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RESUMO 
 

 

A Associação Atlética de Sergipe foi uma instituição criada como um dos 

elementos que esteve a serviço dos interesses do projeto político-ideológico implantado 

pelo governo republicano no início do século XX.  No entanto, esta afirmação foi feita 

com base em algumas evidências que ao longo do trabalho foram sendo reveladas. O 

objetivo geral do trabalho, que foi a análise criteriosa das práticas educativas, como 

representações culturais que foram reproduzidas e incorporadas por esta instituição no 

decorrer do período estudado, deu-nos a possibilidade de confirmar a hipótese inicial. 

Porém, para chegar a esta definição, foi preciso caminhar por outras dimensões que 

estiveram o tempo todo submersas na origem e na afirmação do problema. A primeira 

dimensão tratou de traçar um panorama das mudanças ocorridas no cenário político, 

econômico e social do Brasil trazidas à luz pelo advento da implantação da República e, 

as suas possíveis consequências no contexto sergipano onde esta instituição foi criada. 

A segunda dimensão optou por tentar compreender os aspectos históricos que 

conceituaram e formaram um quadro organizativo e funcional das associações 

voluntárias no Brasil e no mundo, bem como aos fatores relacionados ao campo das 

suas diversas atribuições. Diante dos fatos, percebemos que ao oferecer-se a elite 

aracajuana, como um espaço de entretenimento, de lazer e, sobretudo, de fortalecimento 

e consolidação das relações sociais, a Associação Atlética de Sergipe acabou cumprindo 

o seu papel de agente disseminador da República.  

 

Palavras-chave: Associações voluntárias, Sergipe, esporte, práticas educativas, 

República. 

 

 

  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



   

ABSTRACT 
 

 

The Athletic Association of Sergipe was an institution created as one of the 

elements that has been serving the interests of the political-ideological deployed by the 

Republican government in the early twentieth century. However, this assertion was 

based on some evidence that over study were being revealed. The overall goal of the 

work, which was a critical analysis of educational practices, cultural representations that 

have been reproduced and incorporated by this institution during the study period, gave 

us the opportunity to confirm the initial hypothesis. However, to reach this definition 

was necessary to walk in other dimensions that were submerged in the time and origin 

of the problem statement. The first dimension tried to give an overview of the changes 

in political, economic and social development of Brazil brought about by the advent of 

the establishment of the Republic and its possible consequences in the context Sergipe 

where this institution was created. The second dimension opted to try to understand the 

historical aspects that conceptualized and formed a functional and organizational 

framework of voluntary associations in Brazil and worldwide, as well as factors related 

to the field of their various assignments. Given the facts, we find that the offer to elite 

Aracaju, as a place of entertainment, leisure and above all strengthening consolidation 

of social relations, the Athletic Association of Sergipe just fulfilling its role of 

disseminating agent of the Republic.  

 

Keywords: Associates voluntaries, Sergipe, sport, practices educational, Republic. 
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1 - INTRODUÇÃO 

 

Assim que apresentei a monografia de conclusão de curso em Educação Física, 

intitulada “Violência nos estádios de Futebol de Sergipe: um estudo introdutório”, 

defendida na UFS (Universidade Federal de Sergipe), no ano de 2002, tive uma 

sensação do dever cumprido, mas ao mesmo tempo de que havia uma lacuna a ser 

preenchida frente ao objeto de estudo pesquisado naquele momento. Acabei não 

estabelecendo um critério de realização pessoal, mas apenas um compromisso de ordem 

profissional. 

Já graduado, passei a trabalhar como Professor em escolas do Ensino Público. 

Aquele incômodo inicial que por muitas vezes me atormentava acabou por conta das 

atribuições relativas ao trabalho, ficando estacionado no meu subconsciente. A única 

convicção que eu tinha, mas ainda não sabia como, era a de que eu precisava dar 

continuidade a minha formação. Não sabia ainda se, dentro da própria Educação Física 

ou se, em outra área do conhecimento.  

Sentia a necessidade de enveredar por outro caminho, mas que esse novo 

caminho não me afastasse do esporte como um modelo de referência primária. A 

História como disciplina sempre me fascinou, e a escolha pela Educação Física acabou 

acontecendo muito mais pelo gosto pessoal desprovido de uma melhor reflexão, do que 

propriamente pelo sentido da vocação.  

Ensinar demanda um tempo muito grande na sua vida e, por mais anacrônica que 

essa afirmação possa transparecer, esse tempo acaba nos afastando dos conteúdos que 

não estejam voltados para a especificidade do seu campo de estudo. Quando percebi, já 

tinham se passado cinco anos da minha graduação e a minha situação continuava a 

mesma. Cheguei à conclusão de que era necessário fazer alguma coisa. 

Em Agosto de 2007 numa visita casual à UFS, encontrei um colega da época da 

Graduação e externei o misto de angústia e necessidade que vivia naquele momento por 

não me sentir realizado na profissão. Ele me falou que estava cursando o Mestrado em 

Educação e me perguntou se eu não tinha interesse em tentar concorrer ao final do ano. 

Respondi que sim. Ficamos de nos encontrar alguns dias depois na própria UFS onde 

ele me apresentaria a Professora Anamaria Gonçalves Bueno de Freitas. Esse encontro 

mudou a minha vida de forma definitiva, pois a partir daquele momento tive a certeza 

de que realmente queria direcionar os meus estudos com vistas a uma carreira 

acadêmica dentro da minha formação profissional. 
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Passei por todo o processo formal de um aluno com pretensões a ingressar num 

curso de Pós-Graduação. No segundo semestre de 2007, fiz a minha primeira disciplina 

como aluno especial intitulada “Tópicos Especiais de Ensino: Os estudos biográficos 

como fonte/objeto para a História da Educação” ministrada pela professora Dra. 

Anamaria Gonçalves Bueno de Freitas no NPGED (Núcleo de Pós-Graduação em 

Educação).  

Entrar numa seara até o momento desconhecida, foi uma experiência muito 

válida e importante no início daquela nova fase. O contato com um novo objeto de 

estudo, com novas leituras e, principalmente, a minha inserção no campo da pesquisa 

historiográfica foram essenciais na compreensão das singularidades que compunham o 

arcabouço da História da Educação. O final do período foi gratificante, pois como 

resultado da minha pesquisa, consegui elaborar ao término da disciplina, um texto que, 

posteriormente seria publicado na revista do Instituto Histórico e Geográfico de 

Sergipe. 

O ano de 2008 consolidou-se como um período de preparação para a seleção do 

Mestrado que viria logo mais. A intensidade da pesquisa, do envolvimento com as 

fontes, da produção de textos, das participações em Cursos, Seminários, Congressos e 

Encontros envolvendo a História da Educação e por fim, a realização de mais uma 

disciplina também como aluno especial intitulada “Historiografia Educacional 

Sergipana” agora ministrada pelo professor Dr. Jorge Carvalho do Nascimento, não só 

me deu um lastro conceitual maior, como também me ajudou na escolha em torno da 

elaboração de um tema que pudesse ser compatível com as minhas necessidades e as 

exigências do programa de Pós-Graduação.   

Não consegui a aprovação no primeiro ano. Achei, no entanto, que precisava 

melhorar em alguns aspectos da ordem do currículo. Mais uma vez não consegui passar 

na segunda tentativa no ano de 2009, mas mesmo assim não me abati. Fui aprovado 

somente em 2010 sob a orientação do professor Dr. Jorge Carvalho do Nascimento, com 

o projeto de pesquisa tendo como objeto, a Associação Atlética de Sergipe.  

Em consequência disso, o objetivo geral da investigação tratou de fazer uma 

análise das práticas educativas desta associação num espaço que compreendeu a 

primeira metade do século XX, entre os anos de 1925 a 1949. 

O critério da escolha do período a ser pesquisado baseou-se no ano de fundação 

do nosso objeto, mais precisamente em 24 de maio de 1925, quando da cessão do 

terreno para a construção da sua sede situada à Rua Vila Cristina, bairro São José, 
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próximo ao centro de Aracaju e, encerrando-se no ano de 1949, quando foi criado e 

aprovado o seu estatuto de funcionamento, apesar da sua publicação ter vigorado apenas 

um ano depois (Decreto nº 10736, DO/SE de 28 de abril de 1950), na condição de 

instituição de caráter amador. 

Assim definido, o recorte temporal procurou fugir das periodizações 

consagradas pela História da Educação Brasileira, na sua maioria das vezes, quase 

sempre atreladas aos componentes político e econômico, para reconhecer nas 

peculiaridades do próprio objeto, as suas principais razões como o fator determinante da 

pesquisa. Nesse sentido, o objeto segue sempre, como a análise principal a ser 

operacionalizada, porém sem perder de vista as condições vinculadas à nossa conjuntura 

social. 

Os objetivos específicos do trabalho são: 

- Compreender os aspectos históricos que conceituaram e formaram um quadro 

organizativo e funcional das associações voluntárias no Brasil e no mundo, bem como 

os fatores relacionados ao campo das suas diversas atribuições. 

- Traçar um panorama abrangente das mudanças ocorridas no cenário político, 

econômico e social do Brasil trazidas pelo advento da implantação da República e as 

suas possíveis consequências no contexto sergipano. 

- Analisar as representações culturais da Associação Atléticas de Sergipe através 

da observação das várias atividades (práticas educativas) que foram ali reproduzidas e 

incorporadas contribuindo com o crescimento e o aprimoramento das pesquisas no 

campo da História da Educação em Sergipe. 

 O meu primeiro contato com o objeto me mostrou pela quantidade de material 

encontrado nas fontes bibliográficas como: documentos, revistas, jornais e periódicos da 

época, o quanto rica seria a pesquisa voltada para a elaboração do trabalho. A 

perspectiva inicial da pesquisa, que abarcava um marco temporal maior acabou sendo 

reduzida, em detrimento do vasto conteúdo que foi sendo catalogado à medida que foi 

se iniciando as primeiras investidas em torno do estudo. 

A História da Educação se mostra rica nesse ponto, quando passa a analisar sob 

os diferentes aspectos atrelados a um conteúdo educacional, o desenvolvimento e a 

formação dos acontecimentos em seu sentido restrito, ou de forma mais ampla, com um 

olhar mais acurado, os condicionantes que se conformam no nascedouro de um 

determinado agrupamento social. Ao optar pela Associação de Atlética de Sergipe, tive 
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a convicção de que poderia encontrar todos esses aspectos engendrados numa única e, 

ao mesmo tempo ampla problematização.  

Nessa busca pela escolha favorável de um tema, fez-se de maneira fundamental 

conseguir o equilíbrio necessário na sua concepção, visto que, ao pesquisar sobre a 

Associação Atlética de Sergipe e suas práticas educativas, pude aliar numa única 

temática, as minhas duas áreas de interesse intelectual, que são o Esporte e a História 

inseridos objetivamente numa discussão teórica.  

Assim para analisar uma instituição esportiva sergipana consagrada por uma 

trajetória histórica valiosa e que, teve na sua gênese atender aos interesses de um 

determinado grupo que procurava nas suas atividades, um certo espaço de distinção e 

reconhecimento social, foi o ponto de partida responsável pela inicialização do trabalho.  

Entender conceitos como o de instituição, elite e práticas educativas será de 

suma importância para uma maior clareza em torno do tema proposto, visto que, será a 

partir da visão dessas três matrizes conceituais, que perceberemos o quanto se tornará 

necessário para a compreensão do trabalho por parte do leitor, uma apropriação mais 

detida acerca de uma melhor definição e entendimento em relação ao nosso objeto. 

As instituições de uma forma geral, seja qual for o caráter da sua natureza 

criadora, têm como princípio norteador de suas instâncias apresentarem os seus 

indivíduos a um conjunto de hierarquias que são baseados numa série de regras e 

características socialmente estabelecidas e que, se constroem dentro da especificidade 

de um determinado agente coletivo (BOURDIEU, 2004)1. Fazer parte desse 

empreendimento coletivo significa, sobretudo, seguir as leis que norteiam a 

funcionalidade desse tipo de representação.  

Submeter os seus participantes a esse conjunto de obrigações é parte integrante 

de todo esse processo. O mecanismo de pertencimento que está fortemente arraigado a 

essas instituições procura atuar na manutenção de um comportamento que seja 

homogêneo e adequado a um padrão de conformidade a ser seguido por entre seus 

pares. 

Numa visão mais espacial, as instituições acabam atuando como ferramentas de 

controle social, na medida em que, a sua vinculação é conduzida por uma série de 

                                                           
1
 Para o autor, qualquer atividade coletivamente organizada necessita da ocupação de postos de trabalho 

ocupados por indivíduos, dentro de um organograma definido de atribuições, que vão desde a utilização 
do capital científico ou intelectual, passando pelo capital político, até chegar as evidências embutidas no 
capital econômico. Este é o ponto de partida, onde a harmonia entre esses três campos é a peça central de 
toda uma engrenagem social.  
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pressupostos que acabam atendendo aos diversos setores específicos pelas quais são 

construídas uma sociedade. Esse conjunto de atribuições concebido nos seios dessas 

mesmas instituições termina por racionalizar um tipo de comportamento que, com o 

passar do tempo, se torna necessário no rol das nossas necessidades. As sociedades 

como um todo terminam se tornando reféns em maior ou menor medida, desse tipo de 

ajuste social.  

Essas mesmas sociedades acabam através das suas instituições encontrando 

mecanismos de se protegerem contra os aspectos incorporados também pela 

modernidade. Segundo Émile Durkheim (2002, p. 32) as instituições “são, portanto, 

conservadoras por essência quer seja família, escola, governo, polícia ou qualquer 

outra”2. Como afirma o autor, a defesa desse tradicionalismo provocado intrinsecamente 

pelo caráter conservador das instituições se traduz, como sinônimo de estratificação das 

classes sociais onde a grande preocupação encontra-se no desejo e na manutenção de 

uma ordem que, é retratada através da padronização de métodos e sistematizações. 

Ao criar um determinado grupo que é conduzido por um conjunto de valores e 

significados frutos de um simbolismo, esses agrupamentos coletivos nos mostram o 

quanto essas peculiaridades precisam ser identificadas e, acima de tudo, distintas do 

restante da sociedade. O quanto à sociedade, ao criar essas estruturas tenta se proteger 

das armadilhas criadas por ela mesma.  

A criação de um código de ética, de um código de conduta acaba servindo para 

pleitear um espaço legítimo de composição dessas instituições sejam eles baseados em 

atividades formais ou informais. Na verdade, o que importa nesse caso é o que elas 

representam, como modelo de afirmação positiva.  

Estudiosos como Eirik Furubotn e Rudolph Richter (2000, p. 71) veem as 

instituições como um “conjunto bem definido de regras onde as restrições teriam o 

propósito de encaminhar o comportamento dos indivíduos para alguma direção em 

particular” 3. Essa direção particular citada pelos autores atua diretamente na elaboração 

de um projeto de imagem e formato de homem a ser identificado e seguido em suas 

qualificações.  

                                                           
2 DURKHEIM, Émile. As regras do método sociológico. São Paulo: Editora Martin Claret, 2002. 
 
3 FURUBOTN, Eirik G.; RICHTER, Rudolf. Institutions and theory economy: The contribution of the 
New Institutional Economics. Ann Arbor. The University of Michigan Press, 2000. 
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Essa busca por interesses e objetivos pessoais e coletivos, que se legitimam na 

formação de uma determinada organização traz à tona, um processo de fragilidade e 

dependência, pelos quais vive o ser humano ao escolher ingressar e fazer parte desse 

formato de convivência social. Para Marialice Foracchi e J. Martins (1977, p. 46), as 

instituições sociais tratam-se de “uma organização coletiva reconhecida e regulada por 

leis onde são suas características: exterioridade; objetividade; coercitividade; autoridade 

moral e historicidade”4. Entidades como a família, a igreja, a escola e o Estado acabam 

se tornando exemplos latentes desse tipo de ordenação social.  

 Voltando a Pierre Bourdieu (2004), ele vai um pouco mais além quando imputa 

à sociedade como sendo o espaço legítimo das “oposições e antagonismos” entre os 

seus indivíduos. A noção de campo elaborada pelo autor nos esclarece o quanto essa 

relação simbólica e ao mesmo tempo conflituosa entre seus opositores, torna-se válida 

na composição e estabelecimento das instituições sociais. Essas instituições acabam 

figurando como mais um elemento a compor a densidade e a complexidade dessas 

relações. 

Ainda de acordo com o autor, há uma espécie de capital específico “que repousa 

sobre o reconhecimento dos homens pelos pares”. (BOURDIEU, 2004, p. 127)5. Essa 

ruptura é vista como necessária para o desenvolvimento inevitável da sociedade na 

constituição de suas estruturas de funcionamento. Essa espécie de incompatibilidade 

mútua é responsável pelo fortalecimento de indivíduos e instituições. As organizações 

coletivas acabam tendo o intuito - mas nem sempre conseguem obter o êxito - de 

aplainar certas diferenças, que são trazidas das experiências de vida pessoal dos seus 

indivíduos. 

As instituições sejam elas em que esfera se apresente, são criadas e conduzidas 

por homens com os seus vícios e virtudes, onde todos sem exceção defendem os seus 

interesses e se justificam todos válidos pela imposição que a própria necessidade acaba 

exigindo. O poder reside na apropriação que os seus próprios sujeitos fazem de si 

mesmos. 

                                                           
4 FORACCHI, Marialice M.; MARTINS, J. de Souza. Sociologia e sociedade: leituras de introdução à 
sociologia. 1ª ed. São Paulo: Editora LTC, 1977. 
 
5 BOURDIEU, Pierre. Os usos sociais da ciência: por uma sociologia clínica do campo científico. Texto 
revisto pelo autor com a colaboração de Patrick Champagne e Ettiénne Landais; Tradução: Denice 
Bárbara Catani. São Paulo: Editora da UNESP, 2004. Uma significativa parcela das obras desse autor 
discute o papel das instituições pelo viés do campo social, agregadas ao projeto de desenvolvimento das 
sociedades, no mundo capitalista. 
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Nesse sentido, escolhi caminhar pela discussão teórica de Bourdieu, posto que, é 

a que mais se aproxima do modelo de instituição a ser pesquisado neste trabalho. A 

aplicabilidade do pensamento do autor é baseada na formulação de conceitos como 

campo, indivíduo e sociedade. Processos esses que comungam na concepção de um ser 

humano heterogêneo tendo nas diversas atividades oferecidas no seu espaço de atuação 

pelas instituições, um caminho habitual para o alcance dos objetivos pretendidos.  

Ao analisar a Associação Atlética de Sergipe como um exemplo de instituição, 

tentaremos buscar uma aproximação conceitual do termo e as suas intervenções na 

esfera do objeto de pesquisa a ser estudado, ou seja, dentro dessa gama de observações, 

onde se encontra o seu verdadeiro papel e se ele irá atender aos pré-requisitos 

formulados pela definição dos autores. 

Logo nas primeiras incursões sobre a Associação Atlética de Sergipe, tentarei 

perceber a que tipo de classe e interesses esta instituição estava submetida. A que tipo 

de necessidade social estavam direcionados os objetivos que fundamentaram a 

construção do seu espaço e das suas dependências, isto é, que tipo de lacuna social, a 

sua concepção ideológica passaria a preencher a partir daquele momento.  

O discurso daquele início de século republicano no Brasil – falaremos disso mais 

adiante - ainda era fortemente o discurso validado pelas elites. De uma elite que 

primava pela manutenção de seus privilégios. A separação e um razoável 

distanciamento do restante do contexto social eram fundamentais para que, questões 

ligadas ao reconhecimento e à primazia de seus domínios, tomassem fôlego e 

continuassem intactas perante as camadas sociais de menor aquisição financeira e poder 

político. Entender o funcionamento dessa engrenagem foi um dos pilares conceituais 

que motivou a elaboração do trabalho. 

Charles Wright Mills (1981, p. 29) define o termo elite para se referir a “um 

grupo situado em uma posição hierárquica superior, numa dada organização, dotado de 

poder de decisão política e econômica”6. É dado que, na maior parte dos seus exemplos, 

a elite está sempre vinculada ao poder, que por sua vez opera numa lógica pautada pela 

ascensão social e pelo destaque de um contingente de indivíduos frente aos seus 

oponentes, ou seja, àqueles que, na maioria das vezes, se encontram localizados na base 

da pirâmide, alijados no seu poder de decisão e restritos as deficiências que são próprias 

da posição que ocupam. 

                                                           
6 MILLS. C. W. A elite no poder. 4ª ed. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 1981. 
 



   

17 

 

Segundo o autor, uma elite vai se construindo através de um acúmulo de 

diferenças sociais. O capital econômico visto como, a matriz no centro dessa relação, 

acaba despontando para outras dimensões como o capital político e o intelectual. 

Dimensões estas que, cada vez mais situam dois campos aparentemente iguais em 

situações bem adversas, pois na medida em que, um lado aumenta o seu poder de 

decisão e influência, o outro perde consideravelmente os seus atributos e, os fatores 

relacionados a uma maior dependência, são expostos numa relação entre dominadores e 

dominados. O antagonismo gerado por essas posições afirma-se como o lugar onde se 

assenta o princípio das diferenças e que, a partir daí deram origem às classes sociais. 

O capital econômico termina por se definir, como a mola propulsora que conduz 

toda a situação para um caminho que, passa a ser denunciado por outras evidências, 

como o capital político e o capital intelectual que se desenham, num caráter de 

desproporcionalidade, ou seja, temos o exemplo de sociedades inteiras dominadas por 

aqueles (pequenos grupos), que se destacam na aquisição e no controle dos capitais que 

foram acima diagnosticados. Esse trabalho nos dará a possibilidade de entender como 

instituições, como a que aqui será estudada estiveram diretamente ligadas a essa rede de 

sociabilidades.  

Max Weber (1982, p. 237) nos mostra que existem “diferentes mecanismos 

sociais como a riqueza, o prestígio social e o poder criando diferentes tipos de 

ordenamento, hierarquização e diferenciação social”7. A junção dessas três 

prerrogativas, responde o quadro de permanente tensão, que se encontra no cenário de 

estratificação social, que escalona os seres humanos em positiva ou negativamente 

privilegiados. O reflexo dessa constatação termina por conduzir às classes a um 

afastamento natural, na medida em que divergem os objetivos por que perpassam os 

seus interesses em comum. 

Essas posições hierárquicas acabaram ocupando todos os espaços da sociedade 

civil na sua generalidade. Sejam as instituições públicas ou privadas como a que 

estaremos estudando, sejam os partido políticos, as organizações de classe, as entidades 

religiosas, literárias, esportivas, não governamentais, todas elas sem exceção, se 

revestem de um poder que os remetem à condição de elite. Os estudiosos Gaetano 

Mosca e Gaston Bouthol (1987, p. 52) têm uma definição própria para o termo elite. 

                                                           
7 WEBER, Max. Ensaios de Sociologia. 5ª ed. Tradução: Waltensir Dutra. São Paulo: Editora LTC, 
1982. 
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Para os autores, elite ou aristocracia “trata-se de uma classe “superior” que detém o 

poder político e o poder econômico”8. 

Fazer parte de um grupo seleto ou estar relacionado a uma determinada cadeia 

ou corrente de pensamento que os afastasse do contexto das massas e do que, uma 

maioria reproduz no seu cotidiano, condicionou-se no mundo moderno como a 

afirmação em torno da elaboração de um conceito. Essa dicotomia entre elite e não elite 

acabou se estendendo por outros setores como a cultura, a educação, a religião, as artes, 

as ciências e outros tipos de manifestações sociais.  

Ao entrevistar personagens envolvidos na consecução do trabalho verificaremos 

se será verdadeira ou não, a afirmação de que, a criação da Associação Atlética de 

Sergipe remontava à urgência de que a elite aracajuana do período necessitava de um 

local privado e específico para as suas reuniões. 

Conforme cita o intelectual italiano Vilfredo Pareto (1991, p. 44) há “indivíduos 

que se destacam dos demais por seus dons, por suas qualidades superiores. Eles 

compõem uma minoria distinta do restante da população – uma elite”9. O uso dessas 

atribuições pessoais revela-se como um agente facilitador diante dos benefícios que o 

poder por si só nos proporciona. As não elites ainda como diria Max Weber (1982), 

estão fadadas ao domínio e à submissão.  

A opção pela concepção de Weber trata-se pela escolha de uma definição mais 

categórica em seus pormenores, pois engloba numa sistematização única, os fatores que 

são primordiais e obrigatórios para a formação de um pensamento de base sólida. Ao 

inserir condicionantes de ordem política e social, a um contexto que era pensado 

exclusivamente por fatores de ordem econômica, o autor amplia o sentido da discussão, 

ao mesmo tempo em que, ao sugerir novas variantes, acaba também por oferecer novas 

perspectivas de interpretação em torno do tema. 

As práticas educativas que faziam parte do calendário de atividades diárias da 

Associação Atlética de Sergipe trarão descobertas fundamentais acerca desse modelo de 

instituição e as suas possíveis relações de proximidade ideológica como um elemento 

fomentador do projeto republicano. Não obstante, é necessário nesse momento 

descaracterizar o sentido mais prático e convencional da educação, ou seja, a nossa 
                                                           
8 MOSCA, Gaetano; BOUTHOL, Gaston. Histórias das doutrinas políticas: desde a antiguidade.7ª ed. 
São Paulo: Editora LTC, 1987. 
 
9 PARETO, Vilfredo. The rise and fall of elites: An Application of Theoretical Sociology. 1ª ed. 
London: Transaction Pub, 1991. 
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observação deverá ser feita por um plano diferente, onde a escola deixa na nossa 

perspectiva pedagógica, de ser o espaço único e exclusivo para a reprodução de um 

dado conhecimento. O caráter informal das práticas educativas é o caminho a ser 

seguido nesta empreitada.  

A dinâmica imposta pelo impacto dessas práticas educativas tem a preocupação 

de diagnosticar até onde as manifestações que eram reproduzidas na associação Atlética 

de Sergipe tinham um conteúdo formador de caráter civilizatório e que, atendia em seu 

desenvolvimento, os princípios de um dado “equilíbrio social” intentado pela 

República. 

 Especialistas nesse tipo de abordagem, como o sociólogo alemão Norbert Elias 

(1994, p. 28) defendem que, uma ideia de civilização refere-se “a uma grande variedade 

de fatos: ao nível da tecnologia, a tipo de maneiras, ao desenvolvimento dos 

conhecimentos científicos, às ideias religiosas e aos costumes”10. Esse tipo de regulação 

social era uma das metas do processo civilizatório, ou seja, instituições de caráter mais 

estreito, como as associações voluntárias tinham como premissa nos espaços fechados 

de suas dependências, o desenvolvimento dessas práticas.  

O termo civilizar nesse contexto acaba caminhando em sintonia com a expressão 

moldar, ou seja, oferecer a um agrupamento, uma espécie de identidade coletiva que, no 

universo das associações voluntárias é captada e visualizada através das atividades que 

são desenvolvidas no interior das suas instalações.  

As práticas educativas terminam por abarcar o conceito de civilização nesse 

exemplo das associações na sua total amplitude, na medida em que, as diferentes 

manifestações tinham como intuito primário, uniformizar uma espécie de 

comportamento garantindo aos seus pares, um espaço dentro de uma posição social de 

destaque. 

 Reportando-me novamente a Elias (1994), o mesmo assevera que os conteúdos 

civilizadores têm uma linguagem única, ou seja, mudam-se os métodos, mas não o 

princípio fundamental da intencionalidade que está revestida por trás desses métodos. O 

aperfeiçoamento do caráter e a homogeneização dos hábitos e dos sentidos permanecem 

os mesmos. 

                                                           
10 ELIAS, Norbert. O processo civilizador: uma história dos costumes. Vol. 1. Rio de Janeiro: Jorge 
Zahar, 1994, 2v. 
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 Nada mais natural, na escolha por este autor, visto que, foi o que com mais 

lucidez e propriedade, nos fez enxergar o fenômeno das práticas educativas como uma 

categoria fundamental na análise e no desenvolvimento do processo civilizatório nas 

sociedades modernas. A interação dessas práticas estabelecia-se, sobretudo, no 

comprometimento e na expectativa por um pretenso ideal de homem a ser desejado. 

Dava-se o primeiro passo em direção ao futuro. 

As práticas educativas atuaram ao mesmo tempo, como anteparo e como agentes 

intermediários que tinham como objetivo final, o refinamento e a lapidação de um 

comportamento que fosse socialmente desejado. Sob a sua ótica, a escola é um dos 

principais, mas não o único elemento que passou a auxiliar na perspectiva dessa 

reprodução. Civilizar não foi um expediente apenas do campo escolar. 

Especificamente no nosso caso, os estudos em História da Educação no Brasil e, em 

Sergipe, ainda não se debruçaram e deram a devida importância e atenção que o tema 

merece. Pouquíssimos são os trabalhos que têm como objeto, as associações voluntárias 

e a sua colaboração ao desenvolvimento da sociedade brasileira no limiar do século XX. 

Trabalhos como o de Maria da Graça Jacintho Setton (1996) fizeram uma 

abordagem profunda acerca do surgimento dos Rotary Clubs (uma modalidade de 

associação voluntária) sob o viés de análise da teoria do habitus ancorada em Bourdieu; 

o trabalho de Meily Assbú Linhales (2006) sobre a Associação Brasileira de Educação 

tratou de discutir a formação do caráter através das atividades escolares e esportivas que 

eram ofertadas no interior da instituição. Outro trabalho interessante e recente é o 

trabalho de Anderson da Cunha Baía (2012) sobre o surgimento da ACM (Associação 

Cristã de Moços), e as necessidades e os objetivos que estavam inseridos nesse projeto 

associativo, quando da sua chegada em nosso país e que, tinha nesse tipo de associação, 

um modelo de formação moral, intelectual e física.  

Prosseguindo, nos deparamos com o trabalho de Ester Fraga Vilas-Boas Carvalho 

do Nascimento (2005)11 onde a autora faz um estudo acerca das primeiras incursões das 

missões protestantes e presbiterianas, como um modelo de associação voluntária 

atrelado a elaboração de um projeto de educação religiosa no Brasil e, em especial, na 

região do Nordeste brasileiro (mais precisamente, na Bahia), em meados do século XIX.  

                                                           
11

 Conforme Bastian apud Nascimento (2005), as associações voluntárias foram formas modernas de 
sociabilidade que ofereceram novos modelos associativos em meio de uma sociedade organizada em 
torno de uma estrutura corporativa hierárquica e composta na essência por atores sociais coletivos. 
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No entanto, é notório que há uma necessidade premente de que alguns horizontes 

de pesquisa sejam alargados contemplando a discussão de outras temáticas e 

objetivando a exploração de outros campos a serem estudados no âmbito da História da 

Educação. As associações voluntárias necessitam do redirecionamento desse olhar. 

Em Sergipe, um interessante trabalho a ser citado, é o estudo de Sérgio Dorenski 

Dantas Ribeiro (2004), acerca da Associação Desportiva Confiança, um clube de 

futebol sergipano fundado na década de 1930 “por um grupo de operários de uma 

fábrica de tecidos na cidade de Aracaju e que, tinha no esporte, o seu momento 

particular de fruição e lazer”12. Clube que, segundo o autor foi criado, para a prática do 

Voleibol e do Basquetebol e que, com o passar dos anos, tornou-se uma das principais 

forças do futebol sergipano. Apesar deste estudo, não estar diretamente vinculado à 

problemática das associações voluntárias, trata-se de um excelente relato, visto que, 

lança a luz em torno da discussão do tema ao qual estamos iniciando a construção do 

nosso debate. 

Todos esses trabalhos acabaram partindo do ponto de vista do significado das 

práticas educativas que eram reproduzidas pelas instituições e que, tinham por função 

primária tornarem-se agentes civilizadores convergindo a todos, em torno de um projeto 

de nação a ser alcançado. 

No aspecto da República, como marco temporal localizador do objeto do nosso 

trabalho, alguns autores do cenário sergipano como o historiador Ibarê Dantas (2004), 

em “História de Sergipe: República (1889-2000)” afirma particularmente que o estado 

vivenciou dois momentos análogos nesse período especificamente. Momentos que se 

apresentaram como de adaptação e ao mesmo tempo de grande desenvolvimento e 

tensão em que pese à organização dos seus sistemas político, social e econômico. A 

República era ainda um terreno obscuro na nação como um todo. Era um ponto de 

interrogação que se mostrava diante de um processo democrático ainda em construção 

por parte de uma sociedade atrasada como a nossa. 

Os reflexos dessa mudança foram sentidos em grande parte do período 

republicano, onde as alternâncias de poder de acordo com os interesses e as 

conveniências dos partidos políticos retardaram ainda mais as nossas perspectivas de 

                                                           
12 RIBEIRO, Sérgio D. D. Da Fábrica ao Campo, Vender Tecido e Vender espetáculo: tecendo os fios 
da história de um casamento feliz. In: XXVII Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação, 2004. 
Porto Alegre. XXVII Intercom, 2004. Apesar de não ser uma pesquisa diretamente relacionada a uma 
associação voluntária, trata-se de um excelente trabalho, acerca do fenômeno de apropriação social por 
parte dessas instituições. 
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crescimento. Somente sob a tutela de Maurício Graccho Cardoso (1922-1926) como 

interventor federal é que, o Estado passou por um quadro de significativas mudanças. 

Houve nesta gestão, um nítido crescimento pautado pela criação de diversas instituições 

nos campos da educação, saúde, transporte, economia, agricultura e segurança pública e 

a Associação Atlética de Sergipe, dentre outras com um forte apelo social e esportivo. 

A educação foi um dos setores que mais prosperou, com a criação de grupos 

escolares, centros educacionais, institutos de pesquisas e outras iniciativas que tiveram 

grande repercussão naquela que foi considerada por muitos, a mais ousada gestão do 

período republicano em Sergipe. Essa discussão será aprofundada em nossas próximas 

linhas. Trataremos desse assunto de forma mais detalhada no desenrolar do trabalho. 

Maria Thétis Nunes (1984) em “História da Educação em Sergipe” discute a 

política educacional no estado através de catalogação de fontes e de uma exaustiva 

análise de documentos oficiais com vistas à educação que vão desde o período imperial 

com as reformas pombalinas ainda no século XVIII, os atos das instruções públicas com 

base nas deliberações que eram imputadas aos Presidentes de Províncias, até as leis 

criadas nas primeiras décadas de funcionamento da chamada Primeira República. 

A autora buscou retratar ao longo do texto, os avanços e recuos pelos quais 

passou a educação em Sergipe sob o olhar e interpretação nos diversos projetos 

educacionais que aqui foram formulados com o objetivo de estabelecer um modelo 

educacional no estado a ser implantado e seguido. A escrita discorre com maestria como 

as iniciativas nesse campo eram volúveis no aspecto da manutenção, onde quase todas 

as iniciativas nesse sentido sem exceção acabavam esbarrando em questões de ordem 

política obstruindo qualquer tipo de melhoria. 

A educação na República, assim como as outras políticas públicas de maior 

prioridade, segundo a autora, não passou de um quadro de parcas e imperceptíveis 

mudanças seguindo a linha dos outros setores. Havia um deserto social que precisava 

ser povoado e, a educação era uma necessidade que necessitava urgentemente começar 

a ser repensada.  

Ariosvaldo Figueiredo (1993), mesmo sendo um trabalho voltado à História 

Política de Sergipe nos revela que, houveram vários debates tendo na educação, o feixe 

de discussão entre a classe política daquele período em questão. O texto nos mostra que, 

as mudanças políticas ocorridas no estado desde o século XIX com o seu processo de 

independência em 1820 em relação à Bahia teve nas querelas educacionais, o centro de 

irradiação de algumas mudanças ainda que, de forma pouco eficaz. 
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As reformas políticas, segundo o autor, muitas vezes passavam pelo crivo das 

questões educacionais seja na colônia, no império e, posteriormente, na República. 

Mesmo não se remetendo diretamente à problemática das práticas educativas, ambas as 

leituras conseguiram situar o estado de Sergipe inserido diretamente num Projeto de 

República. É possível extrair da análise dos textos, como nos encontrávamos naquele 

momento e quais eram as expectativas que a espera por essas mudanças nos provocaria. 

A educação era um desses sintomas.  

Tendo em vista que, este trabalho também procurou enfatizar o papel importante 

da sociedade sergipana como objeto impulsionador na criação da Associação Atlética de 

Sergipe e outras instituições, as três primeiras referências bibliográficas as quais destaco 

em nível nacional sobre o tema, ainda que vistos sob um olhar e perspectiva diferentes, 

retratam esse período e defendem que um ideal de progresso e modernidade impregnaria 

quase que, de forma unânime, todos os recantos e setores da Sociedade Civil Brasileira 

em princípios do século passado, onde a grande obsessão era a completa e irrestrita 

separação de um passado que era visto como um sinônimo de atraso e que, ao mesmo 

tempo ainda insistia em obstruir o caminho do país em busca da sua liberdade e do seu 

próprio desenvolvimento. Nada mais óbvio que um processo de ruptura venha 

acompanhado de um desejo quase que irracional de desqualificação do passado. 

No primeiro estudo, Nicolau Sevcenko (1992), tomando como referência 

nacional, a cidade de São Paulo sob os aspectos dessa sociedade envolvidos pelo 

universo particular da cultura, define a década de 1920 no Brasil como um período 

marcado pelas iniciativas em torno da definição em busca de um padrão cultural de 

identidade que definisse o caráter dessa mudança. São Paulo representava segundo a sua 

análise, o ponto de partida dessa constatação. O autor acreditava que a metrópole seria a 

locomotiva que conduziria dessa nova nação que tentaria de uma vez por todas se 

afirmar. No entanto, nos parece um equívoco lançar o exemplo único de São Paulo 

como parâmetro afirmativo das questões sociais, que se revelavam no restante das 

outras regiões do país.    

Essa corrida irrefreável em busca do novo refletiu de maneira densa e ao mesmo 

tempo explícita, a convicção com que essa modernidade acompanhada de um 

simbolismo estético desembarcava de forma definitiva nos grandes centros urbanos. 

Centros urbanos estes que, passaram a serem objetos do desejo daqueles que faziam 

parte do escopo das sociedades como a nossa em vias de crescimento. 
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A sociedade que ao mesmo tempo passou a se servir e se posicionar como uma 

espécie de espelho refrator das grandes ideias que foram difundidas à época dessa 

grande transformação do espaço público foi testemunha dessa mudança, em sua quase 

que total representatividade. O êxodo populacional que definiu as cidades como um 

sinônimo de busca de grandes oportunidades acabou acelerando esse processo 

civilizatório. 

O esporte atrelado à Educação Física segundo o autor, era visto como um 

conjunto de novas práticas atléticas elaboradas num sistema capaz de abranger e 

acompanhar toda a vida ativa dos indivíduos. Fosse como simples exercício, como ritual 

ou como celebração, o esporte viria a preencher o espaço causado pela ruptura abrupta 

ocorrida na rotina cotidiana das comunidades.  

Os clubes, associações, instituições e entidades esportivas tornaram-se o lócus13 

viável para as primeiras aproximações e, a conseguinte consolidação dos laços sociais 

que seriam fortalecidos pela conformação e pelo estabelecimento das suas práticas. 

Seja nos bailes, festas, recepções, encontros religiosos, atividades esportivas, 

sociais, cívicas ou culturais, o intuito girava sempre em torno da consolidação de um 

ethos14 hierarquizado em suas representações, ou seja, essas instituições seriam vistas 

como o campo da sociabilidade, onde a convivência entre seus membros se fortalecia à 

medida que eram realizadas as suas atividades. Tentaremos provar essas evidências no 

caso da Associação Atlética de Sergipe. 

No entanto, a ressalva é sempre necessária, pois essa sociabilidade não foi a todo 

o momento compartilhada pelas classes sociais em sua magnitude. Havia problemas de 

ordem estrutural em que essas instituições, em muitas ocasiões acabaram só reforçando 

esse distanciamento. 

O segundo trabalho, de Victor Andrade de Melo (2001), baseado num estudo 

sobre a origem do turfe e do remo na cidade do Rio de Janeiro na virada do século XIX 

para o século XX, tendo o esporte como um forte elemento aliado na formação do 

homem republicano, observou uma preocupação que se construía no ser humano do 

período, cunhada por ideais de civilidade que se ajustavam como agentes formadores de 

                                                           
13 Significa lugar, em latim, e pode ser usado em diversos sentidos e para diversas áreas como na 
psicologia, na genética, na matemática, na fonética e etc. 
14 É uma palavra grega que significa caráter. É usada para descrever o conjunto de hábitos ou crenças que 
definem uma comunidade ou nação. O ethos são os costumes e os traços comportamentais que distinguem 
um povo. 
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uma concepção de moralidade, onde a lógica do espaço público legitimava-se como a 

afirmação concreta do papel social que cada um passou a exercer naquele momento.  

