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Prefacio
de COllJunto epor vezes melhor apreendida nos mais pe
De acordo com 1110mas IIylland Eriksen, a importallcia
antropolog1a
precisamente na habilidade para examinar «grandes
questoes» em «lugares pequenos».! Eexactamente isso que Nuno Domingos
consegue em Futebol e Colonialismo. Copo e Cultl(ra Popular em MOfambique.
A primeira vista, este trabalho csobre futebol e 0 modo como era pra
tic ado em Louren<;o Marques a maior cidade e centro administrativo da
colonia
de Mo<;:ambique na primeira mctacle
o trabalho intetpreta 0 desenvolvimento do Jogo desdc a IUIlua",au
primeiros c1ubes form ados por expatriados lllgieses, passando pela orga
'H.",U'"U~ em Moc;ambiquede filiais de clubes metropolitanos, como 0
Sporting e 0 Benfica, ate aabertura destes clubes a membros de uma
airicana, a maior parte dcles
e acriac;ao da Associal;ao de Fute
bol Africana, com jogadores, na sua maioria, provenientes das classes tra
balhadoras africanas que viviam na periferia pobre da cidadc
decorriam.
historiadores
futebol irao, com certeza,
0 contexto que produziu
algo mais
Coluna ou Eusebio, ambos
maiores do iutebO! europeu em mea
dos do seculo xx. E a reivindica~ao
que 0 futebol e urn senao 0 
desporto mundial sera apenas relon;ada pelas descri.;;:6es do entusiasmo
com que os moc;ambicanos, de diferentes origem, abra.;;:aram 0
hit
no entanto,
tantos anos. 0 trabalho de NUllO Domingos
de uma narrativa historica da clisseminac;ao de um jogo europeu (na sua
questaO» e a re
versao moclerna) numa colonia africana. A sua
0 jogo de
ente 0 colonizador e 0 colonizado concebida
A

1

Professor de
Thomas Hylland

tum! A"ti".,m()lrwlI

(Pluto Press,

SOAS, Univc:rsidade Londres.
SmaU Places, Large [15I1CS: An introduction to Social and C1tl~

Futebol e Colonialismo

Prifdcio

nas
Ate adata, os estudos da
caram-sc sobretudo nas artes, na escultura, na p1l1tura, na mUSlca, 11a
dan~a, 11a literatura, no cinema e no teatro. Estes trabalhos tornaram vi
slvel a interacc;:ao dinamica entre tradic;:ao e modernidade no continente
africano, destacando os meios pclos quais as formas africanas de expres
sao sc articularam corn a expcriencia vivida dos processos hist6ricos que
ligaram 0 continente a urn mundo mais largo, do colonialismo ate ao
ionario. ao socialismo e ao neoliberalismo. Atraves

adopta e
populap, para perseguir as sellS objectivos neste trabalho. Fazendo-o, es
tende ,1 abordagem a uma area ignorada com
frequencia por
historiaclores e cientistas sociais, 0 clesporto. Ao observar a forma como
o futcbol era jogado no Moc;:ambique urbano pOI intermedio do enqua
de que 0 jogo
clramento conceptual do genre poe de parte a
- ddinido como e por llm conjunto de regras viaJa inalterado de urn
contexto social para 0 outro. Tal como as artes, 0 trabalho mostra-nos
transformaclo por aqucles que 0 praticaram em [ocais
que 0 filtebol
r~n<fr.rtn.,r;;r. {1 ... jogo em
, malS
questoes», isto e, em
como 0 jogo trans
que jogavam neste contexto colonial e em como
fomlOu, ou
foram, on nao, capazes de usar 0 jogo para transformar 0 munclo em que
VlVlam.
pouco que se tern escrito sobre desporto em contexto colonial
tende a focar-se no seu uso como instmmcnto cle poder. Ao jogar - ou
sendo compeliclos a jogar - os jogos dos colonizadores, defencle-se que
os corpos dos colonizaclos foram clisciplinados e as suas mentes orienta
a novas ideias, tais como a
estmturada», 0
das em

o

o

o tuteOol, como uma lOnna de «CIVI
no entanto, que este nao foi um projecto
inteiramente bern sucedido. 0 modo como os mo<;:ambicanos urbanos
jogaram futebol permitiu-lhes exprimir e refor<;:ar as suas formas cle estar

