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Origem A cidade de São Luís do Maranhão foi fundada em 8 de
setembro de 1612, como uma colônia francesa – França Equinocial.
Retomada pelos portugueses em 1616, foi invadida pelos holandeses
no período de 1640-43; novamente retomada pelos portugueses,
constituiu a 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 hoje,
“apenas brasileira”. As manifestações do lúdico e de movimentos
prototípicos ao esporte têm seus primeiros registros ainda no
período colonial. Promovidas pela Igreja, as festas constituíam a
única distração da população abandonada pela Metrópole, a saber:
a procissão de “Corpus Cristhi”, a de São Sebastião, em janeiro; a
do anjo Custódio, em julho; a da Senhora da Vitória, em novembro
e a da restauração de El-Rei, em dezembro. Na atualidade, a cidade
funciona como um cluster esportivo em relação aos municípios
vizinhos, entendendo-se como cluster (expressão usada no Brasil,
por não ter equivalente em português) as cidades e regiões que se
tornaram pólos de influência sócio-econômica e que dão surgimento
a uma variedade de práticas em áreas vizinhas por repercussão ou
imitação (DaCosta, 2005).

1679 A primeira manifestação lúdico-esportiva registrada em São
Luís foi o jogo da argolinha, que aparece quando da chegada do
primeiro Bispo ao Maranhão, neste ano. Nas festas de então,
fizeram-se várias representações de encamisadas a cavalo, conforme
retrata Câmara Cascudo (1972, p.368). As encamisadas consistiam
em um cortejo carnavalesco que saía às segundas-feiras, cujos
componentes vestiam longas camisas e mascarados de branco,
fazendo momices. Primitivamente foi ataque de guerreiro, em que
os soldados punham camisas sobre as couraças como disfarce.
Depois, mascarada noturna com archotes. Tornou-se desfile, incluído
nas festividades públicas jogando-se as canas e o a argolinha. A
argolinha é encontrada desde o século XV em Portugal e, de acordo
com Grifi (1989; In VAZ, 2002), a corrida dall’anello - corrida do
arco - consistia na corrida a cavalo durante as quais os cavaleiros
deviam enfiar a lança ou a espada em um arco suspenso. Vencia
quem conseguia enfiar o maior número de arcos.

Século XVIII Neste período é encontrado um opúsculo, de autoria
do Padre jesuíta João Tavares, intitulado “As recreações do Rio
Munim do Maranhão”, escrito em 1724. Os jesuítas mantinham
nos arrabaldes da cidade de São Luís – hoje Bairro da Madre Deus
– uma “Casa de Instrução e Recreio”, destinada às recreações dos
alunos do Colégio Máximo. Já em 1709, o Colégio do Maranhão
era Colégio Máximo. Nesse colégio funcionavam as faculdades
próprias do antigo colégio da Companhia: Humanidades, Filosofia
e Teologia, e, mais tarde, com graus acadêmicos, no chamado curso
de Artes. O Colégio Máximo do Maranhão outorgava graus de
bacharel, licenciado, mestre e doutor, como se praticava em Portugal
e na Sicília, segundo os privilégios de Pio IV e Gregório XIII.

1820 – 1907 Há registros de algumas manifestações de lazer em
São Luís, como as caminhadas, as cavalgadas, a caça, e atividades
recreativas como o jogo do bilhar francês, por exemplo, instalado
no Teatro União já em 1822. O bilhar a partir desta época, passou
a fazer parte da vida da cidade em diferentes estágios. Tem-se
notícias da existência de vários deles em bares durante o ano de
1826, e depois entre os anos de 1838 e a Proclamação da República.
Eram freqüentados pelos alunos do Liceu Maranhense. O Café
Richie, desde 1902 até seu fechamento, mantinha mesas, nas quais
se realizavam campeonatos e torneios. No Clube Euterpe, fundado
em 1904, e em outros clubes fundados após essa época, também
eram instaladas mesas para a sua prática; como no Fabril Atletic
Clube – FAC, em 1907. Ainda hoje o jogo é praticado nos clubes
sociais da cidade.

1827 – 1907 Durante todo o século XIX o jogo da péla – que daria
origem ao law tennis – é praticado como recreação da população
de São Luís. O law tennis aparece desde 1907, quando da fundação
da FAC e de outros clubes da elite maranhense; ainda hoje o tênis
é praticado nos clubes sociais. O jogo da péla - jeu de paume -
consiste em bater a bola com a mão e substituiu os ludus pilae cum
palma romano. Na França, a bola, nascida no tardo-medievo como
instrumento de cruel contenda torna-se momento lúdico e
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agonístico, aberto a todos Em Portugal, no início do século XVIII,
foi introduzido o uso francês de jogar com raqueta. Conhecido já no
século XII foi jogado mais intensamente em períodos sucessivos,
até dar vida ao atual tênis.

1829 – 1877  A primeira aula de dança de São Luís, é anunciada
em jornais locais pelo italiano Carlos Carmini. Posteriormente, a
partir de 1842 aparece nos programas das escolas particulares que
se abriam na cidade. No mesmo período aparecem indícios da
prática da capoeira, confirmada por notícia de jornal de 1835. Em
1855 e anos seguintes, a prática é proibida pela polícia. No ano de
1874, sua proibição consta do Código de Posturas da cidade de
Turiaçú, identificada também com o nome de Carioca. Em 1863,
quando da inauguração da iluminação pública em São Luís, Josué
Montelo registra em um romance o seguinte: “que com os lampiões
de gás altera-se a na vida da cidade com as ruas mais claras durante
a noite. Ninguém mais se queixou de ter caído numa vala por falta
de luz nem recebeu o golpe de um capoeira na escuridão”. Em
1877, a capoeira aparece sob a forma de competição. Nascimento
de Moraes, em uma crônica que retrata os costumes e ambientes
de São Luís em fins do século XIX e início do XX, publicada em
1915, emprega o termo capoeiragem: “A polícia é mal vista por lá,
a cabroiera dos outros também não é bem recebida e, assim, quando
menos se espera, por causa de uma raparigota qualquer, que se
faceira e requebra com indivíduo estranho ali, o rolo fecha, a
capoeiragem se desenfreia e quem puder que se salve”. Cumpre
ressaltar que a capoeira praticada no Maranhão é sui-generis, e a
partir da década de 1970 do século passado tem um destacado
incremento e é introduzida, nos anos de 1980, nos Jogos Escolares
Maranhenses-JEMs.

1840 – 1870  No ano de 1841, em São Luís, surge o anúncio de
Manoel Dias de Pena propondo-se a ensinar a esgrima. No mesmo
jornal aparece outro anúncio oferecendo os instrumentos, a espada.
Com a criação da Escola de Aprendizes Marinheiros, em 1861, a
esgrima passa a fazer parte da instrução militar dos alunos,
prosseguindo até seu fechamento. Os Aprendizes Marinheiros de
São Luís, costumavam se apresentar nos eventos esportivos
promovidos pelo FAC e em outros clubes, participando não de
jogos, especialmente do futebol, como de combates com armas
brancas (baioneta, espada, florete). Aparentemente, desde a década
de 1920, a esgrima não é mais praticada em São Luís. Ainda no ano
de 1841, aparece o anúncio de apresentação de ginástica no Teatro
de São Luís por um discípulo de Amóros. Nos anos de 1870, na casa
dos Abranches (família importante da cidade), foi montada uma
sala de ginástica com pesos na qual 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. Quanto
à Educação Física, sua implantação se dá a partir de 1844, quando
da fundação do primeiro colégio feminino. A fidalga espanhola D.
Martinha Alvarez de Castro casou-se com Garcia de Abranches, o
Censor, quando tinha 17 anos. D. Martinha foi a fundadora do
primeiro colégio destinado ao sexo feminino em Maranhão - o
“Colégio Nossa Senhora das Graças”, mais conhecido como o
Colégio das Abranches - junto com sua filha Amância Leonor, em
1844. Foi possivelmente ela, ou uma das filhas, a primeira
professora de educação física do Brasil. Nas escolas masculinas,
só aparece a partir de 1864.

1880 – 1950  Há uma tentativa de implantar o turfe em São Luís,
pelo inglês Septimus Summer, fundador do Racing Club Maranhense,
em 9 de agosto de 1881. O clube durou até dezembro do mesmo
ano. Em janeiro de 1893, por iniciativa de Virgílio Albuquerque, no
bairro do João Paulo, ergue-se o Prado Maranhense, o qual algumas
poucas programações de corridas, encerra suas atividades em 28
de maio de 1893. Na década de 1950, Amélio Smith e outros
criadores tentaram promover práticas hipódricas, sendo realizadas
alguns “pegas” - corridas livres em um estirão preestabelecido -
apenas para divertimento. Chegou a ser criada uma associação
para difundir a atividade, mas também não foi adiante. Na passagem
do século XIX para o século XX, os jovens portadores de “idéias
novas”, gente vinda do meio metropolitano, inquieta e formada
nele, introduzem o esporte dentre suas atividades. Filhos de uma
elite industrial, a exemplo de Nhosinho Santos - que estudara na

Inglaterra; Aluísio Azevedo - cônsul brasileiro em Europa, Japão, e
o cônsul inglês Charles Clissold - que introduzem o esporte moderno
em São Luís, com a fundação de clubes esportivos, seguindo o
estilo inglês.