Nesse exemplo, o esporte nos clubes e associações terminava servindo como um 

instrumento que, sob a ótica do autor acabava aproximando a sociedade e um grupo 

seleto de indivíduos através de suas práticas corporais para o centro de uma cultura 

distinta demarcando-os socialmente do restante da grande massa. Ele (esporte) tinha em 

seu aparato técnico no período estudado, um componente por vezes, segregador.  

Segundo as palavras do autor, o espaço fechado e restrito dessas entidades ao 

longo do desenvolvimento de suas práticas tinha como função separar seus sócios do 

restante do convívio social, mas ao mesmo identificá-los como indivíduos diferenciados 

quantos aos aspectos constituidores de uma cultura comum. Nesse exemplo, a prática 

esportiva ajudava a consolidar essas relações. 

Em contrapartida, esse mesmo esporte depois de um curto período de absorção 

social com base nas análises do autor, já não era visto como uma prioridade restrita ao 

espaço escolar, mas como fator de canalização e representação social de instituições não 

escolarizadas como as agremiações esportivas e os clubes militares que assumiriam o 

controle de suas práticas.  

Por fim, em Jorge Nagle (2001), a amplitude do seu estudo estendeu-se a outros 

aspectos da sociedade brasileira no primeiro momento do período republicano. O autor 

buscou uma correlação de proximidade entre os principais setores (político, econômico 

e social) veiculados a um projeto de educação. Como nos dois autores anteriores, houve 

um certo critério de consensualidade quanto aos estudos, quando este mesmo reafirma 

que havia no país “um clima de efervescência ideológica e inquietação social”.  

Instituições como a Associação Atlética de Sergipe não passaram ao largo e, 

acabaram por simbolizar o quadro de mudanças pelas quais o Brasil e, em especial, o 

nosso estado passava. Como afirmou Jeffrey Needell (1993) vivíamos uma espécie de 

“bélle époque tropical”15, com a expectativa de avanços em quase todas as nossas 

esferas. 

                                                           
15 NEEDELL, Jeffrey. Bélle Époque Tropical: Sociedade e cultura de elite no Rio de Janeiro. 1ª ed. São 
Paulo: Companhia das Letras, 1993.Segundo os estudiosos foi uma época considerada, como uma espécie 
de Era Dourada no final do século XIX, entre os países europeus, permeada pelo nascimento de uma nova 
cultura cosmopolita, onde as invenções tornavam a vida mais fácil em todos os seus níveis sociais 
traduzindo-se em novos modos de pensar e agir no cotidiano. Foi reproduzida à exaustão no Brasil no 
início do século XX, até a chegada com mais efusão do capitalismo norte-americano (americanismo, 
fordismo) representado por ideais de progresso, liberdade e modernidade.  
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Na análise do autor, no plano político, o século XX foi acometido por 

divergências que se acentuaram entre os que pleiteavam uma mudança na formação dos 

quadros e aqueles que defendiam a oligarquia pelo viés da política do continuísmo e de 

um caráter tradicionalista. Havia uma evidente queda de braço no seio dessa disputa. 

No setor econômico, o país passava por um momento de transposição do modelo 

agrário-comercial em vias de esfacelamento da nossa principal matéria prima que era o 

café para o modelo urbano-industrial, com vistas a um princípio de abertura, ainda que, 

de forma tímida e desarticulada ao capital estrangeiro.  

No que pese a questão social, para Nagle (2001), ela acabou sendo fruto de uma 

influência direta das mudanças ocorridas nos setores político e econômico, visto que, 

havia um planejamento de reformulação de homem arraigado diretamente às mudanças 

que se apresentavam no país, calcadas pelas novas características da atividade produtiva 

e principalmente, pela formação de uma nova consciência e pensamento acerca do olhar 

que se projetava sobre o mundo, e a nação em que viviam. Muito dessa nova 

mentalidade, teve na imigração europeia, um passo decisivo nas alterações que 

passaram a controlar as relações do mundo do trabalho.  

Para Nagle (2001), os europeus ao nos introduzirem a um modelo de mão de 

obra qualificada, porém remunerada, lançaram as bases de uma nova era no Brasil. Era 

o que afirmava o trabalho, como o centro das grandes reivindicações que envolviam 

numa única prerrogativa, os nossos setores político, econômico e social. 

Considerando as leituras realizadas e o tema da pesquisa: “Um retrato em preto e 

branco da Associação Atlética de Sergipe: por entre as sombras do projeto republicano 

(1925-1949)” – desenvolvi as seguintes questões, as quais serão respondidas no 

decorrer da pesquisa: 

- Quem era o Brasil da República e que ideais políticos estavam 

assentados na elaboração e na necessidade de afirmação do 

projeto republicano? 

- Em que estava ancorada a necessidade das associações 

voluntárias e quais eram os quesitos relacionados à sua 

funcionalidade? 

- Até que ponto essas instituições fizeram parte de forma direta e 

essencial da formação da sociedade brasileira na primeira metade 

do século XX? 
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- Como o estado de Sergipe e, em especial, a cidade de Aracaju 

através da Associação Atlética de Sergipe, acolheu e se alinhou a 

esse projeto político, que tinha como um de seus principais 

objetivos, o reerguimento da nação? 

Após a problematização do tema, a hipótese que tentaremos defender nesta 

pesquisa é que, a Associação Atlética de Sergipe foi um elemento formulado a partir de 

um conjunto de proposições, que estavam em sua origem a serviço dos ideais 

desenvolvidos pela República. Instituições desse porte ajudariam na manutenção e no 

fortalecimento de um Estado com vistas ao desenvolvimento do progresso e da 

modernidade.  

Tentaremos evidenciar que ela esteve sempre relacionada a um ideário de vida 

de um grupo de cidadãos aracajuanos compondo através das atividades oferecidas, um 

quadro de cumplicidade e participação efetiva por parte daqueles que passaram a 

frequentá-la e a elegeram como um espaço de aproximação e relacionamento de uma 

nova sociedade que começava a se caracterizar e a querer se consolidar naquele 

primeiro quartel do século XX.  

 

O método de trabalho e a compreensão das fontes de pesquisa 

 

No que concerne ao tipo de pesquisa a ser empregada ao trabalho, vemos a 

pesquisa histórica como sendo a mais apropriada, visto que, define-se como a que 

melhor nos dá a possibilidade de compreensão e aprofundamento em torno do objeto, 

ou seja, penetrar no universo desconhecido das práticas educativas que, durante muito 

tempo representaram uma espécie de afirmação simbólica por parte da Associação 

Atlética de Sergipe perante a uma camada expressiva da sociedade sergipana durante 

um momento significativo do século XX. A escolha por esse tipo de opção configurou-

se na reinterpretação de um passado que, sem dúvida, foi e sempre será parte integrante 

e representativa dessa história.   

A pesquisa a qual propus debruçar-me terminou por se enquadrar, nos estudos 

em História da Educação, no caminho teórico da Nova História Cultural, pois é partir 

dela, que podemos identificar o modo como em diferentes lugares e momentos uma 

realidade social é construída, pensada, dada a ler (CHARTIER, 1990). A História Oral 

retratada através dos subsídios das fontes orais, explicitada na fala e no testemunho dos 

entrevistados teve uma argumentação teórica bastante significativa. 
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 É ainda um tipo de pesquisa em que, a caracterização do objeto de estudo 

sobrepõe-se a conteúdos de uma filiação teórica de ordem secundária como a estrutura 

econômica e o momento político vigente. As dimensões citadas serão sempre 

importantes, mas a especificidade do problema avaliado nos dá nesse sentido, uma 

maior racionalidade frente às especificidades e percalços decorridos ao longo da 

pesquisa propiciando um diálogo de maior envergadura e entendimento entre o 

pesquisador e o objeto a ser pesquisado. 

Júlio Aróstegui (2006, p. 17) confere a pesquisa histórica como um tipo de 

pesquisa “feita por “sujeitos” corpóreos, e que são estes os que modificam e constituem 

as classes, estruturas e sistemas”16. A análise do autor parece óbvia, pois nos mostra que 

só nos conhecemos e nos identificamos quando somos parte e ao mesmo tempo 

testemunha desse mesmo processo histórico. A ambiguidade dessa relação nos dá a 

possibilidade de que, mesmo distante temporalmente de um determinado fato ou 

acontecimento, estejamos sempre próximos no presente pela ação dos documentos, das 

fontes e, sobretudo, da memória histórica que nos aproxima e que, nos permite 

compreender e fazer uma análise crítica de uma dada realidade histórica. Toda memória 

é seletiva. 

A compreensão de um determinado objeto, também é reveladora da melhor 

forma como interpelamos as fontes que estão ao seu redor, da forma como se dá esse 

diálogo e o que, de fato, queremos extrair quando nos aproximamos delas. Elas não 

falam por si só, e essa relação de maior ou menor relevância, acaba sendo determinada 

pelo interesse e importância que dirigimos a um documento. Documento que nos remete 

a um passado sempre impreciso e inverossímil. E por que não indireto em suas 

afirmações. 

 Como afirma Marc Bloch (2002, p. 69) “o historiador, por definição, está na 

impossibilidade de ele próprio constatar os fatos que estuda”17. Diante disso, nos resta 

tentar reconstituir possíveis histórias cercadas de possíveis existências onde as provas 

são vestígios e as evidências nada mais são, do que vagas lembranças. É o passado visto 

com a lente, por muitas vezes, desfocada do presente. Poder dar um traço de 

proximidade de clareza e definição às marcas que esse tempo passado produziu, talvez 

seja a maior tarefa do historiador em busca da sua verdadeira função histórica. 

                                                           
16 ARÓSTEGUI, Júlio. A pesquisa histórica: teoria e método. Bauru, SP: Editora da EDUSC, 2001. 
 
17 BLOCH, Marc. Apologia da História ou O Ofício do Historiador. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 2002.  
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François Simiand (2003, p. 73) nos diz que “o conhecimento histórico é um 

conhecimento através de vestígios, de marcas perceptíveis aos sentidos deixadas por um 

fenômeno em si mesmo, impossível de captar”18. No entanto, isso não nos anula quanto 

à própria validade do relato histórico ratificado pelo princípio e pela natureza das fontes, 

sejam elas de que origem for. 

Os jornais, revistas, documentos, mesmo em muitos casos, desgastados pela 

frieza do tempo guardaram indícios riquíssimos muito próximos da vida social 

aracajuana do período. Indícios em que a Associação Atlética de Sergipe esteve muito 

presente no cotidiano e na rotina de um conjunto de indivíduos. 

Se fará essencial em nosso caso específico, recorrer ao Arquivo Público do 

Estado de Sergipe, ao Instituto Histórico e Geográfico de Sergipe e a outros arquivos de 

natureza privada que porventura venham a viabilizar a realização da pesquisa, pois 

segundo Jacques Le Goff (2003, p. 33)“Os documentos pesquisados passarão por um 

processo de crítica, buscando filtrar as informações contidas nos mesmos”19. 

Assim, para compreender a Associação Atlética de Sergipe foi preciso observar 

o seu funcionamento interior, desvelar a elaboração formal e informal das suas práticas 

educativas, ou seja, é preciso como afirma Carlos Monarcha (1999, p.36) abrir a “caixa 

preta”20 descobrindo os “momentos cruciais” dessa instituição numa relação de 

proximidade com a conjuntura político-social por que Sergipe passava naquele 

determinado período da sua história.  

Recorremos a Elias (1994, p.54), quando o mesmo define com propriedade que a 

“estrutura especial de uma sociedade como um todo, é em virtude da qual a um círculo é 

cometida a função de criar modelos e ao outro, a função de assimilá-los”21. Resgatar o 

arcabouço histórico que compôs as práticas norteadoras da Associação Atlética de 

Sergipe é estar nesse momento com a missão de retratar a história dessa vida que é 

única e ao mesmo tempo universalizada em seus acontecimentos. 

A memória que introduzimos aos fatos e aos eventos através de seus vários 

agentes formais e não formais, faz-se primordial na formulação da interpretação desse 

relato histórico. Vavy Pacheco Borges (2006, p.14) nos diz que “a natureza social do 
                                                           
18 SIMIAND, François. Método histórico e ciência social. 1ª ed. Bauru, SP: Editora da EDUSC, 2003.  
 
19 LE GOFF, Jacques. História e memória. 5ª ed. Campinas, SP: Editora da UNICAMP, 2003. 
 
20 MONARCHA, Carlos. A Escola Normal da praça: o lado noturno das luzes. Campinas, SP: Editora 
da UNICAMP, 1999. 
 
21

 Idem. 
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homem se evidencia, a despeito de tudo que se possa dizer, de maneira bastante 

evidente, já num simples fato”22. As respostas aos questionamentos vão surgindo 

conforme o alcance das constatações pessoais que têm a natureza de serem ou não 

consolidadas no decorrer de uma pesquisa. 

Desta forma, abrir essa caixa preta, significou para mim averiguar todo e 

qualquer vestígio que pudesse dar uma viabilidade teórica e prática à pesquisa, adotando 

os seguintes procedimentos como o levantamento de atas, estatutos, documentos 

oficiais, não oficiais, que remeteram ao período em questão estudado, ou seja, 

documentos que contribuíram para a compreensão de um modelo de história criado pela 

Associação Atlética de Sergipe, junto ao seu próprio arquivo pessoal como a 

catalogação e análise do regimento interno e a sua estrutura de funcionamento e 

posteriormente, o levantamento em outras fontes existentes em arquivos sergipanos, 

públicos e privados, ainda que isso em nenhum tenha sido uma tarefa fácil. 

O primeiro capítulo, “Um breve relato sobre a história das Associações 

Voluntárias”, visou compreender os aspectos que conceituaram o quadro organizativo e 

funcional das associações de uma maneira geral e suas diversas atribuições e 

repercussões no cenário brasileiro. Tratou-se de um dos mais relevantes pontos a serem 

discutidos como foco da análise central, que se relativizou através da problemática em 

torno do projeto de elaboração dessas instituições, isto é, o que pretendiam quando do 

momento da sua criação.  

No segundo capítulo, “O Brasil sob os olhos e os ouvidos da República”, vemos 

como ponto de partida de uma primeira observação, a necessidade de mergulhar, como 

diagnosticado anteriormente, no contexto político-histórico nacional e sergipano onde 

estava fundamentada esta instituição. Será na análise e melhor compreensão dos dados 

que se reproduziram dentro desse universo que poderemos nos aproximar da amplitude 

que se revestiu em torno do problema lançado. 

O terceiro capítulo “Associação Atlética de Sergipe: memórias de um passado 

esquecido” a ser operacionalizado neste trabalho lançou um olhar sobre as práticas 

educativas reproduzidas na Associação atlética de Sergipe remontando-nos acerca de 

uma definição clara baseada em um conceito que visou à assimilação de regras 

universais a serem discutidas sobre a função primária de uma associação, ou seja, em 

                                                           
22 BORGES, Vavy Pacheco. Grandezas e misérias da biografia. In: PINSKY, Carla Bassanezi. (org) 2ª 
ed. Fontes Históricas. São Paulo: Contexto, 2006. 
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que realmente estava ancorada a sua finalidade e os quesitos relacionados à sua 

funcionalidade? Até que ponto essas instituições fizeram parte de forma essencial na 

formação da sociedade brasileira do século XX?  E, por via de regra, como o estado de 

Sergipe e, em especial, a cidade de Aracaju através da Associação Atlética de Sergipe, 

acolheu e se alinhou a esse projeto que tinha nas associações um forte elemento que 

funcionava a paripassu23 com o processo de reerguimento da nação? Entender essas 

questões será fundamental para um melhor entendimento no que diz respeito ao 

verdadeiro propósito deste estudo. 

Nas considerações finais discutiremos até que ponto de proximidade chegamos 

no que tange à formulação da nossa hipótese problematizadora. No entanto, 

antecipamos que a  disciplina, o comprometimento e principalmente a crença na força 

que o objeto o tempo inteiro me demonstrava foram os alicerces que formaram a base 

da hipótese dessa pesquisa. Ao deparar-me por diversas vezes, com documentos 

ilegíveis, sem sequer a possibilidade em muitas oportunidades, de qualquer contato 

manual, por conta do estado de desgaste dos mesmos, foi mais um grande desafio que o 

atributo da filmagem, da digitalização e do uso da máquina fotográfica me ajudou na 

composição de um quadro interpretativo de determinadas imagens até então de difícil 

acesso.  

Ao terminar essa etapa iniciei uma clivagem das notícias dos jornais, revistas e 

periódicos da época fazendo uma espécie de triagem daquilo que realmente se mostrava 

como importante e necessário para a formatação do objeto. Fazer essa separação foi um 

tanto quanto doloroso, pois toda e qualquer nota tem sempre a sua devida importância.  

Ao longo do trabalho, também foram feitas algumas descobertas de pessoas 

ainda vivas e contemporâneas ao período pesquisado e que, puderam através de seus 

depoimentos oferecerem as suas contribuições e enriquecer ainda mais as possibilidades 

de interpretação da pesquisa e da sua intencionalidade. Essas pessoas acabaram sendo 

testemunhas de uma “certa verdade” que o tempo aos poucos vai conseguindo encobrir. 

Muitos ainda guardavam na memória, os bons momentos e boas histórias das quais 

fizeram parte na instituição. Poder contar essas histórias era como reviver novamente as 

emoções e os sentimentos adormecidos daqueles momentos. 

Mais especificamente foram entrevistadas cinco pessoas para a consecução do 

trabalho, numa faixa etária que variou entre os setenta e cinco e oitenta e seis anos de 

                                                           
23

 Expressão latina significando ao mesmo tempo, simultaneamente no mesmo compasso e em igualdade 
de condições.  
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idade. Alguns, portanto, viveram aquela experiência na qualidade de crianças e outros, 

já na qualidade de adolescentes. Ambas, contudo, sem exceção tiveram como 

consequência, um importante quadro de memórias na vida dessas pessoas. Como 

afirmado no parágrafo anterior, a dificuldade em encontrar pessoas vivas e, ainda 

lúcidas o suficiente para dar uma certa contribuição ao objeto da pesquisa, foi algo 

extremamente difícil. Explica-se nesse sentido, o pequeno número pessoas entrevistadas 

num trabalho dessa investidura. Foi algo que talvez no texto, por conta dessa lacuna 

merecesse ser mais bem explorado, enriquecendo um pouco mais a qualidade do 

trabalho e o foco central da pesquisa.   

Quanto à grafia dos textos que encontrei, tentei não interferir na questão 

gramatical, não modificando as especificidades e as normas ortográficas do período em 

que foram colhidas as informações. As citações foram feitas na íntegra respeitando-se 

os nomes de lugares, pessoas e instituições, ou seja, de acordo com as exigências e o 

padrão de escrita estabelecido à época. Procurei ser o mais fiel possível e isento de 

qualquer imparcialidade acerca dos resultados encontrados como resposta à hipótese da 

pesquisa. 
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2- UMA BREVE RELATO SOBRE A HISTÓRIA DAS ASSOCIAÇÕES 

VOLUNTÁRIAS  

 

Neste capítulo faremos uma espécie de revisão histórica acerca da trajetória de 

implantação das associações voluntárias no mundo e, posteriormente discutiremos, 

como se caracterizou a inserção desse modelo de instituição no Brasil, tendo como 

exemplo do nosso trabalho, a Associação Atlética de Sergipe.  

O objetivo centralizou-se no primeiro momento, na necessidade de esclarecermos 

com que interesses e finalidades estas associações foram concebidas na Europa, de 

forma pontual na Inglaterra, tendo em seguida se expandido e ganhado representação 

nos Estados Unidos, ao final do século XVIII, para finalmente entendermos o processo 

de transição das ideias que foram aqui no Brasil incutidas por conta da chegada dessas 

instituições, num espaço temporal entre o final do século XIX e o início do século XX, 

coincidindo então, com o momento de reorganização política da nação.    

A discussão a princípio ficará a cargo do real papel dessas agremiações - em que 

pese à constituição dos seus quadros organizativo e funcional - como um elemento 

intrínseco ao processo de desenvolvimento das sociedades modernas que tiveram o 

início da sua formatação no ultimo quartel do século XVIII e, onde a questão central do 

problema remeter-se-á decisivamente à intencionalidade com que foi criado esse tipo de 

instituição e porque o voluntarismo transformou-se numa alternativa estruturalmente 

viável, com vistas à administração dos problemas de Estado, mudando a conformação e 

o cenário das realidades político-sociais em boa parte dos países do mundo.   

Segundo Le Goff (2003, p. 23) um estudo “limitado no espaço e no tempo, pode 

ser um excelente trabalho, se levantar um problema e se se prestar à comparação” 24. A 

História nesse sentido mantém obviamente uma relação simbiótica com o tempo 

exercendo sobre os homens, os vários aspectos das necessidades que compõem e 

preenchem o seu cotidiano. As associações voluntárias nesse ínterim acabaram lidando 

nesse processo, com as diferentes variáveis que compunham  a relação entre o ser social 

e seu tempo.  

Ao conformar um grupo de indivíduos de uma mesma cadeia social, em torno de 

um conjunto de atividades comuns, elas (associações voluntárias) acabaram ao mesmo 

tempo afastando esses homens, do restante daqueles que não comungavam as suas 

                                                           
24 Idem. 
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ideias ou não pertenciam ao mesmo estrato social. Há a procura pela resolução de um 

problema, em detrimento da constatação de um novo obstáculo que passava agora a 

surgir sem uma aparente conciliação que pudesse satisfazer ambas as partes.  

 

 

O espaço social é composto por campos, os quais se compõem de diversas 
forças sociais atuantes, forças estas encarnadas nas estruturas agentes. A 
posição dos elementos do campo, ao contrário das teorias que pressupõem 
uma linearidade estrutural (como a teoria marxista que pressupõe a existência 
de classes sociais) se apresenta pelo modo como estes se relacionam entre si, 
e que varia em função do volume global e da estrutura dos diversos tipos de 
capital (como capital cultural, econômico, simbólico, informacional,...) de 
acordo com a natureza do campo em que tais relações se desenvolvem 
(SANTOS, 2007, p.8)25 

 

 

A História, nesse caso, reflete algo que é inerente e inseparável da vida dos 

homens, ou seja, ela enquadra-se como partícipe e ao mesmo tempo, como testemunha 

ocular. A relação desses homens com o seu tempo e o seu espaço denotam um sentido 

comum e ao mesmo tempo peculiar na maneira como conduzem as suas próprias vidas.  

Já Benedetto Croce (1938, p. 257) nos diz que, “por mais afastados no tempo” 26 

que pareçam os acontecimentos de que trata na realidade, a História liga-se às 

necessidades e as situações presentes nas quais esses acontecimentos têm ressonância. 

Lidamos nesse caso, com o aspecto da atemporalidade. A memória tem a função 

precípua de nos aproximar dos fatos conduzindo-nos de um critério, ainda que por 

diversas vezes subjetivo e, não tão próximo da verdade. A memória é movida por 

sentimentos que, por vezes, são difusos dando vazão ao esquecimento. A única forma 

de não relegá-la ao seu próprio obscurantismo é estar constantemente a exercendo. 

 

 

A História busca produzir um conhecimento racional, uma análise crítica 
através de uma exposição lógica dos acontecimentos e vidas do passado. A 
memória é também uma construção do passado, mas pautada em emoções e 

                                                           
25 SANTOS, Pablo S. M. B. dos. Pierre Bourdieu e o mundo social em três dimensões. 
pt.Shvoong.com. Ciências Sociais, 2007. Segundo o autor, o campo através das ferramentas (capital) 
apresentadas à mesa por seus indivíduos, acaba ditando as regras e o funcionamento do convívio social 
entre aqueles que buscam a ocupação do espaço social que se mostra como alvo e objeto da disputa. 
 
26 CROCE, Benedetto. La storia come pensiero e come azione. Bari: Laterza, 1938.  
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vivências; ela é flexível, e os eventos são lembrados à luz da experiência 
subsequente e das necessidades do presente (FERREIRA, 2002, p. 321)27 

 

 

Essa mesma História que, no início do século XX, com o advento da Nova História, 

ao se converter num aporte teórico mais globalizado e com a aproximação do diálogo 

com outras ciências humanas como a Sociologia, a Antropologia, a Arqueologia e a 

Psicologia deu-nos uma expectativa maior de compreensão acerca do objeto a ser 

analisado.  

A necessidade de abrangência a outras áreas do conhecimento foi extremamente 

necessária, na medida em que alargou o campo das interpretações, que na maioria dos 

casos, não era submetido a tais problemas sociais.  

Outra história deveria ser descoberta. Não mais aquela chancelada pelos 

arquivos oficiais e pelos livros didáticos, não mais aquela reproduzida nas datas 

comemorativas e na apologia, muitas vezes impregnada, de uma ausência de 

espontaneidade aos seus monumentos históricos e, mascarada por um artificialismo 

dirigido aos seus mitos.  

As interpretações apontadas pelo viés marxista vinculadas a economia e as 

estruturas do poder estabelecido, eram quase que unanimidade e acabavam por se 

tornarem suficientes e tábula rasa na explicação de determinados fenômenos de natureza 

social. As associações voluntárias acabaram por suas características particulares 

enquadrando-se no conjunto destas novas discussões. 

A possibilidade de poder enxergar e compreender este Homem e a sociedade em 

que vive pela dinâmica de outras dimensões teóricas nos aproximou de uma leitura que, 

talvez não seja a única, mas ao mesmo nos faz refletir acerca da importância que o tema 

por si só, já suscita.  

As associações voluntárias precisam ser estudadas, não só para entendermos como 

a sociedade usa do atributo das suas próprias relações de classe para se organizar e ao 

mesmo tempo se fortalecer, mas acima de tudo, como estas entidades representaram a 

modernidade do seu tempo em resposta a uma sociedade estamental baseada em 

critérios hegemônicos e que, comandada pelos velhos grupos políticos estava fadada ao 

ostracismo e a estratificação do poder nas mãos das classes dirigentes.  

                                                           
27 FERREIRA, Marieta de M. História, Tempo Presente e história oral. Topoi. Rio de Janeiro, 
Dezembro de 2002, pp. 314-332. 
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Mergulhar no universo das associações voluntárias representou um passo largo que 

foi dado em direção à modernidade. Essa ascensão no aspecto organizativo das classes 

significou a emergência do homem à condição de ator político e social. Os signos dessa 

nova conformação hierárquica representada pelo estatuto das associações voluntárias 

deram a esses indivíduos, não só o poder de autonomia perante as suas decisões, mas 

também a visibilidade social de que tanto necessitavam. Não obstante, seria demasiado 

afirmar, que essa transformação atingiu todos os setores da população. Como toda 

criação, elas tinham como enfoque atender o apelo de uma demanda social que já se 

fazia existente.  

Sejam elas religiosas, maçônicas, literárias, sociais, artísticas ou esportivas, o 

princípio associativo era pautado pelas mesmas exigências e atribuições. O 

compromisso além de social era também coletivo. Nada se fazia pensando no aspecto da 

individualidade. As decisões respeitavam a ordem e o bem estar comum a todos os seus 

participantes, assim como o direito e a liberdade de ir e vir28. Todos os seus 

componentes, sem exceção tinham a autonomia necessária para entrarem e saírem 

conforme a sua vontade e, se assim o desejassem. Não havia regras formais que 

imputassem a sua participação. O que se cobrava era uma reputação moral e uma 

conduta ética ilibada. O bem maior era o exemplo positivo a ser passado para os demais 

membros da comunidade e para as futuras gerações.  

Obviamente e, para que isso não passe de forma equivocada, as associações 

voluntárias foram criadas com base num aporte financeiro que mantinha as necessidades 

e aspirações exigidas por uma lacuna social. Havia entre os seus participantes, o 

entendimento e a compreensão de que essa construção de valores era fundamental para 

a sobrevivência de uma determinada instituição.  

Para entendermos a raiz do problema, será necessário fazer uma retrospectiva do 

problema em dois aspectos. O primeiro trata de compreender em seus detalhes, a partir 

de que pressupostos conceituais essas associações emergiram e acabaram tornando a sua 

presença num curto espaço de tempo, como um elemento tão comum ao nosso 

cotidiano.  

O segundo aspecto, como afirmado anteriormente será o de analisar, como se deu a 

entrada dessas organizações coletivas no Brasil, principalmente – especificamente no 

                                                           
28

 As associações voluntárias também eram chamadas de associações livres, justamente pelo aspecto da 
autonomia que os sujeitos tinham em relação à sua entrada e saída nos seus quadros deliberativos e 
funcionais. Era-lhes facultado como direito maior, o desejo premente da sua escolha individual frente às 
decisões de caráter coletivo. 
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nosso caso - sob o ponto de vista da deformação de alguns conceitos e princípios 

fundamentais norte-americanos em prol de uma certa acomodação perante as nossas 

eternas desigualdades sociais.  

O que tentaremos colocar em evidência nesse capítulo foi como, uma iniciativa 

coletiva que tinha como intenção primária, o assistencialismo e o voluntarismo das 

pessoas perante as políticas públicas que eram negligenciadas pelo Estado norte-

americano transformou de forma desafiadora, o contexto e a estrutura das organizações 

sociais. Como a sociedade, a partir da articulação dos seus indivíduos inverteu os papéis 

de uma nova conjuntura social, que estava em meados do século XVIII se redefinindo. 

Acontecimentos históricos de grande repercussão como a independência dos 

Estados Unidos (1776) e a Revolução Francesa (1789) trouxeram à tona uma série de 

questões de ordem política, social, moral e religiosa que passaram a ser rediscutidas 

com o advento dessa nova realidade política. O desequilíbrio e a descrença provocada 

em torno desses valores acabaram por ceder espaço a uma série de novos atores sociais. 

O iluminismo acabou encontrando espaço na intransigência e na decadência do 

modelo de administração dos estados absolutistas europeus. O resultado dessa crise 

moral e política foi a ascensão da burguesia, em contrapartida à centralização do regime 

que era mantido sob as ordens de um poder soberano e altamente destruidor. A 

instituição da República, embora contornada por idas e vindas, principalmente no 

Estado Francês, seria o passo seguinte.29   

O Estado surgiu como o resultado dessa racionalização que redirecionou os campos 

da moral e da política. Aqueles que eram súditos na Monarquia passaram a ser 

considerados cidadãos na República. A ortodoxia das leis que se impunham por um 

caminho unilateral acabou por se transformar numa via de mão dupla, com direitos e 

deveres que, a princípio, tinham a mesma posição no limiar das suas diferenças. Mesmo 

entrecortada por vícios e virtudes, a tarefa fundamental era regulamentar os atos da vida 

civil e ao mesmo tempo proteger das injustiças da sociedade, esse mesmo cidadão.  

As associações voluntárias talvez tenham sido a maior expressão desse período. A 

forma como essas instituições acabaram por assumir o protagonismo nas novas relações 

que estavam por se estabelecer. A inversão dos papéis entre o indivíduo e a figura do 

                                                           
29

 Segundo Eric Hobsbawn (1998), a República só se estabeleceu definitivamente no estado francês, 
depois da assinatura do Tratado de Sedan em 1870, pondo fim a um conflito de ordem geopolítica e 
econômica entre a França e a Alemanha. Esse acordo selaria a paz entre esses dois países, pelo menos até 
a eclosão da Primeira Guerra Mundial em 1914, onde problemas de ordem limítrofes entre seus territórios 
voltaram à baila. 
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Estado, agora não mais como um ente superior e absoluto, no conjunto das atribuições 

relativas às sanções impostas pelo poder, terminaram por legitimar o surgimento de 

instituições (não como indivíduos, mas como seres sociais), que definiram suas próprias 

leis sem, no entanto, perderem a referência do Estado como representação maior dessa 

nova dinâmica social.  

Essas instituições acabaram por se transformar numa alternativa viável e num bom 

exemplo para o restabelecimento da igualdade entre as classes sociais democráticas e o 

poder político. Mesmo que por muitas vezes, esse sentido de classe, não fosse em 

muitos casos evidenciado na sua prática. Havia associações que se reuniam em torno de 

uma causa social e havia aquelas que se reuniam em busca de distinção frente a outros 

grupos sociais. O fato é que, em ambos os casos, essa aquiescência para o seu 

funcionamento por parte do Estado, deixou de se tornar obrigatória. Essa 

operacionalização coletiva acontecia dentro do contexto dos problemas que a própria 

sociedade por sua complexidade os gerava. Reinhart Koselleck (1999) consegue 

sintetizar de forma bastante clara essa definição: 

 

 

O portador da moral secreta não é mais o indivíduo, mas a sociedade, a 
“society” que se forma nos “clubs”, onde os filósofos se dedicam a investigar 
as leis morais. Os cidadãos não se submetem apenas ao poder estatal: juntos, 
formam uma sociedade que desenvolve suas próprias leis morais, que se 
situam ao lado das leis do Estado. Assim, a moral civil – ainda que, conforme 
sua natureza, tacitamente e em segredo – entra no espaço público 
(KOSELLECK, 1999, p.51)30 

 

 

As associações voluntárias, em que pese à força da sua contribuição ao processo de 

configuração da nossa sociedade, do ponto de vista de um reposicionamento das nossas 

organizações formais é um tema que, ainda está totalmente em aberto necessitando que 

um número maior de pesquisadores e estudiosos se debrucem sobre as suas questões 

mais pertinentes ao cargo de outras tantas que, ainda necessitam ser levantadas nas suas 

interpretações.  

É necessário que se leve a superfície e ao conhecimento público, a importância 

histórica que estas associações tiveram ao longo do processo de desenvolvimento da 

                                                           
30 KOSELLECK, Reinhart. Crítica e crise: uma contribuição à patogênese do mundo burguês. Tradução: 
Luciana Villas- Boas Castelo Branco. 1ª ed. Rio de Janeiro: EDUERJ, Contraponto, 1999. As instituições, 
nesse sistema passaram a funcionar paralelamente às leis do Estado. 
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sociedade brasileira, não só no âmbito político, mas no social e no econômico. O caráter 

dessa afirmação está na sua incorporação ao projeto de nação que naquele momento era 

preciso reafirmar.  

Outra mudança a ser analisada neste trabalho é a inserção das associações 

voluntárias em outras atividades de organização já no século XIX. Além dos exemplos 

já citados, elas passaram a atuar diretamente no serviço público, com a criação das 

associações comerciais, industriais e voltadas para o mercado informal. 

Descortinar essas ambiguidades será fundamental na busca da utilidade e da 

funcionalidade dessas instituições levando em consideração, as singularidades do 

contexto em que ambas foram inseridas. Esse será o nosso primeiro passo na busca de 

uma avaliação mais próxima da realidade dos acontecimentos. É possível perceber que 

o espaço de atuação dessas instituições, se distribuía em diversas frentes captando as 

dificuldades que se produziam em meio ao contexto social.  

Os autores aos quais me aproprio para o desenvolvimento deste capítulo são: Alexis 

de Tocqueville (2001), Antonio Gramsci (1978), Max Weber (1982), Norbert Elias 

(1994) e William James (2006). Ambos ao trabalharem com elementos como 

associativismo, americanismo, fordismo, civilização, cultura e pragmatismo terminaram 

por definir, mesmo que de maneira distinta e por um olhar, às vezes, entrecruzado, o 

que estava inserido no ideal das associações voluntárias, quando da sua criação na 

Europa e, posteriormente quando da sua chegada aos Estados Unidos no século XVIII. 

A escolha por essas leituras apenas sugere uma possibilidade de interpretação do tema 

que obviamente, não está calcada na representação de um conceito de verdade absoluta 

dos fatos.   

Elias (1994) entende por cultura tudo aquilo que necessariamente nos afasta dos 

princípios formais da natureza humana. Aquilo que nos molda e nos define pela 

reprodução dos costumes, dos gestos, dos rituais, das festas, das comemorações e que, 

nos aproxima de um determinado espectro de simbolismo. São fatores geradores que, ao 

circularem nos delegam ao estabelecimento de uma tradição. Enfim são esses signos 

que nos aproximam do contexto das práticas sociais. As associações voluntárias 

segundo a interpretação do autor, nada mais é, do que um dos vários elementos que 

foram gestados por essas influências sociais. 

Não é de hoje, que discutimos o processo de transformação e reinvenção das 

grandes sociedades. Mudanças essas que foram pautadas em sua quase que totalidade 

pela relação que dela fizeram parte, os seus indivíduos e suas peculiaridades atuando 



   

40 

 

diretamente na busca de uma identidade, que permeie e dê sentido às características de 

um grupo ou de uma determinada classe social.  

Reportando-nos novamente a Elias (2001), o mesmo define o termo sociedade 

como “uma formação social na qual são definidas de maneira específica as relações 

entre os seus sujeitos” 31. Nesse contexto, as incompatibilidades e aproximações são 

inteiramente organizadas a partir dela (sociedade) como eixo central das suas 

motivações.  

Segundo o próprio autor, as sociedades de corte dos séculos XVII e XVIII na 

França absolutista, não eram nada mais do que figurações de homens interdependentes. 

Mesmo os grandes homens, mesmo os homens mais poderosos têm a sua posição como 

membros nessa camada de interdependência. O que varia no cerne dessas relações é o 

grau de ascendência que uns têm sobre os outros. 

 

 

Numa sociedade em que cada manifestação pessoal tem um valor 
socialmente representativo, os esforços em busca de prestígio e 
ostentação por parte das camadas mais altas constituem uma necessidade 
de que não se pode fugir. Trata-se de um instrumento indispensável a 
auto-afirmação social, especialmente – como é o caso na sociedade de 
corte – onde todos os participantes estão envolvidos numa batalha ou 
competição por status e prestígio (ELIAS, 2001, p. 83)32 

 

 

As associações voluntárias como um objeto que se estruturou como fruto dessa 

transformação tiveram como parte do seu projeto, atender a um grupo de demandas 

sociais que vinham se fortalecendo com o advento do progresso e da modernidade 

prometidas pela força incutida no discurso do projeto republicano. Como sinônimo de 

uma sociedade que a partir daquele momento começava a se organizar, elas 

representavam em suas bases, o alicerce de um novo estágio de evolução social. Esse 

pelo menos era o pensamento que se tinha, como resultado de uma postura ideológica 

que procurava consagrar-se à época.  

                                                           
31 ELIAS, Norbert. A sociedade de Corte: investigação sobre a sociologia da realeza e da aristocracia de 
corte. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 2001. 
 
32

 Idem. 
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Esse “homem novo” (GRAMSCI, 1978)33 trazido pelo advento da modernidade 

e do progresso norte-americanos via nas associações voluntárias, um habitat natural para 

a sua reprodução e crescimento. Essa ordenação social, segundo a sua concepção era 

fruto do modo de vida peculiar em que eram implantados os conceitos culturais, morais 

e intelectuais da sociedade norte-americana desde o seu processo de independência já no 

século XVIII. Esse americanismo, como afirmava o autor foi construído, não só por um 

passado que não precisou carregar o estigma dos regimes absolutistas, como a marca 

registrada dos países europeus do período, mas que veio a atuar, como fundamental na 

operação de recriação de um novo sujeito.  

Sujeito este que, passou a materializar-se a partir de princípios básicos da ordem 

e da organização de um sistema social adequados às suas necessidades e que tinha nas 

reformas educacionais, o denominador comum de toda e qualquer mudança. A partir da 

educação, “o americanismo era a filosofia que se afirmava na ação; tão poderosamente 

afirmada na ação que estava conseguindo produzir uma nova conformação psicofísica, 

estava inventando um homem novo” (GRAMSCI, 1978, p.375)34. A educação 

transformou-se no apanágio desse discurso. 

Como resultado dessa mudança, o americanismo fez ascender à ciência do 

pragmatismo, no final do século XIX (JAMES, 2006)35. O pragmatismo, não visto 

como uma mera retórica do senso comum, mas como um método, onde a ação seria a 

mola propulsora de toda e qualquer mudança de comportamento. Pelo viés da ação, 

passou-se a estabelecer um critério que, apesar da busca pela verdade, não a enxergava 

em sua fatalidade. O poder de convencimento passava a ser referendado por uma práxis 

social e pelo tratado da experiência. As organizações sociais coletivas surgiram nesse 

contexto nos Estados Unidos, com a intenção de preencher um espaço, onde alguns 

setores que eram comumente ignorados e irrefletidos em suas angústias passaram a 

necessitar desse tipo de iniciativa.  

Como bem definiu o autor, o pragmatismo orquestrado na sociedade americana 

tornou-se uma espécie de filosofia da ação, onde razão e fé não necessitavam estar 

desvinculadas, “pois não eram polos opostos e sim, inerentes ao ser humano” (JAMES, 

                                                           
33 GRAMSCI, Antonio. Maquiavel, a política e o Estado moderno. Rio de Janeiro: Civilização 
Brasileira, 1978. Para um maior esclarecimento acerca da teoria gramsciana ler os textos de Warde (2000) 
e Finelli (2000).  
 