- que cscreveu :>UUlt: U llllCOOl prancaao nos
bairros suburbanos da «cidade de
proporciona aos lcitores um
aprofundamcnto acerca do modo como a jogo foi praticado pclos ahi
canas da dasse trabalhadora, indusivamente sobre os detalhes mais Infi
mas, tais como os termos que dcsignavam a perj()rmance, os gcstos fisicos
e as disposic;:oes morais que animavam jogadores e publico nos inllmeros
«pequenos lugares» onde se encontravam. Em campos improvisados, no
meio
SUbltrbios sujos e sobrepovoados que rodeavam a «cidade
mulac:ao e a violencia faziam

Nestas paginas 0 futebol nao e apenas urn jogo, mas a per,:a-chave de
um quadro vivo cujas personagens principais tem ate ao mDmento sido
insuficielltemente estudadas. Assim
0 trabalho cle Nuno Domin
na visao de conjunto
do
em lVloc;:amDlque -- perrmt111dO C0111
com experiencias
noutros contextos - ao mesmo
que nos alerta para as inllmeras e muitas vczes contradit6rias po
tencialidades do desporto enquanto meio para moidar as subjectividades
humanas.

CapItulo 1

Da etnografia do futebol suburbano
em Louren~o Marques,
por Jose Craveirinha, a uma ciencia
das obras
Em 19.'JS,jose Craveirinha,
e jomalista mo<;:ambicano, l escreveu
2
no jornal 0 Brado Africano
artigos sobre futebol praticado nos
de Lourcn<;:o Marques. No pnmelro, intitulado ,,0 negro, 0
desporto e 0 feiticismo>l, aludiu ao modo como 0 joga, uma .
europeia,
. sido adoptado pelos jogadores suburbanos
22-1-1955, 8). A prcscn<;a no hltebollocal do que designo
feiticistas» revelava-se uma das dimensoes mais evidentes
cspecificamente focada no
A. explora<;ao do tema COncIUZlU-O a
lan,,:ar urn desafio: «que tremendo estudo, essas manifesla<;oes nao estao
pedindo para um melhor conhecimento do negro, seus problemas, seus
choques com a civilizJ<;ao europeia, enfim, todo urn
de etnografia
util e instrutivo»

°

Craveirinha nasceu em Lourenc;o Marques em 1922. Poeta copooon,in
]Ornallsta, colaborou em divers as publica>;6es periodicas, l10meadameflte em
Noticias, na .Mmsagem, no Not[riaJ
e no Caiibl1J1.
lui urn dos seus temas mais reconentes. Foi funci.onario
Marques. Jogon futebol em dubcs de Lourenco Mar
do Estado Novo (PIDE) ficou encarcerado
nenae!lCla de Mo~ambique roi membro cia Frente de Libertac.ao
e presidiu a
Africana. Foi Premio Cam5es em 1991.
reconhcCldos poetas da lingua Dortue:uesa e um do, malores cscritores
obra, Xibugo, data
do associativismo africano local,
em 1918
ambito da
cujas ao;ao

inlluencia serao avali:ldas mais aprofundadamente ao longo deste trabalho.

FUle/Jo{ c Colmlialismo

Craveirinha, nas paginas de 0 Brado Afric{uw, iniciou, ele propno,
A sua «etnOlzraiia» do futebol suburbano deve ser interpre
de carkter trans
dcsenvolvido a
nacional, sobrc «as qualidades das ra<;as», nomeadamente sobre a
"perten<;a raciah com a acc;ao humana. Em Lourenc;o Marques,
Brado Africano e 0 seu antecessor, 0 Africano (n. 1908), promoveram
rnilitantemente esta discussao, que se constituia como urn espac;o de re
ferencias, retoricas e discursos a partir do qual se permitia a uma
africana confrontar as politicas da administraC;do colonial (Neves 1989;
Rocha 2002; Zamparoni 1998) num
progressivamente eufemizado
e medida que 0 sistema colonial se tornou mais repressivo e em muitos
casos integracionista (no senti do
«n6s tambem merecemos fazer
da nac;ao portugucsa»). Ao introduzir 0 futcbol no debate, Craveirinha
usou-o como elemento de analise da «capacidade do africano», sinal de
demonstrac;:ao da sua habilidadc natural, mas tambem da compptpnr;
em adoptar e reinventar 0 jogo europcu. 3 0 elogio ao Jogador do
bio autorizava 0 poeta a escapar a fatalidade de discutir a "fvolu<,:ao do
mo<,:ambicano» com
nos criterios de «modemidade» impostos pelo
sistema de assimilac;ao colonial portugues: a posse de uma educac;:ao es
colastica, nacionalista e catolica, a ocidentalizac;ao das formas de ser e
estar, 0 modo de
de habitar, de comer, a aquisi<;:ao
a inclusao numa economia de mercado e a imperiosa rejeic;ao
de costumes e tradic;:oes (Henriques 1999,225-229).
A «etnografia» do jogo prosseguida por Craveirinha assumia uma de
riva original no ambito da sua agenda politica. Inspirado nas ideias
Senghor, 0 poeta considerava 0 futebol suburbano, como outras activi
urn exemplo de troca: as moc;arnbicanos nao clevenam
dicar ({de uma cultura indigena, nem renegar uma corrente europeia
(Craveirinha, 6-11-1954, 6); como denunciou nllma das recolTentes pole
e negra
micas travadas com elementos de uma pequena burguesia
de Louren<;:o Marques, 0 snobismo desvalorizador das tradic;oes locais
corroia a aspirac;:ao de miscigena<;:ao cultural (id., ibid.). A adop<;:ao
tebol pelo africano evidcnciara, em primeiro lugar, a
para