1900 – 1929  Nos primeiros anos da década de 1900, os
“sportmen” maranhenses tentam implantar o chamado “esporte
do muque”– ou seja, o remo - utilizando-se dos rios Anil e Bacanga
da cidade. Alexandre Collares Moreira Nina funda o “Clube de
Regatas Maranhense” em 1900. Sua prática, com alguma
dificuldade, foi até 1929. O ciclismo é outra modalidade que começa
a ganhar força no Maranhão no mesmo período. Em 02 de setembro
foram iniciadas as atividades da “União Velocipédica Maranhense”,
com seu velódromo instalado no Tívoli - Bairro dos Remédios, no
local onde funcionava o Colégio de São Luís, até a pouco tempo.
Como em outras tentativas introdutórias de modalidades esportivas,
durou pouco, também até o final dos anos de 1920. Com a criação
da Secretaria de Esportes e Lazer, em 1979, sua prática voltou a
ser incentivada, e sofreu um incremento com a sua introdução nos
JEMs, a partir de meado dos anos de 1980.

1907 Joaquim Moreira Alves Dos Santos - Nhozinho Santos –
introduz neste ano o futebol em São Luís, juntamente com outras
modalidades esportivas, quando da fundação do Fabril Athletic
Club-FAC. Além do “foot-ball association”, o “cricket”, o “crockt”,
o atletismo, volta-se a jogar o tênis, agora em sua versão moderna.

1910 – 1932  O hábito de repousar nos fins de semana desaparece
na região de São Luís, substituído pelas festas, corridas de cavalo,
partidas de tênis, regatas, corso nas avenidas, matinês dançantes,
e pelo futebol. A “gymnástica” era praticada pelas elites, que
tomavam aulas particulares, conforme se depreende de anúncios
publicados nos jornais. O clube Euterpe, fundado em 1904, também
passa a difundir atividades esportivas, como o tiro ao alvo, tênis e
o tênis de mesa (ping-pong). Em 31 de dezembro de 1910, o clube
Euterpe fecha suas portas. Nesse ano, Miguel Hoerhan começa a
prestar à mocidade ludovicence – istoé, de São Luís - seus serviços
como professor de educação física da Escola Normal, Escola Modelo,
Liceu Maranhense, Instituto Rosa Nina, em diversas escolas
estaduais e municipais. Hoerhan funda também o Club Ginástico
Maranhense. É ainda no mesmo período que o esporte no Maranhão
experimenta mais uma de suas inúmeras crises. Desses
desentendimentos, surgiram novas agremiações formadas pelos
dissidentes. Gentil Braga funda diversas equipes de futebol para a
população pobre, criando, no final da década, a Liga dos Pés
Descalços, reunindo os clubes que praticavam o esporte nas ruas e
praças de São Luís, em oposição à Lima Maranhense de Futebol
(1917), que reunia os clubes das elites, dos industriais e
comerciantes estrangeiros, especialmente ingleses, com seus
funcionários. A população, de um modo geral, não participava dessas
atividades. Gentil Braga não concordava com a elitização dos clubes
e sai do FAC, junto com um grupo de outros dissidentes que
comungavam o mesmo pensamento, fundando o Onze Maranhense
(1911) que, além do futebol, desenvolve outras atividades esportivas
como tênis, crocket, basquetebol, bilhar, boliche, ping-pong (tênis
de mesa) e xadrez. Surgem várias equipes para a disputa do futebol,
movimento que se estende até o final dos anos de 1920, com a
denominada Liga dos Pés Descalços. Os maranhenses começam a
compreender que o verdadeiro desenvolvimento não é só intelectual,
mas também físico através da prática do esporte, tendo o futebol
como elemento aglutinador da juventude. Vários clubes têm origem
na cidade, tornando-se cada vez mais chic e atraindo a atenção das
senhoritas. O foot-ball deixa de ser uma coisa bruta. Nos anos de
1910, o Maranhão contava já com nove clubes constituídos
oficialmente. É daquela Liga dos Pés Descalços que surgiram os
atuais clubes de futebol da cidade, como o Sampaio Corrêa Futebol
Clube, fundado em 1927, o Moto Clube de São Luís, em 1932 e
posteriormente, o Maranhão Atlético Clube.

1915  Surge, no cenário de expansão esportiva de São Luís, o vice-
cônsul inglês no Maranhão, Mr. Charles Clissold, um grande amante
dos esportes. Junta-se aos dirigentes do FAC, incentivando a prática
de vários esportes. Muitos jovens haviam feitos suas inscrições, e o
clube revive seus grandes dias oferecendo várias modalidades como
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salto em altura simples, com vara, distância; corridas de velocidade,
de resistência, com obstáculos; lançamento de peso, de disco, do
martelo (atletismo); placekick (pontapé na bola, colocando-a na
maior distância); cricket; crockt; ping-pong (tênis de mesa); bilhar;
luta de tração, etc.

Década de 1930 O futebol em São Luís é consolidado com o
surgimento de vários clubes. O basquetebol tem suas próprias
equipes, disputando inúmeros campeonatos; o voleibol é praticado
desde o início desta década, nas praias; o motociclismo surge com
toda a força, com a fundação do Ciclo Moto Clube de São Luís.

Década de 1940 Este período é considerado a melhor fase dos
esportes em São Luís, tendo os clubes de futebol destaque nacional
e revelando jogadores para as principais equipes do sul, inclusive
para a seleção nacional. Ao final desse período, em 1948 começa-
se a praticar o futebol de salão.

Década de 1950 Nasce uma nova geração de esportistas em
São Luís, tendo como espelho aquela anterior, dos anos de 1930 e
1940. As autoridades municipal, estadual e federal criam jogos
escolares em que se destaca toda uma geração de esportistas que
praticavam o basquetebol, o voleibol, a natação, o boxe, e,
principalmente, o futebol. Essa fase se estende pelos anos de
1960. A geração dos anos de 1953 – cujas atividades se estendem
até a atualidade - vem influenciar as seguintes, quando chegam ao
serviço público como jovens dirigentes, criando o Festival de
Juventude, que vem dar origem aos Jogos Escolares Maranhenses,
nos anos de 1970.

Década de 1970  Em 1971, Cláudio Vaz dos Santos - um dos
jovens da geração de 53 - auxiliado pelo Prof. Dimas (Antonio
Maria Zacharias Bezerra de Araújo), cria o Festival de Esportes da
Juventude–FEJ, depois substituído pelos Jogos Escolares
Maranhenses. Em 1979, o Governo do Estado cria a Secretaria de
Esportes e Lazer, a primeira do Brasil, dirigida em seus primeiros
anos pelo industrial Elir de Jesus Gomes, outro jovem da geração
de 53. Atualmente, esta Secretaria  opera sob a denominação de
Gerência de Estado de Esportes e Lazer -GEEL, dirigida por outro
jovem da geração de 53 – Alim Maluf Filho.

Situação Atual Desde a década de 1910 que o esporte – com
exceção do futebol, dominante na cidade e com vida própria – em
todo o Estado do Maranhão, tem se revelado intimamente ligado à
atividade escolar tornando-se basicamente um esporte escolar. Ex-
alunos e alunos fundam diversas equipes e até clubes, disputando
campeonatos, até que na década de 1950, quando surgem os Jogos
Escolares. Os clubes sociais e esportivos ainda hoje se valem das
equipes escolares para a disputa de campeonatos das chamadas
modalidades olímpicas, para cumprimento da lei que manda que
pelos três dessas modalidades sejam praticadas, para poder disputar
o campeonato de futebol profissional. Entretanto, a partir da década
de 1990, o tênis em São Luís assumiu um arranjo organizacional
distinto da tradição escolar, abrindo novos frentes de
desenvolvimento para o esporte local.

Fontes VAZ, Leopoldo Gil Dulcio e VAZ, Delzuite Dantas Brito. A
introdução do esporte (Moderno) Em Maranhão In VIII Congresso
Brasileiro de História da Educação Física, Esportes, Lazer e Dança,
Ponta Grossa – Paraná (Brasil), 14 a 17 de novembro de 2002.
Coletâneas. Ponta Grossa-Pr : UEPG, 2002 ( Publicado em  CD-
Room). Ver, também, “O lúdico e o movimento em Maranhão”, VAZ,
Leopoldo Gil Dulcio. In Lecturas: Educación Física y Deportes, Buenos
Aires, ano 7, no. 37, junho de 2001, disponível em www.efdeportes.com;
CASCUDO, Luís da Câmara. “Dicionário do Folclore Brasileiro”. 3
ed. Rio de janeiro: Tecnoprint, 1972; Atlas do Esporte no Brasil,
DaCosta, L.P. (Org.), Rio de Janeiro: Shape, 2005.