34

 Idem. 
35 JAMES, William. Pragmatismo e outras ciências. São Paulo: Martin Claret, 2006. 
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2006)36. Essas ações costumavam ser autônomas e independentes frente à necessidade 

que os problemas de Estado exigiam.  

Essa postura terminava por não imputar às instâncias públicas apenas a 

responsabilidade por conduzir e administrar os caminhos da organização social. O fato 

de encontrar no poder da ação, a articulação entre o detectar e o fazer, possibilitou uma 

sistematização que foi essencial no processo de agenciamento e controle dos problemas 

sociais. As associações voluntárias acabaram por se tornar um exemplo dessa 

abordagem e desse movimento. 

 Como síntese conceitual, a aplicabilidade do termo: 

 

 

Afasta-se da abstração e da insuficiência, das soluções verbais, das más 
razões a priori, dos princípios firmados, dos sistemas fechados, com 
pretensões ao absoluto e às origens. Volta-se para o concreto e o adequado, 
para os fatos, a ação e o poder. O que significa o reinado do temperamento 
empírico e o descrédito sem rebuços do temperamento racionalista. O que 
significa ar livre e possibilidades da natureza, em contraposição ao dogma, à 
artificialidade e à pretensão de finalidade na verdade (JAMES, 2006, p. 47)37 

 

 

 A afirmação encontrada nas especificidades desse movimento acaba tendo no 

Brasil republicano, uma grande receptividade, pois coadunava com os princípios aos 

quais, o novo regime necessitava implementar. O americanismo que tinha como base 

filosófica o pragmatismo acabou, no nosso caso em especial, nos seduzindo pelo viés da 

cultura e do estigma que, aos poucos ia sendo construído em torno da concepção de uma 

nova racionalidade e do estereótipo de um novo modelo também de homem a ser 

perseguido. Os traços dessa influência acabariam sendo tão decisivos ao ponto de 

redimensionar as matizes da nossa formação cultural introduzindo no nosso cotidiano, 

formas de pensar, de agir e de se dirigir em relação ao futuro, plasmadas do contexto 

civilizador norte-americano. 

 

O americanismo penetrou no Brasil e constituiu-se em cultura, moldou 
formas de pensar, sentir e viver; tornou-se parâmetro de progresso, 
felicidade, bem-estar, democracia, civilização; de modo que o americanismo 
moldou as esperanças em torno da cidade e da indústria, projetou padrões de 
arquitetura; redimensionou espaços e acelerou os tempos; plantou nos 

                                                           
36

 Idem. 
37

 Ibidem. 
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corações e nas mentes a silhueta do “homem novo” – racional, administrado 
e industrioso (WARDE, 2000, p. 43)38 

 

 

Os rumores provocados por essa expectativa, ao qual discutiremos com maior 

profusão no capítulo seguinte, deu-nos a sensação de que, enfim entraríamos nos trilhos 

do progresso e da modernidade e que, a base de toda essa transformação que seria 

evocada ao nosso imaginário social, era a condução do país pelos caminhos do 

fenômeno capitalista norte-americano que, naquele momento começava a se expandir e 

a mostrar a sua potencialidade e as vantagens que estavam teoricamente incutidas na 

concepção do seu projeto.  

 Foi com base nesse modelo de organização social (WEBER, 2002)39 que a 

sociedade norte-americana abriu as portas para o seu princípio de formação dogmática, 

ou seja, a meritocracia transformou-se por lá num paradigma de obrigatoriedade, onde 

as associações voluntárias representaram o divisor de águas dessa nova perspectiva de 

democracia social. Weber (2002) verificou que, uma das principais características da 

democracia norte-americana era o fato desta haver se constituído em um complexo de 

associações voluntárias.  

 Adequar-se a essa organização social, significava tacitamente estar de acordo 

com o caráter equânime das suas regras. O que Gramsci (1978) enxergava e definia 

como o homem novo, Weber (2002), o representava, como o surgimento do “homem 

livre”, que crescia e cada vez mais ganhava notoriedade nessa sociedade, como símbolo 

dos padrões de oportunidades que lhes eram apresentados, mesmo que por trás disso 

houvesse a intenção de manter um sistema burguês e capitalista inserido no âmbito das 

classes sociais. Para Weber (2002) era pelo caminho das “associações livres que o 

indivíduo tinha de provar sua igualdade com os outros” (WEBER, 2002, p.13).40  

 

 
E, para ser plenamente aceito nessa democracia, era necessário se adequar 
não somente às convenções dessa sociedade, mas demonstrar que fora capaz 
de ingressar, por votação, numa das seitas, clubes, ou sociedades, não 

                                                           
38 WARDE, Miriam Jorge. Americanismo e Educação: um ensaio no espelho. São Paulo Perspectiva. 
Vol. 14, nº 2, pp. 37-43, 2000. Segundo a autora, o fordismo era um dos principais pilares do 
americanismo na busca pela concretização e evidência desse novo homem a ser reproduzido. Para obter 
mais detalhes acerca desta discussão ver Baratta (2000). 
 
39 Idem. 
 
40

 Ibidem. 
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importa de que tipo, desde que fosse tida como suficientemente legítima. A 
admissão significava que o candidato havia passado por um exame e uma 
comprovação de sua conduta ética (NASCIMENTO, 2009, p.3)41 

 

 

Ao Viajar, em 1904 aos Estados Unidos a convite de um amigo, para participar 

da leitura de um trabalho, em um Congresso de artes e ciências, na exposição universal, 

na cidade de Saint Louis, no estado do Missouri, Max Weber surpreendeu-se com a 

autonomia, o bom senso e as atitudes que se constituíam para o exercício da cidadania 

na América. A tradição europeia da qual ele fazia parte começava o século assolada por 

uma grave crise institucional, com os grandes países mergulhados em questões políticas 

e diplomáticas, na sua maioria envoltas em processos de reforma inacabados, que se 

arrastavam sem a possibilidade do consenso e, longe de uma solução imediata.42  

O conceito de cidadão na Europa, ainda era uma discussão embrionária e um 

tanto quanto difusa no século XIX, posto que, carecia de uma avaliação mais precisa 

acerca do seu verdadeiro papel na sociedade. Mesmo com o advento das reformas 

políticas e religiosas e, com o processo de secularização do homem, que culminou com 

a reformulação do poder da igreja católica, as revoluções não conseguiram por um fim, 

numa relação que por séculos, foi de subserviência e estereotipada na imagem de um 

poder centralizador. Essa instabilidade ainda se consagraria na Europa durante toda a 

passagem do conturbado século XX nesse continente (HOBSBAWM, 1998).43 

As associações voluntárias acabaram também por se tornar o espaço, onde a 

lógica dessa mudança de comportamento passou a ser reproduzida e massificada 

servindo como referência de bem comum a todos aqueles que, no seu ingresso a 

enxergavam, como um sinônimo de respeito e igualdade social, no qual os valores 

                                                           
41 NASCIMENTO, Ester Fraga Vilas-Bôas Carvalho do. Associações Voluntárias, Missões 
Protestantes e a História da Educação. In: 32ª Reunião Anual da ANPED. Caxambu, 2009. O 
componente econômico, não era o único critério referendado para fazer parte do quadro de sócio dessas 
instituições.  
 
42

 O processo de unificação dos principais países europeus, dentre os quais, Alemanha e Itália, ao final do 
século XIX, a consequente formação dos estados nacionais, somando a isso, os conflitos políticos de 
ordem interna foram os grandes responsáveis pelo atraso do continente em que pese às questões 
relacionadas entre as funções a serem operacionalizadas pelo Estado e seus indivíduos. Em contrapartida, 
Os Estados Unidos se encontravam um passo adiante em assuntos dessa natureza onde os direitos e 
deveres entre governo e sociedade já se achavam bem delimitados e, onde a República há algum tempo se 
encontrava legitimamente estabelecida.   
43 HOBSBAWN, Eric J. Sobre história. São Paulo: Companhia das Letras, 1998. Sobre essa discussão, o 
autor possui um vasto cabedal de obras dentre elas, A Era dos Extremos (2008) e Globalização, 
Democracia e Terrorismo (2007). 
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éticos e morais eram cobrados em profusão frente aos que tentavam obter um espaço 

nessas instituições. 

 

 

Essa crença estava fundamentada por um sistema de relações entre governo e 
sociedades, obedecendo a padrões democráticos nos quais o governo exercia 
o poder, mas quem governava era o povo por intermédio das associações de 
classe, agremiações, instituições, sociedades livres, atuando sobre a educação 
de forma direta e indireta (NASCIMENTO, 2008, p. 205)44 

 

 

As possibilidades de nos apropriarmos da vida do homem ordinário, ou seja, do 

homem comum (CERTEAU, 2000), nos lançou à luz de um cotidiano que passou a se 

afirmar mais próximo e, de acordo com a nossa realidade. Tornou a história não oficial, 

por vezes silenciada e marginalizada, como protagonista do seu tempo. A Associação 

Atlética de Sergipe e a história dos seus homens e do seu tempo nos dá a garantia de um 

bom exemplo disso na notícia do periódico que veremos a seguir. 

 

 

Do simpatisado Grêmio Tricolor recebemos a seguinte comunicação: 
Aracajú, 8 de maio de 1940 – Exmo Sr. – 
Tenho a honra de vos comunicar que na assembleia geral ordinária realizada 
na sede da Associação Atlética de Sergipe, em 6 de maio corrente, foi eleita a 
diretoria abaixo que há de dirigir os seus destinos no período administrativo a 
iniciar-se no mez em curso. 
Presidente, Gentil Tavares; Vice-Presidente, Álvaro Andrade; 1º Secretário, 
Antonio Tavares de Bragança; 2º Secretário, Valdir Barreto Andrade; 
Tesoureiro, Francisco Augusto Figueiredo; Orador, José Calazans Brandão 
da Silva. 
Conselho Fiscal – Walter Franco, Edgar Rollemberg, Carlos Firpo, 
Maximino José Ribeiro, Antonio Manoel de Carvalho Neto. 
Diretor de Festas: Tenysson Freire 
Diretor Geral de Esportes: Creso Moutinho da Costa 
Diretor de Tenis: João Resende 
Diretor de Basket e de Volley Ball: Aloísio Hora Prata 
Saudações 
Antonio Tavares de Bragança 
1º Secretário (FOLHA DA MANHÃ, 22/05/1940) 

 

 
 Esses homens buscavam na Associação Atlética de Sergipe, o seu ambiente 

particular, seja voltado para o lazer ou para as reuniões de âmbito social. O mais 

importante era a convergência de interesses que se consagravam pela justificativa 
                                                           
44 NASCIMENTO, Jorge Carvalho do. A escola de Baden-Powell: cultura escoteira, associação 
voluntária e escotismo de Estado no Brasil. Rio de Janeiro: Imago, 2008. 
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práticas educativas que ali eram reproduzidas. O princípio da filiação familiar e cultural 

era fundamental. Pertencer a uma tradição e a uma determinada casta era sinônimo de 

reconhecimento e respeito perante aos seus pares. Estar ali significava, sobretudo, se 

mostrar capaz e que, a sua conduta deveria estar de acordo, com as normas que estavam 

implícitas e que era a todos imputada.   

 

2.1 - O VOLUNTARISMO NORTE-AMERICANO: UM LEGADO PARA A 

HUMANIDADE 

 

O termo voluntarismo surgiu ao final do século XVIII nos Estados Unidos, 

consubstanciado a um projeto de independência e, a posterior formação de um estado 

nacional americano livre, sobretudo, no que se referia à interferência política, 

econômica e religiosa da sociedade vigente. Com a criação das treze colônias norte-

americanas, deu-se início ao processo de autonomia e emancipação dos seus cidadãos 

frente às questões de ordem social.  

As colônias da Nova Inglaterra, como eram comumente chamadas, transformou-

se no local onde essa prática do voluntariado rapidamente ganhou notoriedade e adesão 

por parte da população, convertendo-se posteriormente num princípio de ordem moral. 

Os puritanos ingleses, os quais estiveram presentes como a principal representação 

dessa nova nação oriunda daqueles que pretendia uma espécie de Nova Inglaterra e que, 

surgia assentada nos ideias do progresso e da modernidade caracterizando-se pelo arrojo 

e pelo vanguardismo projetado nas suas decisões, como a liberdade religiosa e a 

autonomia política teve a influência de diversos grupos sociais, dentre eles, os que 

passariam a ser formados pelo conjunto das associações. O secularismo das suas ações 

foi a grande bandeira do período. 

 

 

[...] Eles foram os emigrantes revolucionário-idealistas por excelência. Em 
termos religiosos, foram dissidentes radicais: não-conformistas por profissão 
e individualistas militantes por temperamento. Em termos cívicos e seculares, 
representaram as forças da modernização que iriam moldar a cultura 
americana (BERCOVITCH apud BAÍA, 1988, p. 144)45 

 

                                                           
45 BAÍA, Anderson da Cunha. Associação Cristã de Moços no Brasil: um projeto de formação moral, 
intelectual e física (1890-1929). 2012. 214f. Tese (Doutorado em Educação). Belo Horizonte: UFMG, 
2012. 
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No caso particular das associações, percebeu-se que a formação desses grupos 

independentes trazia em si, a mística de valores como liberdade e respeito ao próximo, 

na resolução das mais variadas questões pertencentes à ordem do cotidiano. Sob a ótica 

dessa afirmação passaram a ser criadas associações voluntárias na América para todo e 

qualquer tipo de problema que vinha a ser diagnosticado. O que na Europa era um 

contraponto ao antigo regime, na América passou a ser redefinido como a aquisição de 

um direito social por parte dos seus cidadãos.  

Ao viajar à América em princípios do século XIX, já com o processo de 

independência consolidado, o historiador francês Alexis de Tocqueville, logo notou que, 

as associações foram criadas naquele contexto com o propósito voltado para a 

organização e o fortalecimento das suas instituições sociais tendo como princípios 

fundamentais, o voluntarismo e a livre iniciativa dos seus indivíduos. Temas como 

liberdade e autonomia política que prescindiam o processo de escolha pelo sujeito por 

uma determinada agremiação coletiva funcionavam como uma prerrogativa irretocável 

no conceito norte-americano de sociedade do período em análise. 

 

 

A viagem de Tocqueville aos Estados Unidos em 1831 é emblemática. Ele 
arranjou uma desculpa para a viagem, mas, em verdade, foi movido pelas 
inquietações que fervilhavam na França quanto aos rumos que a utopia 
democrática tomava naquele país, ao mesmo tempo que foi cotejá-la com o 
outro lado do Atlântico (WARDE, 2000, p.38-39)46 

  

 

Associar-se a qualquer tipo de entidade coletiva significava sob a visão daquele 

conceito, portanto, uma maior liberdade de ação. Liberdade esta que foi sendo trilhada 

como resultado de uma relação de cumplicidade histórica entre o povo e as suas 

instituições sociais. O que acabou se diferenciando na dinâmica das relações, não era o 

objetivo inicial, mas sim a maneira como as incompatibilidades eram avaliadas e, como 

um grupo de pessoas reunia-se baseado no estabelecimento de um conjunto de decisões 

que iam de encontro às lacunas provocadas pela ineficiência das políticas públicas 

essenciais ao funcionamento e ao ajuste da vida comum. Dentre todas elas, as 

associações religiosas acabaram por assumir a primazia das mais importantes 

manifestações públicas nos Estados Unidos. Essas associações tornaram-se o marco 

fundador da história norte-americana. 
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 Idem. 
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É pautado por este tipo de evidência que tentaremos compreender a transposição 

desse novo tipo de modalidade associativa para o Brasil e o que, de fato nos 

apropriamos no que concerne à singularidade dos problemas observados na conjuntura 

social brasileira. Como o país tentou se adaptar ao nível de exigência e organização das 

associações voluntárias? Qual o nível de aceitação e penetração dessas instituições 

perante as nossas classes sociais? De que maneira essas instituições conseguiram ser 

introduzidas e aos poucos se tornar uma opção frente ao espectro das nossas entidades 

coletivas? São esses os questionamentos que tentaremos nos aproximar ao longo da 

discussão que fundamenta este capítulo. 

Percebemos no exemplo norte-americano que, as associações voluntárias 

estavam muito mais voltadas a um princípio de participação conjunta do que a mera 

oposição entre Estado e sociedade, isto é, o que estava em jogo era a construção de um 

comportamento social que não se submetesse perante a ação quase sempre coercitiva de 

um poder legitimamente representativo, mas que em muitos casos acabava agindo de 

formal ilegal e por diversas vezes negligente. 

O seu aparecimento remontou-se ao interesse com que um determinado grupo de 

indivíduos se reuniu e passou a convergir os seus objetivos e intenções em torno da 

elaboração desse tipo de agremiação, seja ela de caráter esportivo ou não e que, na sua 

totalidade, as suas deliberações estavam alçadas a um determinado tipo de lacuna social. 

Ao se reunirem através de seus membros, estas associações imputavam a si 

mesmas, a maneira como se definiam e como conduziam o seu aparato administrativo 

na resolução dos problemas centrais. Havia nessa perspectiva a objetividade em torno 

de um consenso, de que algo necessariamente deveria ser feito seja qual fosse o ramo de 

atuação dessa instituição. Contrariamente a nós, o fato dos Estados Unidos terem sido 

colônia de povoamento e não, de exploração, estabeleceu-se entre os seus indivíduos, 

um nível de envolvimento político muito mais esclarecido enraizando na sua própria 

condição existencial, os sensos de justiça e liberdade. 

A forma como o estado americano surgiu e como consequentemente, se tornou 

autônomo, contribuiu de maneira fundamental na elaboração e na consolidação de uma 

consciência nacional. Consciência que tinha a exata noção dos seus deveres, mas que 

também era ciente quanto aos limites de poder que estavam estabelecidos dentro dos 

seus direitos.  
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A grande preocupação republicana, no entanto, voltou-se principalmente para as 

dimensões e usos desse poder na medida em que passaram a surgir, como indicado a 

linhas atrás, associações voluntárias a todos os tipos de interesse e necessidade sociais.  

Esse expediente de risco assumido pela validade dessas associações acabou de 

certa forma, confundindo em alguns aspectos, o trâmite das obrigações legais de cada 

vertente, ou seja, até que ponto, a interferência no quadro dessas obrigações estavam 

objetivamente definidas entre os dois lados da questão, qual seja, a sociedade civil 

através de seus cidadãos ou o estado como o símbolo maior representando em sua 

maioria, os interesses da classe política? Eis o ponto nevrálgico em torno dessa 

demanda social.  

Como mais uma vez observado por Tocqueville (2001), o poder associativo 

reputava-se inicialmente pelo caráter da visibilidade. Visibilidade que estava agregada 

ao domínio de um modelo de ascensão social do qual o indivíduo era parte e ao mesmo 

tempo se ancorava no centro de uma determinada representação.  

Embora, o próprio autor estabeleça que isso seja resultado de uma aquisição 

social, o sentido coletivo sempre se mostrou como o parâmetro principal no 

disciplinamento das ações e na busca dos seus direitos nas associações norte-

americanas. Elas se auto intitulavam nos Estados Unidos, como os olhos e os ouvidos 

da nação.  

A premissa é que, com base no exemplo norte- americano, seja qual for a ordem 

geral dos problemas encontrados nessas associações, percebemos a priori47, a 

constituição de um conceito universal que nos mostra que a sua essência estava pautada 

por ideias de civilidade e afirmação positiva perante o restante daqueles que 

compunham a totalidade dos seus quadros sociais. 

 

 

[...] Foram uma das mais importantes e visíveis manifestações públicas dos 
Estados Unidos. Das congregações religiosas às associações fraternais, dos 
clubes aos hospitais, àquelas organizações foram poderosas, constituindo 
mais de 10% da economia norte-americana e oferecendo aproximadamente 
15% de todo o emprego privado (NASCIMENTO, 2008, p. 209)48 

 

 

                                                           
47

 A princípio, aquilo que precede. 
48

 Idem. 
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Em termos mundiais, a ACM (Associação Cristã de Moços) e as associações 

escoteiras foram nesse sentido, a maior expressão de diálogo e intercâmbio cultural 

desse tipo de agrupamento organizacional no nosso país. Ambas tiveram um poder de 

penetração em todos os estados brasileiros, sem exceção, pois trabalhavam no homem, 

caraterísticas que estavam voltadas para a formação como um ser visto na sua 

integralidade. Como bem afirma Jorge Carvalho do Nascimento (2008) “elas se 

popularizaram bastante no Brasil prestando serviços que objetivavam o atendimento das 

necessidades físicas, intelectuais e espirituais para o conforto moral da juventude”.49  

No entanto, é necessário ressaltar que, embora fossem associações de caráter 

voluntário, tanto a ACM quanto as associações escoteiras, ambas na Inglaterra foram 

criadas baseadas em outros objetivos e com, um nível de comprometimento social 

bastante adverso do nosso, no que pese ao conjunto de modificações que foram aqui 

estabelecidas, quando da chegada dessas instituições no país nas primeiras décadas do 

século XX. Enquanto uma nasceu como um serviço de utilidade pública, a outra foi 

criada com as suas atenções voltadas para a formação e o desenvolvimento do caráter da 

juventude através das regras que eram estabelecidas por um código de conduta 

fomentado através das suas práticas.  

 

2.2 – AS ASSOCIAÇÕES VOLUNTÁRIAS NO BRASIL 

 

As associações voluntárias foram vistas aqui no Brasil, como um agente 

contribuidor na formação e no desenvolvimento da sociedade brasileira numa parte 

significativa entre o final do século XIX e o início do século XX. Funcionaram em larga 

escala, como um elemento impulsionador a serviço de uma nova concepção política e 

social que se implantava no país e que, se encontrava revestido por um caráter 

ideológico latente relacionado aos quadros da República.  

A mudança do regime político acabou coincidindo com a chegada dessas 

instituições no país. Ao cabo dessas alterações sociais, elas acabaram dando um suporte 

significativo, com base em seus estatutos e suas normas de funcionamento, naquilo que 

de novo e diferente era prometido pelo projeto republicano. 

Chegaram aqui através das associações religiosas, literárias, maçônicas, os 

clubes esportivos e sociais. As Associações Cristãs de Moços e as Associações 

Escoteiras acabaram sendo as maiores referências e as principais expressões no quesito 
                                                           
49

 Ibidem. 
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das associações voluntárias no Brasil, isto é, as que mais se desenvolveram angariando 

o maior número de adeptos vinculados à formulação e sedimentação dos seus projetos.   

A primeira sede da Associação Cristã de Moços foi criada na Inglaterra no 

século XIX, em 1844 pelo religioso George Williams. Em pouco tempo, as sedes foram 

se difundindo por outras localidades da Europa até chegar a América do Norte na 

segunda metade do século XIX.  

As Associações Escoteiras surgiram em princípios do século XX em 1907 pelo 

General do exército Inglês Robert Baden-Powell, ao realizar um acampamento para 

meninos na ilha de Brownsea, também em território britânico. Foi, acima de tudo, um 

movimento educacional. A experiência da implantação de valores afirmativos na 

formação e no desenvolvimento de jovens através do trabalho voluntário foi a base da 

pedagogia incutida por este modelo associativo.  

 

 

O Escotismo surge no início do século XX paripassu, com o processo de 
renovação pedagógica que, se sedimentava na Europa e nos Estados Unidos. 
Foi gestado como um tipo de associação voluntária e, embora tenha surgido 
como uma prática educacional extra-escolar fundamentava-se em princípios 
baseados na educação pelos sentidos, pela observação e pela experiência, 
características estas do método intuitivo[...] (RABELO, 2011, p. 1)50 

 

 

No Brasil, as ACM’s chegaram aqui por volta de 1893, na cidade do Rio de 

Janeiro pelas mãos do missionário norte-americano Myron August Clark. Algumas 

tentativas de inserção foram feitas em outros estados, mas no princípio apenas três 

experiências obtiveram um êxito e uma exposição maior como os casos do Rio de 

Janeiro (1893), Porto Alegre (1901) e São Paulo (1902).  

A porta de entrada para a intensificação dessa nova cultura foi o movimento 

evangélico norte-americano que aos poucos começava a ganhar em nossa sociedade um 

espaço como o espelho daquilo que de melhor e de mais moderno se apresentava nos 

Estados Unidos. Os traços dessa nova identidade e a circulação de novos valores como 

espírito prático, racionalização das tarefas, eficiência e agilidade, aos poucos foram 

tomando forma e ganhando penetração num rol de atividades que passaram a auxiliar 

numa tentativa de melhor formação do povo brasileiro. 
                                                           
50 RABELO, Ricardo R. O escotismo enquanto prática pedagógica no início do século XX: um olhar a 
partir das associações voluntárias. In: V Colóquio Internacional “Educação e Contemporaneidade”. São 
Cristóvão – SE, 2011. 
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A Associação Cristã de Moços, no Brasil, foi implantada por iniciativa da 
Comissão Internacional das YMCAs, com sede em Nova York. Nesse 
momento, as representações políticas, sociais, econômicas e educacionais 
acerca dos Estados Unidos já circulavam nos debates da intelectualidade 
brasileira, boa parte da qual, inclusive, considerava esse país como uma 
nação modelo, representativa de um mundo que se modernizava e que se 
civilizava (BAÍA, 2012, p. 34)51 

 

 

No caso das ACM’s, a perspectiva era a de desenvolver aspectos que buscassem 

a integralidade do ser humano (BAÍA, 2012), ou seja, postular a partir de pressupostos 

teóricos e práticos, a formação física, moral e intelectual dos indivíduos. Havia um 

direcionamento religioso que tinha como intuito fortalecer as convicções da alma e do 

espírito, mas havia uma preocupação, sobretudo, voltada para os saberes e práticas 

educacionais atrelados à formação intelectual, bem como as experiências voltadas para a 

vivência no contexto das atividades esportivas com ênfase ao estabelecimento de uma 

boa aptidão física. A preocupação com o corpo era vista como um complemento das 

atividades mentais. 

 

 

A Associação Cristã de Moços e a Associação Cristã de Moças, desde sua 
fundação, se popularizaram muito no Brasil, no Chile, no México, no 
Uruguai e em Cuba, prestando serviços que objetivavam o atendimento de 
necessidades físicas, intelectuais e espirituais para o conforto moral da 
juventude (NASCIMENTO, 2008, p. 214)52 

 

 

Quanto às Associações Escoteiras (NASCIMENTO, 2008), elas aportaram aqui 

também na cidade do Rio de Janeiro, por volta de 1910 trazidas por um grupo de 

oficiais da marinha brasileira. Eles estiveram fazendo um curso na Inglaterra e, por 

conta de uma dessas visitas terminaram por conhecer o velho oficial britânico que, lhes 

apresentou a esse método de doutrinação do comportamento de jovens e adolescentes.  

  

 

O Tenente Eduardo Henrique Weaver que havia se apresentado, em 13 de 
julho de 1907, na Comissão Naval do Brasil na Inglaterra, sediada em 
Newcastle, entusiasmou-se pelo movimento de Baden-Powell, julgando sua 

                                                           
51 Idem. 
 
52

 Ibidem. 
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introdução no país útil para nossa pátria (RABELO, apud BLOWER, 1999, 
p. 23)53 

 

 

A agregação de valores que eram incutidos quando do surgimento dessa 

instituição na Europa, acabou sendo seguido à risca ao serem deparados com a nossa 

realidade. O grande objetivo passava pela preparação desse jovem para as 

responsabilidades que viriam atreladas à vida adulta. Estágio este espelhado pela relação 

com o trabalho como um exemplo e uma referência familiar a serem incutidas e 

alcançadas num futuro de prosperidade. Na própria Associação Atlética de Sergipe, 

numa das suas reuniões chegou-se a discutir a possível criação de um espaço vinculado 

à prática do escoteirismo. Não conseguimos, no entanto, precisar se essa ideia acabou 

sendo levada adiante e posta em prática.  

 

 

No salão da Biblioteca Pública realisa-se hoje pelas 20horas, a reunião de 
Assembleia Geral Ordinária da Associação Athletica de Sergipe para eleição 
de sua nova directoria, aprovação do relatório do Presidente e parecer do 
Conselho Fiscal. Naquela reunião serão discutidos assumptos de grande 
interesse para o club como sejam a criação do departamento de escoteirismo 
(GAZETA DO POVO, 06/05/1926) 

 

 

O esporte também acabou se tornando uma ferramenta importante no conjunto 

das atividades promovidas no interior destas instituições. A prática das modalidades 

esportivas que eram distribuídas ajudava no fortalecimento físico transportando esses 

indivíduos para uma vida saudável, livre de qualquer moléstia, sem contar no combate a 

males como a preguiça e a indisposição, como afirmava o próprio Baden-Powell. O 

lema era educar pelos sentidos e pelos bons exemplos a serem seguidos. 

 No caso da Associação Atlética de Sergipe, o esporte passou a se transformar 

nesse momento em um traço marcante de composição cultural em torno do 

desenvolvimento e apresentação à população de novas modalidades esportivas como a 

natação, o remo e o atletismo em Sergipe. Modalidades ainda necessitando de um 

reconhecimento social. 

                                                           
53 BLOWER, Bernard David. História do Escotismo brasileiro: os primórdios do Escotismo no Brasil. 
Vol I. Tomo I. – 1910-1924. Rio de Janeiro: CCME, 1994.  Para um maior aprofundamento acerca do 
método de Baden- Powell consultar Boulanger (2004) e Pereira (2004). 
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 Acerca do remo, a ausência das regatas era alvo constante de críticas por parte 

dos cronistas dos jornais da época, pois a Associação Atlética de Sergipe também surgia 

com o seu interesse inicial voltado para os esportes náuticos, embora eles só tenham 

surgido muito tempo depois. Havia nesse início de século, um interesse considerável 

nesse tipo de modalidade, visto que lidava diretamente com os aspectos voltados à 

natureza e o uso das nossas bacias fluviais – numa Aracaju absolutamente tranquila - 

como um ambiente a ser explorado de forma positiva através da prática de esportes. Há 

nas palavras da crônica a seguir, um descontentamento e uma visível alusão ao não 

desenvolvimento desse tipo postura por parte das associações desportivas. A Associação 

Atlética de Sergipe surgia também com a expectativa da renovação desse cenário.  

 

 

Remo ao mar 
Parece-me que, infelizmente não será fácil chegar à realidade o que por ahi se 
propaga a respeito do sport náutico, ou seja, que a Associação Athletica de 
Sergipe levaria a efeito, com o concurso dos Clubs de Remo da Capital, uma 
regata no estuário do Sergipe e que o alvi rubro pretendia organisar regata 
oficial, com todos os rigores da praxe, dentro de pouco tempo. 
Digo assim porque é tal o silêncio que se nota nos arraiaes esportivos, e tal a 
indiferença entre os Sportmen, que não parecem que estejam decididos a 
levar avante as citadas festas náuticas as diretorias do Sergipe e da 
Associação Athletica. 
Em todo caso, se a alma do negócio é o segredo, pode ser que os esforçados 
directores do tricolor e alvi rubro, na sombra, sem alarde, estejam 
trabalhando com affinco, e talvez com os programas já organizados. 
Remo ao mar, Senhores ! (GAZETA DO POVO, 22/05/1926)  

 

 

Apesar de ser um clube privado, esse poder considerável de aglutinação de um 

setor das classes sociais surgia com o interesse de, através da realização das 

competições ocupar um espaço no cotidiano de uma certa ordem social que tinha nessas 

disputas, a possibilidade de fazer parte de um modelo organizacional vigente. Esse tipo 

de constatação se reproduzia claramente através da participação dos atletas nos diversos 

campeonatos que eram promovidos pela entidade. 

 

 

Dia 9 de agosto no GROUND “Adolpho Rollemberg”. 
Campeonato de Atletismo de 1925. Corrida à pé, de velocidade e 
resistência; corrida de estafeta, corrida de barra, pulo de distância, 
pulo com vara, jogo de dardo, jogo de disco, jogo de peso, tracção, 
torneio INITIUM do campeonato interno de foot ball da Associação. 
Tarde de emoções. Parada desportiva dos sócios da Associação. 
Benção do Pavilhão do Club.(SERGIPE JORNAL, 03/08/1925) 
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No aspecto social, as associações voluntárias como a nossa voltavam suas 

atenções para a agregação de uma série de valores positivos como: solidariedade, 

companheirismo, coletividade, harmonia, liderança, além de visivelmente terem 

promovido uma melhora no conjunto arquitetônico das cidades. Condição esta, que foi 

durante muito tempo, a marca do processo de transição política. Estas instituições 

atuaram como um símbolo de modernização das cidades. 

 Essa mudança fomentou, sobretudo, a inserção dessas cidades como sendo a 

representação concreta de um projeto de imposição delas perante os indivíduos que a 

frequentavam. As associações foram aliadas a serviço da viabilidade desse projeto.  

Havia por parte desses homens, uma necessidade premente de serem reconhecidos e 

diagnosticados como distintos do restante das outras classes sociais. O exemplo de 

Sergipe, não foi diferente daquilo que se reproduzia e se propagava como política de 

desenvolvimento no restante do país. 

 

 
A “Associação Athletica de Sergipe” tem a honra a de convidar a V. Exa. e 
Exma. Família para a sessão literária do dia 28 do corrente mez no salão no 
salão da biblioteca pública pelas 15 horas do dia, quando será recebido o 
primeiro sócio honorário do Club e ilustre intelectual Cleomenes Campos. 
Antecipamos desde já os nossos agradecimentos. A comissão: Godofredo 
Diniz, Alfredo R. Leite, Heitor Leal. 
Aracaju, 20 de Junho de 1925. 
(SERGIPE JORNAL, 23/06/1925) 

 

 

 O papel dessas instituições acabou, por certo, reforçando ainda mais o abismo 

que existia entre os homens e mulheres na República, já que a necessidade primária 

implícita à criação dessas associações esteve sempre atrelada à preocupação de se 

construir um espaço que fosse capaz de reunir através de um rol de atividades sociais e 

de entretenimento, o mais fino e elegante traço da sociedade brasileira que se queria 

alavancar. Pelo menos, essa era a imagem que se tentava o tempo inteiro se construir, 

como vemos na notícia de um jornal sergipano a seguir: 

 
 
Oferecido pela sociedade sergipana, realizar-se-á, no próximo dia 14 de 
agosto, um chá dansante, na sede social da Associação Atlética de Sergipe, à 
Rua Vila Cristina, nº 127. 
Esta festa, que está despertando verdadeiro entusiasmo nos meios sociais da 
nossa bela capital, terá inicio às 16 horas daquele dia. 
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Estamos, por isso, certos do comparecimento do que Aracaju tem de mais 
distinto, justificando, assim o interesse despertado por mais este chá dansante 
(FOLHA DA MANHÃ, 30/07/1938)  

 

 

Elas acabaram surgindo num contexto político diferenciado, constituindo-se 

como um elemento de manipulação importante por parte do Estado e ao mesmo tempo 

como o espaço disseminador dessa nova cultura que passava agora a ser implantada sob 

o aparato legal da República. Como tencionado na hipótese inicial, as associações 

tinham a pretensão de se juntar às grandes realizações que seriam implantadas pelo 

novo regime. 

Embora frequentados por públicos de diferentes famílias tradicionais da época, 

esses locais passaram a movimentar em sua rotina, grupos que se apropriariam do 

oferecimento de suas práticas educativas, como ferramentas voltadas às características 

das suas novas visões de vida. As associações como clubes sociais, surgiram da 

necessidade das elites terem o seu espaço próprio para a prática e o convívio em torno 

das suas atividades perante seus pares. Necessidade denunciada pelo distanciamento que 

todos os seus sócios desejavam obter em todos os aspectos do restante da população.  

 

 
O interesse central estava ligado à necessidade de ser reconhecido como 
“elemento de elite”, digno de frequentar determinados círculos fechados. 
Além disso, era uma oportunidade de alinhavar e fechar contatos e negócios 
[...] O próprio termo club, importado do inglês, expressava o sentido de local 
onde se reúnem os cavalheiros. De alguma forma, os clubes também serviam 
para estabelecer um vínculo neocolonialista direto com a realidade europeia 
(MELO, 2001, p. 60-61).54 

 

 

É com base nesse tipo de evidência que tentamos compreender a transposição 

desse exemplo associativo para o Brasil e o que, de fato, nos apropriamos no que pese á 

singularidade dos problemas observados na conjuntura social brasileira. Aqui essa 

cultura associativista acabou se ritualizando como um movimento na maioria das vezes 

ajustado ao padrão das elites.  

                                                           
54 MELO, Victor Andrade de. Cidade sportiva: primórdios do esporte no Rio de Janeiro. Rio de Janeiro: 
Relume Dumará. FAPERJ, 2001. O movimento de inclusão dos esportes no cotidiano das cidades 
brasileiras aconteceu, quase que de forma simultânea, quando da passagem do século XIX para o século 
XX, com o episódio de afirmação da República. Os locais públicos, até então espaços de convergência 
social transformaram-se em cenários propícios para a prática e o fomento de modalidades esportivas 
mudando radicalmente o contorno estético e identitário dessas cidades.  
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Acabaram por fazer parte do espectro das composições e interesses que 

passariam a atuar no novo protótipo de nação. É a partir desse instante, que elas se 

incorporariam ao processo de urbanização das grandes cidades brasileiras sendo trazido 

a reboque por um projeto de modernidade que tinha como uma de suas grandes 

representações simbólicas, um novo formato de homem a ser perseguido através da 

ritualização e da concepção de novos movimentos de massa como o carnaval, o esporte, 

o trânsito, os comícios populares juntamente com as grandes festas da iniciativa estatal. 

Essa idealização acabou se espraiando por todos os recantos do país, ou seja, ser 

parte disso era sinônimo de requinte e sofisticação, ainda mais num país que àquele 

momento possuía, um contingente populacional reduzido, onde as pessoas ricas e bem 

relacionadas socialmente eram conhecidas de uma grande parte do público, seja através 

dos jornais e suas colunas sociais, seja através dos negócios da família ou das festas que 

embalavam as noites das cidades e, onde essas associações eram por muitas vezes 

escolhidas, como o local preferido para essas confraternizações. O intuito dessas 

associações era o de justamente dar um suporte funcional a esse conjunto de mudanças 

que estavam por vir. 

Sob o foco direto desse tipo de representatividade é que estes locais calcados 

pela classificação e oferecimento das suas atividades passaram a fazer parte do 

cotidiano de um grupo de indivíduos que constituiriam um espaço de apropriação com 

base nos ideais de desenvolvimento e da organização daquela sociedade em questão.  

As práticas educativas acabaram por se tornar nessa concepção, a justificativa 

para que os encontros fossem ali promovidos fortalecendo os laços sociais entre os 

jovens da cidade que ainda se mostrava como um centro promissor, mas que necessitava 

de iniciativas que a impulsionassem nesta direção. As matinês dançantes, os bailes 

envolvidos aos sons das orquestras da época, os grandes conjuntos musicais e as 

atividades esportivas faziam parte do seu currículo.  

A criação dos seus quadros sociais estabeleceu um estereótipo de homem que se 

sustentava e que se mantinha através das diversas relações de poder que estavam 

arraigadas a uma espécie de sustentabilidade política e econômica que trazia em seus 

moldes, uma forte influência a reboque, por estes se fazerem presentes perante o 

conjunto decisões que a entidade delegava. 

Instituições desse porte eram semelhantes em suas propostas e passaram a se 

tornar comuns em todo o país. O que as distinguia em muitos casos, era a atividade 

primária, ou seja, a demanda social em que, estavam assentados os objetivos da sua 
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criação. Elas se tornaram parte integrante do desenvolvimento das cidades ao 

preencherem uma lacuna que até então estava fadada ao ostracismo, pois as iniciativas 

nesse terreno ainda eram bastante escassas.   

Os encontros promovidos por esses espaços tiveram atrelado a uma mudança no 

contorno das nossas estruturas sociais, a capacidade de dar início ao processo de 

rompimento que há tempos se postulava com a formação das bases que dariam 

sustentação ao projeto republicano. As associações voluntárias foram um importante 

modelo de organização para a afirmação desse período. Na verdade, o que se percebia 

era a perda de uma identidade fundada na desconstrução de um passado em detrimento 

da afirmação de outra. Todas essas e outras questões serão mais aprofundadamente 

discutidas no ultimo capítulo deste trabalho. 