o

a

J A divisao entre 0 afi-icano e 0 europeu f: uma das mais
de classi
fiear os grupos humal10s que estivcram envolvidos 110 el1col1tro colonial. conhecida,
a insutlciencia desla classitlcay10, desestruturada por urn conjunto de processos
hist6ricos que d~o origem a outras c1assitlca,,6es muila> vczes
indigena,
ao
negro, mo<;:ambicano,
etc. De acordo com os contextos de ao;10
longo deste lrabalho, procurar-se-a utilizar 0 termo que melhor
em
determinada ocaslao particular. 0 grupo a quem ° substantivo re[ere.

Da etnografia

Stfl1urlitlYw em

lvlanptes

novas actlvlQaaes e tecnicas. Comprovando a sua humanidade, tal com
petencia nao se manifestava apenas pela faculdade de aclopC;ao: 0
acrescentou algo ao jogo do europeu, transfigurou-o e [ecriou-o. Dois
do artigo sobre a rdac;ao do filtebol suburbano com as "pra.
ticas feiticistas», Craveirinha, continuando a investigar 0 «jogo
um conjunto de termos em ronga, lingua
procedeu ill analise
de Mo<;ambique, que designavam situa<,:iks do jogo de futebol
de .
quais nao existiam expressoes ern pOltugues. Num
minologia ronga no futebol, em conjuga<;:ao
<;:ao») rereriu: "Parece-nos oportuna a divulgac;:ao da giria futeboHstica
local (ronga) l1ao so porgue
revela da parte do indigena urn
a coisas novas como tambem para trans
(Craveirinha, 12-2-1955,8). No
sobre as denominadas "praticas feiticistas», 0 pocta iniciara a analise
agucles que traduziam 0 humor do interprcte
no futcbol suburbano: «() seu sentido de
humor reflecte-se oa
. do jogo, teatralidClde lias fintas c
c ex
pressoes que usa para amesgumhar chocarreiramente 0 jogador que
de ser iludido: «pysonho}>, "psyetu», etc. (Ieia-se psonho pseto), termos
lOmatopeicos que
ali se aplicam}) (CravClfinha, 22-1-1955,
do humor no
suburbano, considerava Jose Craveiri
nha, distinguia esta actividade desportiva de outras cOl1cepc;oes dc
cas nsicas: «esses agregaclos de cor inebriarn-se com a pratica do desporto
de revigoramento nsico; abstraem-se ate
restntlvo}) (Id., Ibid.). Historieamente, 0 projecto de tran5
num mecanismo de «revigoramento Hsico»
na £'"uropa pcb tentativa de institucionaliza;;:ao estatal
uma
mamlCa de contomos mars largos, tipica das sociedades industrializadas
e urbanas onde se expandiram novas praticas de lazcr. 0 movimento
desportivo
caracter nacionalista, higienista, pedag6gico e por vezes
pre-militar que se desenvolveu a
do seculo XIX tomou ;{ forma
tn£'r/plm organizados de revigoramento fisico (Weber 1971; Gutmann
2003). 0 desporto submetia-se a um projecto .
micialmcnte mobilizado para eduear as classes populares europclas, 50
bretudo as proletarizadas e urbanizadas, e intregd.-Ias dentm da dinamica
A expansao imperial estimulou a formac;:ao
e produtiva da
cducac;ao nsica, locais de instruc;ao de quadros
preparados para servir os interesses estatais. De acordc eom Jose
o futebol do suburbio de Lourenco Marques afastava-se destas pm
seus
morals.