Ginástica Artística (Olímpica), 1841 - 1981

(Leopoldo Gil Dulcio Vaz)

1841 Em São Luís, o primeiro registro provável da palavra “ginástica”
pertence a um anúncio no “Jornal Maranhense” sob o título de “Theatro
Publico”,  que declara o seguinte: “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.”

1944  O professor José Rosa do Liceu Maranhense ministrava a
modalidade “ginástica acrobática”  nas aulas de educação física.

Década de 1970  O Prof. Antonio Maria Zacharias Bezerra de
Araújo – o Professor Dimas – foi o efetivo introdutor da ginástica
olímpica (hoje denominada de “artística”), em São Luís do Maranhão.
Nos períodos entre 1974 e 1976, a Ginástica olímpica tinha um
núcleo pequeno, não havia divulgação nas escolas de maneira que se
mantinha apenas com as escolinhas do Ginásio Costa Rodrigues,
mantida pelo antigo Departamento de Educação Física, Esportes e
Recreação-DEFER, com alunos pertencentes às diversas escolas de
São Luís: Liceu Maranhense, Humberto Ferreira, La Roque, Centro
Caixeiral, CEMA, o antigo Pituxinha, o Rosa Castro, o Santa Teresa,
e o colégio Batista. A estratégia destes primeiros tempos, por falta
de professores, consistia em transformar os melhores alunos em
instrutores e distribuí-los pelas diversas escolas, especialmente as
públicas. O primeiro dos alunos de Dimas a trabalhar como instrutor
de ginástica olímpica foi Juvenal Castro, ainda em 1975, depois veio
Raimundão (em 1977), José de Arimatéia, que hoje é também
professor de educação física; Josué, que é também formado em
educação física, e o próprio filho do Dimas, Maurício.

1979 A ginástica olímpica chega às escolas de São Luís, sendo a
primeira o Colégio Batista, por influência do Prof. Dimas, que era
professor de educação física do Colégio. As demais escolas com
professores foram: Santa Teresa, Japonês - Inácio Bispo dos Santos;
La Roque, Raimundo Aprígio - Raimundão;  Pituxinha, Juvenal Castro;
Centro Federal de Educação Tecnológica-CEFET, antiga Escola
Técnica, Vanilde Maria Carvalho Leão; SESC, com uma escolinha
com alunos de varias escolas, nessa época, grátis, como técnico,
Raimundão; CEMA, Rosa Castro. Ainda neste período houve a
participação de alguns atletas nos Jogos Escolares Brasileiros.

1981 Chegada da primeira aparelhagem oficial da modalidade
para competições em São Luís. Até então eram construídas por
Dimas e por Raimundão. O pai deste último professor era marceneiro
e construía os aparelhos segundo orientação de Dimas. Neste
período ocorre a fundação da Federação Maranhense de Ginástica
Olímpica. O primeiro presidente foi o professor Dimas, sendo vice
- presidente o professor Juvenal e o diretor técnico, o professor
Raimundão. Quando acabou o mandato do professor Dimas, assumiu
a Federação o professor Juvenal, durante dois mandados; depois
do professor Juvenal, Raimundo assumiu por um mandato na
Federação; mais adiante houve outros presidentes, como Cláudio
Cabral Marques - hoje, Juiz de Direito - e a professora Valdeci
Vieira das Dores Vale, professora de educação física da
Universidade Federal do Maranhão, que já ocupou por três vezes o
cargo de vice-presidente, continuando no cargo, com o professor
Raimundo Aprígio Mendes como presidente até 2005.

Fontes “Jornal Maranhense” (1841); Antonio Maria Zacharias
Bezerra de Araújo – Professor Dimas, entrevista.

Tênis

(Leopoldo Gil Dulcio Vaz e Hélton Mota Ferreira)

Origens  No ano de 1827 surge o primeiro registro de prática de
jogo da pela no Maranhão, “os dois namorados (Frederico Magno
de Abranches e Maricota Portinho) tiveram assim, momentos felizes
de liberdade e de alegria, fazendo longos passeios pelos bosques,
em companhia de Milhama, ou passando horas inteiras a jogar a

péla de que o Fidalgote era perfeito campeão”. (Dunshe de
Abranches, 1970).

1907 Neste ano cria-se a entidade esportiva moderna de São Luís:
o clube esportivo e social fundado na Fábrica “Santa Izabel”, o
Fabril Athletic Club – FAC. Neste clube praticava-se o futebol, o
tênis, o cricket, o crockt, o tiro, e o atletismo. Nhozinho Santos,
fundador do FAC, ao regressar da Inglaterra, em 1905, onde fora se
aperfeiçoar no ramo da indústria têxtil, na cidade de Liverpool,
tornara-se um ardoroso praticante do futebol. Também jogava o
tênis todos os dias, depois das quatro da tarde, sendo construída
uma quadra e “lá os amantes dessa prática deleitavam-se nesse
elegante esporte”. Dentre os amantes do tênis, vamos encontrar o
escritor Aluísio Azevedo. Apesar de suas andanças pelo mundo –
por essa época já havia abraçado a carreira diplomática -, vamos
encontrá-lo em 1907, na sua querida São Luís, participando do
grupo de Nhosinho Santos, quando da inauguração do Fabril Athletic
Clube. Aluísio não praticava só o “foot-ball association”, certamente
aprendido durante sua estada na Inglaterra, onde permaneceu de
1904 a março de 1907. Nesse mesmo mês estava em São Luís, e o
encontramos participando de uma partida de “law-tennes”,
defendendo as cores do “Red & White”. O Clube Euterpe também
atuante em São Luís nesta época, praticava-se o tênis, entre outras
modalidades.

1911 Funda-se em São Luís, o clube Casino Maranhense que
promove festas dançantes, palestras e competições de esportes
variados entre os quais bilhar, tênis de mesa (ping-pong) e tênis,
praticado, provavelmente, na “quadra dos Ingleses” (Cláudio Vaz
dos Santos, entrevista).

1950 Em nota publicada no jornal “O Estado do Maranhão” sobre
a construção de uma quadra de tênis na casa do deputado Mauro
Fecury, divulga-se que, quando da inauguração, participaram
tenistas que fizeram época em São Luís. Além do próprio Mauro
Fecury, estavam presentes José Reinado Tavares, Antônio Cordeiro
Filho, Cléon Furtado, Aziz Tajra, Jaime Tavares e Cláudio Vaz dos
Santos. Todos estes atletas pertenciam à famosa geração de 53.

1953 Neste período é fundado o Clube Recreativo Jaguarema, no
qual foi construída uma quadra de tênis.

Década de 1970  O Professor Carlos Moreno dava aulas no
Jaguarema com um boleiro denominado Antônio José, conhecido
pelo apelido de “Pão”, que posteriormente passaria a ser também
professor da modalidade.

1981 Em 06 de junho deste ano,  é fundada a Federação
Maranhense de Tênis – FMT, que viria mudar de vez o cenário do
tênis em São Luís e no Maranhão.

1982 - 1984  Aparece nesta época no âmbito do tênis, a figura de
Francisco Rocha, que mesmo residindo no Estado do Ceará, não
perdeu o contato com a cidade natal, São Luís. E numa dessas
viagens, em 1983, por intermédio de amigos, Francisco conheceu
integrantes da diretoria do Hotel Quatro Rodas (depois Hotel Sofitel,
e atualmente, São Luís Park Hotel), como também da Federação
Maranhense de Tênis, que o convidaram para trabalhar no Maranhão.
Em 1984, o professor de tênis já estava ensinando as técnicas do
esporte em São Luís, no Sofitel. Posteriormente, ele contou que
“...no inicio, fiquei surpreso ao chegar ao bairro do Calhau onde
fica o Hotel, que ainda não tinha nem energia elétrica nas ruas.
Mas depois, acabei gostando da cidade. Ia ficar três meses, de
acordo com o contrato que assinei na época, e já estou aqui há 21
anos”. Hoje, Francisco Rocha é proprietário da academia Top Tennis,
localizada no São Luís Park Hotel, e declara: “A divulgação da
escola (em 1984) foi feita durante duas semanas em jornais de
circulação local e logo atraiu os primeiros alunos” (Francisco Rocha,
entrevista).

1987  Primeira Clínica de Tênis em São Luís, ministradas pelos
paulista Chuber e Vinícius, trazidos com apoio de Francisco Rocha.
Entre 1987 e 1988 inicia-se uma parceria entre Top Tennis com a
pessoa de Paulo Henrique do estado do Piauí, atual proprietário da
PHS Tênis.