Apesar de ainda atuar sob um claro prisma de uma estratificação social, a 

inserção da sua presença ao nosso cotidiano foi essencial na transformação do quadro de 

debilidade urbana e organizacional que ainda vivíamos. Elas estavam correlacionadas 

ao conjunto de grandes modificações que o século em questão, estava começando a nos 

apresentar. No nosso exemplo, em especial, alterações que aos poucos começaram a dar 

resultado a partir da alteração do plano estrutural em que estávamos inseridos. Na 

Associação Atlética de Sergipe vamos tentar perceber ao longo da pesquisa como era 

notória a maneira diferenciada, como os seus sócios se dirigiam aos seus convidados na 

realização de seus eventos:  

 

 

No próximo dia 13, às 21 horas, o simpático clube tricolor abrirá seus amplos 
salões, proporcionando aos seus associados mais uma encantadora festa, 
desfrutando nossa elegante sociedade do mesmo ambiente de sempre, de 
alegria e de fina cordialidade. 
As mesas reservadas se acham ao dispor dos senhores na “Casa Vivinha”. 
Traje: De preferência fantasia 
Servirá de ingresso, o recibo nº 4 
(FOLHA DA TARDE, 10/04/1941) 

 

 

 Apesar de não estarem identificadas a um complexo de natureza política, todas 

elas sem exceção tinham no interior das suas confraternizações, um componente de 

ordem partidário aflorado, na medida em que seus sócios estavam diretamente ligados 

aos grupos políticos das cidades e a usavam também como um meio para a consolidação 
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de acordos a serem estabelecidos nesta esfera. Uma prova da proximidade dessa relação 

está na notícia do jornal a seguir:  

 

 

No próximo dia 30, às 21 horas, a Associação Atlética de Sergipe oferecerá 
ao Sr. Interventor Federal, Capitão Milton Pereira de Azevedo e a sua 
excelentíssima família um grande baile, prestando destarte, significativa 
homenagem ao atual dirigente do Estado. 
Traje: Smoking ou branco a rigor 
Mesas Reservadas: Na Casa Vivinha 
Ingresso: O recibo nº 8 
A Diretoria 
(JORNAL FOLHA DA MANHÃ, 12/08/1941)   

 

 

Assim como nos Estados Unidos, as atividades religiosas, sociais, culturais, 

cívicas, esportivas e, por que não políticas foram concebidas em um sistema de 

apropriação por parte das associações voluntárias no que diz respeito ao seu processo de 

expansão e reconhecimento da sociedade brasileira no início do século XX. Não há, 

portanto, como fazer uma separação do papel dessas instituições desarticulado ou 

desconectado do processo de introdução da República no Brasil, não só como forma de 

organização política, mas principalmente em nossos corações e mentes, ao nos abrir um 

leque de possibilidades que estavam diretamente envolvidas com as expectativas que 

estavam sendo criadas diante das mudanças prementes e que tinham como foco central 

dessa percepção, o nosso imaginário social.  

Elas foram sem dúvida, um elemento essencial na busca por uma redefinição 

ideológica dos quadros da nação, na formulação da resposta a que perspectiva de futuro 

queríamos alcançar e qual a direção queríamos tomar naquele momento crucial. 

Momento em que a história nos interrogava sobre qual a decisão correta a ser tomada. 

Não apenas as associações voluntárias, mas outras categorias acabaram por se tornar um 

agente facilitador na resposta e no caminho a ser perseguido por nós.  

Trataremos de todos estes aspectos envolvendo esta problemática de forma mais 

substancial, na discussão do capítulo que seguirá adiante.  

 

 

 

 

 



   

60 

 

3 - O BRASIL ENTRE O PASSADO E O PRESENTE 

 

O capítulo que iniciaremos adiante será dividido em dois momentos. No 

primeiro momento, traçaremos um perfil do Brasil republicano e, as mudanças 

acarretadas pela implantação dessa nova forma de governo. Será importante e 

necessário ressaltar que, as consequências dessa mudança foram repercutidas em todos 

os setores da sociedade civil. Os avanços e recuos provocados nas diferentes áreas 

deram um panorama dos impactos sociais provocados por essa nova ordem política. 

No segundo momento, a análise que se segue procurará estabelecer um quadro 

informativo no que tange a recepção desse modelo de organização política por parte do 

nosso estado, as alterações e os impactos produzidos no âmbito das nossas instituições 

sociais e, sobretudo, nas reformulações que seriam impostas no nosso cotidiano.  

Seguindo a nossa hipótese, a Associação Atlética de Sergipe foi um elemento 

intrínseco a essa mudança, que teve uma participação efetiva direta na expressão e no 

suporte à formação de um caráter nacional e que, sob a chancela do movimento 

republicano tentou, assim como outras organizações coletivas, afirmar-se nesse período.  

Vivíamos uma espécie de encantamento com o mundo novo que a Europa e os 

Estados Unidos aos poucos nos apresentava.  Reproduzir esse novo espírito, essa nova 

forma de viver, esse novo modus operandi55, dava-nos a sensação de poder sentir-se 

parte daquilo que de melhor representava o mundo e o seu momento atual.  

Essa nova organização da vida moderna, espraiou-se em quase que todos os 

setores da sociedade civil brasileira desde o esporte, a cultura, as relações sociais, 

passando pelo vestuário e até a maneira como passamos a usufruir o espaço público. 

Todos eles ditando moda e redefinindo em suas bases padrões de comportamento.  

O século XX começava no Brasil sob os auspícios do aparato republicano. No 

entanto, havia nesse ínterim, a sombra ainda recente de um passado monarquista 

intimamente ligado às oligarquias cafeeiras e que, insistia ainda em retomar o poder no 

país. O reflexo dessa crise institucional acabou respingando nos aspectos mais 

elementares e formais que compunham a sociedade brasileira como um todo nesse 

período. 

Essa divisão entre Monarquia e República terminava por situar o país num 

paradoxo que caminhava por entre duas escolhas ideológicas diametralmente opostas. 

De um lado, a opção pela manutenção de um regime considerado ultrapassado, obsoleto 
                                                           
55

 Maneira de agir, modo de operar ou executar uma ação. 
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e, em visível decadência e do outro, a inserção da nação num projeto republicano de 

modernidade que tinha a Europa e os Estados Unidos como os grandes centros 

irradiadores das suas pretensões, em que pese os seus aspectos políticos, sociais e 

culturais sejam diferenciados e adequados às suas realidades.  

Além do mais, vínhamos a bem pouco tempo de uma sociedade que vivia sob 

um regime patriarcal, escravocrata e estratificado, onde as classes sociais se 

apresentavam como representações distintas e bem definidas. Era clara a identificação 

do poder constituído e daqueles que se subordinavam a essa organização. Gilberto 

Freyre (2006) nos relata com clarividência e propriedade, os aspectos mais minuciosos 

da compreensão da tessitura social na qual estávamos inseridos.  

A escravidão foi uma mancha moral que nos envergonhou durante quase todo o 

século XIX, passando num dado momento a ser responsabilizada por todo o atraso 

social em que estávamos mergulhados. A abolição da escravatura acabou, num primeiro 

momento tornando-se a base onde se assentou todo o princípio reformador em torno da 

perspectiva de uma mudança. Chegou-se à conclusão de que, se o país realmente queria 

fincar os seus pés na chamada modernidade, era chegado o momento em que esse mal 

deveria ser extirpado pela raiz. Os resquícios dessa excrescência, ainda povoariam o 

nosso imaginário social durante uma boa parte das primeiras décadas do século 

seguinte.  

O rescaldo dessa influência seria ainda motivo de muita divergência percorrendo 

os principais setores da sociedade brasileira como um todo. O mesmo autor nos mostra 

como esse processo de transição assentou-se, sobretudo, na reestruturação de uma nova 

ordem e na idealização de um padrão identitário. O início do século XX, mesmo não 

mais do ponto vista da conjuntura política no âmbito legal, ainda começava fortemente 

impregnado por essas reminiscências do período anterior. 

Embora, não seja um tema pertinente à nossa discussão, há um grupo de autores 

que no presente afirmam que a Monarquia, não era um regime que se encontrava em 

completa decadência e que as mudanças anunciadas pela República só se mantiveram na 

superfície do discurso. Esses autores atestam a República como sendo um movimento 

muito mais voltado para a construção de uma retórica bem conduzida por parte dos seus 

defensores do que para uma afirmação de uma nova política no seu sentido mais prático. 

Havia na tendência liberal incutida pelos que defendiam a introdução do regime 

republicano, uma nítida pretensão que não se resumia pelo simples fato da mudança em 
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si. A República era vista em seus pormenores, como a aspiração dos seus cidadãos a um 

modelo de organização social pelo qual o país tanto procurava.  

Era em tese, pelo menos sob o aspecto ideológico, a nossa única e palpável 

saída. O discurso sentenciado era o de que, ou optávamos pela República ou 

continuávamos a perambular no ostracismo que a monarquia nos tinha afundado. 

Alguns até apostavam que fôssemos nos tornar numa oligarquia de caráter mais 

aristocrático. Na verdade, não tínhamos muita escolha naquele momento.  

 
 
A elaboração de um imaginário é parte integrante da legitimação de qualquer 
regime político. É por meio do imaginário que se podem atingir não só a 
cabeça, mas de modo especial, o coração, isto é, as aspirações, os medos e as 
esperanças de um povo. É nele que as sociedades definem suas identidades e 
objetivos, definem seus inimigos, organizam seu passado, presente e futuro 
(CARVALHO, 1990, p. 10).56 

 

 

No tocante à constituição de um conceito de República amparado na 

modernidade, segundo Montesquieu (2001), “o governo republicano é aquele no qual o 

povo em seu conjunto, ou apenas uma parte do povo, possui o poder soberano”57. Essa 

alternância da autonomia do povo no que concerne à sua relação com esse poder, 

chama-se democracia que sob uma espécie de jargão habitual, denomina-se, o governo 

de todos em prol de todos. 

 No entanto, é preciso compreender que, a sua soberania, encontra-se assimilada 

no cumprimento dos seus sufrágios universais que são representados pelas leis que 

orientam e comandam uma nação. O respeito e a conformidade dos cidadãos perante 

essas leis são fundamentais para a condução de um processo democrático. Leis que ao 

serem estabelecidas se tornariam claras para o domínio do conhecimento público e que, 

teria nas suas atribuições, uma homogeneidade que pautasse a conduta de seus cidadãos 

principalmente no quesito das suas adversidades.  

                                                           
56 CARVALHO, José Murilo de. A formação das almas: o imaginário da república no Brasil. São Paulo: 
Companhia das Letras, 1990. O autor discute a forma como se deu a perspectiva do mito fundador da 
República e a aparente construção dos seus signos como a bandeira, o hino nacional e a proclamação de 
Tiradentes como o nosso novo herói nacional, quase cem anos após a sua morte. 
 
57 MONTESQUIEU. C.L. de. O espírito das leis. 4ª ed. São Paulo: Martins Editora, 2005. Na República 
defendida pelo autor, há um claro viés e espírito democrático no que pese a administração do poder por 
parte dos que governam. No entanto, a crítica que se faz ao novo regime recai na obscurescência de quem 
de fato governa, isto é, os que foram eleitos ou os que o elegeram. Os que defendiam a volta da 
Monarquia pautavam-se justamente pela contradição exposta por essa ambiguidade.  
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Logo, o próprio povo era o responsável único por escolher a quem delegar a 

autoridade na administração do seu estado e das suas respectivas leis. A esse 

representante legal caberia a obrigação de governar o Estado sob o olhar atento e 

vigilante daqueles que o elegeram ao tornarem legítima naquele processo, a sua 

condição de representação do estado de direito. 

 

 
O povo, na democracia, é, sob certos aspectos, o monarca; sob outros, é 
súdito. Só pode ser monarca com seus sufrágios, que são suas vontades. A 
vontade do soberano é o próprio soberano. Logo, as leis que estabelecem o 
direito de sufrágio são fundamentais nesse governo. Com efeito, neste caso, é 
tão importante regulamentar com, por quem, para quem, sobre o que os 
sufrágios devem ser dados, quanto é numa monarquia saber qual é o monarca 
e de que maneira deve governar (MONTESQUIEU, 2001, p. 8).58  

 

 

E na luta pela implantação dessa República no Brasil, como bem explicita José 

Murilo de Carvalho (1990), havia ao menos três correntes ideológicas que disputavam a 

natureza e a hegemonia do regime republicano do país naquele momento. A batalha pela 

imposição de um desses modelos de administração vai dominar o cenário político 

brasileiro no início do século XX. O acirramento pelo controle dessa disputa estava 

apenas começando.  

 A primeira era uma espécie de liberalismo à moda americana, inspirado 

obviamente no exemplo de concepção e afirmação de sua independência. Pautava-se 

pela construção de um indivíduo autônomo nas suas deliberações onde a intervenção do 

Estado era mínima.  Os interesses eram administrados pela força quase que onipresente 

do mercado no centro das decisões.  

A segunda corrente tratava-se, segundo o autor, do jacobinismo francês tão 

propalado no final do século XVIII através da Revolução Francesa. Baseava-se no 

retorno a um tipo democracia clássica onde as questões eram dissolvidas e solucionadas 

sob o ponto de vista da participação de todos. No entanto, alguns defendiam nessa 

escolha, a implantação de um regime ditatorial. Havia nitidamente um idealismo 

forçoso que creditava à formação de um Estado moderno, a busca pela perfeição na 

resolução dos seus problemas. 

A terceira e última corrente, trazia a figura do Positivismo Comtiano, também de 

origem francesa e, em voga praticamente em todos os grandes centros da Europa. 
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 Idem. 
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Contrapunha-se aos outros exemplos, pois entendia a sociedade sob a perspectiva de um 

olhar mitificado, que fundava a nação perante a construção de um passado 

estigmatizado e glorificado em suas origens e que buscava, sobretudo, atender aos 

interesses e expectativas de uma classe dominante. A história nesse sentido torna-se 

algo pré-fabricado fruto de uma descaracterização social e de um apagamento da 

memória coletiva.59. Era a história fundante, como sendo resultado de uma memória 

nacional. 

Essa ideia positivista perpassava pela desconstrução de um passado em 

detrimento da narrativa de outro, agora erguido sob a organização de signos como o 

hino, a bandeira, os grandes heróis, todos eles simbolizando o “sacrifício e o 

sofrimento” pela libertação de um povo.  

 

 
Ambos os grupos se mostraram conscientes da importância do uso dos seus 
símbolos e dos mitos na batalha pela vitória de sua versão de República[...] 
Um símbolo estabelece uma relação de significado entre dois objetos, duas 
ideias, ou entre objetos e ideias, ou entre duas imagens (CARVALHO, 1990, 
p.13).60 

 

 

Há uma mescla de desejos nessas incompatibilidades, visto que, ambas as 

alternativas atuaram numa linha tênue em seus conceitos, com seus propósitos sempre 

variando entre aquilo que era real, isto é, o que podia ser feito e ao mesmo tempo o que 

era utópico na consecução de seus projetos políticos. O grande objetivo comum dessas 

correntes passava pelo caráter da definição de identidades coletivas. O fiel da balança 

era a busca pela homogeneização do caráter. 

Toda ideologia acaba sendo resultado da massificação e aceitação por parte da 

sociedade da introdução de um determinado conceito de verdade. Verdade que, o tempo 

termina por fazê-la em certas ocasiões, inquestionável e absoluta. Ideologia que nesse 

caso invariavelmente acabou como todas as outras, indo de encontro a um conjunto de 

aspirações, desejos e necessidades por que passavam o país e seus cidadãos naquele 

momento.      
                                                           
59

 Nesse sentido, essa terceira corrente ideológica, foi a que mais angariou adeptos e simpatizantes no 
processo de apropriação do Estado brasileiro, por parte do projeto republicano. Era o modelo em voga à 
época por todas as nações que pregavam em seus quadros, o regime democrático, posto que, enxergavam 
numa espécie de ruptura e esquecimento do passado, a melhor forma de se reconstruir a nação à espera do 
que estava por vir. O novo sempre vem carregado nesses aspectos, como aquilo que há de melhor atrelado 
a uma esperança de um futuro promissor. 
60

 Idem. 
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3.1 – O BRASIL SOB OS OLHOS E OS OUVIDOS DA REPÚBLICA 

 

A República, como a maioria das nossas experiências políticas em geral, sempre 

esteve adaptada ao parâmetro da circunstancialidade, terminou por se definir num 

primeiro momento, muito mais como resultado de uma necessidade, do que 

propriamente, por uma exigência. A crise constitucional e, de certa forma, também de 

identidade por que passávamos acabou apressando o sepultamento da Monarquia e, nos 

apresentando a uma realidade a qual, não estávamos habituados e sequer preparados 

para absorver. 

 Não havia uma sedimentação conceitual que assentássemos numa base sólida, a 

implantação do novo regime. Segundo Raimundo Faoro (2001), em detrimento da 

ineficiência e da iniquidade da nossa política interna e do enfraquecimento das nossas 

instituições, não nos restava alternativa, a não ser aderir às escuras, a um processo de 

amadurecimento pelas vias do modernismo político cristalizado pelos exemplos 

considerados bem sucedidos da França, Inglaterra e Estados Unidos.  

 

 
Linguagem, a dos críticos, ininteligível à escola política que se formou para 
ajustar o país novo e inculto aos sistemas universais, com a crescente 
modernização. Não havia lugar para inovações hauridas da terra, inovações, 
na verdade, tão alheias como as importadas. No esforço de modernização, 
que cobre o império e desperta o entusiasmo dos construtores da República, 
procurava-se ajustar o país aos modelos importados, sustentados pelo livro 
estrangeiro (FAORO, 2001, p. 534)61 

 

 

Uma mescla do liberalismo americano às avessas juntamente com o positivismo 

francês acabou por falta de uma melhor opção, nesse sentido, adaptando-se melhor às 

necessidades e aos objetivos pelos quais, o país vislumbrava naquele momento. A 

natureza dos seus discursos e as justificativas em torno da manutenção das suas 

propostas acabaram ascendendo e sendo decisivas para a efetivação de uma mudança no 

país.   

                                                           
61 FAORO, Raymundo. Os donos do poder: formação do patronato político brasileiro. 3ª ed. Ver – São 
Paulo: Globo, 2001. A história nos mostra que, o expediente da improvisação e da adaptabilidade sempre 
foi uma prática recorrente em nossa política. Talvez essa deficiência, seja a principal causa dos equívocos 
que foram cometidos ao longo de todos esses anos na sociedade brasileira desde o seu processo de 
independência ainda no século XIX. 
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 Porém, as consequências em torno dessa mudança não foram tão favoráveis e, 

logo foram expostas através dos vários conflitos que foram desencadeados em 

praticamente todas as regiões do país e, onde o eixo central da revolta concentrou-se na 

oposição a uma ordem político-social que até então tentava se estabelecer através de um 

processo de imposição.  

Os principais setores, como as próprias Forças Armadas, não figuravam como 

instituições de caráter homogêneo e onde, as dissidências acabavam ocorrendo como 

resultados das disputas políticas internas. Nessa divisão, havia um grupo que 

preconizava um envolvimento maior no que concerne à questão política, contrariamente 

ao que postulavam ao Exército, um afastamento cada vez maior baseados em conceitos 

como a neutralidade perante aos problemas da nação. Essa corrente defendia que o 

exército basicamente deveria atuar no arcabouço das suas especificidades, mantendo, 

sobretudo, uma abstenção política. 

A chamada política das salvações, movimento gestado e organizado no primeiro 

quartel do século XX, tinha como grande objetivo libertar o país do atraso dos seus 

patriarcas e do jugo das oligarquias. Oligarquia esta baseada no clientelismo e na 

submissão dos Estados à influência e ao poder absoluto dos seus “coronéis”. Aqueles 

que eram contrários à manutenção desse sistema, perceberam que a única maneira de ir 

de encontro às suas bases ideológicas, era trabalhar na perspectiva de enfraquecimento 

dessa lógica governista onde o continuísmo e o poder ilimitado, configuravam como as 

principais características das administrações públicas.62 

O bombardeio de Salvador, o levante do Juazeiro e a luta pela posse de terras na 

Bahia (Canudos) e no Sul do Brasil (Contestado) retrataram bem a singularidade desse 

período. Combates onde o caráter político aliado ao misticismo religioso dos seus 

líderes espirituais uniu-se em torno de uma liberdade que, antes de tudo, estava calcada 

por um sentimento que, mesmo de maneira obscura, era visto como sinônimo de 

crescimento e de transformação em busca da sua liberdade e da sua autonomia. 

No plano internacional, a nossa situação financeira se agravava com o bloqueio 

da Alemanha e da Áustria pela armada Britânica baixando o preço do café e diminuindo 

consideravelmente as nossas exportações. O café era há época o nosso principal 
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 Era a chamada política do conchavo baseada numa explícita troca de interesses partidários. Enquanto os 
grandes proprietários de terra apoiavam majoritariamente o projeto republicano nas eleições visando a 
manutenção do regime, estes recebiam como retribuição, a anuência para continuidade dos seus 
desmandos em suas regiões promovendo o medo e ao mesmo tempo a desordem social em seus estados. 
Esse expediente atuou em todo o período correspondente à Primeira República no Brasil. 
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produto, ou seja, ele respondia por mais de 70% da nossa economia interna e era 

comercializado nos grandes centros da Europa. O déficit na sua produção era 

impensável, já que ainda vivíamos sob o ranço da monocultura latifundiária e não 

tínhamos outra fonte de renda.  

Mais à frente passamos por um influxo econômico e o país começou a respirar 

um pouco mais aliviado em 1916, quando o Marechal Hermes da Fonseca promoveu 

um aumento na produção industrial provocando uma espécie de refreamento da crise, 

mas que, mesmo assim acabou desembocando no aumento do custo de vida da 

população que reagiu quase que instintivamente tendo nas revoltas populares, o foco 

maior das tensões sociais, que eclodiram em boa parte do país no período. 

Em meio a essa crise de paradigmas, o Brasil até então à distância passou a viver 

os reflexos da Primeira Guerra Mundial. O retorno à política do café com leite 

reestabelecida com o governo Venceslau Brás, em nenhum momento foi um sinal de 

estabilidade econômica e, muito menos política.  

 
 
É esta política a responsável pela aglutinação, no plano nacional, das forças 
representadas pelo coronelismo, e sem a qual dificilmente seria evitada a 
“luta fratricida” no sistema. Solução arguta que daí por diante, até o término 
da Primeira República, transformou os governadores dos estados nos 
eleitores dos presidentes da República, escolhidos por convenções onde as 
cartas estavam marcadas (NAGLE, 2001, p. 11).63 

 

 

Mas, era nítida a instabilidade da República, que mal tinha começado e, aos 

poucos já começava a agonizar. Os interesses individuais continuavam em ascensão 

perante aos interesses públicos, porém, as grandes cidades em que pese à crescente 

urbanização observada nos centros populacionais começavam a se organizar através das 

suas classes sociais. 

A cidade de São Paulo teve nas duas primeiras décadas do século XX, uma 

importância muito grande, pois passou a representar nesse período, o espaço político 

organizado para o surgimento de diversas associações trabalhistas com vistas a uma 

espécie de compatibilização entre os interesses de trabalhadores e patrões. Interesses 

que muitas das vezes se chocavam em que pese os objetivos antagônicos que iam desde 

                                                           
63 NAGLE, Jorge. Educação e sociedade na Primeira República. 2ª ed. Rio de Janeiro: DP&A, 2001. 
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a formação de uma mão de obra especializada, até a busca de uma melhor condição por 

parte dos funcionários no seu ambiente de trabalho.  

As condições negativas impostas por esse contexto social que se apresentava, 

acabou, em certa medida, servindo para aproximar indivíduos que tinham perspectivas 

de crescimento e apropriação de uma realidade em comum. As associações voluntárias, 

sobretudo, as esportivas passaram a serem inseridas como um elemento de afirmação 

dessa nova estrutura social. 

 
 
As associações, sociedades e clubes esportivos surgem por toda parte 
envolvendo os mais diferentes meios sociais. Mais significativamente essas 
agremiações logo se coligam [...] com o sentido de atuarem como entidade 
fomentadora, supervisora e coordenadora de toda a vida desportiva que 
começava a vicejar (SEVCENKO, 1992, p. 52).64 

 

 

Nesse pressuposto, sindicatos de empregados dos setores comerciais também 

passaram a ser criados com um objetivo primário construído em torno de uma 

representatividade política cunhada por um espírito de participação coletiva efetiva. 

Seja nas fábricas, nas indústrias, no comércio, a grande massa urbana começava a se 

organizar em suas fileiras onde o comprometimento maior passava obrigatoriamente 

pelo estabelecimento de um bem-estar social que se tornasse possível a todos os seus 

membros. O resultado disso é o declínio gradual das velhas e, já desgastadas estruturas 

de poder e dos seus velhos caudilhos.  

Os operários nas fábricas simbolizaram naquele presente momento, a figura do 

mito agitador produzido pelos intelectuais em seus livros e periódicos de jornais. 

Agitações estas que passaram, segundo os grandes industriais e empresários da época, a 

serem identificadas como tendências progressistas de cunho anarquista e socialista 

importadas da Europa sendo introduzidas no interior desses espaços.  

Segundo a concepção operária, o anarquismo e o socialismo eram ferramentas 

ideológicas segundo as quais, tinham o intuito de aglutinar forças e, sobretudo, 

transformar o cidadão comum num ser humano mais politizado apto a discutir os vários 

aspectos do cotidiano individual, mas também voltados para o fomento e a massificação 

                                                           
64 SEVCENKO, Nicolau. Orfeu extático na metrópole: São Paulo, sociedade e cultura nos frementes 
anos 20. São Paulo: Companhia das Letras, 1992. As associações voluntárias acabam surgindo e se 
efetivando no Brasil, na esteira dos vários acontecimentos que, em certa medida, são postos em 
funcionamento a serviço do projeto republicano.  
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das organizações coletivas que se aglomeravam em torno das singularidades e 

reivindicações que compunham o mundo do trabalho.   

Nesse clima de insatisfação, surgiram as primeiras greves sob a chancela do 

movimento operário, principalmente no estado de São Paulo onde as grandes indústrias 

começaram a aportar, já com a chegada dos primeiros imigrantes no início no século. O 

descontentamento refletia-se nos baixos salários, nas condições de trabalho penosas e 

insalubres, na altíssima carga horária e, na preocupação que já havia por parte dos 

grandes industriais, com um grande faturamento aliado à superprodução.  

O Estado através das forças policiais acabava rechaçando essas manifestações 

populares que, por vezes, terminava em pancadaria, com a morte de algum trabalhador 

como fruto da desordem que, se instalava preferencialmente nas periferias, indo 

posteriormente em direção aos grandes centros urbanos.  

Enfim, foi notório que a implantação da República no Brasil carregava em si, 

vários problemas atrelados ao conjunto das suas atribuições e que, o Estado como 

instituição maior, não tinha naquele momento o traquejo e a perspicácia na 

administração das tensões observadas nos problemas de ordem social que 

invariavelmente tinha que enfrentar. 

O novo formato de homem que começava a ser idealizado pela República, em 

nada se aproximava daquele que durante muito tempo ocupou o imaginário social 

daqueles que viveram no período monárquico. O início dessa crise institucional passou 

pela apropriação por parte desses homens das ideias contidas nos princípios de 

igualdade, liberdade e fraternidade retirados do exemplo da Revolução Francesa no final 

do século XVIII, e acolhidos mesmo que abstratamente numa poética discursiva, pelo 

novo regime que se apresentava.  

O Estado ainda era o mesmo, impregnado de um passado hierarquizado e 

patriarcalista muito recente e ainda presente nos seus quadros, que custava a assimilar e 

a admitir os pormenores dessa nova organização administrativa e social. 

A Europa vivia uma séria crise de instabilidade política e econômica indo de 

encontro diretamente a forma como se encontrava as estruturas do poder nas suas 

principais potências. O século XX se iniciava com a definição da formação dos últimos 

grandes estados nacionais do continente com Alemanha e Itália fundindo-se em 

territórios unificados respectivamente. Portugal posteriormente acabou optando também 
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em 1910, pelo regime republicano65,com a ascensão, logo depois na década de 1930, de 

Antônio Salazar ao poder com a implantação de um nacionalismo exacerbado. 

A Primeira Guerra Mundial acabou por situar a sociedade brasileira dentro de 

um novo quadro populacional com a chegada de pessoas dos mais diferentes cantos da 

Europa. Em virtude desse conflito internacional, o Brasil mostrou-se como um grande 

entreposto, sendo apresentado a um novo espectro de valores e costumes trazidos a 

reboque pela influência dos estrangeiros que aqui chegaram e, passaram a ocupar os 

nossos portos, expulsos de sua terra natal pelo terror da guerra que assolava o mundo, 

mas principalmente o continente europeu em proporções incalculáveis. A presença 

desses imigrantes, sem dúvida, trouxe um aspecto positivo à peculiaridade da nossa 

formação cultural. 

Na medida em que a guerra tornava-se um conflito cada vez mais acirrado e 

indefinido, italianos, alemães, poloneses, espanhóis e japoneses dentre outros chegavam 

aqui trazendo na bagagem, o sonho e a esperança de reconstituírem suas vidas num país 

que ainda carecia de autonomia nos seus diversos setores e observadamente, no seu 

plano político. De uma nação que, de fato, necessitava ainda caminhar com as suas 

próprias pernas. 

A imigração no Brasil iniciou-se também quase que conjuntamente, com o 

processo de reconstrução do país. Ao tentarem recomeçar as suas vidas nesse novo 

continente que se apresentava, estes povos pelo expediente de incorporação das suas 

técnicas de trabalho e produção, pela implantação das várias profissões que se 

estabeleceram aqui quando da sua chegada como pedreiros, alfaiates, barbeiros, 

fotógrafos, engenheiros, além de empresários e trabalhadores do ramo da indústria, que 

foi um segmento que cresceu vertiginosamente com a chegada dessa mão de obra 

qualificada, acabaram por fornecer uma contribuição que se tornou decisiva no 

fortalecimento da República ao mesmo tempo em que auxiliou no sepultamento da 

Monarquia e de seus partidários. 

O expansionismo dessa ocupação terminaria por revelar o grande 

empreendedorismo que se consolidou com a presença desses imigrantes no país, posto 

que, o seu nível de participação foi adiante da perspectiva que o trabalho 

proporcionaria, atingindo traços essenciais que, posteriormente tornaram-se evidentes 
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 Portugal foi um dos últimos grandes centros da Europa a aderir ao regime republicano. A resistência 
por lá, se deu de forma muito mais acentuada por conta tradição política fortemente impregnada pela 
Monarquia centralizada na figura do Rei, apesar da instabilidade política, o jugo aos ingleses e, sobretudo, 
o declínio do poder da igreja.  
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na nossa cultura e que serviram em algumas regiões e, em outras menos, como padrões 

orientadores da nossa identidade.  

Chegamos a detectar exemplos de colônias agrícolas inteiras no Sul do país e no 

interior do estado de São Paulo, criadas pelos imigrantes que aqui desembarcaram no 

século XX e que, mais tarde transformaram-se em vilas e, muitas delas, chegando à 

condição de cidades em sua grande maioria. 

 

 
Desde o começo do século, as periódicas crises na economia cafeeira, aliadas 
ao descontentamento dos imigrantes em relação às condições de vida nas 
fazendas, geraram fluxos migratórios para as cidades, que o comércio e a 
indústria faziam crescer (REVISTA NOSSO SÉCULO, v.1, 1980-1985, 
p.76). 

 

 

Voltando à questão da Primeira Guerra Mundial, a relação bélica do Brasil com 

esse conflito foi, de certa forma, muito aquém das expectativas dando-se de maneira 

pouco efetiva, na medida em que uma participação mais estreita se daria apenas ao seu 

final em 1918 quando enfim, o governo brasileiro manifestou-se abertamente em 

solidariedade aos aliados da coalizão como França, Inglaterra e Rússia ao tomar as 

primeiras medidas, como o envio de dois cruzadores, quatro destroieres, um cruzador 

auxiliar e um rebocador de alto mar entregues à batuta do comandante Pedro de Frontin.  

Três meses após a chegada do Brasil à frente de combate em Novembro desse 

mesmo ano, foi declarado o armistício, com o fim da guerra pelas nações envolvidas 

nessa disputa. Encerrava-se ali o confronto que deixaria marcas indeléveis e, serviria 

como exemplo de referência quase que unanimemente de maneira negativa em todas as 

nações do mundo durante o desenrolar do século XX. As marcas desse conflito ainda 

perdurariam por muito tempo. O tempo mostraria que a lição não tinha sido aprendida e, 

um novo conflito surgiria pouco tempo depois com proporções ainda mais assustadoras. 

O começo desse século, não foi notadamente, apenas marcado por um conjunto 

de perturbações sociais, políticas e econômicas. Tivemos nele também, mas 

precisamente na década de 1910, o pontapé inicial das nossas primeiras revoluções 

sociais no seu quesito comportamentalista. Houve uma clara ascensão e mudança 

visivelmente sentida no que concerne à aparição da mulher, e os seus primeiros passos 

em busca de um possível reconhecimento no âmbito da sociedade.  
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A mulher aos poucos começava a ter acesso a alguns espaços até então 

inimagináveis como a escola, os centros de lazer, as artes plásticas, as artes cênicas e, 

principalmente, ao mercado de trabalho66. A sua posição de sexo frágil, por vezes 

desprovida na visão dos homens, de qualquer capacidade intelectual e física que não se 

restringisse aos afazeres domésticos, foi mudando como consequência do que já se 

presenciara na Europa ainda no século passado com a mulher operária. Era mais uma 

barreira sendo quebrada aliada ao misto de ceticismo e perplexidade por parte do 

universo masculino. 

A moda habitual em Paris acompanhada da influência do seu vestuário deu-se 

por uma abrupta transformação no seu figurino dando uma nova perspectiva à sua 

composição estética.  As formas até então encobertas pelos longos vestidos deram lugar 

a traços finos e a apresentação de uma nova silhueta. O resultado dessa afirmação 

terminou culminando por transformar o papel da mulher no Brasil, dando a ela uma 

posição de destaque num campo até então, estritamente dominado pelos homens.  

O reflexo dessa mudança fez com que surgissem mulheres em todas as esferas, 

desde as profissões liberais como professoras, médicas, advogadas até as atividades de 

caráter informal como escritoras, pintoras, atrizes, repórteres e etc. Como grandes 

referências da época, temos em 1928, Maria José de Castro Rabelo Mendes como a 

primeira diplomata aprovada num concurso público. Anita Malfatti na pintura, Cecília 

Meireles na poesia, Teresina Carini como destacada ativista política, dentre outras que 

obtiveram grande sucesso em suas áreas de atuação. 

 

 

Realizando-se uma análise das notícias do Jornal do Brasil, já é possível, 
assim, identificar a relevante presença feminina nas atividades realizadas 
pelos clubes recreativos. Tais mulheres são apresentadas ora como um 
elemento a mais para abrilhantar os salões de baile, ora como sujeitos ativos 
das atividades realizadas. Elas cantam, dançam e tocam instrumentos, 
chegando mesmo a ocupar cargos na diretoria quase sempre reservados aos 
homens – como secretárias, tesoureiras e até mesmo presidentes de tais 
associações (NASCIMENTO, 2010, p. 6)67 
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 As associações voluntárias, aos poucos começaram a aceitar à presença das mulheres nos seus quadros 
formativos, com estas começando a participarem com algum destaque no rol das suas atividades internas. 
Os clubes sociais, por sinal foram os pioneiros quando permitiram que elas acompanhassem seus maridos 
e passassem a fazer parte da rotina dessas agremiações.  
67 NASCIMENTO, Aline Carneiro do. Por dentro dos salões: os trabalhadores e o associativismo 
dançante no Rio de Janeiro (1889-1917). Relatório de atividades. Maio de 2010 – Julho de 2011. Rio de 
Janeiro: Editora da PUC, 2011. 
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As associações voluntárias nesse contexto terminaram por dar uma grande 

contribuição à mulher, visto que, passou a ser mais um espaço de confraternização e ao 

mesmo tempo reafirmação de uma maior visibilidade social. As reuniões promovidas 

por essas instituições como os já reiterados chás dançantes, o entretenimento dos 

cassinos, as recepções de gala, as atividades esportivas, os bailes de carnaval, as matinês 

e etc. tiveram na presença da mulher ao acompanharem seus maridos, um elemento de 

beleza que passou a ser visto como comum na sociedade brasileira e, em especial no 

nosso caso, na sociedade sergipana. 

 
 

As associações não constituíam uma ordem natural à qual o indivíduo se 
incorporava a partir do seu nascimento. Nelas, se incorporavam os padrões da 
vida social, da constituição da pátria, do governo, dos direitos e privilégios 
que cada um desfrutava como indivíduo e cidadão. Essas associações eram 
veículos típicos de ascensão social (NASCIMENTO, 2008, p. 212).68 

 

 

Como acenado ainda na introdução, a República se ofereceu também à 

implantação de uma nova cultura no universo masculino. O misto envolvido entre a 

Belle Époque romântica francesa e o mercantilismo racionalista norte-americano 

voltado a aspectos como a competitividade e o individualismo deram o tom das 

pretensões da imagem de um país que começava a querer mudar. Vivíamos um 

momento de transição entre o arcaico e a modernidade. 

O crescimento urbano acelerado como protagonista de uma insurgente cena 

social que se deparava com a apresentação do cinema americano e seus protótipos de 

homem perfeito, as peças de teatro importadas com as adaptações de Shakespeare e 

Molière, as revistas vendendo sonhos que qualquer um poderia comprar, a publicidade 

nos habituando a um padrão de cultura fadado invariavelmente ao sucesso, nos dava a 

sensação de que absolutamente tudo era possível. A sensação era a de que o país, 

finalmente entraria nos eixos. 

 

 
Seguramente, no Brasil, como em boa parte do mundo ocidental, a França 
alimentou utopias políticas e projetos de modernidade. No Brasil, ela já vinha 
servindo de referência desde as últimas décadas dos setecentos; dos brados de 
liberdade à sofisticação da belle époque, da moda à organização disciplinar 
do ensino; é com Paris que a intelectualidade brasileira e os socialmente 
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emergentes aprendiam a adquirir lustro e tornar menos enfadonhos os seus 
dias provincianos (WARDE, p. 38, 2000)69 

 

 

Com este contexto em vista, surgiu num determinando momento acirrando a 

disputa, a figura do sportsman70 americano representando a imagem de um novo padrão 

masculino, de um homem bem sucedido, porém, de estilo e indumentária despojados, 

atrevido nos seus gestos, descontraído nas suas atitudes e sendo considerado como 

sinônimo de subversão aos costumes da época. O surgimento desse tipo entrou em rota 

de colisão, ao já conhecido dandy71 francês, impecável na sua elegância, nos gestos 

delicados, no comportamento refinado, na apreciação de obras de arte, literatura e 

música clássica. Era esse o perfil que, se enquadrava no cenário e na proposta das 

associações voluntárias.  

Há entre esses dois perfis, uma clara objeção que se consagrou notadamente pelo 

uso e pelo caráter de aproximação que ambos empreenderam em relação à sociedade. 

Enquanto um grupo pregava a manutenção de um status quo72 perante o afastamento do 

restante das camadas sociais em que acreditavam que se distinguiam, o outro grupo 

usava justamente o espaço público, como símbolo de superioridade e ostentação de suas 

conquistas ao tentar associar o seu modo de vida a um modelo que se figurava, como 

em plena ascensão social.  

 

O fato de uma dada classe em uma fase ou outra do desenvolvimento social 
formar o centro de um processo e, desta forma, fornecer modelos para outras 
classes, e de que estes sejam aceitos e difundidos por elas, já pressupõe uma 
situação social e uma estrutura especial de sociedade como um todo, em 
virtude da qual a um círculo é cometida a função de criar modelos e ao outro, 
as de difundi-los e assimila-los (ELIAS, 1994, p.124).73  
 

 
Não eram somente as mulheres que se destacavam no cenário republicano. 

Brilharam diversos astros no lado masculino como Artur Friedenreich 
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 Ibidem. 
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 Tratava-se de um modelo de definição importado dos Estados Unidos e que, despertou o interesse e a 
curiosidade dos homens no início da República no Brasil, pelo estilo de vida livre, pelo sucesso na vida 
profissional, pelo vestuário e, sobretudo, pela redefinição dos valores e dos costumes vividos à época. 
71

 Em oposição de estilo ao Sportsman norte-americano, o dandy de origem francesa, era o homem de 
gestos finos, de fácil trato, possuidor de uma vasta cultura e admirador de obras artes. Figura fácil em 
exposições, cafés culturais, concertos de música clássica e salas de teatro. 
72

 Expressão utilizada no trabalho, como alusão ao estado atual das coisas ou à maneira como elas se 
encontram. 
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 Ibidem. 
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 No Futebol como o famoso player74 da época, Borges de Medeiros na política, 

João do Rio como o grande cronista da modernidade republicana, José Carlos de Brito e 

Cunha como o primeiro caricaturista, Alexandre Siciliano, como o grande homem do 

ramo das indústrias metalúrgicas do país, sem esquecer obviamente das presenças 

importantes de Lima Barreto e Euclides Barreto no ramo literário, mesmo caminhando 

no campo das ideias em lados opostos, mas ambos tecendo críticas contundentes ao que 

chamavam de uma quimera chamada República.  