so
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Em alguma da sua prosa jornalistica, 0 poeta optou por justitlcar a
especificidade
jogo suburbano e a competencia e engenho do "f;"ir'lrlr.
recorrendo a
esscncialistas. Decorrente das condic;oes
do debate sobre 3$ «qualidades das rac;as», esta argumenta~ao estorvava
investiga~ao. A predisposi~ao do jogador
urna prometedora agenda
negro para adoptar 0 futebol, salientou,
atribuir-se nao s6 aos meritos de resistencia e elasticidade com que a natureza
dotou grande contingcnte de ra<;'<lS negras, mas tambem de urn estranho e
invulgar poder de
e improviza<;ao em que 0 sensa instlntlvo menas
embotado que no ocidental, no africano ocidentalizado se revela exubcran
temente. 0 negro vive e com que calor! determinada modalidade des
entregue a uma
sensorial muito rara em outros gruposci
cicos [Craveirinha, 22-1-1955,8].

A naturaliza<;ao do corpo do
conferia-Ihe um conjunto
predicados fisicos e psicologicos. A re1evancia concedida aimprovisa~ao
e ao humor procurav,l, no telTcno das
combater imagens
africano enquanto ser incivilizado, grosseiro e instintivo, forte, mas
que haviam sido reificadas pelo poder colonial portu
de modo cruel na ordem da interac~a() que caracterizava
as sltua<;oes de contacto entre colonizadores e colonizados numa cidade
como Louren<;o Marques.4 Fora precisamente a necessidade de enfrentar
esta condi.;ao civilizacional «atrasada» que legitimara no terreno da reto
rica a ocupa~ao colonial e a instaura<;ao de sociedades discriminatorias,
«fardo do homem branco», que ocultavam as poHticas de explora<;ao do
trabalho
Craveirinha excedia em
no entanto, extrapola<;:oes
Ao reflectir acerca
rela<;ao do futebol corn as "praticas feiticistas»,
salientou a influencia de «velhos tabus, cren<;:as, superstic;:oes»
no processo de dissemina<;ao do futebol no suburbio de Louren~o Mar
Estas cren<;as exerClam urn efeito
roso sobre «0 sistema de reflexos» dos jogadores (id., ibid.). Contava-se
no suburbio que 0 Beira-Mar, equipa do Bairro de Chamanculo,
v3.rios anos 0 campeonato da
de Futebol Africana

4 Sobre os
nas
ques (1999),
(1999), Margarido
(2010). Sabre 0 negro em Portugal, v.

do negro em colltexto colonial, v. Henri
Castelo (2001), Matos (2006)
(2009).
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(AFA) porque «antes dos jogos os atletas bebiarn um cha especial em casa
do presidente e a determinada altura surgiam par detras da
um ce110 numero
corvos, pretos c brancos, que illUlcavaI
UUclHlVO> golos 0 adversario sofreria» (id., ibid.). "OS negros e muitos mis
<<ainda van para () campo com pequenas moedas
os joelhos com certos "mc
nas botas ou
dicamentos» para proteger 0 corpo contra os encantamentos do
Os
constatou,
"gostosamente, urn
I-nUIm:1ll de imposi.;oes e us os de civiliza~ao mais adiantada», mas,
conservavam urn conjunto de praticas tradicionais,
consequencia do modo «como viam 0 mundo» (id., ibid.).
encontro cultural que Craveirinha se propunha
nao era
sereno nem harmomoso. No futebol manifestaram-se, segundo 0
«mil e uma importancias quotidianas" e "problemas anfrnicos, perturba
doramcnte chocantes», que abalavam os
do suburbio
ibid.). Nos corpos dos
nos seus rd1cxos motores, mas tamUC:IU
num cOI1)unto
praticas qUI: envolviam 0 jogo, exterionzaram-sc visocs
do mundo criativas mas tam bern

o

~,.