Década de 1990  Equipes maranhenses – com a maioria dos
atletas sediados em São Luís - melhoram suas posições no
Campeonato Brasileiro de Tênis, neste período. Para este resultado
houve contribuição de Francisco Rocha e de outros professores
como Antônio José, o “Pão”, e Carlito Gadelha.
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1992  Início do torneio Maranhão Open de Tênis, realizado nos
anos de 1992, 1993 e 1994, em São Luís.

1994  O evento Maranhão Open de Tênis trouxe grandes nomes
do tênis para São Luís, como Gustavo Kuerten (Guga). Além disso,
realizaram-se várias clínicas e cursos de capacitação de professores
de tênis no Estado. Muitos deles foram formados nas quadras do
São Luís Park Hotel. Por sua vez, os atletas alcançaram um grande
nível com a participação em torneios.

2003 Ganha destaque neste período Jéssica Brito, chamada de
“pequena notável”, uma das poucas atletas tenistas que compete
fora do estado. Anteriormente a atleta era patrocinada pelo
programa Bolsa Atleta do Governo Federal – Ministério do Esporte.
Sobre ela, diz a página da Internet de endereço ‘GESP’ (Gerência
de Esportes do Estado do MA): “....a pequena notável do tênis
maranhense foi Campeã do XX Aberto da Cidade de Salvador,
Primeiro Lugar no Caranguejo Bowl em Aracaju, Campeã do Sururu
Bowl em Macéio, Primeiro Lugar do Açai Bowl em Belém no Pará,
Campeã Brasileira de Duplas no Paraná e Campeã Brasileira
Individual Categoria 12 anos”. Outros eventos desenvolvidos nesse
mesmo ano foram a Copa Interestadual de Tênis e o Grand Slam
Infanto Juvenil. Também foi lançado o projeto social “Tênis para
Todos”, através de uma parceria entre o Centro de Excelência de
Tênis e o Squash-CET com o objetivo de levar o aprendizado do
tênis aos locais de maior concentração das crianças como as escolas
públicas, visando difundir o esporte em São Luís e utilizando a
estrutura já existente das quadras de tênis públicas como as da
Lagoa da Jansen. A intenção era revelar novos talentos da
modalidade. Neste mesmo ano de 2003, ocorre em São Luís o
primeiro Curso de Capacitação de Professores Nível 1, ministrado
pelo professor Rosenbaum, nas dependências da Top Tennis.

2004 Neste ano, no âmbito administrativo do Estado, a Gerência
de Esporte - GESP em parceria com a Federação Maranhense de
Tênis realizaram-se algumas competições importantes em São
Luís, como a Copa Interestadual de Tênis e o Grand Slam Infanto
Juvenil. Além disso, a  GESP lançou em parceria com o Centro de
Excelência de Tênis e Squash – CET, o Projeto “Tênis para Todos”.
No período de 07 a 10 de outubro deste mesmo ano ocorre o
segundo Curso de Capacitação de Professores Nível 1, ministrado
pelo professor Rosembauem, reconhecido pela Confederação
Brasileira de Tênis - CBT.

2005 Neste ano há dois representantes maranhenses entre os
melhores do Brasil. A tenista Jéssica Brito, da categoria 14 anos
está entre as trinta melhores. E Assyr Figueiredo, o “Assyrzinho”,
recentemente foi o vice-campeão, em Aracajú, do Campeonato
Máster, no qual só participaram os melhores, incluindo-se entre os
cinco primeiros do ranking nacional.

Situação Atual A Federação Maranhense de Tênis – FMT tem
como presidente César Ricardo Costa Dias, que tem mantido o
tênis local em contínua expansão ainda em proveito do impulso dos
1980. Hoje o tênis em São Luís ganha mais adeptos, principalmente
após a inauguração das quadras públicas da Lagoa da Jansen, com
freqüentadores do mais variado perfil, mas com predominância
masculina. Existem também clubes que oferecem a modalidade
aos interessados, sendo em sua maioria localizados em áreas nobres
de São Luís. Os clubes estão investindo em mão-de-obra qualificada
para o crescimento do tênis local e fazem intercâmbios com
profissionais de outros Estados para estimular a qualificação dos
profissionais de São Luís. Os clubes e sua localização são os
seguintes: Top Tennis localizada na estrutura do São Luís Park
Hotel no bairro Calhau, dispõe de 3 quadras com piso rápido
(cimento); Centro de Excelência de Tênis e Squash-CET localizado
no Calhau, dispõe de 1 quadra de piso rápido (cimento) e 6 de piso
lento, sendo uma coberta (saibro, pó de brita e de tijolo); Lagoa da
Jansen, dispondo de 2 quadras de piso rápido (cimento); Lítero,
dispõe de 1 quadra de piso rápido; Associação de Pessoal da Caixa
Econômica Federal-APECEF, dispondo de 2 quadras; Clube Lítero
localizado no Anil dispondo de 1 quadra de piso rápido.
Recentemente na Pousada Dunas no Araçagi, foi inaugurada uma
quadra. Existem ainda cerca de 4 a 6 quadras particulares em
condomínios e residências, localizadas em bairros como Renascença
e Turú. Dos atletas locais apenas Jéssica Brito (13 anos) e Acyr
Bringel (14 anos) disputam competições no nível nacional, relevando-
se no caso que ambos possuem na atualidade à sua disposição
quadras particulares para treinamentos. Com relação aos melhores
atletas de São Luís, no masculino Luciano Ribeiro Andrade é líder

do Ranking, com destaque também para André Soares. Já no
feminino, Marina Castro (19 anos) é a líder do Ranking. As
competições no nível local acontecem com regularidade o ano todo,
sendo disputados em diversas categorias. As mais importantes do
calendário por ordem cronológica são: Babaçu Bowl disputado em
março no Centro de Excelência de Tênis e Squash; Copa
Interestadual de Tênis, geralmente organizada no mês de julho,
ocorrendo nas instalações da Top Tennis, a qual conta com a
participação de atletas do Piauí, Ceará, Pará e Amapá; Triunfo
Open de Tênis, geralmente realizado em outubro na Top Tennis; e o
São Luís Park Hotel Open de Tênis, realizado em dezembro também
na Top Tennis, e contando com a presença marcante de atletas de
outros Estados do Norte-Nordeste.

Fontes DUNSHE, de Abranches, A Setembrada - A revolução
liberal de 1831 em Maranhão -  romance histórico. Rio de Janeiro:
Jornal do Brasil, 1970; In VAZ, Leopoldo Gil Dulcio. Apontamentos
para uma história do tênis no Maranhão (disponível em
www.efdeportes.com/efd68/tenis.htm); FERREIRA, Hélton Mota.
Entrevista com Francisco Rocha, em 06/09/2005, manuscrito em
caderno, tom de informalidade; BRITO, Carlos Erick. Ia ficar três
meses e já estou aqui há 21 anos. (Matéria perfil sobre o professor
de tênis Francisco Rocha). São Luís: Comunicação Social, UFMA,
2005; Confederação Brasileira de Tênis. Federação Maranhense
de Tênis. Disponível em www.cbtenis.com.br/federacoes/
index.asp?uf=ma (acessado em: 07/09/2005); VAZ, Leopoldo Gil
Dulcio. Apontamentos para uma história do tênis no Maranhão
(disponível em www.efdeportes.com/efd68/tenis.htm, acessado:
23/04/2005); Gerência de Esporte apoia todas as Modalidades
Esportivas: Tênis de Quadra (disponível em: www.gesp.ma.gov.br/
docs/apoio_federacoes/tenisdequadra.php,  acessado em: 10/07/
05); Centro de Excelência de Tênis e Squash (disponível em
www.cet.elo.com.br/cet.htm, acessado em: 07/09/2005).

Boliche, Décadas 1910 - 1970

(Leopoldo Gil Dulcio Vaz)

1910 Neste ano funda-se  o clube “Onze Maranhense”, oriundo de
uma dissidência do Fabril Athetic Club-FAC. Além do futebol,
desenvolveu outras atividades esportivas, dentre as quais o boliche.

1916 O FAC amplia a oferta de esportes introduzindo no clube o
boliche e o basquetebol em adição à prática do futebol, do tênis, do
tênis de mesa, do crockt, do críckt, do bilhar e dos jogos olímpicos
(nome dado ao atletismo, neste clube).

1918 No FAC, as mulheres principiam a praticar esportes,
participando de jogos de tênis e crockt. As quadras de tênis, os
campos de cricket, crickt e de boliche recebem iluminação elétrica,
passando a realizar jogos à noite.

Década de 1990  Em meados desta década abre-se uma pista de
boliche no bairro Renascença, em São Luís, porém foi desativada
nos anos seguintes.

Fonte  MARTINS, Dejard Ramos. Esporte – Um mergulho no
tempo. São Luís : Sioge, 1989.

Jogos Escolares, Décadas 1900 - 1970

(Leopoldo Gil Dulcio Vaz)

1904 A “gymnástica” era praticada pelas elites de São Luís, que
também 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, 8 de janeiro de 1904, p. 5).