Todos eles indistintamente, como grandes exemplos no pioneirismo de suas 

carreiras, mesmo em alguns casos de maneira muito severa e crítica, serviram como 

fonte de referência e prosperidade ao aparato ideológico plantado pela República. O 

ideal de massificação e aceitação do regime passava também pelo crivo dessas boas 

manifestações.  

A República necessitava em seu arcabouço ideológico, desse tipo de aprovação 

social. O sucesso desses homens trazia carregado em suas trajetórias pessoais, a 

esperança e o sonho de que essa perspectiva pudesse ser ampliada à vida do homem 

comum, à vida daquele que almejava ser capturado a um patamar de ascensão social.  

O ideal republicano circulava pela concretização e pela afirmação dessa espécie 

de axioma, ou seja, transformar a esterilidade e a indolência que sempre pautou, em 

grande medida, a vida do brasileiro comum sob os olhar daqueles que defendiam essa 

alternativa, num misto de capacidade física e intelectual proporcionada pelos princípios 

que sustentavam a estabilidade do discurso moralizador desse projeto chamado 

República.75  

Doenças como a malária, a febre amarela, o impaludismo e a gripe espanhola 

dizimaram milhares de pessoas, vítimas da insalubridade exposta pelas péssimas 

condições de moradia a que estavam sujeitas, uma boa parte da população moradora 

deslocada para os morros e para os primeiros conjuntos habitacionais erguidos nas 

grandes cidades brasileiras, porém sem as menores condições de saneamento básico, 

esgoto e vigilância sanitária.  
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 Expressões como estas eram muito comuns à época. O significado segundo a Revista Novo Século 
(1985) significava toda e qualquer categoria de atleta ou praticante de alguma modalidade esportiva. O 
termo em inglês dava um tom de sofisticação e beleza ao contexto social. 
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 Médicos como o sanitarista Osvaldo Cruz foram os primeiros a demonstrar através de suas pesquisas 
científicas, um grau acentuado de preocupação, com a formação do povo brasileiro, agora sob o mote da 
República. A figura desse indivíduo no ponto de vista da sua estrutura orgânica e intelectual estava aquém 
das expectativas e pretensões objetivadas pela República 
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Esse novo homem planejado pela República, baseava-se no modelo 

arregimentado pelo Estado burguês europeu, em especial o modelo francês e o 

eugenismo76 alemão livre de moléstias e enfermidades, mas acima de tudo, construído 

sob a perspectiva e a ótica de uma integralidade que transitasse num prospecto de 

capacidade física, mental e intelectual. Esse tipo de codificação passava pela sua 

adaptação a uma nova ordem social vigente que estava se desenhando e se 

estabelecendo rapidamente ao redor do mundo, sob as rédeas do pensamento positivista.  

 
 

Para manter a sua hegemonia, a burguesia necessita, então, investir na 
construção de um homem novo, um homem que possa suportar uma nova 
ordem política, econômica e social, um novo modo de reproduzir a vida sob 
novas bases. A construção desse homem novo, portanto, será integral, ele 
“cuidará” igualmente dos aspectos mentais, intelectuais, culturais e físicos 
(SOARES, 2007, p.5).77 

 

 

Sob o olhar dessas duas influências, ou seja, a ascensão da mulher e a concepção 

de um novo formato de homem, as principais cidades da República como Rio de Janeiro 

e São Paulo e, posteriormente as outras regiões do país apresentaram-se a seus 

habitantes com o intuito e a necessidade de atender às suas diferentes ambições. Todos à 

procura por um espaço que os identificasse e que fosse comum às suas expectativas de 

afirmação e inserção num meio social, que se mostrava ainda indefinidamente incerto 

nas suas reais pretensões. 

Nessa espécie de “sociedade aberta” em que, se havia a nítida presunção de que 

vivíamos num estágio cercado de oportunidade para todos, desde as várias opções de 

trabalho até a ociosidade preenchida pelas horas de lazer, dava-se a impressão de que as 

diferenças sociais denunciadas, cada vez mais se mostravam apenas no imaginário 

utópico dos cronistas do cotidiano. Foi-se provado mais adiante, que não era bem assim 

que as coisas funcionariam. 

E essas influências acabaram nos habituando a optar por novos interesses e 

costumes. O esporte passou a ser um deles. Esporte que passou a ser diagnosticado 

como sinônimo de saúde, vigor físico, virilidade, mas também de procura por outros 
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 Derivado do termo eugenia criado por Francis Galton (1822-1911), significando “bem nascido”. Galton 
definiu a eugenia como estudo dos agentes sob o controle social que podem melhorar ou empobrecer as 
qualidades raciais das futuras gerações seja física ou mentalmente. 
77 SOARES, Carmen Lúcia. Educação Física: raízes europeias e Brasil. 4ª ed. – Campinas, SP: Autores 
Associados, 2007. – (Coleção educação contemporânea). 
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ares com a introdução em seus espaços públicos de diferentes atividades esportivas 

como as corridas ao ar livre, o remo, o futebol, a natação, o turfe e as apresentações 

fluviais e aéreas por parte de aviadores que desafiavam a lei da gravidade com seus 

monomotores.  

Essas atividades passaram a compor a partir deste momento, o novo cenário 

destas metrópoles em vias de formação e desenvolvimento, mas que também refletiu de 

alguma forma, na maneira como ocupávamos um ambiente ainda estigmatizado por 

barreiras sociais que ainda não haviam sido totalmente rompidas.  

No entanto, mais as praias e os campos como locais abertos e, menos os clubes 

sociais e as associações esportivas como locais fechados começaram rapidamente a se 

transformarem em espaços familiares propícios à formação de aglomerações urbanas em 

sua totalidade e, sob a chancela e o controle de alguma modalidade esportiva que 

proporcionasse, sobretudo, lazer e diversão tanto ao grupo dos que praticavam quanto 

àqueles que assumiam a função de simples espectadores do espetáculo. O Rio de Janeiro 

ficaria conhecido, como a cidade do mar, do futebol e do carnaval. 

 

 
Sob o signo dessas três divindades, o homem comum organizava seu lazer. 
Ipanema ainda era zona rural e Copacabana, uma praia deserta com algumas 
poucas residências. Ia-se aos banhos de mar por recomendação médica. O 
amanhecer era a hora apropriada; era preciso evitar o sol e para isso as moças 
envolviam-se em roupões de banho, depois de molharam-se nas franjas do 
mar. Botafogo e Praia da Saudade eram as mais procuradas. Mas, se o mar 
atraía principalmente as elites e as classes médias, o futebol já começava a 
despontar como o grande lazer das massas (REVISTA NOSSO SÉCULO, 
v.2, 1980-1985, p. 36). 

 

 

Aliás, o carnaval sempre figurou como um capitulo à parte nas grandes festas 

promovidas pela Associação Atlética de Sergipe. Como uma alternativa àqueles sócios 

que queriam curtir a folia de momo, num ambiente privado em oposição a folia das 

ruas, ela foi durante todo o período analisado juntamente com outras agremiações, - 

trataremos disso mais adiante - o grande centro de convergência da elite aracajuana 

como atestam as publicações dos periódicos da época. Era o ponto alto da nossa 

irreverência. 
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Na mais louvável das iniciativas, as diretorias das elegantes sociedades 
Recreio Club e Associação Atlética de Sergipe deliberam levar a efeito 
conjuntamente, os tradicionais bailes carnavalescos. 
Está definitivamente assentado, por isso que podemos declarar, que os bailes 
serão dados, no domingo, na Associação, e na terça-feira na sede do Recreio, 
e os associados de ambos os clubes participarão, com iguaes direitos, das 
duas festas. Assim é que, o recibo nº 1 de cada clube dará ingresso aos dois 
bailes (FOLHA DA MANHÃ, 26/01/1940)  

 

 

No ramo da cultura, há notadamente o aparecimento de uma cena literária muito 

forte e representativa do contexto em análise. Literatura que tinha como missão primária 

e, além de tudo, carregada por uma verve crítica e ao mesmo tempo denunciadora de 

seus principais intelectuais, traçar um quadro aproximado das reais intenções da 

República, em que pese os aspectos singulares das suas necessidades.  

A leitura arguta, objetiva e perspicaz desse cotidiano por homens da monta de 

Olavo Bilac, José Veríssimo, Lima Barreto, Graça Aranha, Afrânio Peixoto, Monteiro 

Lobato, João do Rio, Manuel Bonfim, dentre outros, com suas crônicas e romances 

lançaram a pedra fundamental por uma definição e entendimento acerca do tipo de 

homem brasileiro a ser identificado e observado naquele período.  

A percepção e a análise das nossas estruturas sociais, fundamentada pela 

linguística apropriada dos nossos autores em suas áreas específicas, acabaram por nos 

dar uma fundamentação teórica, que aliada a diversas formas do conhecimento 

permitiu-nos a criação de uma vertente estética baseada num olhar e releitura 

diferenciados da realidade em que estes homens estavam inseridos. Havia aqueles que 

exaltavam as mudanças, mas havia os que expunham de forma crítica, as nossas 

debilidades e feridas sociais. 

A criação da Escola Nacional de Belas Artes iniciava uma nova era no cerne da 

cultura brasileira no que confere principalmente ao surgimento de artistas na pintura e 

na escultura. Ainda que, sob a influência e o dogmatismo da escola francesa que 

ancorou aqui, ainda no começo do século XIX com a chamada Missão Francesa 

chefiada por Joachim Le Breton em 1816, mesmo que não tenha ocorrido êxito na 

consecução dos objetivos estipulados no início, aos poucos a arte brasileira foi 

ganhando uma marca nacional e um padrão de identificação própria. Pedro Alexandrino 

foi o nosso maior representante da época traçando em suas telas, um trabalho voltado na 

pintura, para a exposição do realismo e de naturezas mortas. 
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Esse novo movimento de afirmação e, ao mesmo tempo de confrontação da 

cultura brasileira entre si, culminou com a criação da Semana de Arte Moderna em 

1922. Houve uma espécie de ruptura da nossa intelectualidade, que sob o espelho de 

manifestações estéticas europeias experimentadas e vivenciadas à época, caminhou na 

contramão de um certo tradicionalismo burguês que enxergava a arte como sinônimo de 

reprodução e não, como sinônimo de subversão e da inversão de determinados valores 

morais.  

O moderno nesse sentido, era visto como algo avassalador, como algo que 

romperia as estruturas arcaicas do velho regime social que ainda nos era imposto e que, 

ainda, insistia em nos atormentar. Não conseguíamos retirar de forma definitiva os dois 

pés do passado. E arte funcionaria com uma espécie de agência interlocutora dessa 

provocação estética, desse desafio às avessas as entidades e ao sistema político como 

um todo.  

O grande objetivo da Semana de Arte Moderna78 era chocar através dos 

trabalhos que representavam no seu interior, a apresentação de uma arte inovadora, mas 

também colocar a burguesia e a sociedade num patamar de reflexão. A saída de uma 

determinada posição cômoda era a única maneira que esses modernistas encontraram ao 

“agredirem” sob o impacto visual de suas obras de arte, uma burguesia que se 

preocupava única e exclusivamente com a administração dos seus lucros. Como já fora 

afirmado, a sombra da Monarquia era um fantasma ainda muito presente no nosso 

imaginário social. 

Durante os dias 13, 15 e 17 de fevereiro de 1922, Anita Malfatti e Di Cavalcanti 

na pintura, Manuel Bandeira na poesia, Oswald de Andrade, Mário de Andrade e 

Menotti Del Picchia na literatura, Heitor Villa-Lobos na música e Vítor Brecheret na 

escultura foram os grandes responsáveis pela apresentação ao Brasil a um tipo de arte 

em que a preocupação construída em torno de um olhar voltado para a subjetividade 

sobrepunha-se a delimitação de um cenário estético pré-fabricado.  

 Eu diria que, mesmo confusamente apresentados e conceitualmente mal 

definidos, os objetivos que pautaram a proposta inicial desse grupo, que era a de 

apresentar uma arte sob o ponto de vista de um novo aspecto e de uma nova concepção 
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 A arte sob qualquer forma de exposição (pintura, poesia, escultura, literatura, etc.) representaria 
naquele momento, o incômodo social vivido no cotidiano daqueles artistas. O recado era, sobretudo, 
enviado a uma grande parte da sociedade que vivia ainda das lembranças de um passado “glorioso”, mas 
unilateral. Ao chocar os puritanos, a mensagem procurava reafirmar que o mundo estava mudando e que 
era preciso enxerga-lo por outras lentes e interpretá-lo por outros caminhos. 
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estética tiveram notadamente, uma certa penetração e por que não, um êxito 

considerável na apresentação e na repercussão dos seus trabalhos, principalmente na 

sociedade paulistana que vivia à época, quase que intensamente, à sombra de uma 

estigmatização calcada por uma atmosfera baseada em princípios europeus de vida e de 

comportamento.  

A revolução tenentista de julho 1922, quase que simultaneamente ao espetáculo 

de renovação da cultura promovido pela Semana de Arte Moderna instaurou uma crise 

política sem precedentes. O resultado desta insubordinação alcançou um nível de 

repercussão social inimaginável conduzindo o país a um sério momento de instabilidade 

política e financeira. Sob os holofotes dessa instabilidade, as revoluções eclodiram em 

diversos estados do país como Mato Grosso, Sergipe (13 de Julho), Amazonas, Rio 

Grande Sul e São Paulo tendo nos quartéis o foco central dessas rebeliões.  

Há um questionamento moral e ético acerca das representações de poder que 

operaram no regime republicano. O movimento tenentista foi controlado pelo Estado e 

seus aliados, e até por países vizinhos como o Uruguai, mas as consequências dessa 

insurreição, jamais restabeleceriam à normalidade provocada pela desordem social que 

já havia sido implantada. A República velha agonizava e corroía nos seus principais 

pilares fruto do acordo costurado entre mineiros e paulistas, onde as desavenças e as 

animosidades internas provocadas pela ânsia do poder foram o início de todo o processo 

de desarticulação desse sistema político. 

Lemas como justiça e liberdade voltaram à tona e a serem postos em discussão. 

A República se deparava neste momento perante um ponto de intersecção e com a sua 

legitimidade sob suspeita. O pacto nupcial – de desconfiança entre ambos os lados - 

entre Estado e sociedade foi definitivamente quebrado. Saques a lojas, depredações 

públicas, cidades bombardeadas passaram a dar o tom dos acontecimentos. Havia a 

possibilidade do consenso ou a opção pela dissolução do sistema político que há duras 

penas, ainda conseguiu se manter intacto com a gestão de Washington Luís até a o golpe 

militar operado em novembro de 1930.  

A Era Vargas inicia-se como mais um resultado de uma nova crise política. A 

Revolução de 1930 põe um ponto final no malfadado acordo entre mineiros e paulistas 

na administração da nação estabelecendo de forma enfática, o encerramento da chamada 

República Velha, porém as mesmas idiossincrasias permaneciam agora sob a batuta do 

nosso mais novo representante popular, o presidente Getúlio Dornelles Vargas. 
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 O país abriu as portas definitivamente à indústria despontando fábricas e 

chaminés nas mais diversas regiões do país. Era a nossa rendição e ao mesmo tempo 

introdução ao mundo capitalista, já que o café havia algum tempo, desde o crack da 

Bolsa de Nova York79 em 1929, já não mais atendia as nossas expectativas e aspirações 

e naufragava no colapso provocado pela crise no setor econômico.  

Matérias primas como o ferro na concepção de indústrias de mecânica, 

metalurgia, siderurgia e fundição, como o algodão na implantação de indústrias têxteis, 

vestuários, lojas de departamento juntamente com a de máquinas e implementos 

agrícolas devolveram ao país, uma marca exportadora que começou a despontar no final 

do século XIX e que, foi perdida pela crise na cafeicultura.    

Fruto de uma cultura história baseada sempre na monocultura aliada a um 

sistema latifundiário em permanente desequilíbrio financeiro e social, a indústria trouxe 

ao país, a possibilidade de crescimento e desenvolvimento sustentável inovando no seu 

conceito acerca de uma melhor produção nos seus mais diversos setores. O resultado 

dessa mudança transformou São Paulo no maior parque industrial do país seguido pelos 

estados do Distrito Federal, Rio Grande do Sul, Estado do Rio (antigo Estado da 

Guanabara) e Minas Gerais. 

A rua, no seu itinerário mais concreto passou por uma remodelação com vistas 

às características que agora se sobrepunham no seu aspecto mais urbano. O que era 

ponto de passagem de transeuntes transformou-se repentinamente em ponto de 

congraçamento. A estrutura arquitetônica dos seus novos traços aderiu a uma espécie de 

modernismo estético num misto da industrial Detroit e suas fábricas de automóveis à 

Paris dos anos de 1930 e seus belos jardins suspensos.  

Contudo, essa nova cultura visual do concreto dessa selva de pedra que agora 

nesse momento se apresentou, passou a ditar em todos os sentidos, os nossos hábitos, 

costumes e comportamentos. A rua passou a se encarregar pela criação de um tipo 

homogêneo de indivíduo que aos poucos foi se tornando peculiar dentro do cotidiano 

das grandes cidades. Ao mesmo tempo em que esta rua transformou-se no centro das 

grandes oportunidades e da concretização de sonhos, a dureza do seu ritmo vertiginoso 

acabou afastando cada vez mais aqueles (a massa de famintos), para quem o seu novo 

propósito e sentido não foram elaborados.  
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 Crise no sistema financeiro norte-americano, que deu início a uma grande depressão de repercussão 
mundial reduzindo a importação de vários produtos e baixando o ritmo das produções agrícola e 
industrial. As consequências desse colapso foram o excesso de mercadorias e o baixo poder aquisitivo dos 
consumidores. 
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Os projetos urbanos na cidade do Rio de Janeiro, como a criação das grandes e 

largas avenidas como símbolos de pujança, as vias de fácil acesso e mobilidade ao 

centro da cidade, as ligações por túneis subterrâneos como resultado da derrubada dos 

primeiros morros aos bairros da zona Sul até então afastados e a construção dos grandes 

casarões de estilo e linhagem europeia, se delinearam na medida em que foram sendo 

destruídos os antigos cortiços que ali existiam expulsando os seus moradores que 

partiram em busca do óbvio. Neste caso, em especial, o óbvio sendo representado pela 

fuga para as regiões mais periféricas. O texto abaixo se mostra claro quando nos diz: 

 

 
Não mais as avenidas estreitas e sinuosas; uma boa avenida tem que ser, ao 
menos, “comprida, larga e reta”. O traçado da cidade se modifica. E mais, há 
de ter prédios bem construídos elegantes e suntuosos, pois casas tortas e feias 
em ruas largas são como vilões na corte; todos os defeitos se exageram 
(LUCENA, 2000, p. 27).80 

 

 

Revoltas como a da Vacina e a derrubada do Morro do Castelo também na 

cidade do Rio de Janeiro acabaram agravando ainda mais o clima de tensão social 

existente entre a classe dos trabalhadores e as camadas de maior poder aquisitivo. Esse 

afastamento produziria posteriormente, aquilo que deformaria por completo e de 

maneira definitiva, o complexo paisagístico da cidade. Com a criação dos conjuntos 

habitacionais e a proliferação das favelas nas décadas de 1930 e 1940, o contorno entre 

o mar e a montanha ficou cada vez mais distante. 

As gestões políticas consecutivas dos prefeitos Pereira Passos, Paulo de Frontin 

e Carlos Sampaio foram as que mais se tornaram conhecidas pelo processo de 

remodelação urbana da Capital Federal na primeira metade do século XX. Éramos 

movidos no desenho arquitetônico, pela necessidade e pelo desejo de nos tornarmos um 

tipo de Champs Elysees81 dos trópicos.   

São Paulo aos poucos também foi perdendo o seu aspecto interiorano. O seu 

lado provinciano até bem pouco tempo, característico do modo de vida dos seus 

habitantes, passou a dar lugar à construção de viadutos, pontes, passarelas e arrabaldes. 

                                                           
80 LUCENA, Ricardo de Figueiredo. O esporte na cidade: aspectos do esforço civilizador brasileiro. 
Campinas, SP. Editora Autores Associados, chancela editorial CBCE, 2001.- (Coleção educação física e 
esportes). 
 
81

 Famosa Avenida da cidade de Paris, com o Arco do Triunfo e o centro financeiro da cidade localizados 
ao fundo. 
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O alargamento das ruas se fez presente em quase todas as mudanças ocorridas na sua 

paisagem. No quesito residencial, os primeiros prédios já começavam a serem 

construídos mudando os principais contornos da cidade. 

O prefeito Barão de Duprat notabilizou-se como o grande responsável pelas 

primeiras mudanças no cenário arquitetônico da cidade. O aspecto romântico terminou 

por se enrijecer dando lugar a um certo grau de empobrecimento e deterioração das 

relações sociais. A categoria tempo passou a se tornar um agente precioso na medida em 

que aumentava o nível de industrialização da cidade. Essa variável atrelada ao processo 

de crescimento das cidades atingiu um patamar quase que de obsessão, no contexto da 

produção atrelada aos bens de consumo. O expediente do lazer em muitos casos foi 

substituído pelo expediente da dupla jornada de trabalho. 

Rio de Janeiro e São Paulo se autodenominavam, como as capitais da Bélle 

Époque brasileira, naquele período que ficou conhecido como “os anos dourados” da 

República. As cidades foram sendo plasmadas e invadidas pela presença de novos 

atores sociais ao passo do descontentamento de uma minoria que não enxergava nessa 

mudança, um contingente de novas oportunidades sociais. 

 A construção de bares, restaurantes, salões de festas, cinemas, teatros, prédios 

comerciais e residenciais, a especulação imobiliária, a destruição do meio ambiente e do 

espaço físico, tudo como resultado de uma corrida desenfreada em busca do tal 

progresso, acabaram estabelecendo estas cidades, de forma equivocada, como o centro 

do entretenimento e da ostentação daqueles que enxergavam nessas celebrações 

coletivas, uma oportunidade única no estreitamento dos laços sociais e ao mesmo 

tempo, no fortalecimento de determinados arranjos políticos imputados pelo regime. O 

país era conduzido à fórceps por um surto de modernidade que, sem as mínimas 

condições objetivas, lhes era imposto goela abaixo: 

 

 
A linha divisória central era nítida. De um lado, aqueles que celebravam e 
defendiam os poderosos do momento, tanto daqui quanto do exterior, em 
estreita aliança, reservando a eles o futuro do país. Do outro, uma minoria de 
consciências íntegras, animadas pela sensibilidade humana, pelo anseio de 
justiça e pela inteligência crítica, clamando corajosamente, embora em vão, 
por uma sociedade equilibrada, capaz de enfrentar os efeitos nefastos da 
escravidão, do colonialismo, da exploração predatória da natureza, tanto 
quanto de uma modernidade excludente, discriminatória, antidemocrática e 
concentradora de bens, riquezas e oportunidades (SEVCENKO, 2003, p. 
22)82 
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 Ibidem. 
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Nas outras regiões do país como no Sul, Nordeste, Norte e Centro-Oeste, o ritmo 

não era alucinante, mas as mudanças foram acontecendo de uma forma um pouco lenta, 

mas gradual. A referência maior era as duas grandes metrópoles já citadas ao ditar 

modas e comportamentos que se espraiavam rapidamente pelo restante do país. 

Reproduzir o que de mais inovador acontecia nesses grandes centros, era estar próximo 

de um padrão de vida que, de uma forma geral, nos representava como a identidade de 

um povo.  

Seja no Sul com a produção de erva mate, no Centro-Oeste com a produção de 

açúcar nas várias usinas por lá instaladas, no Norte que ainda, apesar dos problemas 

encontrados, ainda respirava sob os ares dos seringais e da produção da borracha e o 

Nordeste com os seus canaviais no litoral, a agropecuária na zona da mata e os seus 

primeiros passos na industrialização, o fato é que, todas essas regiões sem exceção 

sonhavam em trazer um pouco da chamada civilização europeia, para os seus territórios 

e para as suas micro sociedades. A porta de entrada para a concretização desse sonho 

era a Capital Federal que, à sombra do que de mais submisso se cristalizou diante da 

referência imposta por essa cultura, acabou contaminando toda a tradição de uma 

determinada construção social.   

Todas essas alternativas remetidas e veiculadas sem exceção, ao espaço público 

num curto espaço de tempo, terminaram por dar-nos a impressão de que vivíamos uma 

aceleração desenfreada de crescimento no nosso desenvolvimento e que, a modernidade 

enfim, teria se desdobrado num casamento perfeito com a República.  

Por fim, entendemos que as expectativas postuladas em torno da introdução do 

regime republicano acabaram não surtindo os efeitos desejados ou, pelo menos, com a 

rapidez com os quais foram idealizados. Criou-se um misto de desejo e esperança em 

torno desses ideais que, não foram concretizados de acordo com as intenções aos quais 

foram criados.  

As mudanças em todos os sentidos provavam que esse era o caminho inevitável 

na busca por um novo projeto de nação. Porém, não significou afirmar, que esse 

caminho não tenha sido tortuoso e repleto de anacronismos em suas diversas nuanças ao 

longo do percurso. 

A República teria alcançado uma resposta muito mais significativa num tipo de 

organização em que tivesse algumas das suas arestas sociais como a política, a 

economia, a cultura e um sistema de classes bem mais equilibrado. Naquele momento 

era tudo que, efetivamente não tínhamos e, talvez por isso, o nosso processo de 
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transição e adaptação a esse novo regime tenha sido tão doloroso e repleto de idas e 

vindas, por conta das inúmeras distorções que grassavam a vida dos cidadãos no seu 

sentido prático, em todos os setores da sociedade. 

 

3.2- SERGIPE E A INFLUÊNCIA DAS TENSÕES SOCIAIS PROVOCADAS 

PELA REPÚBLICA 

 

Sergipe, obviamente não passaria incólume aos acontecimentos provocados pela 

novidade da implantação da República. Num primeiro momento, a construção do nosso 

entendimento acerca do tema, caminhará pela maneira, como a sociedade sergipana do 

período em questão, reagiu ao movimento republicano, isto é, quais as causas e as 

consequências dessas mudanças que foram trazidas para o universo da nossa realidade e 

remetidas ao contexto das nossas práticas sociais.  

Os sintomas foram positivos em sua totalidade ou passamos pelas mesmas 

inconstâncias e complexidades - frente à distribuição do espaço público, as distorções 

sociais cada vez mais delimitadas e uma urbanização ainda desarticulada às reais 

condições da população em que pese o rol das suas necessidades primárias - percebidas 

nas outras regiões do país? Será esta, a resposta que procuraremos obter.  

É com base nessas observações e, nos seus possíveis desdobramentos, que 

esboçaremos uma análise apurada dos quadros funcionais da natureza estrutural da 

República em Sergipe. As trajetórias se confundem em suas especificidades, mas o fato 

é que, as mudanças ocorridas em menor ou maior proporção acabaram atingindo de 

forma definitiva o cenário das nossas cidades e do nosso estado de uma maneira geral. 

A ampliação desse olhar se estende a partir da observação e análise de uma 

determinada estrutura social, neste caso especificamente, a sociedade aracajuana da 

primeira metade do século XX que, sob o reflexo das mudanças ocorridas no país, 

procurava a passos largos reproduzir os anseios da nação em busca desses ideais de 

progresso e modernidade. Esses ideais estavam agregados, sobretudo, a um status de 

afirmação social que a perspectiva em torno dessa mudança assim os conduziria. 

Os anseios daqueles que enxergavam na República um instrumento não só de 

modernidade, mas também e, sobretudo no nosso caso, de mudança no quadro das 

velhas e sempre recorrentes, ideias políticas, não soou diferente aqui pelos lados de 

Sergipe, do contexto das aspirações e sonhos que possuía o restante da nação: 
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A República significou, num primeiro momento, a vitória das novas forças 
sócio-econômicas que se vinham afirmando no país a partir dos meados do 
século passado. À Burguesia, responsável pela expansão do café já em forma 
capitalista, e que, se expandia, como uma gigantesca onda verde, pelos 
altiplanos paulistas, somaram-se os setores da classe média urbana, 
ampliados pelo desenvolvimento de indústrias, bancos, transportes e 
comunicações (NUNES, 1984, p. 171)83 

 

 

 A expectativa que a desarticulação do controle social promovido pelas velhas 

oligarquias, a descentralização do poder político e do poder econômico nas mãos de 

alguns poucos caciques e a esperança animadora provocada pelos ventos do progresso, 

com o povo acreditando estar sendo alçado pela primeira vez na história à condição de 

agente transformador da nossa pequena, mas ruidosa engrenagem chamada sociedade 

sergipana do início do século XX, tornando-se o palco onde seriam travados os nossos 

grandes embates em busca de uma unidade que demarcasse e trouxesse um 

denominador comum às nossas principais questões foram os maiores desafios. A 

história nos mostrará que, em nenhum momento, essa empreitada se mostrou serena e 

tranquila em nenhum aspecto da sua caminhada. 

 
 
Neste sentido, em Sergipe, seus habitantes foram se adaptando aos diversos 
momentos institucionais e às tendências econômicas, assimilando as 
invenções científicas, construindo seus movimentos sociais, suas artes e 
plasmando sua identidade. Não obstante sua história ter sido marcada por 
vários períodos importantes foi na fase republicana que ocorreram as 
principais transformações na vida de seu povo (DANTAS, 2004, p. 11)84 

 
 

 Talvez a maior e mais notável característica da República, estivesse ancorada no 

poder de ebulição e transformação social que ela possuiu ao alterar o desenvolvimento e 

as características de uma determinada realidade. Este poder acabou por justificar-se na 

forma como ele dominou e, ao mesmo tempo já modificou a linearidade de uma 

estrutura social já pré-estabelecida por muitos anos. No nosso caso, uma nova estrutura 

                                                           
83 NUNES, Maria Thétis. História da Educação em Sergipe. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1984. Sergipe 
segundo a autora acabou por não responder de maneira esperada a onda republicana, pois éramos um 
estado ainda muito oligárquico e provinciano do que a média nacional onde o coronelismo imperava a céu 
aberto. A falta de referência em muitos setores políticos e sociais nos privou de uma maior reflexão 
quanto a validade desse sistema em nossa realidade. Acabamos sendo invadidos por essa pseudo-
novidade, onde não foram discutidas no plano interno, as vantagens e as desvantagens que a mudança em 
si nos proporcionaria.  
 
84 DANTAS, Ibarê. História de Sergipe: República (1889-2000). Rio de Janeiro: Tempo Brasileiro, 
2004. 
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ainda estava em processo embrionário. Era preciso alcançar um equilíbrio entre esses 

dois planos distintos de governo. 

Essa dominação não escolheu um aspecto pontual, visto que, atacou em todos os 

seus princípios norteadores, que foram desde os campos da política, da economia, da 

arquitetura, do êxodo demográfico, das classes sociais, da ciência, do esporte, do lazer, 

enfim, ela (República) passou a atuar indiscriminadamente num sistema de disposições 

que desaguaram diretamente na alteração do nosso cotidiano. 

Os principais centros de Sergipe, com os maiores contingentes populacionais 

considerados à época, como as cidades de Laranjeiras, Maruim, São Cristóvão, Propriá, 

entre outros, sofriam com graves problemas crônicos de infraestrutura e de 

insalubridade. Problemas que eram tão recorrentes que, a população já os aceitava de 

forma resoluta. O fato de a cidade de Aracaju estar localizada ao nível do mar tornava-

se uma agravante ainda maior, quando das chuvas torrenciais no período do inverno que 

provocavam o alagamento e as constantes enchentes também nessas cidades. A 

precariedade das condições básicas de funcionamento dos 66 municípios que 

compunham o estado de Sergipe no início da República foi à época um traço 

significativo que, durante muito tempo marcou de forma negativa, o conjunto da nossa 

população.  

 A nossa capital, ainda com os seus escassos 45 anos de vida, se apresentava ao 

século XX tentando se adaptar às peculiaridades trazidas pela modelo republicano, que 

via no aparato ideológico produzido pelo potencial de crescimento e urbanização das 

cidades, um espaço ideal para construção de sonhos e a concretização de oportunidades.  

Grande exemplo disso esteve no processo de esvaziamento da zona rural no 

estado, por volta das décadas de 1910 e 1920 provocado pelo mito da ascensão social 

empreendido pela República e que, nesse curto espaço de tempo, passou a repercutir em 

todos os cantos do estado. Com essa mudança repentina, a população da primeira cidade 

planejada anteriormente à República, chegou rapidamente a bater próximo à casa dos 50 

mil habitantes e o estado por consequência atingindo os seus quase 310 mil habitantes. 

O estado passou por um descontrole populacional entre as zonas urbana e rural. O 

impulso dessa mudança provocou a concepção de um novo olhar acerca da imagem que 

agora se produzia em torno desse novo cenário da cidade. 

Porém, havia alguns setores como o político, o social e o econômico num claro 

processo de reformulação e descompasso ante as necessidades impostas pela República 

e, outros ainda, como por exemplo, o industrial e o cultural que de maneira bastante 
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acanhada tentava dar os seus primeiros passos no acompanhamento do regime 

republicano. Nem a capital e, muito menos o estado eram providos de uma vida cultural 

agitada. Aliás, quase não havia registros nesse aspecto. Instituições como a Associação 

Atlética de Sergipe tiveram como foco central dos seus interesses, o preenchimento 

dessa lacuna ao proporcionar aos seus frequentadores através da diversão, o 

estreitamento das relações sociais.  

Sem esquecer-se das resoluções voltadas para a educação que, naquele 

momento, ainda era, um expediente muito distante da realidade das classes sociais 

sergipanas desafortunadas. As primeiras medidas direcionadas para a conformação de 

um sistema educacional apto ao atendimento e à formação integral dos nossos alunos 

foram introduzidas de forma muito escassa e, obviamente só atendendo aos interesses 

de um grupo muito específico e restrito. Os primeiros grupos escolares construídos no 

início do século XX, já sob as ordens da República tinham, como único e firme 

propósito atender aos filhos da elite. Não poderia ter sido diferente. 

Se as coisas já não andavam bem nesse sentido na capital federal e nas outras 

grandes metrópoles, em Sergipe o problema ainda soava mais grave por conta do 

crônico e, sempre determinante problema da falta de verba. Aliás, essa foi uma variável 

negativa que perseguiu o estado durante praticamente todos os anos da primeira 

República. O fato de ser uma unidade pequena e distante dos grandes centros fez com 

que muito pouco fosse dispensado à resolução dos seus principais problemas. A 

educação era senão, o principal deles. 

Na política, o nosso grande problema concentrou-se na articulação de um 

sistema administrativo que corroborasse com a divergência de interesses que se 

desenhava no quadro da República em Sergipe. A falta de experiência de gestão e a 

introdução de um modelo de oposição legitimado pelo regime democrático 

descaracterizado do que se tinha no regime monárquico e que, pressionava fortemente o 

governo na imposição dos seus interesses pessoais, foram as grandes dificuldades no 

início da transposição da República.  

 

 
As dificuldades não são poucas nem pequenas, próprias, aliás, da atrasada 
sociedade sergipana. A sociedade sergipana a partir de Aracaju é das mais 
conservadoras do país, a elite só está preocupada com dinheiro e patentes da 
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Guarda Nacional, sinônimos de poder e prestígio (FIGUEIREDO, 1989, p. 
21)85 

 

 

Chegar a um denominador comum, na escolha de um representante eleito por 

indicação, para a presidência do Estado foi uma missão difícil. Felisbelo Freire assumiu 

essa posição às turras em dezembro de 1889 permanecendo até agosto de 1890. Era um 

intelectual versátil com conhecimento em diversas áreas, mas que acabou esbarrando na 

burocracia provocada pelo engessamento da máquina pública que àquela época já se 

apresentava. O grande problema enfrentado por ele foi a precariedade disponibilizada 

pelos serviços públicos. Nada funcionava a contento e os poucos órgãos que existiam, 

não atendiam às mínimas necessidades da população. A República em Sergipe com 

vistas à ordem política teve um início apático e como se esperava, muito aquém das 

expectativas. Tudo aqui funcionava na base da troca de favores e das negociatas entre 

aqueles que detinham o poder. 

A igreja católica e a instituição militar foram duas organizações que, por assim 

dizer, sempre se fizeram presentes no processo de introdução da República no Brasil. 

Ambas eram os pilares da corrente positivista que, venceu a queda de braço pela 

ascensão ideológica incutida pelo regime. Esta com o intuito do estabelecimento de um 

certo modelo de disciplina e austeridade na condução do processo organizativo e, aquela 

com um forte apelo de conteúdo de elevação espiritual e moral tendo no catolicismo, os 

princípios de uma base cristã em que a República precisaria estar assentada. A grande 

expressão da Igreja Católica em Sergipe  em boa parte desse período esteve centrada na 

figura do seu arcebispo Dom José Vicente Távora. 

É com essa suposta primazia que, assumiu o coronel José Calazans ficando no 

poder por dois anos de 1892 à 1894. Começava a se notar os primeiros espasmos no 

restabelecimento das finanças e na manutenção de um quadro de autonomia no formato 

da sua administração. O peso dessa autonomia acabou sendo sinônimo de impertinência 

e causando um mal estar na cadeia hierárquica do poder tendo como resultado, a sua 

saída por ordem do então Presidente da República, Marechal Floriano Peixoto que foi o 

nosso primeiro representante constitucional. 

                                                           
85 FIGUEIREDO, Ariosvaldo. História política de Sergipe. Vol. 2. Aracaju: Sociedade Editorial de 
Sergipe, 1989. 
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Os mandatos de João Vieira Leite, Oliveira Valadão e Martinho Garcez que se 

sucederam ao final do século XIX entre os anos de 1894 e 1899, não tiveram grandes 

novidades no setor público e nem no social, mas sim trouxeram alguns retrocessos, visto 

que, se arrastaram por sucessivas crises institucionais que acabaram destruindo o pouco 

que tinha sido feito nas duas primeiras gestões anteriores. Isso sem contar, num 

acúmulo indefinido de juntas provisórias e governos informais que se acumularam aos 

montes durante todo esse período, aliando-se a desordem promovida internamente entre 

os partidos políticos.86   

Havia na República e seu viés pautado por um discurso de razoabilidade 

democrática, uma clara indefinição de funções que, consequentemente desaguou na 

confusão acerca de quem, de fato assumiria as rédeas do poder. Essa obscuridade 

conceitual na interpretação dos condicionantes da República acarretou uma série de 

problemas. 

Vivíamos há bem pouco tempo, num modelo de patronato onde as posições eram 

bem claras e definidas na hierarquia social. Todos sabiam que mandava e quem 

obedecia. Éramos uma sociedade estamental. Essa indefinição quanto aos quadros 

tornou-se um entrave na manutenção e no fortalecimento da República, não só em 

Sergipe, mas em todo o Brasil. 

 

 
[...] Para que funcionasse a república moderna, para que os cidadãos 
renunciassem em boa parte à sobre negócios públicos em favor da liberdade 
individual – para isso, talvez fosse necessário a existência anterior do 
sentimento de comunidade, de identidade coletiva, que antigamente podia ser 
o de pertencer a uma cidade e que modernamente é o de pertencer a uma 
nação (CARVALHO, 1990, p.32)87 

 

 

O século XX começou em Sergipe sob as ordens do Monsenhor Olympio 

Campos (1899-1902). A Igreja Católica que até então, concentrava-se nas entrelinhas da 

ordem republicana no que concerne às questões mais vitais, tinha nas mãos desse 

influente clérigo, a representação maior do poder no Estado. Indicação esta como 

recorrente à época, feita pelo Presidente Campos Sales.  

                                                           
86

 É interessante notar como essas descontinuidades, já vêm de um processo de longa data, no que confere 
à estrutura da classe política no país. Como as iniciativas neste setor acabam se tornando fruto de medidas 
paliativas, com pouquíssimo tempo de vida e, a sua efetividade sempre emperrando na máquina pública. 
87

 Ibidem. 
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A escolha pelo nome do Monsenhor concebeu-se, como fruto de um pacto 

chamado pela imprensa da época, de política dos governadores onde a indicação dos 

administradores dos estados tinha, como contrapartida, um apoio total e irrestrito desses 

governantes no processo das eleições presidenciais posteriores. A fidelidade desses 

dirigentes atuava como uma espécie de agente fortalecedor da base governista. 

 As mudanças, como em quase todas as administrações, foram incipientes e 

meramente pontuais como a melhoria no saneamento básico, com a abertura de alguns 

aterros sanitários e uma tímida reforma do ensino secundário que não surtiu maiores 

consequências. O seu grande problema ancorou-se na descaracterização de uma unidade 

política, que sempre se mostrou distante por conta da composição dos seus aliados que 

raramente se entendiam chegando a um acordo. 

