um “Momento Literário”, com
recitação de poesias e monólogos, pelos sócios, e, às 17 horas, a
partida de foot-ball entre os teams 1 e 2. Às 19 horas, a sessão
solene de inauguração, seguida de soireé dançante. “Como um
novo sol refletindo nas paragens longínguas do azul, appareceu o
Club Sportivo ‘José Floriano’”, fundado por um grupo de rapazes
de nossa terra com o fim único de “cultivar o physico e revestir de
ganho e belleza todas as linhas plasticas do corpo” conforme o
jornal “O Estado”, de 30 de novembro de 1916.

1917 Neste ano ocorreu a fundação de mais um clube esportivo
em São Luís. O nome do clube era em homenagem ao maior dos
mestres da cultura física do país: “inflamando-se de enthusiasmo e

de energia para combater o enfraquecimento de uma geração e dar
vida e armonia aos músculos, admirados com embevecimento, nos
grandes athletas e nas antigas estátuas de mármore guardadas
nos velhos museus de Roma e Grécia”, dizia F. de Souza Pinto en
“O Estado” de 15 de fevereiro de 1917. Nestas notas, ressaltava-
se o quanto era importante a boa forma física em Grécia e Roma
antigos, nos Estados Unidos e na Alemanha atuais, como exemplo
de uma raça: “E o Brasil, a terra verdejante de palmeiras e bosques
floridos tem também os seus representantes e mestres de luta e
acrobacia em que figura como principal elemento de nossa raça o
afamado José Floriano Peixoto, cujo nome cercado de sorrisos e de
feitos foi escolhido por patronimico do club, que acaba de apparecer
nesta terra tristonha do norte, que há-de um dia figurar nos
campeonatos, tendo para saudar as suas victórias a música
melodiosa dos cântigos cheios de saudade e poesia dos nossos
queridos sabiás”.

Fontes O Farol Maranhense, 25 de agosto de 1829, citado por
VIVEIROS, 1954, p. 376; Jornal Maranhense, 1º de outubro de
1841; A Revista, n. 207, Quarta-feira 8 de novembro de 1843.