1907  Neste ano ocorreu em São Luís a fundação do Fabril
Athletic Club-FAC, com a introdução de várias atividades
esportivas. Nos festivais esportivos realizados aos domingos, havia
a presença de crianças e jovens estudantes que, do exemplo dos
mais velhos, vinham a participar destas matinées. Assim, no dia
26 de dezembro daquele ano, é registrada na imprensa local 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 ser utilizado
como prática de educação física nas escolas.

1908 Em setembro deste ano foi apresentada uma “matineé
sportiva” que seria realizada no domingo seguinte, na sede do
FAC, reunindo os “Team Riachuello - Estrella Preta” e o “Team
Humaitá - Estrella Branca”, ambos da Escola de Aprendizes
Marinheiros, marcada para as 15:45 horas, seguida de outros jogos,
como o Concurso gaiato infantil (jogos e atividades cômicas) que
seria disputado por Ivar, Luiz, Celso, Bráulio, Soeiro Filho (O
Maranhão, 26 de setembro de 1908).

1910 Miguel Hoerhan começa a prestar serviços como professor
de educação física em diversas escolas estaduais e municipais da
cidade, como a Escola Normal, Escola Modelo, Liceu Maranhense,
Instituto Rosa Nina. Por coincidência, neste ano o esporte no
Maranhão experimenta mais uma de suas inúmeras crises, surgindo
agremiações renovadas. Outra inovação foi a inauguração da Escola
de Aprendizes Artífices, hoje instalada na Praça da República sob
o nome de Centro Federal de Educação Tecnológica - CEFET. A
Escola era profissional e tinha como mestres: Almir Augusto
Valente, Vicente Ferreira Maia, Hermelina de Souza Martins,
Cesário dos Santos Véras, Alberto Estavam dos Reis, Alexandre
Gonçalves Véras, Eduardo Souza Marques e Nestor do Espírito
Santo. Como estabelecimento de ensino de ofícios (denominação
da época), o esporte – particularmente o futebol, no início – foi
priorizado entre as atividades escolares, criando uma tradição até
hoje presente no CEFET-MA.

1915 O mundo esportivo de São Luís estava em efervescência
neste ano havendo grandes movimentações, com o aparecimento
de várias agremiações. No FAC, em particular, os jovens tomaram
a dianteira quanto à expansão do futebol. Eis o que noticia o “O
Jornal”, em 31 de julho de 1915: “Foot-Ball - Um esforçado grupo
de rapazes, no intuito de elevar o sport entre nós, resolve adquirir
o campo do Fabril, para as pugnas do elevado jogo britânico,
‘foot-ball’. Existe grande animação nos preparativos entre os
sportamen, a idéia do Campeonato Maranhense de Foot-ball o
qual será disputado em 15 de novembro, contando ao ‘team’
vencedor, 11 medalhas de ouro”. Neste ano também os estudantes
esportistas resolveram unir o agradável - reorganizar os “sports”
no Maranhão - ao útil, chamando a atenção da sociedade para o
movimento que iniciavam. Juntaram-se à Maçonaria em São Luís,
oferecendo-se para realizar uma partida de futebol, em benefício
dos flagelados da grande seca de 1914-1915, pois  as lojas
maçônicas desta capital nomearam comissões com o fim de
arrecadar fundos para socorrer os flagelados.

Década de 1930-1940 Na década de 1930, o voleibol era bastante
praticado no meio escolar em São Luís inclusive como reflexo da
organização, pelo Prof. Luiz Rego, dos Jogos Estudantis. Em 1932,
foi criado por estudantes do Liceu Maranhense, liderados por
Tarcísio Tupinambá Gomes, o Grêmio “8 De Maio”. Como entidade
representativa dos estudantes junto à direção do Liceu foi um
fracasso. Mas outros fundadores de índole esportiva, dentre eles
Paulino Rodrigues de Carvalho Neto e Dílio Carvalho Lima
resolveram levar o Grêmio para o esporte, com o intuito de jogar
voleibol, pois as opções de esportes para os jovens da época era o
voleibol, além do futebol. O pessoal do  “8 de Maio” também se
envolvia com o basquetebol.

Década de 1940 Em 1943 é criado o Serviço de Educação Física-
SEDUC pelo Decreto-Lei n. 771 de 23 de agosto de 1943 pelo
Governo do Estado do Maranhão e pela sua Secretaria de Educação.
Alfredo Duailibe foi seu primeiro diretor. Em 1949, a SEDUC era
dirigida pelo Prof. Luiz Rego, que criou as Olimpíadas Colegiais,
evento que tem criado repercussões até hoje no Estado e na cidade
de São Luís. Neste final da década, a SEDUC deu início a uma nova
fase da educação física no Maranhão: os alunos da rede pública e
privada seriam submetidos a exames periódicos de saúde e a adoção
da prática da educação física nas escolas.
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Década de 1950  Entre 1952 e 1960 ocorreu em São Luís, a
seletiva da Corrida Internacional de São Silvestre (final em São
Paulo-SP, desde a década de 1920), organizada pelo jornalista
Dejard Ramos Martins e que teve influência na vida esportiva da
cidade como um todo. Esta fase dos jornalistas como organizadores
esportivos – antes experimentada no sul do país – culminou nesta
década com o Campeonato Maranhense de Estudantes (Futsal),
organizado pelo jornalista Jaffé Mendes Nunes. Também neste
período, surgiu em São Luís, a famosa “geração de 53”, um grupo
de atletas que se tornaram dirigentes, conduzindo o centro do
esporte do Maranhão e de São Luís para o âmbito escolar. Nesta
geração despontaram: Cláudio Vaz dos Santos (“Cláudio Alemão”),
Rubem Goulart, Raul Guterres, Paulinho Carvalho, Zeca Carvalho,
Ari Façanha de Sá, Mauro Fecury e outros. Ari Façanha, em
particular, projetou-se em dimensões nacionais, sendo um dos
criadores dos Jogos Estudantis Brasileiros - JEBs (Cláudio Vaz
dos Santos, entrevista).

Décadas de 1960 e 1970 Nos anos de 1960, o Dr. Carlos
Vasconcelos, então delegado do MEC no Maranhão e especializado
em educação física, começa a promover os “Jogos Intercolegiais”,
com base em órgãos do Estado e do Município de São Luís. No
final dos anos de 1960, havia um Departamento de Educação
Física no Estado e outro no Município, já consolidados. Neste
estágio, emergiu uma educação física voltada para o esporte; as
escolas começaram a montar seus departamentos especializados
em esportes, em função dos Jogos que eram promovidos pelo
Carlos Vasconcelos. Apareceram escolinhas de esportes em
diversos estabelecimentos de ensino como também foram
ofertadas bolsas para atletas que se destacavam nas competições.
Depois dos Jogos Intercolegiais, vieram  os Festivais Esportivos
da Juventude-FEJ – com a primeira versão em 1971 - e os Jogos
Estudantis do Maranhão – JEMs, consolidando o esporte escolar
na cidade de São Luís e no Estado.

Fontes Entrevistas: Antonio Maria Zacharias Bezerra de Araújo –
Prof. Dimas; Cláudio Vaz dos Santos.

Futsal, Década 1950

(Leopoldo Gil Dulcio Vaz)

Origens  A versão oficial do futsal, com bola própria , regras e
medidas padrões da quadra de jogo, surgiu efetivamente na cidade
de São Luís, no início da década de 1950. Antes praticavam-se
versões improvisadas de futebol em áreas reduzidas, criando
percepções de atividades pioneiras da modalidade sem fundamento
de base histórica. No período de 1957 a 1974, o esporte atinge o
auge em São Luís. Várias equipes são formadas – e desaparecem
em seguida, repetindo uma tendência dos esportes maranhenses
pioneiros – revelando inúmeros craques da bola pesada. João
Rosa morava na rua dos Afogados e a sede da Liga era em sua
casa.. A quadra mais usada situava-se no Casino Maranhense ao
lado da quadra de tênis dos ingleses, que praticavam o esporte da
raquete no local. Raul Guterres, outro pioneiro do esporte
maranhense, nascido em 1927, iniciou-se no esporte com 15 anos
de idade, jogando futebol. Como estava na casa de João Rosa
onde se fundou a Liga de futsal, terminou sendo goleiro da bola
pesada, saindo-se campeão pelo Santelmo, nos anos de 1948,
1949 e 1950. Mas além do futsal, Guterres praticava futebol,
basquetebol, voleibol e atletismo, outra característica dos
primeiros esportidtas modernos do Maranhão.

Década de 1950 Uma outra versão sobre o aparecimento do
futsal em São Luís, diz que a Liga Maranhense de Futebol de Salão
foi fundada por Jaffé Mendes Nunes, Coronel Vieira (Vieirão) e
João Rosa Filho – filho de João Rosa. Jaffé Mendes Nunes foi o
grande incentivador do Futebol de Salão  nos anos de 1950. Locutor
esportivo e professor da modalidade na então Escola Técnica Federal
do Maranhão – ETFM, hoje CEFET-MA, o trabalho de Jaffé na
rádio teria contribuido para a massificação do esporte,
especialmente no meio estudantil.