A primeira grande política interna do estado é instaurada no governo de 

Guilherme de Souza Campos, irmão do Monsenhor Olympio Campos entre os anos de 

1905 e 1908. Nota-se nessa gestão, de forma efusiva, a formação de um grupo de 

oposição governista fundado num discurso anti-oligárquico contundente que tinha como 

preceito, a queda do governo que, segundo seus oposicionistas, ainda continuava sob a 

túnica do líder religioso.  

Coelho Campos representando o Senado e Fausto Cardoso representando a 

Câmara dos Deputados arquitetaram um golpe que culminou, com a deposição do 

governo. A revolta durou por volta de 20 dias, com o reforço das tropas federais ao 

final, contendo os revoltosos e assassinando o líder político Fausto Cardoso. A vingança 

não tardaria com os filhos de Fausto Cardoso meses depois, assassinando o monsenhor 

Olympio Campos, no centro da cidade do Rio de Janeiro. 

O fim da era olimpista, assim chamada à época, encerrou-se com o mandato de 

Rodrigues Dória (1908-1911), não diferente dos seus outros governantes e, em tudo 

muito parecido com o modelo de administração que era vigente, dado às baixíssimas 

condições reais, que de fato, se apresentavam devido principalmente às dificuldades 

recorrentes enfrentadas no setor das finanças do estado, sempre em situação irregular e 

de muita penúria. 

Percebia-se que, o processo de modernização apresentado como o carro-chefe do 

discurso ideológico da República, encaminhava-se de maneira bastante lenta no estado 

de Sergipe. Foram empreendidas algumas diretrizes como a criação de uma Escola de 

Artífices e Aprendizes voltada à formação de um corpo profissional habilitado a 

trabalhar nas fábricas de açúcar, nas indústrias de tecidos e nas indústrias de 
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beneficiamento de coco e seus derivados já em funcionamento. Porém eram iniciativas 

muito isoladas, se levarmos em consideração, as expectativas de mudança que foram 

anunciadas. 

Os primeiros vinte anos da República em Sergipe nos apresentaram a um cenário 

estarrecedor de carências basilares, o que acabou emperrando também os outros setores. 

O que se tinha eram alguns casarões e pequenos sobrados, mas a grande maioria vivia 

em condições extremamente insalubres expostas a uma série de enfermidades. A 

prioridade dos governos acabava naturalmente não se concentrando nas áreas de maior 

apelo e necessidade. A prova disso são os focos de epidemias que o governo tinha que 

combater em grande escala, posto que, ocorriam de forma sistemática, como a varíola, a 

gripe espanhola, as febres palustres e as doenças tropicais como resquício das condições 

climáticas e, que acometiam um sem número de pessoas todos os anos. 

Além disso, a população forçosamente teria que conviver com o infortúnio 

produzido por essas mazelas sociais e ainda se posicionar partidariamente acerca dos 

rumos provocados pelo turbilhão de acontecimentos políticos que emperravam, em 

grande medida, esse crescimento. Crescimento que ocorria sem nenhum planejamento e 

de forma desordenada.  

Com a segunda década do século XX, iniciava-se em Sergipe um novo ciclo, 

tendo como Presidente do Estado, o militar José Siqueira de Menezes. Escolha esta 

fortalecida e avalizada pela indicação do Marechal Hermes da Fonseca. Essas 

indicações acabavam por gerar um tipo de desconforto acarretando um grave problema 

na condução das políticas públicas as quais o estado necessitava.  

Casos como o do próprio José Siqueira de Menezes se juntaram a outros 

exemplos do século anterior, como Joaquim Inácio Barbosa, Herculano Inglês de Souza, 

dentre outros que acabaram se tornando emblemáticos nesse sentido, visto que, se 

tratava de homens que foram formados politicamente em outras unidades da República 

e que tinham um ínfimo conhecimento dos processos políticos que ditavam as nossas 

estruturas internas de funcionamento. Essas indicações por diversas vezes acabavam um 

certo mal estar e trazendo problemas da ordem administrativa ao estado.  

O fato é que, essas escolhas terminavam por surtir um efeito aquém das 

expectativas que geravam, pois faltava nestes governantes, um lastro e um 

conhecimento maior perante a realidade concreta dos problemas a serem enfrentados, 

além é claro, da acomodação que tinham que administrar em torno das divergências que 
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frequentemente ocorriam entre os interesses quase sempre antagônicos dos partidos 

políticos. 

Sendo assim, os reflexos das mudanças acabaram-se mostrando pouco 

inovadores. A iluminação elétrica, a disponibilidade de água encanada em algumas 

regiões da cidade de Aracaju e a construção de mais um trecho da Estrada de Ferro em 

direção à Propriá ligando alguns pontos do estado, já iniciada nas gestões que o 

antecederam foram as principais realizações dignas de relato neste governo. 

Continuando a hierarquia militar, volta ao poder agora num mandato regular de 

quatro anos (1914-1918), o coronel do exército Manuel Prisciliano de Oliveira Valadão. 

Diferentemente da gestão anterior que se notabilizou por um desrespeito completo às 

instituições públicas como o judiciário e as perseguições políticas, a segunda passagem 

foi um tanto menos conturbada, com a reforma de alguns prédios públicos, a construção 

de alguns grupos escolares e um conjunto de mudanças que, ainda que mesmo 

consideradas inócuas do ponto de vista prático trouxeram alguma evolução no sistema 

de ensino. A educação ainda continuava um problema a ser resolvido. 

Conforme observado em linhas passadas, a República não apenas em Sergipe, 

mas em todo o Brasil foi entregue à chancela de homens ilustres que pertenciam em 

seus terrenos de atuação a uma tradição oligárquica. Tradição esta representada pelos 

grandes proprietários de terra, os chamados latifundiários, os profissionais liberais e os 

grandes industriais que já começavam a se estabelecer na sociedade aliados ao poderio 

militar e à Igreja Católica. Foram todos oriundos de uma classe política decadente e 

anti-abolicionista, que resistiu o quanto pôde e, de todas as formas à implantação da 

República e que, quando se viu na iminência de exclusão do novo aparato político em 

formação enxergou numa possível aliança, a única maneira de sobrevivência. 

 

 
Em Sergipe, vimos que, as ideias republicanas foram propagadas por homens 
oriundos dos setores urbanos mais esclarecidos, predominantemente as 
profissões liberais. Estes, porém, compreenderam que só conseguiriam a 
efetivação de suas aspirações com a aliança a uma facção latifundiária 
descontente com os prejuízos causados pela abolição da escravatura feita sem 
indenização (NUNES, 1984, p. 175)88 

 

 

A década de 20 se aproximava e, os cânones do militarismo continuavam a 

reinar absolutos na política em Sergipe. A sucessão presidencial do estado prosseguia 
                                                           
88

 Idem. 
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com a chegada ao poder do tenente-coronel José Joaquim Pereira Lobo que governou o 

estado entre os anos de 1918 e 1922. Essas sucessões só comprovavam o quanto era 

engendrado por diversas manobras, o acordo situacionista. O grande intuito era a 

sustentabilidade e a manutenção do poder nas mãos de um determinado grupo político. 

Os acordos e conchavos amarrados oriundos dessas coligações e às escuras do olhar 

indiferente da sociedade eram imprescindíveis para a afirmação de um poder 

estabelecido.  

Os avanços e modificações, como nas experiências anteriores seguiam de forma 

lenta. As epidemias constantes eram as grandes vilãs, não só da população, mas também 

daqueles que na imagem dos governantes assumiam-se como os responsáveis por tentar 

traçar um quadro de esperança e estímulo às necessidades mais urgentes do estado.  

 Medidas de maior impacto como a construção de hospitais, escolas, estradas, 

casas populares frequentemente acabavam esbarrando na resolução de questões de 

ordem primária e de maior necessidade como a abertura de poços artesianos e canais, a 

escavação de aterros e esgotos sanitários que evitariam o acúmulo de dejetos no leito 

dos rios e a construção de pontes aumentando o fluxo de passagem principalmente entre 

os habitantes das regiões mais distantes do centro da cidade. Pereira Lobo acabou não 

fugindo a esse axioma social, onde a demanda por princípios de natureza estrutural, 

como essenciais para o funcionamento do estado acabaram por dar o panorama da 

maioria das administrações do período. Fazia-se o que estivesse ao alcance e, de acordo 

com as condições políticas que estavam postas. 

A oposição que se mostrava resignada, desde o episódio de Fausto Cardoso 

começava a se manifestar negativamente acerca da situação política em Sergipe. A 

alegação era a morosidade pela qual o estado passava e a falta de perspectiva de 

renovação que, afinal de contas, a República tanto prometera com o tão propalado 

discurso da modernidade.  

Os oposicionistas atacavam principalmente o continuísmo militar que liderou 

Sergipe por mais de uma década e, onde muito pouco se avançou em direção ao 

progresso e muito menos, no que pese às mudanças advindas desse progresso atrelado 

ao cotidiano das pessoas. É nesse clima de desconfiança e insatisfação que surgia o 

nome do advogado Maurício Graccho Cardoso, filho do eminente professor Brício 

Cardoso. Sua função precípua ao assumir o estado em 1922 foi a de contemporizar as 

diferenças entre os situacionistas e oposicionistas.  
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Mesmo não acontecendo a esperada quebra do protocolo militar que governava o 

estado de Sergipe desde a última década, Graccho Cardoso era um homem de ideias 

liberais que tinha planos de modernizar o estado. A história da Associação Atlética de 

Sergipe começava a ser definitivamente contada a partir desta gestão. O cenário era um 

tanto quanto sombrio. 

Aparar algumas arestas no cenário político e restabelecer um clima de 

tranquilidade para a imposição das suas primeiras medidas de governo a serem 

implantadas foi a estratégia para trilhar o caminho que seria percorrido. A sua 

habilidade política ajudou a controlar os ânimos, sem perder de vista, a perspectiva 

modernizadora.  

O objetivo era colocar Sergipe de forma definitiva dentro do aparato 

republicano. Essa mudança primava pelo estabelecimento de uma nova consciência e de 

uma nova postura. O ramo da indústria privada e seus empresários ao rediscutir uma 

nova planilha de arrecadação de impostos por parte do setor público deu um novo aporte 

financeiro ao estado. Essa política era praticamente inexistente, posto que, os valores 

repassados quase que inexistiam. O resultado foi o investimento direto com o subsídio 

promovido pelos impostos na capacitação de pessoas e, na implementação de uma vasta 

quantidade de obras. 

A educação refazia o seu trajeto, agora como prioridade no centro das políticas 

públicas. Algumas instituições de ensino como a Escola de Comércio Conselheiro 

Orlando, o Instituto de Química Industrial e a Faculdade de Farmácia foram algumas 

das grandes iniciativas direcionadas à melhoria do nosso sistema de ensino como um 

todo.89 

 

 
Ao longo do governo Graccho Cardoso Sergipe passou por uma 
ampla melhoria em sua educação, pois além das providências já 
referidas, merece destaque a organização do ensino profissional, 
aquisição de máquinas e aparelhos com os quais o Instituto 
Profissional Coelho e Campos, em Aracaju, passou a oferecer os 
seguintes cursos: Funilaria e Calderaria de cobre, Forja e Cutelaria, 
Serralheria Mecânica e Artística, Fundição em ferro e metais, 
Montadores, Eletricistas e Mecânica Prática. O ensino visava 
preparar técnicos para as indústrias sergipanas e o Instituto 
Profissional Coelho e Campos fabricou e forneceu, por muito tempo, 

                                                           
89

 Segundo Barreto (2003), esse período foi sem dúvida, apontado como o de maior crescimento social do 
estado de Sergipe. As políticas públicas enfim tiveram uma considerável atenção por parte dos seus 
dirigentes, com ações inovadoras em todos os principais setores. Obras de infraestrutura, grupos 
escolares, criação de indústrias, cursos profissionalizantes, dentre várias iniciativas deram o tom da 
administração ousada e desafiadora de Maurício Graccho Cardoso, para os padrões da época.  
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móveis e equipamentos às repartições do Estado (BARRETO, 2003, 
p. 37)90 

 

 

A carência de projetos e iniciativas em todas as áreas era algo notável. Havia 

uma falta de assistencialismo generalizada restando muito pouco de concreto a ser 

oferecido. Os índices de analfabetismo e de pessoas com deficiência de acessibilidade à 

saúde, moradia, lazer e transporte eram altíssimos. Nessa vertente, o pioneirismo da 

administração de Graccho Cardoso atingiu alguns marcos importantes, como a criação 

do Instituto Parreiras Horta, o início da obra do Hospital de Cirurgia, a Penitenciária do 

Estado, o Mercado de produtos agrícolas e o Banco do Estado de Sergipe. 

 
 
Em sua plataforma de administração, Graccho Cardoso já demonstrava ideias 
bastante articuladas com relação a problemas cruciais, entre os quais a 
regularização da propriedade fundiária e a saúde. Com recursos públicos, 
ampliados com o aumento da arrecadação e graças a parceria com 
empresários, o governo promoveu diversas obras importantes (DANTAS, 
2004, p. 39)91 

 

 

O grande fato negativo, como já afirmado no início deste trabalho referiu-se a 

insurgência de um grupo de opositores ao governo que, no dia 13 de Julho de 1924 

liderados pelo tenente Augusto Maynard Gomes e que, depois de alguns ataques à sede 

do Quartel da Polícia e ao Palácio do Governo tomaram a Presidência do Estado criando 

uma espécie de coalizão representada por uma junta administrativa provisória, no 

movimento que ficou conhecido como o Levante da Praia Formosa. Movimento que 

rapidamente foi rechaçado pela ajuda das tropas federais com a ordem constitucional 

sendo reestabelecida e o mandato sendo novamente entregue às mãos do Presidente 

Graccho Cardoso. Essa insurreição acabou tornando-se a consequência do resultado de 

uma onda de manifestações que assolavam o país e que tinha como principal objetivo, a 

retomada do poder por parte de uma ala de militares insatisfeitos com o modelo de 

organização política. 

A Associação Atlética de Sergipe, como objeto central do nosso trabalho, 

tornou-se mais um fruto das realizações deste governo onde teve na figura do Presidente 

                                                           
90 BARRETO, Luiz Antonio. Graccho Cardoso: Vida e Política. Aracaju: Instituto Tancredo Neves, 
2003. 
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 Ibidem. 
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do Estado, um grande idealizador e incentivador na criação dessa instituição e de outras 

mais que passariam a compor o cenário social e desportivo não só da cidade de Aracaju, 

mas do estado de Sergipe de uma forme geral.   

 

 
[...] A Lei 940, de 06/10/1926 cede terreno à associação dos Empregados no 
Comércio de Sergipe para a construção da sede, que demora algum tempo 
para ser inaugurada e a Lei 954, de 14/10/192692, autoriza o governo a 
conceder auxílio às associações desportivas Cotinguiba Sport Clube, 
Associação Atlética de Sergipe, Aracaju Foot-Ball Club e a Associação 
Desportiva Brasil, as duas primeiras ainda hoje existentes (FIGUEIREDO, 
1989, p.42) 93 

 

 

Por fim, Cyro Franklin de Azevedo, por apenas dois meses e Manoel Corrêa 

Dantas durante o intervalo de 1927 a 1930, não conseguiram retomar o rumo da 

administração anterior. Na verdade, houve um grande retrocesso, como resultado de 

uma administração pálida, discreta e repleta de distorções e incoerências nos nossos 

principais pilares sociais.  

 A crise no cenário nacional caminhava para uma mudança drástica no que 

concerne à propositura de uma ordem social. A revolução de 1930 terminou por dar um 

ponto final, ao imaginário social proposto pelos signos da República. Sergipe acabou 

como as outras unidades do país sendo tragada pelas novas mudanças promovidas pelo 

varguismo e, com o seu nível de dependência contrariamente ao de uma pretensa 

autonomia, se mostrando cada vez mais crescente.  

No que diz respeito aos movimentos culturais, Sergipe não se apresentava num 

patamar diferente quanto à comparação com os outros setores sociais. Nem Aracaju e, 

muito menos, as cidades do interior do estado possuíam um quadro de atividades sociais 

e esportivas organizadas. Algumas agremiações como o Clube Sportivo Sergipe e o 

Cotinguiba Sport Clube surgiram exatamente no mesmo ano em 1909 começando a 

partir daí a promover algumas disputas no Futebol. As praias como um espaço de 

frequentação pública tratava-se ainda de um ambiente desconhecido. As praças 

esportivas com exceção do estádio Adolpho Rollemberg, não existiam quase que em 

nenhuma profusão. Entraremos nesse tema nas próximas paginas. 

                                                           
92 Compilação das Leis, Decretos e Regulamentos do Estado de Sergipe de 1889 ao ano de 1930.  
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Nas artes cênicas tínhamos o teatro São José com a apresentação de alguns 

poucos espetáculos artísticos. No cinema, as primeiras películas apareceram aqui de 

forma muito acanhada no Cine Vitória já por volta do final da primeira década do 

século XX. Na pintura, o nosso grande destaque era o laranjeirense Horácio Hora, mas 

que pouco viveu por aqui. As referências neste aspecto eram todas importadas na sua 

maioria ou da capital federal do país ou dos grandes centros da Europa. Era tudo muito 

plastificado e distante do nosso contexto social.  

Na música local destacavam-se algumas filarmônicas como a Santa Cecília e 

algumas festas religiosas como a chegança, o reisado, a taieira, o cacumbi, dentre 

outros. Nas ruas, algumas comunidades vez por outra manifestavam suas 

comemorações cantando e dançando antigas modinhas e, por vezes arriscando-se no 

maxixe, no samba de coco e nas festas do carnaval. 

 

 
A vida social animou-se e a sociedade tornou-se mais plural, embora ainda 
voltada para a manutenção dos privilégios dos grupos dominantes e, em 
menor proporção, dos estratos médios [...] Apesar da predominância do 
domínio oligárquico, o Estado não dispunha de política cultural 
institucionalizada e definida (DANTAS, 2004, p. 74-75).94 

 

 

Forçosamente acabavam-se incorporando ideias e estilos de vida adaptados dos 

romances, novelas, teatros, cinemas e literaturas. Todos eles, como sinônimo de uma 

estilização às avessas no que concerne aos símbolos da nossa tradição. Tradição que foi 

esterilizada por modelos de comportamento, valores sociais, modos de vestir, modos de 

falar, modos de andar, onde a única preocupação revestia-se pela apropriação por parte 

dos indivíduos, de um padrão de afirmação social, resultado da imposição promovida 

pelo novo regime. 

 Aproximar-se desse ideário significava dizer que estávamos com os dois pés 

fincados na modernidade. Nós acreditamos e, sobretudo, conferimos validade ao 

princípio dessa grande encenação. A Associação Atlética de Sergipe nesse sentido veio 

nos mostrar, como esses modelos de comportamento foram completamente assimilados 

por nós, ao observamos o padrão de indivíduo que frequentava as suas instalações e se 

viam reproduzidos nas suas práticas. 
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 Ibidem. 
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Não obstante a um conjunto de avaliações, nos quarenta anos dessa República, o 

estado de Sergipe passou por sensíveis transformações. A capital Aracaju consolidou-se 

como o centro representativo dessa mudança. A evolução do seu processo urbanizador 

figurou no rol das principais alterações, dando início a um tímido ar de modernidade no 

seu traçado arquitetônico já delineado por ruas de ângulos retos e, de beleza espacial, no 

seu aspecto paisagístico com as suas passarelas de pedestres iluminadas e os seus belos 

jardins verdejantes.  

A nossa deficiência, ainda se estacionava na ausência de prédios comerciais. O 

primeiro prédio comercial com quatro andares da cidade de Aracaju foi o Edifício 

Mayara localizado na esquina, entre as ruas Laranjeiras e João Pessoa, com o início da 

sua construção ainda na década de 1940 e, sendo inaugurado no dia primeiro de abril de 

1951. Era habitualmente conhecido como o “prédio da moda”, por possuir diversas lojas 

de artigos de confecção em todo o seu pavimento inferior. Era de propriedade do 

empresário João Hora de Oliveira, um dos homens mais ricos e influentes da época e 

que foi um dos precursores no ramo das grandes construções civis no estado. Obra essa 

posterior à Primeira República. 

O número de habitantes da cidade, como afirmado do início do capítulo que, era 

de 16.336 em 1890 ampliou-se para 50.564 em 1930. A cidade considerada inóspita do 

final do século passado começava a despontar como um local atrativo. Os pântanos 

foram substituídos por praças. As condições sanitárias evoluíram e, na terceira década 

do século XX, Aracaju – quase sempre uma cidade alagada - já se impunha como uma 

boa opção de moradia razoavelmente segura e com uma infraestrutura que não era 

considerada ainda a ideal, mas que se destacava no conjunto de pretensões e exigências 

da época. Porém, à custa de muito trabalho. 

 

 
Traçada que foi pelo engenheiro Pirro, a ser edificada na zona chamada 
Olaria, a planta da cidade, começaram os trabalhos de aterro, e de 
demarcação das praças e ruas por meio de “postes amiudados” [...] pagava-se 
uma folha aos trabalhadores que estavam fazendo o aterro dos pântanos e 
roçagem para abertura das ruas [...] Começava uma batalha do homem contra 
o riacho, contra o pântano, contra a lagoa, numa palavra, contra a água, o 
grande inimigo do povoador da nova cidade (SILVA, 1992, p. 81)95 

 

 

                                                           
95 SILVA, José Calazans Brandão da. Aracaju e outros temas sergipanos. Aracaju: Governo de Sergipe 
– FUNDESC, 1992. 
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 Porém, apesar de todas as mudanças aqui analisadas, o primeiro ciclo da 

República encerrou-se com alguns hiatos de crescimento. Crescimento que, se mostrou 

como bem pontuais em alguns setores como a indústria, em detrimento de algumas 

medidas isoladas e de pouquíssima repercussão no aspecto geral.  

Com exceção da capital Aracaju, que teve reconhecidos avanços em diversas 

áreas, o restante do Estado carecia de uma rede de desenvolvimento mais próxima da 

realidade, visto que, se mostrava ainda muito atrasado e provinciano apresentando quase 

que as mesmas dificuldades detectadas no início do século a trinta anos atrás. 

A verdade é que, não sabíamos de fato, o que fazer com essa tal República. 

Sergipe como os outros estados, não revelou grandes surpresas. Não sabíamos qual o 

destino do país e, muito menos, onde se lançava a nossa perspectiva de futuro. Em 

detrimento da complexidade advinda desse grau de indefinição, é que todos 

indistintamente, com as armas que tinham tentaram se apropriar à sua maneira dessa 

República indo de encontro a um dos seus primeiros princípios quando esta se referia ao 

interesse coletivo, como sendo primordial perante o interesse individual. O Estado 

mudou, mas os homens permaneceram os mesmos.  
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4 – ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA DE SERGIPE: MEMÓRIAS DE UM PASSADO 

ESQUECIDO  

 

 Neste capítulo final teremos como principal objetivo, ao fazer uma espécie de 

narrativa histórica da Associação Atlética de Sergipe, através das diversas atividades 

que foram ali reproduzidas e, das memórias que foram por conta das suas práticas 

vivenciadas elaborar uma representação acerca da importância desta instituição, não só 

para os indivíduos que comumente a frequentavam, mas também para o 

desenvolvimento da sociedade aracajuana daquele período no seu percurso como um 

todo.  

 O quadro dessas memórias será dividido em duas partes. Na nossa primeira 

aproximação, faremos uma análise do envolvimento da associação, ao promover um 

conjunto de festas sociais de grande repercussão à época para os padrões da sociedade 

sergipana, passando por temas variados, como os bailes de carnaval, as festas de Natal e 

Réveillon, as festas de reis, os chás dançantes, sem contar com as já tradicionais matinês 

que eram realizadas todos os domingos ao final da tarde. Comemorações estas que 

tiveram na Associação Atlética de Sergipe um sinônimo de referência de sucesso, por 

conta da agitação social que foi alcançada e pelas expectativas que passou a gerar 

naqueles indivíduos que a frequentavam e nos que sonhavam um dia poder fazer parte 

desse universo. 

 A segunda parte procurará traçar um paralelo da associação como um clube 

voltado para a prática esportiva, embora em muitos momentos, como um 

prolongamento da vida social dos seus frequentadores. O registro dessas passagens vai 

desde as atividades esportivas internas promovidas pela associação, as aulas de 

Educação Física e Ginástica, a criação dos campeonatos em diferentes modalidades para 

a participação dos seus associados, até a formação de equipes permanentes para 

representar o clube em diversas competições dentro e fora dos seus domínios. Essa 

inclinação ao esporte foi um traço presente, desde muito cedo nos planos da Associação 

Atlética de Sergipe, como uma espécie de suporte às atividades de foro social. 

 A fusão dessas duas áreas de interesse proporcionou a Associação Atlética de 

Sergipe, um status de respeito e reputação invejáveis por parte das outras agremiações, 

quando o assunto era integração social, sobretudo, na disputa muito concorrida para 

fazer parte do grupo restrito de pessoas envolvidas no rol das atividades que eram 

organizadas pelos seus integrantes. A prova dessa concorrência estava estampada nos 
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principais jornais da época, nas chamadas que eram feitas respectivamente para as festas 

de Natal e Ano Novo: 

 

 

A diretoria da Associação Atlética de Sergipe convida os Srs. Associados e 
suas Exmas. Famílias para as reuniões sociaes que se realizarão na sede à 
Rua Vila Cristina desta cidade, pelas quinze horas do domingo 25 e vinte e 
duas horas do dia 31 do corrente mez. 
A estas festas somente poderão comparecer os associados e suas  
Exmas famílias, e esses terão ingressos com a exibição do recibo nº 12. 
Não é exigido traje a rigor. 
Aracaju, 6 de dezembro de 1937 
Dr. Alfredo Rollemberg Leite, Virgílio Freire Nascimento, Dr. Manoel 
Ferreira da Silva Neto, Osmário do Prado Leite, João Rezende, Eduardo 
Quintiliano da Fonseca, Francisco Augusto Figueiredo 
(FOLHA DA TARDE, 17/12/0937)  

 

 

A construção desse cenário na amplitude do seu significado, porém não foi algo 

fácil, pois ao interpelarmos um passado lidamos com a imprecisão dos seus argumentos 

e com a ambiguidade em muitos momentos, das suas justificativas. Mesmo nos 

fundamentando e nos certificando de forma cuidadosa dos conteúdos e da veracidade 

das fontes, que nos foram sendo apresentados ao longo do caminho, como documentos 

oficiais da instituição, registros em cartório, ata de fundação, estatutos, publicações no 

Diário Oficial, fontes secundárias como jornais, revistas, periódicos, notas e dos 

depoimentos de pessoas que efetivamente viveram aquela história, compactuando em 

muitos sentimentos e lembranças das mesmas alegrias que a instituição os 

proporcionou, foi um trabalho árduo. 

 A montagem desse quebra-cabeça foi, em muitos momentos, o grande problema 

a ser resolvido, pois as informações se entrecruzavam e se confundiam no meio do 

percurso histórico. Tentar sistematizar e dar um curso razoavelmente linear a esses 

diálogos, tecer os fios desse novelo que nem sempre estavam dentro de uma cadeia de 

organização do pensamento, dando uma lógica ao discurso dos atores participantes 

transformou-se no grande aprendizado do exercício dessa pesquisa. 

Lidar com as emoções e, com as escolhas às vezes inconsciente e desprovida de 

reflexão, para onde o objeto, por vezes nos encaminha é um risco muito presente o 

tempo inteiro na consecução da história de um acontecimento determinado e que, 

precisa ser administrado evitando-se o desentendimento entre aquilo que foi proposto e 

o que, de fato, precisa ser interpretado ao se desenvolver um trabalho desse porte.  
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O cuidado da análise não necessitava de uma reconstrução na sua exatidão do 

passado como tal e qual, pois em nenhum momento repousou nessa afirmativa a 

perspectiva do trabalho e sim, que o sentido da sua interpretação nos desse a 

possibilidade de através da escrita da história, compreender a importância daquele 

momento na vida daquela sociedade através da experiência de vida daqueles homens 

promovida no interior daquela instituição. 

 

 

O historiador dá voz, faz falar os mortos. A linguagem é a morte pacificada e 
a operação histórica é um face a face com a morte. A história articula o 
silencio diante da finitude, dá sentido à experiência, e, escrevendo, sepulta os 
homens desaparecidos. A historiografia é um gesto de carinho e respeito 
pelos antepassados: registra o seu desparecimento, lembra-os, guarda-os, 
mantendo-os vivos na linguagem do presente ( REIS, 2010, p.59)96 

 

 

Era um dia de domingo ensolarado na cidade de Aracaju. Estávamos mais 

precisamente em 24 de maio do ano de 1925. A sociedade sergipana se preparava 

ansiosamente para receber aquele que seria o seu espaço de convergência, aquele que 

seria o seu local de distinção, aquele que seria o seu ambiente de convívio nas suas 

horas de lazer e ociosidade, mas também ao mesmo tempo, de aproximação e 

fortalecimento das relações entre as famílias que ali passariam a se reunir sob o 

propósito das suas atividades. Por fim aquele que seria naquele momento, a 

personificação da representação maior da classe social a que pertenciam esses 

indivíduos. Era o surgimento de uma nova era. 

Políticos, médicos, advogados, empresários, industriais, grandes comerciantes, 

enfim todos os caminhos naquele dia levavam às dependências ainda incompletas e, em 

fase de início das obras da Associação Atlética de Sergipe, localizada na Rua Vila 

Cristina, nº 127, no Bairro São José, entreposto entre a recém criada Avenida Barão de 

Maruim, como um dos nossos maiores corredores de acesso a automóveis e pedestres da 

época, com a Praça Camerino no seu prosseguimento, com as ruas do Espírito Santo e 

Dom José Thomaz no seu sentido oposto. Era por entre esses caminhos que a 

promissora cidade de Aracaju começava a despontar para uma juventude que sofria com 

                                                           
96 REIS, José Carlos. A “dialética do reconhecimento” em Paul Ricouer: memória, história, 
esquecimento. In: O desafio historiográfico. Rio de Janeiro: Editora da FGV, 2010 (Coleção FGV de 
bolso. Série História).  
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o marasmo de uma vida social andando ainda a passos lentos e sem grandes atrativos e 

sem maiores aptidões.  

O estatuto criado com base no perfil dos seus associados definia quais os tipos 

de práticas seriam desenvolvidas ao longo das atividades implementadas pelo clube. 

Havia uma denotada preocupação, com a formação do ser humano nos aspectos 

voltados à sua integralidade. Era clara a preocupação no que se refere à 

complementaridade entre as tarefas e os objetivos a serem alcançados. 

 

 

Art. 2º - A sociedade, aqui denominada simplesmente ASSOCIAÇÃO ou 
CLUBE, reger-se-á pelo presente estatuto e seu tempo de duração é 
indeterminado e tem por finalidade: 
a)desenvolver a educação física em todas as suas modalidades; 
b)promover e incentivar toda a espécie de jogos e exercícios atléticos; 
c)promover e patrocinar reuniões e diversões de caráter social, artístico ou 
cultural, cívico e esportivo para o seu quadro social, inclusive patrocinando 
cursos e palestras (ESTATUTO DE ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA DE 
SERGIPE, 02/04/1949) 

 

 

A vida esportiva era uma das que mais necessitava ser agitada por essa novidade 

e ser atingida por um processo de reformulação. Mesmo sendo resultado de um ato 

simbólico, a novidade da inauguração da sede por si só, já alterou o panorama da vida 

social da cidade de Aracaju num misto de inquietação e expectativa por parte das 

redações dos jornais. 

 
 

Agora em nossa capital, existem a A.D.Brasil, C.S.Sergipe, Cotinguiba, 
Aracaju. F.C. e a novel Associação Athletica, podemos tratar da filiação de 
nossa liga à Confederação Brasileira de Desportos. 
Por que não podemos concorrer ao grande certâmen, que se realisa 
anualmente em disputa do título de campeão brasileiro de foot-ball? 
Trabalhemos! Sem esforço nada se consegue sportista. 
(GAZETA DO POVO, 21/08/1925) 

 

  

A construção do prédio imponente, até então em nada comparável ao que existia 

para os padrões da época, só foi possível graças à cessão dos terrenos por parte de três 

famílias abastadas e influentes da época e que habitavam as adjacências onde a sede foi 

erguida, conforme se pode confirmar a seguir: 
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Olha, eu não sei direito, até porque eu não era nascida nessa época, mas a 
história que meu pai contava quando eu era adolescente, é que os terrenos 
tinha sido doados por pessoas ricas da cidade. Pessoas que queriam construir 
um clube e ter um lugar para fazer as suas reuniões, as suas festas, os seus 
encontros, essas coisas97. 

 

 

Os terrenos, tendo a Associação Atlética de Sergipe, conforme o livro de 

Transcrição das Transmissões, sob o nº 3-F, às fls. 301, número de ordem: 1754, datado 

de 03 de novembro de 1933 possuíam a “dimensão total de 4.441,50² (quatro mil 

quatrocentos e quarenta e um metros e quinhentos milímetros quadrados), limitando-se 

pela frente com o Grupo Escolar Barão de Maruim”98.  

Segundo este mesmo documento, o valor contratual de toda a área demarcada 

era de seis contos de réis (6:000$000). Os respectivos donos dos terrenos, aos quais a 

entrevistada acima não soube afirmar eram Heráclito Rocha, João Quintiliano da 

Fonseca e Heráclito de Araújo Barros.99Eram na maioria homens que tinham nos seus 

ofícios, atividades ligadas ao comércio e a indústria, sendo donos de uma boa parte dos 

imóveis localizados nas áreas centrais da cidade, além de morarem nas redondezas 

próximo onde a associação foi construída.   

Aracaju era uma cidade pequena, onde essas pessoas eram facilmente 

identificadas. Eram pertencentes a uma hierarquia familiar tradicional ligada a grupos 

que possuíam sob a sua administração, um conglomerado de empresas responsáveis 

pelo capital financeiro de vários setores, dentre eles o têxtil, o siderúrgico e a produção 

de bens de consumo. Todos eles em fase de desenvolvimento. Esses produtos 

representavam em grande medida, a economia de um estado ainda muito precário 

financeiramente. Aliás, esse desde sempre foi o grande entrave ao desenvolvimento de 

Sergipe nos anos da República.  

 

 

Vivíamos numa cidade pequena, de pouco movimento e de poucos 
recursos, com três ou quatro famílias tradicionais que tinham o 

                                                           
97

 TEIXEIRA, Lindete. Entrevista concedida ao autor. Aracaju/SE, 23 de setembro de 2012. 
98 Informação extraída do Livro de Transcrição das Transmissões nº 3-F, fls. 301, nº 1754 do Registro de 
Imóveis da 2ª Circunscrição do Cartório Aminthas Garcez, Aracaju, 03 de novembro de 1933. 
 
99

 O terreno cedido originalmente para a construção da sede situava-se à Rua Campo do Brito. 
Posteriormente foi-se feita uma permuta pelo imóvel da Rua Vila Cristina tendo como transmitente o 
Município de Aracaju e adquirente a Associação Atlética de Sergipe, através de Escritura Pública do 4º 
Ofício desta capital tendo como oficial do respectivo cartório, o senhor Albertino Conde, em 16 de 
outubro de 1933.    
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domínio financeiro e político das coisas. Tudo acabava girando em 
torno deles e eles quem ditavam as regras para o funcionamento do 
estado. Eles é que decidiam o que fazer e como fazer [...] Foi uma 
dificuldade que Sergipe teve desde o seu início100. 

 

 

Para o primeiro dos terrenos ficou-se estabelecida a construção da sede social 

que passaria a compor o espaço de reunião dos associados, seja nas festas, nos bailes de 

carnaval, nas matinês e nas assembleias administrativas com deliberações sobre o 

organograma da associação no que pese as atribuições dos seus dirigentes, como bem se 

atesta no noticiário abaixo: 

 

 

Aracaju, 24 de maio de 1939. Sr. Diretor da Folha da Manhã – Tenho a 
subida honra em vos comunicar que, em sessão extraordinária analisada em 6 
do corrente, foi esta para dirigir os destinos da agremiação, a diretoria abaixo 
discriminada, tendo a mesma, nesta data, tomado posse: - Diretoria Eleita: 
Presidente: Dr. Gentil Tavares; Vice-Presidente: Dr. Lourenço Mesquita; 1º 
Secretário: Dr. José Rollemberg Leite; 2º Secretário: Dr. Antonio Tavares de 
Bragança; Tesoureiro: Dr. Francisco Figueiredo; Orador: Dr. Manoel Ferreira 
da Silva Neto; Conselho Fiscal: Dr. Joaquim Sabino Ribeiro, Dr. Edgar 
Rollemberg, Dr. Walter do Prado Franco, Dr. Carlos Firpo e Dr. Benjamim 
de Carvalho. 
Corteses Saudações, José Rollemberg Leite 
1º Secretário  
(FOLHA DA MANHÃ, 22/07/1939) 

 

 
Até o término da construção desta sede, algo que só ocorreria no início dos anos 

de 1930, os encontros entre os membros fundadores – os sócios oriundos do Recreio 

Club101 - que compuseram a primeira diretoria, nas questões de ordem burocrática 

passariam a acontecer constantemente nas dependências da Biblioteca Epifânio Dória. 

Era um grupo de aproximadamente vinte pessoas. Nomes como Franco Freire, Augusto 

Leite, José Machado de Souza, José Ramos de Moraes, João Hora de Oliveira, 

Sebastião Celso de Carvalho, Joaquim Sabino Ribeiro, este sendo também o fundador 

da Associação Desportiva Confiança no ano de 1935, entre outros. Os sócios conforme 

a subdivisão posterior do seu estatuto foram divididos nas seguintes categorias: 

fundadores, beneméritos, honorários, remidos, proprietários, juvenis, infantis, 

transitórios (especial e extraordinário) e atletas. Fausto Fernandes de Melo, um desses 
                                                           
100

 OLIVEIRA, Alberto Antonio. Entrevista concedida ao autor. Aracaju/SE, 05 de fevereiro de 2012. 
101

 Infelizmente por ausência de documentos, não conseguimos descobrir o motivo pelo qual houve o 
encerramento das atividades do Recreio Club, com os seus sócios fundadores decidindo posteriormente 
fundar a Associação Atlética de Sergipe.  
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membros fundadores foi o responsável pela criação do escudo tricolor da Associação 

Atlética de Sergipe. 

 

 

Art. 5º - Serão considerados sócios Fundadores os antigos sócios do Recreio 
Club e os que constarem da ata de fundação da sociedade, bem como, as 
pessoas admitidas como sócios nos trinta (30) dias subsequentes à fundação, 
os quais gozarão de regalia de sócios beneméritos (ESTATUTO DA 
ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA DE SERGIPE, 02/04/1949) 

 

 

Os objetivos dessas reuniões sempre giravam em torno de problemas de ordem 

da gestão, todos engendrados na composição de um clube social com atividades 

esportivas, que viesse atender a uma certa demanda pautada nas necessidades de um 

grupo específico da população. Os mandatos eletivos tinham a duração de um ano, com 

as eleições ocorrendo sempre em maio, mês de aniversário da Associação Atlética de 

Sergipe. Invariavelmente havia a inversão dos poderes, com a presidência e o quadro de 

diretores e técnicos da administração passando a ser ocupados por associados da mais 

alta capacidade. 

 

 

Senhor Redator – Cordeaes Saudações 
Tenho a elevada satisfação de participar a V.S. que, em sessão de 
Assembleia Geral Ordinária, realisada hontem 9 do corrente, foi 
empossada a nova diretoria da “Associação Atlética de Sergipe” que 
deverá reger os destinos durante o período 1931-1932, a qual ficou 
deste modo constituída. 
Presidente de Honra, Cel. José da Silva Ribeiro; Presidente Efetivo, 
Dr. Heitor Lira Tavares; Vice-Presidente, Virgílio Freire 
Nascimento; Secretário, Augusto Faria; Thesoureiro, Gonçalo 
Santos; Director de Tennis, Osmário Leite; Instructor do 
Departamento de Tiro, Sargento Álvaro Sant’Anna. 
Conselho Fiscal 
Dr. Alfredo Rollemberg Leite, João Rezende e Eduardo Fonseca. 
Sem outro assunto, firmo-me com estima e minha alta consideração. 
(A TRIBUNA, 10/06/1931) 

 

 

Um outro ponto de suma importância na Associação Atlética de Sergipe era o 

comportamento e a conduta moral dos seus associados. Sempre foi alvo de grande 

preocupação por parte dos diretores, o critério na escolha e na aprovação dos indivíduos 

que viriam fazer parte do seu grupo de relações sociais. Conceitos como idoneidade, 

retidão e isenção eram essenciais para a inserção do sujeito na associação. Isso só viria 
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fortalecer o respeito e a credibilidade da instituição perante a sociedade. Veremos a 

seguir um conjunto de normas e exigências estabelecidas aos pretendentes a sócio, 

como condição à sua admissão. 