1955 Em termos de organização esportiva, a introdução do
futebol de salão em São Luís, ocorreu neste ano pela adoção de
equipamentos e instalações padronizados por regras oficiais. Este
empreendiemnto foi liderado pelo professor de educação física

do Liceu Maranhense, Pedro Lopes dos Santos, quando fundou a
equipe do Próton, primeira equipe formada por alunos daquele
estabelecimento de ensino, seguida de uma segunda, denomenada
de Elétron. O Prof. Pedro trouxe para o MA a primeira bola e as
regras da modalidade. Jogavam no Próton, além de Januário
Goulart, como atacante, Rogério Baima, Chico Tetê, Rui, Nonato
Cassas, Ernani Cantanhede. No primeiro jogo interestadual, no
ano seguinte,disputado na quadra do Liceu, contra o América, de
Fortaleza-CE, houve empate de 2 x 2.

Fontes VAZ, Leopoldo Gil Dulcio e VAZ, Delzuite Dantas Brito. A
introdução do esporte (Moderno) Em Maranhão In VIII Congresso
Brasileiro de História da Educação Física, Esportes, Lazer e Dança,
Ponta Grossa – Paraná (Brasil), 14 a 17 de novembro de 2002.
Coletâneas. Ponta Grossa-Pr : UEPG, 2002 ( Publicado em  CD-
Room). Ver, também, “O lúdico e o movimento em Maranhão”,
VAZ, Leopoldo Gil Dulcio. In Lecturas: Educación Física y Deportes,
Buenos Aires, ano 7, no. 37, junho de 2001, disponível em
www.efdeportes.com.

Tênis de Mesa, Décadas 1900 - 1910

(Leopoldo Gil Dulcio Vaz)

Origens Fundado em 1904, o Clube Euterpe de São Luís passou
a difundir várias atividades esportivas, como o “tiro ao alvo” e o
tênis de mesa (ping-pong). Em 1907, o Fabril Athetic Club – FAC
também tinha entre as modalidades esportivas introduzidas o
tênis de mesa.

1910 Um grupo de dissidentes do clube FAC funda o “Onze
Maranhense” que, além do futebol, desenvolveu dentre outras
atividades o ping-pong (tênis de mesa). Praticava-se também o
xadrez, neste novo clube.

1911 O Euterpe fechou em 31 de dezembro de 1910, e seus
antigos associados fundam, em seguida, o Casino Maranhense
no ano seguinte, dando continuidade à promoção de festas
dançantes, palestras e competições de  bilhar e do tênis de mesa
(ping-pong).

Fontes VAZ, Leopoldo Gil Dulcio e VAZ, Delzuite Dantas Brito.
A introdução do esporte (Moderno) Em Maranhão In VIII
Congresso Brasileiro de História da Educação Física, Esportes,
Lazer e Dança, Ponta Grossa – Paraná (Brasil), 14 a 17 de
novembro de 2002. Coletâneas. Ponta Grossa-Pr : UEPG, 2002 (
Publicado em  CD-Room).

Luta Romana e Luta Livre, 1900 - 1910

(Leopoldo Gil Dulcio Vaz)

1900 Na edição de “O Maranhão” de 26 de janeiro deste ano, no.
527, sob o título de “Theatro”, apareceu o anúncio de uma Luta
Romana em que o Leão Beduíno desafiava qualquer pessoa, sendo
proibidos os seguintes golpes: torção dos dedos; zangadilha, a
passagem ds pernas estando o lutador em pé (rasteira?); colar de
força; deslocação dos braços, ou seja americana. A quem vencer, o
Leão Beduíno pagará um conto de réis. O anúncio foi colocado pela
Companhia de Variedades. Na edição do dia 29 de janeiro aparece
o resultado da luta entre o campeão Abdul Aziz e o Alferes
Montanha, saindo vendedor aquele, após nove minutos, não
havendo reclamação por parte do vencido.

1910   O clube “Onze Maranhense - fundado nesse mesmo ano de
1910, de uma dissidência do Fabril Athetic Club – FAC - desenvolveu,
dentre outras atividades esportivas, a luta livre, introduzida por
Álvaro Martins, segundo informa Dejard Ramos Martins (1989).

Fontes Jornal “O Maranhão” e MARTINS, Djard Ramos. Mergulho
no Tempo. São Luís: Sioge, 1989.

Jiu-Jitsu, 1908 – 1914

(Leopoldo Gil Dulcio Vaz)

Origens Há possibilidades de que o jiu-jitsu tenha sido apresentado
aos sócios do Fabril Athetic Club-FAC - fundado em 1907, em São
Luis - pelo escritor maranhense Aluísio Azevedo. Ao abandonar as
carreiras de caricaturista e de escritor, abraça a carreira pública em
busca de sobrevivência como funcionário do Ministério de Relações
Exteriores. Torna-se cônsul servindo por quase três anos no Japão,
entre 1897 e 1899, na cidade de Yokohama, onde aprendeu essa
arte marcial, assim como antes a jogar tênis e futebol, quando de
sua estada na Inglaterra. Como Aluízio de Azevedo praticou esportes
no FAC quando de sua fundação, torna-se plausível a hipótese de
que ele tenha sido o vínculo do jiu-jitsu com este clube pioneiro de
São Luís, dedicado à época aos esportes de influência inglesa.
Afinal, o jiu-jitsu era no FAC a única prática estranha aos esportes
ditos “bretões”.

1908 Neste ano, em São Luís, Nhozinho Santos – fundador do
FAC implanta mais duas modalidades esportivas no FAC: tiro e  jiu-
jitsu, com um grande número de adeptos (Martins,1989).

1909 Em “A Pacotilha”, jornal de São Luís,14 de junho de 1909, há
uma noticia que tem por titulo “Jiu-Jitzú” - certamente transcrita
de “A Folha do Dia” - do Rio de Janeiro (ou Niterói): “Desde muito
tempo vem preocupando as rodas esportivas o jogo do Jiu-Jitzú,
jogo este japonês e que chegou mesmo a espicaçar tanto o espirito
imitativo do povo brasileiro que o próprio ministro da marinha
mandou vir do Japão dois peritos profissionais no jogo, para instruir
os nossos marinheiros. Na ocasião em que o ilustre almirante
Alexandrino cogitava em tal medida, houve um oficial-general da
armada que disse ser de muito melhor resultado o jogo da capoeira,
muito nosso e que, como sabemos, é de difícil aprendizagem e de
grandes vantagens. Essa observação do oficial-general foi ouvida
com indiferença. A curiosidade pelo jiu-jitzu chega a tal ponto que
o empresário do “Pavilhão Nacional”, em Niterói, contratou, para
se exibir no seu estabelecimento, um campeão do novo jogo, que
veio diretamente do Japão. Ha alguns dias esse terrível jogador
vem assombrando a platéia daquela casa de diversões com a sua
agilidade indiscritível, com os seus pulos maquiavélicos. Todas as
noites o campeão japonês desafia a platéia a medir forças com ele,
sendo que, logo nos primeiros dias de sua exibição, se achava na
platéia um conhecido “malandrão”. Feito o desafio, o “camarada”
não teve duvidas em aceitar, subindo ao palco. Depois de tirar o
paletó, colete, punhos, colarinho e as botinas, o freguês “escreveu”
diante do campeão, “mingou” abaixo do “cabra”; este assentou-lhe
a testa que o japones andou amarrotando as costelas no tablado. A
coisa aqueceu, o japonês indignou-se, quis virar “bicho”, mas o
brasileiro, que não tinha nada de “paca” foi queimando o grosso de
tal maneira que a policia teve que intervir para evitar ... o japonês.
‘A Folha do Dia’ narra o seguinte: ‘Diversos freqüentadores do
Pavilhão Nacional vieram ontem a esta redação apresentar o Sr.
Cyriaco Francisco da Silva, dizendo-se o mesmo senhor vencido o
jogador japonês que se exibe atualmente naquela casa de diversão.
O Sr. Cyriaco é brasileiro, trabalhador no comercio de café e
conseguiu vencer o seu antagonista aplicando-lhe um ´rabo de
arraia’ formidável, que no primeiro assalto o prostrou . O brasileiro
jogou descalço e o japonês pediu que não fosse continuada a luta.
Ficam assim cientes os que se preocupam com o novo esporte que
ele é deficiente. Basta estabelecer o seguinte paralelo: no jiu-jitzu
a defesa é mais fácil que o ataque; na capoeiragem a grande
ciência é a defesa, a grande arte é saber cair’ “.

1910 Na “A Pacotilha” no. 90 de 18 de abril, consta notícia de que
o “Fabril Athletic Club”–FAC estava preparando uma jornada
esportiva para recepcionar o Barão de Rio Branco, em visita à São
Luís. Em nota do final da noticia é informado que: “Tem funcionado
neste clube aos domingos pela manhã um curso de jiu-jitsu, dirigido
pelo Sr. F. Almeida contando já com muitos adeptos. Esse curso
passará a funcionar, regularmente d’agora em diante, aos domingos
das 8 as 10 horas do dia”. No mesmo período, treze associados do
Fabril Athetic Club – FAC - se desligam dessa agremiação pensando
na formação de uma outra, mais popular, aberta, mais democrática.
Fundam o Onze Maranhense, que, além do futebol, desenvolveu
outras atividades esportivas: tênis, crocket, basquetebol, bilhar,
boliche, ping-pong (tênis de Mesa), xadrez, e a luta livre, introduzida
por Álvaro Martins.
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1914 O jiu-jitsu foi também introduzido no Brasil por Mitsuyo
Maeda, “Conde Koma”, ao criar uma academia em Belém-PA. No
ano seguinte, o Conde Koma - em viagem de exibição pelo Brasil
para divulgar sua arte - e a caminho de Belém (novembro daquele
ano), passou por São Luís e fez algumas exibições. Em Belém do
Pará, o professor Koma passou a lecionar o ‘verdadeiro’ jiu-jitsu a
seu dileto aluno Carlos Gracie (brasileiro descendente de
escoceses). Os irmãos Carlos e Hélio Gracie foram os precursores
do que hoje é chamado de Jiu Jitsu Brasileiro, de eficiência
comprovada e amplo reconhecimento e prática internacional.
Posteriormente a 1914, há outras ações pioneiras de jiu-jitsu no
Brasil – a de Geo Omori de 1925, por exemplo, em São Paulo –
porém as fontes documentais são indicativas de que a luta de
origem japonesa entrou no Brasil, pelo Rio de Janeiro (via Marinha
de Guerra), São Luís-MA e Belém-PA.

Fontes Congresso Brasileiro de História da Educação Física,
Esporte, Lazer e Dança, 8º, Ponta Grossa, UEPG; Coletâneas,
disponível em CD-ROOM, novembro de 2002; MARTINS, Djard
Ramos. Mergulho no Tempo. São Luís: Sioge, 1989; VAZ, Leopoldo
Gil Dulcio; VAZ, Delzuite Dantas Brito. A introdução do esporte
(moderno) no Maranhão; www.pef.com.br/esportes/?e=jiu-jitsu.

Halterofilismo, Décadas 1910 - 1940

(Leopoldo Gil Dulcio Vaz)

Década de 1870 O pioneiro na prática de exercícios com pesos
no Maranhão foi João Dunshee de Abranches Moura, ainda no
século XIX. O autor de “O Captiveiro”, “A esfinge do Grajaú” e “A
setembrada” nasceu em São Luís, na estreita rua do Sol, 141,
situada entre a Rua do Ribeirão e o Beco do Teatro, a 2 de setembro
de 1867. O autor relata que o “Club dos Mortos” - proposto por
Raymundo Frazão Cantanhende - reunia-se no porão da casa dos
Abranches, no início da Rua dos Remédios: “E como não era
assoalhado nem revestido de ladrilhos, os meus paes alli instalaram
apparelhos de gymnastica e de força para exercícios physicos”
(Abranches, 1941, p. 187 In VAZ, 2000).

1910 Este ano marca a presença de Miguel Hoerhan como o
primeiro professor de educação física de São Luís, atuando com
exercícios ginásticos e de pesos. Atuou na Escola Normal, na Escola
Modelo, no Liceu Maranhense, no 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...” (Martins, 1989).

1944 Em entrevista publicada no suplemento Galera de “O Estado
do Maranhão, edição de 2 de dezembro de 1995, p. 7, o professor
de Educação Física da Universidade Estadual do Maranhão - UEMA
e proprietário de uma academia de ginástica -Edilson Penha Alves
– é considerado “o pioneiro do fisiculturismo” no Maranhão: “O
pioneirismo nasceu das mãos do pequeno Edilson Penha Alves, em
1944, aos 12 anos de idade. Fazia exercício com pesos improvisados
de cimento e pedrinhas nos fundos da minha casa, explica. Depois
de passar oito anos na maromba rústica, Edilson partiu para o Rio
de Janeiro à procura de novos horizontes. Lá encontrou o professor
Nisio Dourado, da Academia Apolo onde passou a treinar”.

Fontes  João Dunshe de Abranches Moura, “A Setembrada”, “O
Captiveiro”, e “A Esfinge do Grajaú”, em VAZ, Leopoldo Gil Dulcio
e VAZ, Delzuite Dantas Brito. Construção de uma antologia de
textos desportivos da cultura brasileira: proposta e contribuições.
In VII Congresso brasileiro de história da educação física, esportes,
lazer e dança, Gramado-RS, 20/05 a 01/06 de 2000.

Tiro, 1820 – 1954

(Leopoldo Gil Dulcio Vaz )

Década de 1820  Neste período há indícios de que Garcia de
Abranches - o Censor -, tenha praticado o tiro como meio de

entretenimento, em São Luis do Maranhão. Quando em fins de
semana passados em seu sítio, costumava sair à caça e, quando
imaginava dar uma batida às pacas, pouco se importava do sol e da
chuva: não regressava à casa antes de trazer as vítimas visadas.
Seu filho, Frederico Magno de Abranches, o Fidalgote, “... 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...” (João Dunshe de
Abranches Moura, “A Setembrada”, “O Captiveiro”, e “A Esfinge
do Grajaú”, em VAZ, 2000)

1904 O Clube Euterpe – primeiro clube social e esportivo fundado em
São Luís, no ano de 1904, e extinto em 31 de dezembro de 1910 -
passou a difundir, dentre outras atividades esportivas, o “tiro ao alvo”.

1908 O Fabril Athletic Clube – fundado um ano antes, como clube
esportivo donhecido pelça sigla FAC -, em uma das reformas de seus
estatutos incluí o manejo de armas, prática do tiro - entre suas
atividades, com o fim de prestar um serviço à 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 Divulgado no jornal “O Maranhão”, de São Luis, 03 de abril
de 1909 a criação da Sociedade Tiro Maranhense, talvez para se
beneficiar dessa Lei e livrar os jovens da elite maranhense da
instrução militar. 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.

1911 O Casino Maranhense – clube de São Luis, fundado em 1911
-, sucessor do Clube Euterpe, continuou com a promoção das festas
dançantes, das palestras e das competições esportivas.

1954 Referindo-se a este ano, informa Antonio Maria Zacharias
Bezerra de Araújo – Prof. Dimas, em sua biografia - “Do Tiro ao
Alvo ao Pentatlo Militar – que “Disputei o Campeonato das Forças
Armadas, de tiro rápido de pistola, foi em segundo lugar, da 1ª

Região Militar, mas de todas as Forças Armadas; o campeão foi até
um sargento da Aeronáutica; só que ele atirava com uma arma
especial para tiro, e eu fiz meu tiro com uma pistola do dia a dia, de
fazer patrulha, que se dava patrulha, aquelas pistolas, Colt 45, e
mesmo assim eu ainda fui segundo lugar, isso eu acredito que
tenha sido uma habilidade nata que eu não tinha esses amores por
arma, não tinha hábito de atirar, só usava estilingue na fazenda,  só
baladeira; mas a prova é que depois novamente eu me submeti a
uma prova de tiro no Pentatlo Moderno; uma das provas é tiro
rápido de pistola e eu me saí bem em tiro ...”.

Fonte VAZ, Leopoldo Gil Dulcio; VAZ, Delzuite Dantas Brito. em
Coletâneas Do III Encontro Nacional da História do Esporte, Lazer e
Educação FÍSICA, Curitiba, 10 a 15 de novembro de 1995, p. 458-464;
Anais do X Congresso Brasileiro de Ciências do Esporte,  Goiânia, 20
a 25 de outubro de 1997, p. 1005-1008; VAZ, Leopoldo Gil Dulcio;
ARAÚJO, Denise Martins; VAZ, Delzuite Dantas Brito. Querido
Professor Dimas (Antonio Maria Zacharias Bezerra de Araújo) e a
educação física maranhense – uma biografia (autorizada). São Luís
(Inédito), 468 pg. ver também VAZ, Leopoldo Gil Dulcio; ARAÚJO,
Denise Martins; VAZ, Delzuite Dantas Brito. Querido Professor Dimas
(Antonio Maria Zacharias Bezerra de Araújo) e a educação física
maranhense – uma biografia (autorizada). In Lecturas: Educación Física
Y Deportes, Buenos Aires, n. 48, maio de 2002, disponível em
www.efdeportes.com/efd48/dimas.htm;  João Dunshe de Abranches
Moura, “A Setembrada”, “O Captiveiro”, e “A Esfinge do Grajaú”, em
VAZ, Leopoldo Gil Dulcio e VAZ, Delzuite Dantas Brito. Construção
de uma antologia de textos desportivos da cultura brasileira: proposta
e contribuições. In VII Congresso brasileiro de história da educação
física, esportes, lazer e dança, Gramado-RS, 20/05 a 01/06 de 2000.