 
 
Art. 22 – Para ser admitido como sócio da ASSOCIAÇÃO são necessários os 
seguintes requisitos:  
I)-ter adquirido título de sócio proprietário; 
II)- ter nível social compatível e gozar de bom conceito; 
III)- haver sempre exercido atividade lícita; 
IV)- ter condições físicas e psíquicas que permitem uma       convivência 
social sem constrangimento; 
V)- juntar documentação que for exigida pela Diretoria; 
VI)- prestar as informações complementares julgadas necessárias pela 
Diretoria; 
VII)- ter a proposta aprovada pela Diretoria (ESTATUTO DA 
ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA DE SERGIPE, 02/04/1949) 

   

 

Apesar do termo voluntário, os seus sócios pagavam um valor estabelecido à 

administração por todos os meses do ano na associação. Essa taxa era controlada pela 

emissão de recibos atestando a quitação dos seus membros perante o quadro financeiro. 

O pagamento desses recibos dava aos sócios e às suas famílias, o direito de participar 

das festas e de toda qualquer programação existente. O valor das mensalidades era 

cobrado de forma diferenciada, conforme a categoria de sócio a qual o sujeito pertencia. 

A notícia do jornal abaixo relata a rigidez desse critério, para a permanência das pessoas 

no quadro associativo:  

 

 

Aos Senhores Sócios da Associação Atlética de Sergipe. 
Em sessão ontem realisada, a direção da Associação Atlética de Sergipe 
tomando pleno conhecimento do grande atrazo em que se encontram vários 
dos seus consórcios no pagamento das respectivas mensalidades, resolveu por 
unanimidade de votos, adotar as seguintes medidas: 
1)Dirigir-lhes cordeal apelo no sentido de que normalizem as suas situações 
perante a tezouraria do club.     
2)Eliminar do quadro social todos aqueles que deixarem de atender a essa 
justíssima solicitação até o dia 10 de fevereiro próximo. 

    A Diretoria 
                (FOLHA DA MANHÃ, 02/02/1942)  
 

 

Os ingressos com as suas respectivas mesas eram sempre entregues aos sócios 

na Casa Vivinha, famosa loja de diversos artigos de moda, localizada na antiga Rua 

João Pessoa de propriedade do senhor Virgílio Nascimento e de dona Vivinha, como era 
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carinhosamente chamada, a senhora Vivete Freire. Eles faziam parte do grupo das 

comissões organizadoras das festas patrocinadas pela agremiação. Era através dessa loja 

que, a sociedade sergipana tinha acesso às novidades que já faziam sucesso nas grandes 

cidades, como o Rio de Janeiro, a capital federal e São Paulo. Estas por sua vez 

reproduziam os figurinos e os trejeitos da Europa, em busca da tão sonhada 

modernidade. Vestidos, ternos, chapéus, sapatos, cintos e outros assessórios eram parte 

do grande estoque de mercadorias importadas das grandes capitais.  Essa prática tornou-

se comum durante toda a chamada “época de ouro” da República em Sergipe. 

Esse local rapidamente tornou-se um ponto de encontro famoso, na busca pelo 

divertimento dos grandes saraus proporcionados pela Associação Atlética de Sergipe. A 

retirada dos ingressos acontecia através da apresentação por parte dos associados, dos 

recibos de pagamento do mês que se encontrava em vigência. Era uma forma de 

controle e vigilância da entrada das pessoas nas festas. Os chás eram a maior referência 

desse período. 

 

 

Continua a despertar o maior interesse em nossos círculos sociaes, o chá 
dansante que será oferecido a Associação Atlética de Sergipe, no próximo dia 
14 do corrente, às 16 horas em sua sede social à Rua de Vila Cristina. 
Traje: Smoking ou Branco a Rigor. 
Mesas Reservadas: Na Casa Vivinha. 
Ingresso: O recibo nº 8. 
(FOLHA DA MANHÃ, 05/08/1938) 

 

 

O segundo terreno foi usado para a construção da quadra de Tênis, não por 

acaso, uma modalidade esportiva que, mesmo ainda nos dias de hoje, sempre esteve 

associada às elites. Era uma das poucas quadras do gênero existentes no estado e a 

Associação Atlética de Sergipe acabou se tornando uma das responsáveis pela mudança 

de cenário na cidade de Aracaju, ao por em prática um esporte que não era do 

conhecimento da maioria das classes sociais. É possível já se perceber nas entrelinhas, o 

esboço de um tipo perfeito de homem a ser idealizado.    

A escolha por esse modelo de atividade esportiva acabou servindo para ratificar 

o contexto de diferenciação social que, essa agremiação tinha como proposta inicial dos 

seus quadros poderem representar. Desde a indumentária, passando pelos materiais de 

uso específico, como bolas e raquetes, em sua maioria importados da Europa 

(Inglaterra) e dos Estados Unidos, até a fineza dos gestos e padrões de respeitabilidade 
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entre os adversários contrastavam nitidamente, com o Futebol jogado nos campos de 

pelada e nos subúrbios da cidade que aos poucos, ia se desenvolvendo. Os campos cada 

vez mais, iam se tornando um espaço de participação coletiva e democrática destoando 

daquilo que se observava nos ambientes mais requintados. Era a supremacia dos 

contrastes. 

Essas diferenças eram parte de um discurso que apontava na direção contrária de 

agremiações de cunho popular, como o Cotinguiba Sport Club (1909), o Club Sportivo 

Sergipe (1909), a Associação Desportiva Brasil (1919) e o Aracaju Esporte Clube 

(1921), todos eles voltados em suas atividades sociais e esportivas, para um público de 

origem mais popular centrado nas classes mais subalternas, onde a prática do futebol e 

do remo nos dois primeiros era obrigatória, fazendo parte dos seus estatutos. A única 

exceção era o Recreio Club (1916), que tinha nas suas intenções, um alinhamento com 

as propostas do que viria ser a Associação Atlética de Sergipe.  

O terceiro terreno foi usado, para a construção de um campo de Futebol Society 

ou Futebol de sete. Não de forma de aleatória, mas como o próprio nome já denuncia 

era uma espécie de jogo praticado por pessoas pertencentes a uma determinada 

sociedade. Nos mesmos moldes e características do futebol de onze, o que mudava, no 

entanto, estava no tipo de indivíduo que poderia praticá-lo. A prerrogativa essencial 

exigida estava em identificar a que tipo de classe social, os seus integrantes pertenciam. 

A prova disso é que nesse período, somente a Associação Atlética de Sergipe praticava 

essa variação do futebol já conhecido. 

Por menor que sejam as diferenças entre as modalidades identificadas a partir de 

um conjunto de regras, esse tipo de identificação social era parte fundamental do projeto 

de distinção a ser alcançado por estas instituições. Jogar futebol society, tornou-se um 

exemplo explícito da opção dessas pessoas pelo afastamento das outras camadas, onde o 

apreço pelo esporte era o mesmo, mas este não poderia ser reproduzido e vivenciado por 

todos da mesma maneira. Havia o futebol dos ricos e o futebol dos pobres todos dentro 

de uma mesma expectativa, porém sobre o peso de realidades totalmente diferentes. 

O esporte nesse primeiro momento era ainda um objeto secundário e não tão em 

evidência. As atividades sociais dominariam o conjunto de prioridades, voltadas ao 

lazer e ao entretenimento, entre os frequentadores da Associação Atlética de Sergipe 

durante os seus primeiros anos de existência. A explosão desse elemento como 

fenômeno de popularidade, só iria acontecer no Brasil e, em Sergipe, nos primeiros anos 

da década de 1930. 



   

111 

 

Mas, o curioso é que, a partir da construção dessa associação oriunda da cessão 

de terrenos particulares por parte de alguns sócios fundadores, as pessoas passaram a se 

reunir através da formação de entidades de caráter público exigindo do Estado, a entrega 

de terras devolutas, com o intuito de que fossem construídas associações clubísticas 

com os mais diversos tipos de atividades sociais e esportivas. O interesse despertado a 

partir da Associação Atlética de Sergipe foi um dos primeiros registros da sociedade 

aracajuana, na formação de um agrupamento coletivo voltado para os princípios de uma 

organização esportiva, que desse um parâmetro de igualdade no atendimento aos 

indivíduos de menor poder aquisitivo. Organização esta, até então só vista na 

representatividade dos partidos políticos. A sociedade civil começava a partir desse 

exemplo, um movimento de participação mais efetiva no que concerne ao 

direcionamento e a administração das políticas de estado. 

A fala do Presidente da Província de Sergipe à época refletiu de maneira 

significativa, a repercussão e a maneira, como esse problema foi aparentemente 

solucionado102, numa mensagem apresentada à Assembleia Legislativa em 07 de 

Setembro de 1925: 

 

 

Sports 
Capacitada da verdade, do aforismo latino: Mens sana in corpore sano103, 
isto é, de que a Educação Physica convenientemente dirigida contribue à 
formação do caracter e prepara, como o entendiam os Gregos , com a 
virilização da raça, cidadãos úteis à pátria. Não tem a administração 
regateado o seu auxílio a diversas associações desportivas que, para o seu 
desenvolvimento, pedem o amparo do governo. Foram assim cedidos, a título 
precário, terrenos para as sedes e campos de várias associações de Tennis, de 
Remo e de Foot-Ball desta capital. 
Nesses laboratórios invisíveis do fortalecimento hygico, é que na Alemanha, 
na Suissa e nos Estados Unidos se armam os escudos da Defesa Nacional, 
tanto para o campo da batalha guerreira, como para a arena da atividade 
econômica a qual, mais do que o outro, hoje em dia necessita, para o pleno 
êxito e a vitória fecunda, de homens sadios, ágeis e dispostos (DECRETO Nº 
1705, DO/SE de 18/10/1925) 

 

 

                                                           
102

 Infelizmente não foi possível investigar, se houve um desdobramento quanto ao discurso do Presidente 
Graccho Cardoso ou se a promessa ficou atrelada a uma simples retórica. Mais uma vez, a ausência de 
documentos, não nos permitiu avançar na descoberta deste fato. 
103

 Mente sã em corpo são. Com a chegada da Ginástica no Brasil, por volta da segunda metade do século 
XIX e, a implantação posterior dos seus métodos, esse lema tornou-se uma espécie de mantra da vida 
moderna incutido pelo Projeto Republicano. Sempre esteve aliado às técnicas promovidas pela Educação 
Física já no século XX e, seus programas de treinamento baseados na prática de modalidades esportivas e 
na manutenção de hábitos da vida saudável. 
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Essa prática acabou tornando-se recorrente em boa parte do Estado de Sergipe, 

com vários clubes sendo criados, em detrimento dessa medida administrativa tomada 

por Graccho Cardoso, como incentivo à prática esportiva. Apesar da referida medida, 

não conseguimos descobrir os nomes das instituições que foram criadas. Percebe-se, 

não obstante que, o discurso nacionalista era algo presente, com aspectos ligados ao 

fortalecimento da raça e ao desenvolvimento da nação através potencialidades físicas 

proporcionadas pelo aparato esportivo e na deferência que era feita aos outros exemplos 

de organização. Um país forte começava pela saúde e pela vitalidade dos seus homens. 

Essa política teve na ameaça da guerra, a sua maior justificativa. 

No caso da Associação Atlética de Sergipe, a preocupação com o esporte, como 

já tocado em linhas atrás, sempre foi permeada por um passatempo. Esse foi um 

elemento que assumiu nas preocupações da associação, a vertente do diletantismo e as 

características do lazer em sua plenitude. No final dos anos de 1920, houve a montagem 

de times de Futebol visando à participação em campeonatos, quando o futebol sergipano 

ainda era amador. Aliás, ela nunca teve pretensões com algo maior do que o 

amadorismo das suas atividades. 

A construção do Estádio Adolpho Rollemberg nesse mesmo período constituiu-

se num incentivo maior à prática do Futebol. Erguido numa região distante da parte 

central da cidade, esse estádio durante muitos anos foi palco de diversas partidas e 

diversos campeonatos de equipes sergipanas e até de outros estados como Alagoas e 

Bahia, sempre protagonizando grandes espetáculos. Até a construção do Estádio 

Estadual de Aracaju na década de 1940, foi a nossa grande praça de eventos na 

modalidade. A Associação Atlética de Sergipe chegou a disputar várias partidas no 

campo do conjunto Almirante Tamandaré. 

O amadorismo sempre foi um fator determinante nas atividades da Associação 

Atlética de Sergipe. Nesse caso, o profissionalismo só chegou ao futebol brasileiro na 

década de 1930, mas exatamente no ano de 1933104. Aqui em Sergipe, esse fenômeno só 

se manifestou de forma mais incisiva, já na década de 1940.  

 

 

                                                           
104

 Para mais esclarecimentos sobre o tema ler Caldas (1990). O autor nos revela a partir de quais 
evidências e condicionantes sociais, se deu o processo de introdução do profissionalismo no futebol 
brasileiro. 
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4.1 – A ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA DE SERGIPE E O 

REDIMENSIONAMENTO DE UM ESPAÇO SOCIAL 

 

 O carnaval no Brasil, sempre foi fruto de uma manifestação cultural de caráter 

popular produzido pelas camadas mais pobres das cidades, em sua típica expressividade 

nacional. Em Sergipe e, principalmente na cidade de Aracaju, essa realidade não se 

mostrou diferente daquelas observadas no restante do país. A folia de Momo, como é 

comumente conhecida nasceu com a representatividade dos excluídos na sua forma 

mais natural.   

A rua sempre foi o espaço dos cordões, dos blocos, das marchinhas, das 

fantasias representando o sentimento de liberdade e orgulho de um povo. Essas 

características tão singulares acabaram por associar as classes menos favorecidas ao 

centro de convergência representado por uma manifestação popular. Contrariamente a 

outras reproduções sociais, o carnaval é um dos poucos exemplos em que, à maioria – o 

povo em sua melhor definição - é estendido o controle da situação. É um símbolo ainda 

de resistência. 

As diferenças começavam inicialmente na ausência de imposições e regras ao 

espírito libertino e ao mesmo tempo desafiador da folia. O que valia era a 

espontaneidade e a alegria contagiante com que as pessoas se divertiam e promoviam 

durante os seus quatro dias de festa, um esquecimento planejado da dura realidade 

produzida pelas suas mazelas sociais.  

Porém, a nova realidade vista a partir da criação dos clubes sociais privados 

como a Associação Atlética de Sergipe acabou por reconfigurar num dado momento, o 

sentido das festas populares como o carnaval no estado. Como bem definiu as crônicas 

dos jornais sergipanos da época, as comemorações dessa natureza acabaram 

redimensionando o espaço público em detrimento dos ambientes privados, ou pelo 

menos, o surgimento dessas agremiações resultou na diminuição num dado momento, 

do interesse pela festa no seu formato tradicional, ou seja, a comemoração no seu 

sentido mais democrático e inusitado das comemorações de rua. Tornava-se explícito na 

fala do telespectador ao escrever para um matutino da época, o modo como estava 

sendo observado o carnaval produzido nas ruas da nossa modesta capital. Havia 

algumas referências, mas a maior identificação, porém, já apontava a festa dos clubes 

particulares, como a mais simbólica representação desse tipo de gênero: 
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Acordem Rapazes 
Precisamos fazer algo pelo carnaval aracajuano. A canseira está demais. 
Temos tido notícia da folia no interior do estado, onde há mais vibração do 
que aqui.  
Em Propriá, segundo soubemos, o Rei Momo já apareceu gordalhudo como, 
fazendo jus à sua fama de glutão e emérito bebedor. 
No entanto, em Aracaju, na capital esta pasmaceira. Ora bolas! Que pessoal 
do sangue de caranguejo é este nosso? 
Dizem que os “paladinos” estão treinando um bom cordão, que o outro, “o 
amanhã tem mais”, também está ensaiando. Mas, são gotas d’água no 
oceano. Sessenta mil pessoas só dão amostras de carnaval? 
A Nota, por enquanto, está sendo dada pelos nossos clubes. Recreio Club, 
Associação Atlética de Sergipe, Cotinguiba, Sergipe, paladinos estão 
organisando ótimas noitadas dansantes para os seus associados. 
A prefeitura, zelosa, incansável, estabeleceu prêmios para as músicas 
carnavalescas escritas entre nós, “cadê” porém, o carnaval das ruas? 
Vamos deixar de tanta fraqueza, acordem rapazes, que a vida é curta e precisa 
ser compensada coma alegria das suas trabalheiras e fracassos! 
Viva a pagodeira! Alô, boys! 
(FOLHA DA MANHÃ, 17/02/1934) 

 

 

A Associação Atlética de Sergipe, não mais competia com o carnaval dos blocos 

de rua, mas sim com o carnaval dos outros clubes, como bem afirma a crônica acima. A 

disputa acirrava-se em prol das melhores condições de festejo e regalia a serem 

oferecidas aos seus associados. Aracaju era uma cidade de pequeno porte, com apenas 

pouquíssimos sessenta mil habitantes, o que nos faz deduzir, o quanto as festas 

promovidas por essas agremiações ganhavam força e representatividade em meio as 

mais diferentes camadas sociais.  

Clubes como o Sergipe e Cotinguiba liberavam o acesso à população através da 

venda de ingressos. Na Associação Atlética de Sergipe, a entrada era somente primazia 

dos associados e dos seus familiares. O motivo estava justamente na separação dos 

cortejos e dos gritos populares. Isso gerava um desconforto muito grande entre aqueles 

que não podiam participar, mas ao mesmo tempo essa exclusão envolvia questões da 

ordem do imaginário social, no sonho de quem sabe um dia, poder ter a honra e o 

reconhecimento de poder fazer parte, de um grupo restrito de indivíduos em um clube 

social. 

Essa evidente impossibilidade de frequentar a Associação Atlética de Sergipe, 

no entanto era algo paradoxal, pois ela era responsável pela produção de uma certa 

antipatia em relação ao clube, mas em contrapartida era fomentador de um desejo de 

muitas pessoas estarem participando como sócios das atividades e comemorações que 

eram produzidas por lá. Foi justamente por conta desta conduta na sua organização e na 
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excelência das suas atividades, que ela passou a ser considerada a grande novidade do 

gênero no período. Esse diferencial, talvez tenha sido o seu grande motivo de destaque 

perante as outras instituições. 

Percebemos que a dedicação ao extremo por parte dos seus diretores era fruto 

desse desejo e, tinha como resultado atingir um nível de ascendência frente aos clubes 

que faziam concorrência. O carnaval por ser um evento que, envolvia todos os cantos da 

cidade era visto como uma excelente oportunidade para ser demonstrada essa 

superioridade. E isso era mantido por uma série de fatores que, iam desde as atrações 

que eram convidadas, como as grandes orquestras de frevo, os grandes cantores de 

marchinhas, poetas, humoristas, as grandes vedetes, os desfiles de misses do Nordeste 

abrindo a programação, os prêmios que eram sorteados e distribuídos durante os quatro 

dias da folia, além dos laços de sociabilidade que eram fortalecidos entre os presentes. 

Havia a apresentação de trios musicais considerados fabulosos à época como o Tabajara 

e o Iraquitan. 

Esse traço de sofisticação sempre foi uma marca da Associação Atlética de 

Sergipe. Através dessa característica, o carnaval que sempre foi visto como uma festa 

pautada pela simplicidade acabou se reinventando e ganhando contornos de requinte e 

organização. Percebe-se nesse exemplo, uma ampla influência do regime republicano, 

onde os bailes dos clubes privados nas grandes capitais eram festas altamente 

concorridas já por volta da primeira década do século XX. Mas ainda assim bairros 

como Cirurgia, Suissa, Aribé (atual Siqueira Campos), Chica Chaves (atual Bairro 

Industrial) e o próprio centro da cidade procuravam manter as suas tradições das festas 

do carnaval de rua, não perdendo a sua originalidade e opondo-se ao atropelamento 

provocado pela modernidade. 

 

 

O carnaval em Aracaju entre as décadas de 20 e 40 do século XX era 
comemorado no trajeto da Praça Fausto Cardoso, Rua João Pessoa, 
Atalaia e durante os bailes carnavalescos [...] Ao longo do trajeto 
por onde os carnavalescos passavam, existia uma decoração de 
máscaras, confetes, pandeiros e outras figuras. O espaço também era 
colorido através de luzes multicores (MELINS apud ANDRADE, 
2008, p. 58)105 

 

 
                                                           
105 ANDRADE, Adênia Santos. As faces culturais de uma rua: Aracaju – 1920 – 1940. Revista 
Eletrônica Horizontes, v.26, nº 1, p. 53-61, jan./jun.2008. 
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Os que ali da elite chegavam a comparecer, não se sentiam atraídos pelo frege 

frenético das multidões. Havia um enorme preconceito em ser confundido com pessoas 

de “aparência e caráter duvidoso”, além da rua ter tido sempre nesse período, a 

conotação de um espaço perigoso e desconhecido para os filhos das famílias de posses. 

Era muito improvável que as ruas, avenidas, praças, becos e vielas da época fossem 

divididos pacificamente por todas as classes sociais.  

O carnaval privado acabou sendo uma espécie de resposta da modernidade 

àqueles que acreditavam que as mudanças no cenário político viriam para unir e não 

para separar. O carnaval nesses clubes acabou ratificando essa condição secundária das 

populações desafortunadas. O distanciamento do universo social imaginado continuou 

sendo o mesmo. As diferenças cada vez mais se tornaram acentuadas. Os lugares 

permaneceram separados. Há que se ter um olhar extraído do ponto de vista da 

transformação de uma manifestação popular, quando da presença dos clubes. Mas esse 

mesmo olhar aponta para a manutenção das velhas políticas de exclusão social. 

Mesmo não tendo essa preocupação desde a sua criação, isto é, o seu objetivo 

maior foi sempre o contrário. A elite precisava do seu lugar. A Associação Atlética de 

Sergipe através das festas produzidas pelo carnaval acabou cumprindo a sua função de 

agente aglutinador da sua classe e separador das outras restantes. À medida que se 

aproximava o período dessas comemorações, as expectativas em torno do 

acontecimento eram enormes e, acabavam interferindo no cotidiano da cidade. Era uma 

realidade, que aos poucos ia tomando conta dos nossos corações.  

 

 

O “Grito do Carnaval” na Atlética 
Domingo, o vindouro, 2 de fevereiro, nos salões da Associação 
Atlética, será dado o primeiro grito de carnaval do ano de 1941. 
Como todas as festas promovidas pela Atlética, o “Grito do 
Carnaval” de 1941 vem despertando o máximo interesse, não só no 
seio daquela agremiação, como nas rodas dos foliões. 
Com o “Grito do Carnaval” serão iniciadas as festas com que a 
elegante sociedade da Rua Vila Cristina festejará o efêmero reinado 
de Momo. 
(A TRIBUNA, 31/01/1941) 

 

 

 Entre essas pessoas, o grito de carnaval representava o clímax, a fruição, o lazer, 

o divertimento livre de qualquer impedimento, sob a aceitação e o consentimento dos 

seus pares. Estar entre essas pessoas era o que realmente a animação do carnaval 
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proporcionava. Fazia toda a diferença poder estar presente neste tipo de manifestação. 

Para elas, a rua não era o seu lugar. 

 As comemorações de Natal e Réveillon acabaram caminhando por esta mesma 

direção. Era mais um momento de visibilidade dos clubes privados em Aracaju, com a 

Associação Atlética de Sergipe ganhando cada vez mais notoriedade neste segmento de 

realizações. Diferentemente do carnaval, essas festam sempre tiveram como tradição 

serem mais restritas às residências que, se reuniam com os seus parentes, em torno da 

ceia, festejando o nascimento de Cristo e a chegada do Ano Novo que estava por vir. 

Com essa novidade, os grandes salões tornavam-se o palco de congraçamento entre as 

famílias.  

Havia um envolvimento generalizado dos órgãos de imprensa tentando 

estabelecer entre os seus leitores, um vínculo de familiaridade entre essas agremiações e 

a dita sociedade sergipana. As colunas sociais tentavam a todo custo engrossar o caldo 

dessa cultura. Na verdade, o que se tentava estabelecer era a produção de um 

movimento de reforma de todo o aparato social. As festas acabavam tendo uma 

representação estética e simbólica, muito maior do que a sua própria existência. O Natal 

e o Réveillon fora dos lares ganharam vida a partir das ressignificações propostas por 

esses clubes.  

A seguir veremos um exemplo emblemático desse tipo de aproximação festiva. 

 

 

Como nos anos anteriores prometem revestir de brilhantismo as festas que a 
Associação Atlética de Sergipe vai promover nos próximos dias 25 e 31 do 
corrente mês. O quadro social do Club Tricolor foi bem acrescido nesses 
últimos dias, dado o interesse que vem despertando nas nossas rodas sociais 
as paradas de elegância que vão se realizar nas tardes dos dias 25 e 31. 
Tem merecido gerais elogios, as providências dos diretores do Club de Tenis, 
no sentido de que as músicas a serem tocadas sejam as do carnaval de 1940, 
inclusive a popular “Linda Margarida”. 
A “Folha da Manhã” estará presente às duas grandes festividades. 
(FOLHA DA MANHÃ, 23/12/1939) 
 

 

Sem contar as festas de Reis, que aconteciam no dia seis de janeiro, muito 

próxima às comemorações de fim de ano. Era o fim da celebração do período cristão. 

Era mais uma oportunidade em que a associação procurava manter a chama acesa dos 

seus ritos comemorativos, ao mesmo tempo em que abria as portas oficialmente para as 

prévias do carnaval que viriam logo em seguida. Esse calendário era obedecido 
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religiosamente e, com o passar dos anos essas festas foram se tornando cada vez mais 

criativas nas suas representações.  

 

 
Andou acertadamente a diretoria do prestigioso Clube de Tenis, resolvendo 
levar a efeito no dia de Reis duas festas, uma infantil que terá início às 16 
horas, e outra, para nossa alta sociedade, às 20 horas. 
A Associação seguiu o exemplo dos grandes clubes das principais cidades do 
país, que promovem festas infantis para as creanças, filhas dos seus 
associados.  
O desfecho brilhante que tiveram a festa de Natal e Réveillon é uma 
segurança dos sucessos das reuniões dansantes do dia de Reis. 
Este jornal deseja aos dignos dirigentes do Clube Tricolor, felicitações pelas 
realizações constantes de seus grandes empreendimentos (FOLHA DA 
MANHÃ, 04/01/1943) 

 

 

Um dos vários objetivos desses encontros nas associações era passar por 

momentos de descontração próximos aos seus familiares, diante de um conjunto de 

atrações que eram oferecidas. Festejar essas datas passava por um momento de 

renovação e comprometimento do trabalho associativo que consistia, sobretudo, no 

objeto maior dessas instituições. Ao separar-se de um contexto social imaginado e 

vivido, é logico que essas agremiações optavam por posições de destaque que as 

impulsionavam numa direção contrária às aspirações que o restante da população 

almejava.  

 

 

Interesses e necessidades certamente fazem com que os homens se unam em 
associações econômicas, em irmandades de sangue, em sociedades religiosas, 
em quadrilhas de bandidos. Além de seus conteúdos específicos, todas estas 
associações também se caracterizam precisamente, por um sentimento, entre 
seus membros, de estarem associados, e pela situação derivada disso. Os 
associados sentem que a formação de uma sociedade como tal é um valor; 
são impelidos para essa forma de existência, pois a forma é a mútua 
determinação e interação dos elementos da associação (SIMMEL, 1983, 
p.168-169)106 

 

  

Não obstante, à medida que essas festas ganhavam uma dimensão acima dos 

padrões normais de uma cultura, a importância desses ritos ganhava o espaço das ruas, 

através dos comentários, das discussões entre as pessoas, sendo inserida cada vez mais 

no imaginário social, de quem passou por aquelas mudanças, mesmo sendo parte 

                                                           
106

 SIMMEL. Georg. Sociologia. (org). Evaristo de Morais Filho; São Paulo: Ed. Ática, 1983. 
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excludente de todo esse processo. A “sociedade” a quem a instituição se referia nos seus 

noticiários de jornais, com certeza não abraçava a todos os seus membros de uma 

maneira geral sem exceção. Eram avisos muito bem endereçados. 

 

 
Aqui “sociedade” propriamente dita é o estar com um outro, para um outro, 
contra um outro, que através do veículo dos impulsos ou dos propósitos, 
forma e desenvolve os conteúdos materiais ou individuais. As formas nas 
quais resulta esse processo ganham vida própria. São liberados de todos os 
laços com os conteúdos; existem por si mesmo e pelo fascínio que difundem 
pela própria liberação desses laços. É isto precisamente o fenômeno a que 
chamamos sociabilidade (SIMMEL, 1983, p. 168-169)107 

 

 

Era mais uma forma de se mostrar presente como instituição, como a força de 

uma organização coletiva. Esse ritual das festas tinha, como propositura além da 

manutenção de um certo distanciamento, mas também a exigência de um grau elevado 

de reconhecimento acerca da imagem que era construída sobre a formação desses 

clubes, como locais privados de lazer e aproximação social. O Natal e o Réveillon 

através da transformação estabelecida por esses espaços passaram a fazer parte da 

cultura do espetáculo, tendo um lugar apropriado no calendário das grandes festas da 

cidade, como o próprio carnaval e as festas juninas, juntamente com as comemorações 

cívicas e religiosas.  

As matinês eram os encontros promovidos em sua maioria, para um público 

jovem. Eram os filhos dos associados. Acontecia ao final das tardes de domingo. Era o 

despertar da adolescência onde aconteciam os primeiros olhares, as primeiras paqueras e 

as primeiras paixões. Os salões da sede social estavam sempre lotados e a expectativa 

maior era poder sair ou marcar na pior das hipóteses, um encontro com alguma garota 

interessante.  

Apesar da vida tranquila e pacata, as opções na cidade se resumiam às salas de 

cinema do centro da cidade, como o Cine Rio Branco, o Cine Vitória e alguns 

espetáculos circenses que, por vezes se apresentavam aqui mudando o aspecto das 

diversões. As praias ainda não eram um hábito na cidade por conta da distância das 

zonas de perímetro urbano, com as travessias a nado dos rios sendo uma prática mais 

habitual principalmente aos finais de semana a alguns poucos que se arriscavam nesse 
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tipo de empreitada. A Rua da Frente era o principal de encontro daqueles que se 

destemiam a dessa fiar o rio Sergipe. 

Essas festas regadas a muita música e flerte acabaram inaugurando mais um 

capítulo na história dos clubes sociais em Aracaju, tendo na Associação Atlética de 

Sergipe mais uma vez, a sua maior expressão. O destaque acontecia por conta do caráter 

já notório da organização e do público que as frequentava. Não havia como negar que, 

essas matinês acabavam reunindo a juventude promissora, segundo afirmação dos 

noticiários da época. Aqueles que por suas condições culturais, sociais e econômicas 

iriam acabar ocupando os melhores postos do mercado de trabalho, cada vez mais 

atuando numa perspectiva de reprodução de poder entre as classes sociais. 

 

 

Tinha o Cine Rex na Rua de Itabaianinha em frente ao Instituto 
Histórico e Geográfico de Sergipe. Então nós íamos depois da 
primeira sessão [...] nos deslocávamos para a Atlética para a matinê 
dançante. Nós íamos lá, ficávamos olhando as garotas e os vários 
casais se conheceram ali, fizeram família e até hoje vivem. Tinha 
também as festas noturnas, sempre vinha aqui a Orquestra 
Românticos de Cuba, cantores como Altemar Dutra vinha sempre 
muito aqui e nós sempre participávamos destas festividades108 

 

 

O interesse era muito grande, afinal de contas, era uma vida nova que estava se 

oferecendo. Era um universo novo que estava se abrindo para uma geração que 

começava a querer assumir o controle da cidade. Um dos aspectos provocados por 

clubes como a Associação Atlética de Sergipe através de atividades como as matinês foi 

à formação de um corpo homogêneo de adolescentes que, começou a se estabelecer em 

vários grupos unidos por laços de amizade e cumplicidade. Os encontros nos clubes 

acabavam por proporcionar o reconhecimento e autorização das famílias para a 

convivência entre si desses jovens. Namoros, coleguismos, laços de aproximação e 

amizade entre homens e mulheres nasceram do ambiente de privacidade e cumplicidade 

dessas associações recreativas. 

 
 
A Associação Atlética de Sergipe, para bem servir os seus associados previne 
que na tarde do próximo domingo oferecerá àqueles que apresentarem o 
recibo número 9 (nove) uma “domingueira” dansante. Às dezesseis horas 
daquele dia as portas do querido club estarão abertas para mais uma festinha 
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íntima que não deixará de ser mais uma vitória (FOLHA DA MANHÃ, 
09/09/1938) 

 

 
Indo em direção à outra ponta, vemos as festas beneficentes tendo como intuito, 

o apoio financeiro a instituições sociais como hospitais, casas de repouso, entidades 

filantrópicas, bibliotecas, espaços literários, conservatórios de música. Essas iniciativas 

tornaram-se mais uma marca registrada da Associação Atlética de Sergipe nesse 

período. O dinheiro arrecadado desses encontros era revertido em serviços prestados a 

estas instituições como reformas dos prédios, compras de medicamentos, pagamentos 

de dívidas e, investimentos em materiais de uso específico das atividades desenvolvidas 

pelas entidades.  

Além disso, o estado de Sergipe e a cidade de Aracaju na República passavam 

por dificuldades financeiras constantes e as verbas quando apareciam, eram sempre 

restritas a políticas públicas de maior apelo e necessidade. A precariedade do sistema 

público era visível, quando as instituições volta e meia demonstravam fragilidade na 

manutenção da sua estrutura e na competência das suas atividades. 

Esse tipo de publicidade acabava sendo mais uma maneira de se manter em 

evidência por parte desses clubes. O caráter desse tipo de assistencialismo aumentava a 

exposição e a importância da distinção social que essas iniciativas acabavam 

estabelecendo perante o ambiente em que elas viviam. Ao demonstrar esse tipo de 

preocupação com a debilidade de determinados segmentos, o apoio por parte da 

sociedade elitista acabou tornando-se mais um fator positivo na posição da associação 

entre os seus pares e aqueles que postulavam um lugar nos seus quadros associativos. 

Esse era o objetivo primário a ser alcançado por ações sociais dessa natureza. A 

intenção caminhava no desejo de cada vez mais fortalecer a ascensão das suas práticas e 

do seu modelo de administração. 

 

 

Estava sendo esperado, com grande anciedade, o chá dansante que 
realizar-se-á hoje no esplêndido salão de festas da Associação 
Atlética, em benefício do Hospital de Cirurgia. 
Segundo nos informaram não se registrou devolução de convites. 
A sociedade aracajuana terá uma tarde encantadora na Associação 
Atlética e, com isso concorrerá para a reforma do Cirurgia, que 
tantos benefícios tem feito à coletividade (FOLHA DA MANHÃ, 
08/01/1944) 
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Outro tipo de evento concentrava-se nas recepções festivas aos representantes da 

classe política, não só de Sergipe, mas também de outros estados, normalmente os 

nossos vizinhos. Esse tipo de diplomacia era fruto do envolvimento das elites nas 

questões relativas às decisões da esfera do estado. Estar próximo a atmosfera desse 

poder, sempre foi algo muito presente no dia a dia desses clubes. Era algo inerente e 

particular à sua essência. Era uma questão de diplomacia. 

Não obstante, empresários, comerciantes, latifundiários, industriais e políticos 

desde sempre foram figuras muito próximas umas das outras, onde os interesses 

individuais acabavam convergindo em diversos tipos de situação. Esses episódios 

provocados por bailes comemorativos terminavam em virtude da cordialidade 

envolvida, amarrando uma série de acordos e compromissos e, num futuro selando a 

tratativa de propostas que viriam a ser discutidas posteriormente envolvendo os seus 

participantes.  

 Homens da estirpe de José Rollemberg Leite, Eronildes de Carvalho, Gentil 

Tavares, Augusto do Prado Franco, Walter do Prado Franco, Antonio Tavares de 

Bragança, João Andrade Garcez, Luiz Garcia eram personagens da política que atuavam 

como dirigentes da Associação Atlética de Sergipe nas mais diversas funções. Essa 

extensão da participação dessas pessoas no clube acabava sendo fundamental quando os 

assuntos eram da ordem da interferência por parte deles em questões partidárias. Por 

serem reconhecidos facilmente, eles sempre estavam muito próximos como 

organizadores nas atividades em que a associação se representava como anfitriã das 

mais diversas pessoas ilustres dos seus círculos de poder, em suas festividades. A nota 

que veremos a seguir nos revela mais essa vocação da Associação Atlética de Sergipe 

em seu currículo. 

 

 

A brilhante agremiação recreativa Associação Atlética de Sergipe, que reúne 
em seu seio, o que há de mais seleto e distinto na nossa mais alta sociedade, 
realizará no domingo 20 do mez que se inicia, uma encantadora “matinée” 
dansante em homenagem ao destacado membro de sua diretoria e nosso 
ilustre conterrâneo Dr. Gentil Tavares, figura de destaque de nossos círculos 
intelectuais e sociais, pelo seu regresso da capital da República. 
Para essa “matinée” que está despertando vivo entusiasmo em nossos círculos 
sociais, a sua distinta diretoria está organisando interessante programa, no 
qual além de várias surpresas serão distribuídos grande número de brindes às 
senhoras, senhoritas e cavalheiros que concorrerem para o seu esplendor 
(FOLHA DA MANHÃ, 09/10/1935) 
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 Acontecimentos como estes marcaram a vida social da cidade de Aracaju através 

da contribuição decisiva de entidades como a Associação Atlética de Sergipe e as 

particularidades que estavam atreladas ao conjunto das suas atividades. A fama de 

organização trazia uma atmosfera de grandeza às práticas que eram encenadas nas suas 

instalações. O contexto das mudanças ocorridas no cenário social mostrou porque a sua 

presença nas páginas dos jornais, se tornou tão importante no processo de afirmação da 

sociedade em meio às esperanças que eram fabricadas pelo sonho da República. Esse 

projeto político teve nas mãos desses clubes, uma base de sustentação para as suas 

intenções.  

 

Ontem à noite, na elegante sede da Associação Atlética de Sergipe, a 
comissão organizadora dos jogos de verão do município de Aracaju 
promoveu um elegante sarau dansante para o qual convidou a nossa alta 
sociedade, em homenagem ao prefeito de Maceió, Dr. Eustáquio Gomes de 
Melo. 
A festa, que teve a concorrências das figuras mais distintas do nosso meio, 
contou com a presença do Exmo. Sr. Interventor Federal e altas autoridades 
(FOLHA DA MANHÃ, 25/10/1936)  

 

 

Aliado a essas questões, não podemos deixar de observar que ao redimensionar o 

caráter de manifestações populares e religiosas como o carnaval, o Natal, o Réveillon e 

as festas de Reis, a Associação Atlética de Sergipe, não só redefiniu padrões sociais, 

como fez nascer a partir das suas festas, o retrato de uma nova identidade cultural. Essa 

constatação se fez o tempo inteiro presente, na maneira como essas manifestações 

atingiram num curto espaço, um nível razoável de publicidade, transformando a cidade 

em boa parte do seu contorno e, na sensibilidade do seu cotidiano representado pelas 

elites, que naquele momento, de fato, apresentavam o seu poder e a sua força. A ideia 

dessa minoria aristocrática desde o começo foi a de cada vez mais avançar e, se 

estabelecer dentro dos limites desse espaço que lhes era fornecido.   

 

4.2 – A ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA DE SERGIPE E A ADOÇÃO DO ESPORTE 

COMO UMA PRÁTICA EDUCATIVA 

 

 O esporte começou a formalizar-se como um agente fomentador da nossa cultura 

já nos primeiros anos do século XX. Essa prática acabou sendo um dos pontos centrais e 

responsáveis pela nossa busca em torno de uma nova identidade social. Juntamente com 



   

124 

 

as aulas de Educação Física e Ginástica praticadas nas academias militares do país, ele 

era símbolo de uma atividade muito restrita e direcionada em suas especificidades a um 

público alvo. Desde o seu começo houve um conteúdo ideológico sempre muito 

presente e desafiador. As escolas de Educação Física tornaram-se o anteparo desse 

conceito de reprodução. O esporte e, por consequência as atividades ligadas à sua 

prática sofreram durante muito tempo, com um controle rígido das forças armadas à sua 

autonomia no campo social.  