Esgrima,  1841 – 1907

(Leopoldo Gil Dulcio Vaz)

1841  Publica-se em São Luis, um aviso na imprensa por Manoel
Dias de Pena, que se propunha a “... encinar com toda a perfeição

o jogo de espada, e assim roga a todos os Snrs. que quizerem
aprender esta Arte, tão útil a mocidade, se dirija a esta Typographia
que se dirá aonde mora o annunciante”. (Jornal Maranhense, n. 48,
Sexta-feira, 31 de dezembro de 1841). E mais adiante, nessa mesma
edição, “Vendas – Antonio Joaquim d’Araújo Guimarães & Sobrinhos
tem para vender .... espadas com copos dourados ...”.(Jornal
Maranhense, n. 48, Sexta-Feira, 31 de dezembro de 1841).

1900 “...um esplêndido exercícios na educação dos músculos; a
ginástica e a esgrimagem, um meio excepcional para desenvolver
todo o corpo de forma racional e completa. Tudo isso era muito
importante, e até era um princípio filosófico, porque ensejaria a
formação do um corpo bem desenvolvido, proporcional e
harmonioso....”. (Martins, 1989, p. 229-30).

1907 Nhozinho Santos funda um “club sportivo” nos terrenos da
sua Fábrica Santa Isabel – o Fabril Athetic Club -, introduzindo
várias atividades esportivas em São Luis. À época, o

futebol, além de outras modalidades e atividades, principiava a se
utilizado como prática de educação física nas escolas. E neste ano,
publicava-se na imprensa: “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” (O Maranhão, 26 de dezembro de 1907).

Fonte  Martins, Djard Ramos. Mergulho no Tempo. São Luís: Sioge,
1989; Jornais citados no texto com referenciação.

Bilhar

(Leopoldo Gil Dulcio Vaz e Delzuite Dantas Brito Vaz)

1822  Neste ano, Eleutério Varela, um dos proprietários do Teatro
União – fundado em 1817, hoje Arthur Azevedo - mandava publicar,
na sessão de avisos: “Quem quizer arrendar a Salla do Theatro da
Silva Lopes Varella co-proprietário do mesmo desta cidade, com
hum bilhar, e seus pertences, fale com Eleutherio Theatro” (O
Conciliador, 22 de junho de 1822).

1825  No jornal Censor Maranhense (no. 2, 5 de fevereiro de 1825,
p. 29), Garcia de Abranches relata a existência de um bilhar, quando
de um passeio por São Luís do Maranhão, ao retornar do exílio a
que fora submetido: “Depois de examinar outros edifícios novos e
bem formados, também de puças, que aquella praça goarnecem,
voltei pela praia grande, e quaze o fundo da calçada divizei noutra
rua sobre o lado esquerdo huma formoza caza de cantaria fina com
uma larga baranda na frente, em mea lua ao gosto da Corte, que
me dissero ser de Faustino Antônio da Rocha, e que havia ganhado
o jogo aquelle chão a hum herdeiro lá das Perguiças, o que eu não
pude crer; e que ainda conservava hum bilhar e hum botequim de
que elle se não desprezava, por não ser tolo, e que também era
puça, e que não uzava de vara e covado por pertencer á classe de
liquidos...”.

1836 É publicado aviso em O Investigador Maranhense (no. 24, 29
de abril de 1836, p. 96) “em que é colocado à venda um bilhar novo
com todos os seus pertences; os interessados deveriam se dirigir à
esta Typographia que se dirá quem vende”.

1836 Segundo pesquisas de Vieira Filho (1971, p.16), desde este
ano havia um bilhar funcionando junto ao Largo do Carmo, conforme
informa o autor da “Breve história das ruas e praças de São Luís”.
Por essa época, os moradores se recolhiam cedo, pois a cidade mal
iluminada e sem vigilância noturna, não oferecia a menor margem
de segurança, de sorte que o toque de recolher às nove, era quase
desnecessário: “apenas na botica do padre Tezinho, no largo do
Carmo, onde havia um bilhar francês, restavam alguns cavaquistas
renitentes.” A botica do Padre Tezinho de há muito funcionava em
São Luís. Garcia de Abranches anunciava, em 1826, que os números
anteriores de “O Censor” poderiam ser adquiridos naquele
estabelecimento. (O Censor Maranhense, no. 10, 25 de fevereiro
de 1826). Dunshe de Abranches (1931) em seu festejado “a
Setembrada”, refere-se à Botica desse Padre, relatando as reuniões
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que ocorriam - como era de hábito - à porta desse estabelecimento,
como a ocorrida na noite de 6 de setembro de 1822.

1879  Em suas memórias, Dunshee de Abranches (1941, p.155),
lembra que o “Velho Figueiredo, o decano dos fígaros de São Luís”
mantinha em sua barbearia um bilhar. Este estabelecimento funcionava,
a princípio, na rua Formosa e depois foi mudada para o Largo do
Carmo, onde: “ahí que se reuniam os meninos do Lyceo depois das
aulas, e, às vezes,  achavam refúgio quando a polícia os expulsava do
pátio do Convento do Carmo por motivos de vaias dadas aos presidentes
da Província e outras autoridades civis e militares”.

1902  O “Café Richie” se constituiu em outro centro de difusão do
bilhar em São Luís, o que justifica a existência de “bons de taco”
nos clubes depois fundados. Localizado no Largo do Carmo esquina
com o Beco da Pacotilha, Lino Moreira, seu proprietário - cunhado
do governador Newton de Barros Belo - promovia reuniões de
caráter esportivo, sempre com início às 18 horas, estendendo-se
até às 22: “Café Richie é quem possue melhores qualidades de
bebidas vindas diretamente da Europa. Neste café existem três
bilhares, onde se podem a vontade gosar boas partidas. Aviam-se
com presteza todos os pedidos e prima pelo asseio. Largo do Carmo”
(Jornal Do Commércio, 1º de janeiro de 1907, p. 3). Faziam-se

apostas, valendo caixas de cerveja, de charutos, licores, e outros
prêmios, destinados a motivar as jornadas. Entre as ofertas de
bilhar e chope  predominava a da “Cervejaria Maranhense”, de
firma Chaves, Cristino e Cia, ao preço de 200 réis o copo, e as quais
se identificavam com as apostas.  Não era permitido a presença de
menores: “Havia dois preços para o tempo do bilhar: 1$000 (um mil
réis) a hora, nos turnos diurnos e 1$400 (um mil e quatrocentos
réis) nos turnos noturnos. Eram assíduos freqüentadores: T. Matos,
João Vital de Matos, Adolfo e Artur Paraíso, J. C. Fernandes,
Costa ferreira, Manoel Barros, Fran Pacheco, e N. Jansen e outros
apreciadores do bilhar”.

1904 Em dezembro era fundado em São Luís o Clube Euterpe
Maranhense, funcionando a princípio no Palacete que pertenceu ao
Comendador Leite - pai de Benedito Leite, personalidade maranhense
de destaque -, na rua Formosa, onde por muitos anos funcionou a
redação de “O Imparcial”. Seu objetivo era “derreter o gelo”, quebrar
a monotonia então dominante na cidade, proporcionar um centro
onde a sociedade pudesse reunir-se numa grande família (Martins,
1989). Idealizado por um grupo de jovens da “melhor sociedade”,
tinha como dirigente máximo Paulino Lopes de Sousa, contando,
ainda, com a participação de Altino Quarto de Mourão Rego, Orfila
Machado Cavalcanti, Pedro Leão Viana e Joaquim Alves Júnior

(Martins, 1989, p. 241). Promoviam-se festas dançantes, conferências,
debates, com os membros do chamado “Clube dos Novos” utilizando-
se de seus salões para apresentarem suas idéias. Como esporte e
lazer, jogava-se o bilhar, pois o clube dispunha de um magnífico salão
de recreação, com os apetrechos adquiridos na França. Realizavam-
se torneios, que monopolizavam a juventude, destacando-se os irmãos
Artur e Adolfo Paraíso, João Neves.

1915  Neste ano, quando o futebol maranhense mergulhou em
série crise, quase paralisando de vez, o bilhar ganhou um grande
impulso (Martins, 1989, p. 243). Foi Lino Moreira quem idealizou o
“tempo de graça” - quem perdia ficava na obrigação de pagar o
tempo de jogo.

Situação atual O bilhar sobreviveu em alguns bares da cidade,
mas em torneios organizados. Atualmente, em alguns clubes
esportivos mantém-se mesas para sua disputa, com organização
de torneios internos, como acontece no Grêmio Lítero Recreativo
Português, AP-CEF, AABB, SESI Clube, e em alguns bares
localizados na Avenida Litorânea.

Fontes  MARTINS, Djard Ramos. Mergulho no Tempo. São Luís:
Sioge, 1989; jornais assinalados no texto.

São Luís