 

 

Os militares compuseram a linha de frente nos desígnios da ENEFD (Escola 
Nacional de Educação Física e Desporto), nos seus primeiros anos de vida, 
pelo fato de a mesma representar uma instituição que, dentre muitas outras, 
era forjada no sentido de dar sustentação e difusão da ideologia ordeira e 
progressista. O lugar de destaque na instituição se justifica, pois foram os 
principais protagonistas no golpe do Estado Novo e, uma legitimidade tinha 
de ser conquistada (GRUNNENVALDT, 1997, p. 114)109 

 

 

Porém, depois de uma longa fase ao conquistar o espaço público e a dimensão 

das ruas de forma avassaladora, essa relação passou por um processo de redefinição das 

suas representações no contexto da sua funcionalidade. O componente da saúde da 

população foi algo também a ser repensado no contexto das diversas expectativas 

provocadas pela ascensão das práticas esportivas. O homem seria o ponto central da 

condição dessa mudança de patamar. 

O objetivo era alça-lo à condição de um dos pilares do movimento republicano. 

A sua inserção e a massificação da sua prática estava basicamente relacionada a um 

processo de mudança dos nossos hábitos. O corpo sempre foi considerado um elemento 

muito pouco aproveitado no Brasil. As suas funções eram praticamente associadas ao 

mundo do trabalho. Essa função foi durante muito tempo a sua única atividade 

produtiva. Seja através de mão de obra escrava ou assalariada, o corpo não era 

explorado em suas valências físicas, o que tornava a população, uma massa de pessoas 

estéreis e indolentes, quando não a pobreza atrelada às condições de moradia e 

alimentação acabava por agravar ainda mais o quadro das condições de saúde dos 

indivíduos.  
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A valorização da educação física e dos esportes dentro do ideário republicano 
de civilização, progresso e modernidade, encontra seu substrato no 
pensamento médico-higienista na crença e no aprimoramento da raça e os 
cuidados com a saúde e o corpo [...] (PRATES, 2006, p. 3-4)110 

 

 

O esporte em consonância com a Educação Física e a Ginástica acabaram 

ganhando ascensão e entrando no âmbito social com a perspectiva de transformação 

dessa realidade. A intenção pautava-se pela reconstrução de um homem regenerado do 

ponto de vista físico, tendo na prática de atividades físicas e no esporte grande aliados 

na promoção e no fortalecimento dessa mudança.  

 

 

Com a divulgação dos principais métodos de Ginástica (Sueco, Francês e 
Alemão), tínhamos a visão de que, se queríamos melhorar a nossa imagem e 
a nossa qualidade de vida, teríamos que atuar na reformulação de toda uma 
base que sob o aspecto organizacional se encontrava depauperada (SILVA, 
2008, p. 207)111 

 

 

A imagem de um corpo saudável, atlético, esculpido e viril estava vinculada aos 

ideais de saúde e beleza. No Brasil, essas características tornaram-se vigentes durante os 

anos que enfeixaram a Primeira República. Era a fetichização da busca por uma cultura 

corporal. Essas características acabaram ganhando status de obrigatoriedade para o 

equilíbrio social da nação. Essas virtudes elevaram-se a um status de obrigatoriedade, 

para o equilíbrio da nação, ganhando a condição de política pública em diversas 

ocasiões.   

 

 

Nesse complexo sistema articulado pelas noções básicas de limpeza, saúde e 
beleza, o símbolo central era sem dúvida a imagem do corpo humano, 
utilizado intensamente pela publicidade comercial ou pela oficial, 
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apresentado em geral semidespido, jovem, saudável, atlético e impoluto 
(SEVCENKO, 1998, p. 575)112 

 

 

No Brasil, a formação das associações sociais e recreativas acabou tendo uma 

participação decisiva na articulação desse processo. Não só o espaço público se 

modernizou com a construção de locais apropriados para a prática esportiva, mas os 

clubes puderam proporcionar às suas elites, uma nova possibilidade de reprodução e 

aproveitamento desse fenômeno que se expandia a passos largos como símbolo dos 

novos tempos, que na retórica do discurso político hegemônico em vigência, se 

avistavam.  

 Aqui, a Associação Atlética de Sergipe acabou desempenhando muito bem o seu 

papel. O esporte sempre foi desde o seu início, um requisito encontrado no perfil das 

suas atividades atuando como uma válvula de escape em contraposição às práticas 

sociais que eram ali constantemente vivenciadas. A sua contribuição tinha como 

objetivo tirar os jovens da ociosidade. Era o lazer e o divertimento acompanhando os 

seus constantes embates. 

 
 
Agente tinha a associação como uma continuação das nossas residências. A 
grande maioria morava em volta e não era pouca gente. Ia para lá conversar, 
praticar algum esporte [...] sábado e domingo era lotado. Durante o dia, nós 
jovens que morávamos em volta dela passávamos o dia por lá jogando tênis, 
conversando, tinha o voleibol, o futebol. Essa era a nossa rotina nos finais de 
semana. Tudo era sempre muito animado.113 

 

 

Esse papel da associação, no entanto, contrastava com o que de fato acontecia 

nos espaços e instituições públicas como, por exemplo, as escolas da cidade de Aracaju. 

Eram tempos difíceis, onde os jogos, brincadeiras e as práticas recreativas de algum 

desporto se restringiam às reuniões na rua e ao quintal das casas. Como afirmou o 

Professor Félix D`Ávila: 

 

 

O esporte que só existia na minha época aqui em Aracaju, só era o futebol, 
não existia mais nada na minha época de infância e adolescência [...] Natação 
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ainda existia alguma coisa por causa do rio [...] as opções de brincadeiras de 
crianças eram restritas, vamos dizer, cavalo de pau, boi de barro, de cerâmica 
[...] Nós fizemos um pouco de Ginástica no colégio114.   

 

 

 O tênis foi a primeira grande modalidade esportiva praticada na Associação 

Atlética de Sergipe no início da década de 1930. Como discutido no início do capítulo, 

fora resultado da cessão de um dos terrenos para a construção da primeira quadra de 

saibro da cidade. Das obras da associação, esta foi a última a ficar pronta. Até o seu 

término, as competições ocorriam nas poucas quadras que já existiam na Rua Campo do 

Brito, nas proximidades da Igreja do Bairro São José.   

No Nordeste, um dos primeiros locais a serem fundados, para a prática exclusiva 

da modalidade foi o Tênis Clube de Penedo, no estado de Alagoas, fundado em 21 de 

outubro de 1928, às margens do Rio São Francisco, fazendo divisa com a cidade de 

Neópolis, no estado de Sergipe. Antes, porém, já tínhamos o Doze Tênis Clube da 

cidade de Propriá fundado alguns anos antes.   

 Os campeonatos eram disputados entre os sócios da associação, com a 

participação em algumas ocasiões das associações atléticas de outros estados mais 

próximos como Bahia, Alagoas e Pernambuco. Eram competições amadoras, onde o 

principal objetivo era promover e incentivar a prática desse esporte entre as elites. Um 

dos seus primeiros diretores foi o associado João Resende, responsável pelo 

departamento técnico da modalidade. Os torneios aconteciam em disputas individuais e 

em duplas. Alguns atletas já se destacavam àquela época no Estado como afirmam os 

relatos jornalísticos do período. 

 

 
Realizar-se-ão amanhã, em continuação ao Campeonato Interno de Tênis os 
seguintes jogos: 7 horas: Eduardo Fonseca e José Melo x Francisco Navarrro 
e Gonçalo Santos. 
9 horas: Virgílio Freire e Lauro Dantas x Eduardo Fonseca e José Melo. 
Nota: O Director de Tennis pede que os jogadores acima escalados estejam 
no “Court” à Rua Campo do Brito, meia hora antes das partidas (JORNAL A 
TRIBUNA, 11/07/1932) 

 

Com os campeonatos acontecendo internamente, a participação era sempre 

restrita ao grupo dos associados. Prática comum que acontecia durante os jogos. Além 

de ser um esporte ainda em desenvolvimento no país, mesmo entre os sócios da 
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associação, a sua procura ainda era consideravelmente reduzida, só ganhando um maior 

número de adeptos, não só nos clubes, mas também fora deles, a partir do final do anos 

de 1940.   

 

 

Quando eu comecei a jogar tênis, meu pai me fez sócio da Atlética para eu ter 
condições de jogar nas quadras onde só tinha figuras mais antigas, mais 
velhas né e, que eu para eu conseguir um lugarzinho para jogar era um 
trabalho danado. Eu sempre gostei muito do tênis. Pratiquei muito. Fiz parte 
da equipe principal da Atlética que disputava torneios regionais e tudo. 
Então, eu exercitei muito o tênis dentro da Atlética.115. 

 

 

 Com o surgimento desses clubes particulares, as agremiações tradicionais que já 

existiam desde o começo do século XX, como Cotinguiba, Sergipe e o Aracaju Esporte 

Clube estavam sempre envolvidas em disputas com a Associação Atlética de Sergipe. 

Quando não promovia os seus próprios campeonatos internos era comum o envio de 

suas equipes para participar de eventos esportivos na cidade de Aracaju. O alvo dessas 

competições às vezes girava em torno de modalidades inusitadas que não eram de 

conhecimento do grande público, mas que acabava atraindo um grande contingente de 

pessoas, como na tarde esportiva que aconteceu em auxílio aos habitantes desabrigados 

da cidade de Propriá. 

 A carência nesse tipo segmento era muito grande na cidade e, toda e qualquer 

iniciativa transformava-se num acontecimento de grande aglomeração urbana. As 

pessoas se reuniam com o intuito de presenciarem o espetáculo dos jogos e das 

manifestações populares, tendo o esporte como o grande modelo e centro das atenções.  

 

 

Anunciado como estava, realizou-se domingo passado no ground Adolpho 
Rollemberg com numerosa e selecta assistência o festival do Club Aracaju 
em benefício dos flagelados da cidade de Propriá. 
Às 3 horas, deu início a festa, a entrada naquele gramado dos dois teams do 
Aracaju x Cotinguiba que se bateram galhardamente, resultando um empate. 
Pouco depois dessa forte disputa, a briosa marinha representada pelo Tte. 
Telles de Meira deu início ao exercício de esgrima à bayoneta, deixando os 
espectadores bastantemente satisfeitos, não só à exhibição desse exercício, 
como pela ordem e uniformisação daquelles menores. 
Terminada esta parte, entraram em campo os representantes da Associação 
Athletica de Sergipe, Cotinguiba e Aracaju destinados à corrida de bycicleta, 

                                                           
115

 MELO, Carlos José Magalhães de. Entrevista concedida ao autor. Aracaju/SE, 20 de outubro de 
2011. 



   

129 

 

conforme fora anunciada cabendo a victória ao simpathisado Cotinguiba 
(GAZETA DO POVO, 05/05/1927)     

 

 

 O esporte intensificava suas atividades tornando-se uma afirmação com um real 

interesse na Associação Atlética de Sergipe, na segunda metade dos anos de 1930. 

Equipes passaram a ser formadas em caráter permanente, com atletas representando o 

clube nos principais desportos coletivos, como o futebol, o voleibol e o basquetebol, 

bem como nos principais desportos individuais, como o remo, a natação, o atletismo e o 

xadrez. O que antes era um mero conteúdo recreativo, agora sofria um processo de 

reformulação na maneira como este elemento era agora concebido nos círculos da 

sociedade aracajuana. O esporte configurou naquele momento um estilo de vida, 

atrelado à modernidade, que dentro de uma esfera do pensamento pedagógico, teve uma 

significativa importância como fenômeno cultural. 

Em resposta a isso, houve uma nítida democratização da prática esportiva. A 

associação tornou-se o local de uma série de torneios e campeonatos em diferentes 

modalidades, que geralmente eram encerrados ao final, com uma festa sendo oferecida 

em comemoração ao evento e a participação das outras agremiações. O ambiente era de 

confraternização. 

 

 

Conforme noticiamos em edição anterior, realizar-se-á no próximo domingo, 
na sede da Associação Atlética de Sergipe, uma festa esportiva, depois da 
qual haverá um sorvete dansante. 
A festa em apreço, que promete atrair ao elegante palacete da Rua Vila 
Cristina, grande número de apreciadores do Voley, do Basket e do Tenis, 
obedecerá ao seguinte programa: 
8:30 – Voley Feminino – Cotinguiba x Associação Atlética 
9:00 – Voley Masculino – Aracaju x Associação Atlética 
9:30 – Voley Mixto – Confiança x Associação Atlética 
15:00 – Basket Juvenil – Sergipe x Associação Atlética 
16:00 – Tenis 
17:00 – Sorvete Dansante 
(FOLHA DA MANHÃ, 20/10/1939) 

 
 

Esse fenômeno ocorreu juntamente com a deselitização do esporte no contexto 

popular, com os clubes privados tendo que se adaptarem a esse novo formato de 

interação provocado por um deslocamento das classes sociais em direção a um certo 

caráter de igualdade, pelo menos neste aspecto. Os clubes em Sergipe passaram a se 

enfrentar entre si, criando um aspecto de rivalidade, que antes só existia no cenário das 
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festas sociais. Apesar do acirramento da disputa, o clima ainda era o da cordialidade. 

Nesse sentido foi registrada uma completa mudança do paradigma habitual, no qual o 

esporte era um dos principais fatores a reforçar a separação que existia entre grupos 

sociais tão antagônicos. 

 

 

Eu fui remador da Associação Atlética de Sergipe durante muitos 
anos. Fui do Cotinguiba e também do Sergipe. Nós disputávamos as 
regatas aqui na Rua da Frente. Eram disputas homéricas, bonitas, 
muita gente. A Rua da Frente ali todinha cheia do que hoje é o Iate 
Clube até a Ponte do Imperador, [...] o povo vinha para assistir as 
competições de Remo que aconteciam no estuário do rio Sergipe116 

 

 

Na medida em que os embates esportivos iam sucedendo por todos os cantos da 

cidade, abria-se o espaço para o surgimento de novas modalidades como o xadrez. A 

Associação Atlética de Sergipe tornou-se pioneira organizando os primeiros 

campeonatos sergipanos entre os associados praticantes na década de 1940. Porém, a 

concorrência era muito grande. Já existia um razoável nível de bons jogadores, 

principalmente entre as pessoas com uma idade mais avançada.  

 Tratou-se de uma nova descoberta a ser protagonizada pelos clubes, com a 

associação lançando-se na frente no incentivo à sua prática. Além do desenvolvimento 

do raciocínio lógico, o xadrez representou a opção pelos jogos de maior poder de 

concentração e disciplina por parte dos seus adversários. Neste caso em particular, as 

partidas nos primeiros campeonatos resumiam-se a participação apenas dos seus 

associados. Todavia, a vulgarização do esporte foi algo pensado um pouco mais na 

frente, quando ele ganhou o espaço das atividades escolares extracurriculares. Até então 

estava identificado a uma plêiade de indivíduos que procurava em experiências lúdicas, 

um caráter mais voltado para a intelectualidade. O xadrez acabou se tornando um bom 

exemplo disso.  

 

Campeonato Sergipano de Xadrez 
São convidados para amanhã às 2 horas da tarde os seguintes enxadristas. 
Dr. Costa Pinto x João Ávila Neto, Luís Lerner x Prof. José Fontes Cardoso, 
Epitácio Fontes x Nicola Mandarino, Tte. Alfredo Formosinho x Raul Nunes. 
A Diretoria 
(FOLHA DA MANHÃ, 09/08/1945) 

 
                                                           
116 SCHUSTER, Lion Oliveira. Entrevista concedida ao autor. Aracaju/SE, 14 de fevereiro de 2013. 
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O futebol antes marginalizado nos seios das minorias sociais passou também na 

década de 1930 no Brasil, por uma espécie reformulação da sua identidade cultural com 

a era do profissionalismo. No entanto, a história nos mostra que nem sempre foi assim. 

Fruto de uma disputa social acirrada, com idas e vindas, encontros e desencontros, o 

futebol no Brasil acabou virando símbolo de resistência de uma parte representativa – 

negros e pobres - da nação brasileira frente a mais um exemplo de imposição do regime 

político objetivando a reprodução das nossas diferenças, que o tempo e a criatividade 

nos ensinaram a driblar. 

 

 

Mas a invenção é especialidade do nosso futebol e foi na base da 
improvisação que as classes subalternas das incipientes grandes cidades 
brasileiras do início do último século foram se apegando àquele esporte tão 
fascinante. Com bolas de bexiga de boi, pés descalços, campos de terra batida 
ou pastos inventados como campos gramados que negros, operários e brancos 
pobres se divertiam e criavam seu jeito de “jogar bola” (GUIMARÃES; 
GUIMARÃES, 2011, p. 6)117 

 

 

Esporte criado na Inglaterra no ano de 1862 sob a égide do regime monarca. O 

grande objetivo transitava em preencher o tempo livre da juventude aristocrática da 

época. Juntamente com o críquete, chegou a ser um dos esportes mais praticados em 

toda a Europa ao final do século XIX, mesmo não atingindo durante um bom período, 

os círculos mais populares. Reinou absoluto nos clubes privados ingleses e nas 

universidades com os primeiros campeonatos sendo organizados por estudantes em boa 

parte do território britânico. 

Aqui no Brasil, a sua chegada aconteceu por volta do ano de 1894, quando 

Charles Miller, um estudante nascido no Brasil, filho de pai inglês e mãe escocesa ao 

voltar de uma viagem a Inglaterra, traz na sua bagagem duas bolas de futebol, dois 

jogos de uniformes completo, uma agulha e uma bomba de ar (GUIMARÃES, 2011)118. 

A estirpe aristocrática não sofreu alterações no país no seu início e, sua a prática durante 

um determinado tempo foi revestida pela reprodução de um caráter extremamente 

elitista.  

                                                           
117 GUIMARÃES, Arthur Silveira.; GUIMARÃES, Matheus Silveira. O negro no futebol dos brancos: 
o caso marcante de Arthur Friedenreich. Revista Eletrônica de Ciências Sociais da UFPB, nº 16, março de 
2011. 
 
118

 Idem. 



   

132 

 

O futebol acabou nesse parâmetro, sendo mais um objeto a delimitar o 

distanciamento social entre as classes na Primeira República. A fragmentação da sua 

prática reservada a pequenos grupos sempre esteve associada aos filhos da oligarquia 

deserdados do regime monarquista. O projeto de industrialização e urbanização do país 

despiu ainda mais as diferenças sociais, com o futebol nesse ínterim sendo identificado 

como mais elemento a serviço das novas elites. A associação do esporte – neste caso, o 

futebol - à classe dominante acabou sendo a sua característica mais marcante no 

universo excludente a que ele esteve relacionado, quando aqui aportou sem grandes 

expectativas. O fascínio da sua fama na Europa, não era garantia do seu sucesso no país. 

Em Sergipe, o panorama não foi diferente, porém dentro de um processo 

traumático menor. Apesar do futebol society disputado na Associação Atlética de 

Sergipe durante o seu início, ainda na década de 1920, a prática do futebol não tomou 

grandes proporções desagregadoras e, não se tornou um empecilho determinante na 

relação entre as classes sociais em Aracaju e, no restante do estado.  

Não obstante, havia locais em que jogo assumia um caráter detidamente mais 

popular. Bairros periféricos como o Santo Antonio no alto da colina, Cidade Nova, 

Palestina, Dezoito do Forte, nas imediações das estações ferroviárias na zona leste, nas 

redondezas da Praça dos Expedicionários eram pontos de encontro de operários, 

trabalhadores da construção civil, estudantes, vagabundos, desocupados na sua 

vadiagem habitual. Enfim, todos à procura da diversão do futebol. 

Na Associação Atlética de Sergipe, as notícias envolvendo a sua participação na 

disputa de jogos e campeonatos eram cada vez mais recorrentes. Criou-se um estágio de 

rivalidade entre os clubes em que todos tentavam formar equipes com o intuito de serem 

competitivas e, acima de tudo, serem respeitadas como sinônimo de referência a ser 

suplantado.  

 

 

Despertou interesse, por ser inédito entre nós, o jogo seguinte, Foot-
Ball entre Confiança e Atlética, que foram adversários, fizeram uma 
partida regular, vencendo o primeiro por 2 x 0. 
O cotejo esportivo da tarde foi realizado entre as equipes juvenis de 
Foot-Ball do Sergipe e da Atlética. Foi uma boa partida, pois rubros 
e tricolores lutaram ardorosamente. Venceu a Atlética por 1 x 0. 
A seguir foram feitas demonstrações de Tenis por alguns associados 
da Atlética, depois do que realizou-se um chocolate dansante, dentro 
da animação e fidalguia de que se revestem as reuniões dansantes do 
club da Rua Vila Cristina (FOLHA DA MANHÃ, 25/10/1944)  
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Entre os esportes amadores, o voleibol e o basquetebol sempre tiveram um nível 

de aceitação e simpatia muito grande entre os associados da Associação Atlética de 

Sergipe. Depois do início muito forte da presença do tênis, foram os que juntamente 

com futebol tiveram mais ressonância no ramo das atividades esportivas. Suas 

participações ganharam força e efervescência no clube entre o final dos anos de 1930 e 

o início dos anos de 1940.  

Foram modalidades que chegaram ao Brasil praticamente na mesma época vindo 

dos Estados Unidos trazidos pelas mãos da Associação Cristã de Moços, ao final do 

século XIX e, tendo lá a sua prática desde o princípio, atrelada aos espaços cobertos por 

causa do rigoroso inverno americano. A Universidade Mackenzie em São Paulo e as 

PUC’s (Pontifícia Universidade Católica) em boa parte do Brasil e ligadas as ordem 

religiosas norte-americanas foram as precursoras na sua prática.  O campo passava a 

dividir o seu espaço para as quadras em tamanho reduzido, porém, não perdendo em si, 

o aparato da disputa.  

O tamanho e o peso da bola eram diferentes. Clubes como Confiança, Sergipe, 

Cotinguiba e o Aracaju Esporte Clube possuíam equipes com as categorias juvenis e 

adultas que frequentemente enfrentavam a Associação Atlética de Sergipe, seja nos seus 

domínios ou na sede da própria agremiação119. Eram disputas emocionantes, visto que, 

ambas as representações tinham níveis técnicos muito semelhantes.  

 
 
A Atlética foi o primeiro grande clube social de Sergipe [...] e prestou 
grandes serviços aglutinando a sociedade em torno das suas festividades e 
depois nas práticas esportivas [...] A Atlética era campeã em tudo de esporte 
amador, de basquete, de voleibol masculino, feminino, de tênis. Sempre foi 
uma instituição de caráter amador. Nunca teve atividade profissional e nunca 
pensou em ter. Naquela época até o futebol era amadorístico inclusive120  

 

 

O fato novo e marcante foi o início da presença das mulheres nos desportos. 

Mesmo com a restrição disso apenas ser possível, por conta do voleibol não ser um 

esporte de contato, não inibiu em momento nenhum a importância dessa passagem 

histórica na trajetória das associações voluntárias no Brasil. Foi um marco divisor de 

                                                           
119

 Vale lembrar, que mesmo com a presença de outras agremiações para a realização dos jogos, a entrada 
aos eventos na sede da Associação Atlética de Sergipe continuava somente possível ao grupo de 
associados. Essa prática ainda perduraria por muitos anos. O marco temporal em que o nosso trabalho foi 
pensado, não contemplou essa mudança.  
120

 MELO, Carlos José Magalhães de. Entrevista concedida ao autor. Aracaju/SE, 20 de outubro de 
2011.  
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águas. Era mais uma porta aberta pela mulher num universo ainda completamente 

masculino.  

 
 

Teve ótimo desenrolar a festa esportiva levada a efeito na sede da Associação 
Atlética de Sergipe, no domingo último. 
A primeira prova foi disputada entre as equipes femininas do Voley-Ball da 
Atlética e do Cotinguiba. Foi renhido o embate, principalmente no terceiro 
set, quando os quadros se valeram de todos os recursos técnicos para 
conseguir a vitória. Coube esta, finalmente, a Atlética por 15 x 13. 
A prova seguinte, Voley-Ball masculino entre a Atlética e o Aracaju, foi 
ganha pelo tricolor da Rua Vila Cristina por 2 x0. 
Despertou interesse, por ser inédito entre nós, o jogo seguinte, Voley-Ball 
mixto Confiança e Atlética, que foram os adversários fizeram uma partida 
regular, vencendo o primeiro por 2 x 0 (FOLHA DA MANHÃ, 25/10/1939) 

 

 

O ambiente de reprodução e adaptação de mais um formato de entretenimento 

automaticamente transformou-se em grandes finais de semanas recreativos onde a 

juventude divertia-se sem maiores compromissos e preocupações. Esses encontros eram 

chamados de “as tardes esportivas”, geralmente abarrotada de pessoas a prestigiarem os 

seus sócios atletas, ou seja, aqueles que participavam das competições representando a 

associação. Ao final dessas tardes, o som contagiante das matinês os aguardava, com a 

expectativa de que pudessem fechar o dia diante de alguma conquista amorosa. Aos 

poucos, a cidade de Aracaju tentava se enquadrar nos padrões da modernidade, 

apresentando um lado vocacionado para os grandes acontecimentos. O esporte 

apresentava-se como uma dessas possibilidades. Cada um procurava se adaptar à sua 

maneira. 

O envolvimento do esporte com a política sempre foi uma tendência corriqueira 

no cerne das atividades mais comuns na história das associações no Brasil. Na 

Associação Atlética de Sergipe, essa ligação ainda se tornou mais evidente por conta 

dos seus interesses em manter relações de reciprocidade com esses grupos e por eles 

fazerem parte de uma grande contingente de associados. A homenagem aos políticos em 

evidência naquele momento era algo que fazia parte do cotidiano das chamadas viradas 

esportivas onde geralmente era escolhida uma modalidade e, as disputas tomavam o dia 

inteiro em torno da consagração das equipes campeãs.  

O voleibol tornou-se uma febre na consagração desse tipo de evento nos anos 

1940. Ao final os homenageados eram convidados a compareceram ao palanque onde 

eram montados os pódios das premiações, onde em seguida discursavam e faziam a 
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entrega dos troféus e medalhas aos vencedores. A cordialidade encerrava-se sendo como 

o resultado de uma troca de favores, em que ambos saíam cumprindo os seus objetivos. 

Algumas escolas públicas, como nos mostra a nota do jornal, acabavam se tornando 

alvo dessa espécie de generosidade. 

 

 

Realisar-se-á hoje no campo da Associação Atlética de Sergipe, um torneio 
de Voley-Ball inter-grupos da capital, obedecendo ao seguinte programa: 
Secção Masculina:  
Pela manhã, às 8 horas 
1º Jogo – General Valadão x Manuel Luiz 
2º Jogo – General Siqueira x Barão de Maroim 
3º Jogo – Vencedor do 1º Jogo x Augusto Ferraz 
4º Jogo – Vencedor do 2º x Vencedor do 3º 
Secção Feminina 
Às 15 horas 
1º Jogo – General Siqueira x Manuel Luiz 
2º Jogo – General Valadão x Barão de Maroim 
3º Jogo – Vencedor do 1º x Vencedor do 2º 
Paraninfos 
Secção Masculina – Prefeito Godofredo Diniz 
Secção Feminina – Interventor Eronides de Carvalho 
(FOLHA DA MANHÃ, 30/11/1940)  

 

  

Além desses, há alguns relatos de passagens muito interessantes na história da 

Associação Atlética de Sergipe no período estudado. Vez por outra ela acabava 

tornando-se o palco de protagonismos inusitados, como as festas envolvendo 

modalidades esportivas não tão conhecidas do grande público. A verdade que essa nova 

faceta tornou-se mais uma marca do conjunto identitário da associação.  

A função maior desses rituais acabava sendo a de fomentar o esporte de uma 

maneira geral na cidade de Aracaju e por consequência, no estado de Sergipe. Isso se 

tornou uma máxima, mesmo que a abertura aos quadros populares, ainda fosse uma 

deficiência limitando o leque de participação de outras minorias sociais no contexto 

representativo das manifestações da associação. A expansão para outras práticas era 

também uma maneira de reiterar o respeito e a hegemonia da associação perante os 

outros clubes.  

 

 

Com apreciável assistência realisaram-se domingo à tarde na praça de 
esportes da Associação Atlética de Sergipe animadas lutas Greco-romana e 
de Boxe. 
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A preliminar foi travada entre o pernambucano Gustavo Carvalho e o 
bombeiro municipal Abelardo Nascimento. Luta Greco-romana, em 5 rounds 
que terminou com a vitória do pernambucano. 
O nosso conterrâneo apesar de ter perdido a pugna demonstrou valentia e bôa 
vontade, que lhe valerão de muito no futuro. 
As duas provas de boxe foram sensacionais, pois ambas terminaram por 
nocaute. 
João Barbosa Falcão, pernambucano, venceu Aristeu Falcão, baiano, no 3º 
round, e José Reis, baiano, venceu Antonio Oliveira (Oliveirinha) sergipano, 
no 2º round (FOLHA DA MANHÃ, 20/09/1946) 

 

 

Eram os chamados festivais esportivos, onde geralmente eram convidados 

atletas que estavam despontando no cenário sergipano e, em outras regiões do Nordeste 

do país. Todas essas atividades na Associação Atlética de Sergipe acabavam tendo uma 

repercussão enorme, por conta da maneira como os eventos eram promovidos. Ela tinha 

o mérito de transformar toda e qualquer iniciativa social, seja em que campo de atuação, 

num acontecimento de proporções bem maiores do que a própria expectativa pela qual 

uma determinada situação possuía. Essa foi uma característica que perdurou por muitos 

anos. 

Cotejos de pequena expressão passavam na associação por uma transformação 

estética e ao mesmo tempo simbólica, culminando em muitos casos, em representações 

que não mereceriam a mínima nota dos jornais, se fossem realizadas em outros clubes 

de menor expressão e até, em circunstâncias mais favoráveis à sua reprodução. Esse 

fascínio construído pela Associação da Atlética de Sergipe era parte do poder de 

sedução que ela exercia no lado mais frágil dos nossos anseios sociais, pelos quais 

passava uma boa parte dos indivíduos que não a frequentavam. Fustigar o imaginário 

desse desejo era algo que mesmo de forma inconsciente era feito de forma 

surpreendente por esta instituição.  

 

 

A Atlética era altamente conceituada, respeitada, admirada pela 
sociedade [...] porque era realmente ali aonde ia a sociedade 
sergipana. Era realmente bem aceita mesmo causando até a cobiça 
daqueles que não podiam frequentá-la. Todos queriam estar lá121 

 

 

A tradução dessas questões revelava-se no exemplo de, como algo 

aparentemente inócuo e sem efeito ganhava contornos de importância ao ser 

                                                           
121

 SCHUSTER, Lion Oliveira. Entrevista concedida ao autor. Aracaju/SE, 14 de fevereiro de 2013. 
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transportado para a sede da associação. Qualquer ato conseguia ser um objeto passível 

de grandeza. Algo que na esfera da massificação do esporte ou do desenvolvimento das 

práticas sociais na cidade passaria de forma despercebida em outra realidade 

associativa, não recebendo nenhum tipo de comentário ou referência era completamente 

redimensionado na sua ótica e na forma como as pessoas se comportavam em resposta a 

certos estímulos do contexto social. Essa mística, a Associação Atlética de Sergipe 

possuía e sabia muito bem como lidar com essa característica que com o tempo, tornou-

se fundamental na explicação do fenômeno da sua ascensão social no período estudado 

na cidade de Aracaju. Ela tinha a exata noção de como provocar e ao mesmo tempo 

estimular o seu público alvo.  

A máxima desse tipo de afirmação foi durante muitos anos o que a manteve 

sempre próxima do seu nível de excelência e com uma distância muito significativa em 

relação aos seus concorrentes. Tudo acabava tendo um toque de inventividade. Todas as 

festas de grande porte ou, até mesmo as comemorações mais corriqueiras ganhavam 

ares de ostentação. Nada passava em branco das coberturas jornalísticas em que, jornais 

se engalfinhavam pela melhor cobertura e pelas melhores notícias, seja em que situação 

fosse.  

Ela acabou sendo detentora do domínio das ações de um círculo social muito 

representativo, onde as elites se sentiam na obrigatoriedade de cada vez mais se 

posicionarem no espaço restrito das suas práticas e, onde diante de todas essas 

constatações, a associação acabou tornando-se o ambiente propício e mais adequado às 

classes abastadas em Sergipe. À medida que as novas gerações iam chegando, essa 

relação ia se fortalecendo. A Associação Atlética de Sergipe foi nesse intervalo, a 

grande responsável pela reprodução desse tipo de modelo associativo, que tinha nos 

clubes privados, a extensão da vida social, como sinônimo de poder e distinção 

econômica, cultural e intelectual.  
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5 – CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 Pesquisar a Associação Atlética de Sergipe significou percebê-la como parte da 

proposta de um movimento expansionista calcado nos ideais do projeto republicano. 

Somando-se a todas essas características, o trabalho acabou nos revelando desde o seu 

início, o quanto esta instituição foi portadora em seus princípios da formação de uma 

nova mentalidade que se avistava e que, de certa forma tinha a pretensão de interferir 

nos novos rumos que a nação imputava alcançar. Ao revisitar as frestas desse passado 

esquecido através das fontes, nos foi possível diagnosticar, não só a necessidade 

premente que o país externava por uma mudança urgente, mas o quanto isso contagiou o 

estado de Sergipe e, os outros estados da federação de uma forma inquietante. 

 A contribuição do objeto acabou, sem dúvida, tornando-se um elemento decisivo 

na conjuntura social. Na medida em que íamos adentrando no universo das suas 

atividades era claro o desejo de renovação. A formação da Associação Atlética de 

Sergipe e dos seus quadros associativos foi a resposta aos anseios de uma parcela da 

sociedade, em busca a todo o momento por um padrão de identificação social.  

 Para tanto, ao fazer uma análise mais detida das questões cruciais postas em 

discussão, percebemos ao longo das pesquisas, o quanto os primeiros sintomas de 

crescimento e desenvolvimento do nosso estado foram gerados através das perspectivas 

criadas pelo movimento republicano. No nosso caso em especial, a precariedade das 

nossas condições econômicas e sociais e a falta de visibilidade perante o cenário 

nacional acabaram agindo de forma ainda mais determinante na nossa adesão ao viés 

ideológico fortemente introduzido pelas mudanças que a escolha pelo novo sistema de 

governo terminou por representar. 

As primeiras incursões ao longo do percurso histórico-temporal nos fizeram 

compreender o quanto o peso do século XIX e das oligarquias cafeeiras e dos grandes 

latifundiários representados através de uma forte tradição política era algo ainda muito 

presente no Brasil. Essa dependência em Sergipe tornou-se em particular, muito mais 

evidente, por conta dos pequenos grupos de famílias que detinham o controle das ações 

do estado. Foi-se percebida uma óbvia necessidade de se retomar o poder através do 

discurso de introjeção do reerguimento da nação. É nesse sentido que as associações 

voluntárias representadas através dos clubes sociais, dos rotary clubes, das entidades 

recreativas e das instituições esportivas tornaram-se figuras importantes da nação, 
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passando a compor o enredo e a serem protagonistas dessa história que tentou ser 

contada.  

Ao chegar ao Brasil, essas mesmas associações voluntárias rapidamente 

assumiram um viés desenvolvimentista enquadrando-se nas expectativas que o restante 

das instituições sociais como um todo encarnava, como sinônimo e desejo de mudança, 

que tomou conta de todas as nossas esperanças. Acreditava-se num perfil de homem 

produzido e identificado dentro do universo desse tipo de instituição privada. 

Em Sergipe, creditamos que esse protagonismo dos clubes de serviço, em 

especial na nossa análise, a Associação Atlética de Sergipe foi de fato, um dos fatores 

mais determinantes pelo início da mudança operada dentro dos nossos quadros sociais, 

ainda em formação na primeira metade do século XX. Talvez tenha sido uma das 

características mais significativas do período. A sua presença trouxe à vida social do 

estado, um novo significado passando a incorporar elementos de uma nova identidade e 

redimensionando as manifestações de caráter popular, que aqui já existiam como o 

carnaval, o natal, o réveillon e as festas de reis, sem contar o número infindável de 

festividades que eram promovidas nas dependências da associação fomentando o 

nascimento de uma cultura esportiva. Essas práticas foram responsáveis pelo 

estabelecimento de uma nova concepção acerca dos caminhos a serem tomados em 

busca das promessas da modernidade. 

Ao se juntar às perspectivas de progresso almejadas pelo projeto republicano, a 

Associação Atlética de Sergipe conseguiu aglutinar em torno das suas atividades, a 

ressignificação de um corpo social, que estava tentando a passos lentos se adaptar ao 

processo reformador percebido pela imposição da República. O trabalho nos mostrou ao 

longo das respostas que nos iam sendo dadas, que ao ser apresentada ao seu espaço 

privado de convergência e distinção social, a elite sergipana, sobretudo a residente na 

cidade Aracaju encontrou na Associação Atlética de Sergipe, o palco ideal para a 

reprodução dos seus anseios e das suas aspirações. Elite que a partir das ações 

implantadas por esse clube, ganhou visibilidade e ao mesmo tempo diferenciação do 

restante das outras camadas de menor padrão social. 

Essa preocupação tomou conta de todo o período por nós estudado, ou seja, 

todas as investidas por onde transitava os objetivos mais prioritários da Associação 

Atlética de Sergipe tinha como princípio norteador atingir na sua essência, o quadro de 

indivíduos que faziam parte do seu conjunto associativo.  
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Seja na grande repercussão pelas quais adquiriam as suas festas sociais com 

pompa e circunstância, tendo nos jornais da época um importantíssimo aliado, e que por 

muitas vezes estiveram envolvidos em disputas renhidas, em torno da promoção dos 

seus eventos, até mesmo nas badaladas jornadas esportivas que eram frequentemente 

produzidas para o deleite dos seus sócios mais aficionados, a Associação Atlética de 

Sergipe conseguia constantemente uma posição de destaque, em tudo aquilo em que se 

envolvia, deixando os seus concorrentes num patamar inferiorizado. Podemos afirmar 

que essa reinvenção do cotidiano passou pela mudança de sentido e deslocamento do 

contexto social, imputada em boa parte pela contribuição atrelada aos clubes de serviço 

como a Associação Atlética de Sergipe.  

O resultado do empreendimento dessa conquista por parte da Associação 

Atlética de Sergipe fez a sociedade sergipana, em toda a sua coletividade refazer o seu 

olhar perante as novas diretrizes que se apresentavam. O resultado foi a movimentação 

em todas as esferas tanto do poder público, quanto do poder privado tendo como intuito, 

o desejo de impulsionar o estado a um nível mais elevado na sua representação perante 

aos olhos da nação.  

Afinal de contas era necessário reafirmar que os ventos da República tinham 

também passado por aqui, mesmo não tendo a mesma intensidade de alguns exemplos 

pertencentes a outras realidades do país. Sergipe talvez mais do que qualquer outro 

representante sentiu o peso dessa dificuldade, por conta dos vários problemas 

financeiros que foram detectados no decorrer do trabalho. Esse atraso social como 

resultado de alguns problemas crônicos de ordem interna, em que pese a nossa sempre 

controversa e malfadada política partidária findaram por inibir ainda mais as nossas 

possibilidades de crescimento num menor espaço de tempo. Isso só passa a ser notado 

em meados da década de 1920. 

Foi necessário tirar a sombra que nos embaçou em muitos momentos os nossos 

olhos, e buscar dentre um arsenal grande de informações que nos foram apresentadas a 

todo o momento num trabalho deste porte a tomar a nossa própria interpretação dos 

fatos destituída de um caráter, que se aproximasse de uma certa parcialidade. É 

impossível, não tomar partido por alguma corrente histórica que, por vezes, acaba 

interpretando o objeto por algum referencial teórico, mas procuramos o tempo inteiro, o 

cuidado com esse tipo de isenção e para que, a espinha dorsal do trabalho não fosse 

comprometida e tivesse que ser modificada. 
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Chegamos ao final do trabalho, com a convicção de que a hipótese levantada no 

início da nossa discussão, qual seja, a de que a Associação Atlética de Sergipe foi um 

elemento formulado a partir de um conjunto de proposições, que estavam em sua 

origem a serviço dos ideais projetados pela República foi em nossa concepção, 

amplamente comprovada. As diversas vozes do trabalho manifestadas através dos 

depoimentos das pessoas entrevistadas, o conteúdo, o formato e o direcionamento das 

notícias que eram veiculadas pelos jornais da época do período pesquisado e, a maneira 

como a instituição através do desenvolvimento das suas práticas educativas operou uma 

sensível transformação no reposicionamento das classes em Sergipe, principalmente na 

cidade de Aracaju nos fizeram chegar a esta afirmação.  

Enfim, nos é possível baseado em tais evidências diagnosticar que, a Associação 

Atlética de Sergipe, assim como as outras instituições do seu caráter cumpriu com a 

missão que lhe foi atribuída pelo projeto republicano, ou seja, uma iniciativa política 

que apesar de todas as suas lacunas e implicações negativas no campo ideológico 

apontava o olhar da nação para o futuro, com vistas a um ideal de progresso e, por que 

não, de modernidade.   
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