praticas desportivas em Louren~o
de urn processo de troca mal or, profimdamente
as condi<;()es
existencia
canas. A introdu<;ao e adop<;ao do jogo
Louren<;o Marques exprimiu assim uma experiencia
ou, na conhecida
de Balandier, uma mesma "<~llUcl;"ctV
(Balandier 1951).
Na hist6ria urbana em Africa, cidades coloniais como l.ouren\o Mar
ques constituirarn-se, em
a partir do ultimo quartel do scculo XIX,
como urn caso particular de
sociaL Ve11ice de uma rede de
rela<;:oes econ6micas transnacional dependente de decisoes tomadas pelos
centros politicos metropolitanos e pelos
de bens .
a cidade colonial
uma especializac;ao
por 1m e institui~oes
a sua funda..;ao implicou um refon;:o da
ocupac;ao rnilitar e dos meios coercivQs, a organizac;:ao de urna rnaquina
administrativa, a formula<;ao de
reguladoras dos direitos, deveres e
movimentos
popula<;oes entretanto excluidas de uma cidadania eu
de urn regime de cxplora~ao economica, r'-'ni-pnl-r~rl,",
reprodu~ao da mao-de-obra, que .
nas rcdes de comercio e
(vducao mundial
e trabalhadores
As cidades co
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loniais diferenciavam-se entre sl pela posi~ao funcional num
de rela~6es comerciais e produtivas, pelo
sistema Dolftico e Delo grau de .

Na urbe colonial
a imposi~ao de uma
social de
teor racialista deu origem a espa~os urbanos divididos entre 0 centro eu
ropeu e 0 suburbio atricano. 0 desenvolvimento de uma especializac;ao
decisiva a partir da dccada de 30, e sobre
funcional registou uma
tudo depois da Segunda Guerra Mundial, quando a
de ma
terias-primas e de

whurhd17()

em

Investigar 0 futebol
Numa passagem da sua introduc,;:ao ao Evro A
Elias

BUSUl

da

Nar-

A observa~ao das conclutas Dum jogo de futebol pace ser um contributo
valioso como introdu<;;ao para .Ie
lais lermos
cial au processo social] enquanto IIlterligal;oes de pianos e
pode ter planeado a .ILIa
de acordo com 0 conhecimento
que produz de .Ii or<Jpria e das rn~~~h;;"~
produzem-se, com
que nao foram intencionais ou previstas por cada urn dO$
a modelo dinamico fonnado pdos jogadures e bola nLlm
servir como
grafica nao .16 do conceito de
,,('nnfi91n~C3() social" mas, tdmbem, do conccito de "proces,o SOCial». 0 pro
exactamentc cste: uma configura<;ao dinamica de seres hu
manos cUJ<1S ac<;oes e experiencias se interligam continuamente, represen
tando um processo social em milliatum [Eli,]., 1992a, 8687J.

e

em crescimento. Em
particulares, habitaram uma cidade
que em grande medida construiram. Local de reinven<;:io linguistica, re
ligiosa, cultural, a cidade, pela especificidade das suas rela~6es sociais e
espacia1s, gerou novas rclac,;:6es de cooperac,;:ao e conHito, novas pd.ticas
e form as de ver 0 mundo.
S1mbolo do ultimo periodo do colonialismo
o crescimento de
Marques representou, de modo SID
processo. Uma dimensao desta .
no

nheClmento e de recursos humanos, relacionava-se com a dependencia
uma economia regional dominada pela Africa do Sui e, mais a norte,
pela Rodesia. Esta posic,;:ao conferiu-Ihe uma funcionalidade economica
espedfica, condicionando 0 sistema de reproduc,;:ao de mao-de-obra e 0
tipo de intervenc,;:ao de um Estado predador.
No suburbio desta cidade, erguido pela persistencia das suas popula
desenvolveu-se 0 futebol que Craveirinha desejava

Esta variedade urbana tornou-se
dos eixo, de desenvolvimento dos estudos das
cidades coloniais e ni,,,-colnf]i";,
motivo para a reaJiza<;ao de nrv'estlga<;o<c:s
em mUltiplOS
des de 0 tipo de estrutura
ale
a
etnica, pass3ndo pda
legal e juridica. A (ste prop6sito, v. os
estudos d'lssicos de Epstein (1967),
(1983), Mitchell (1987), King (1990), Co
query-Vidrovitch (1991) e Freund (2007).

A sociedade em miniatur8 do campo de futebol enUllClaVa urn conjunto de oportunidades de .
da dinamica de processos estru
turais
dura~ao. A

sugeriam uma leitura da situat,:ao
imperial inglesa suscitou a avalia~ao do pape! do
porto
instrumento de dominac;;ao cultura1. 6 James Mangan
mencionou a f(mllat,:ao de um «la~o cultural» que afectou as «culturas
dos governados sabre os
indigenas», as relac,;:6es politicas e as
Eixo curricular da ''-J.,-,-,~av
governantes, e vice-versa (Mangan 1992,
de quadros cololllais nas public
da educayao
virtudes viris, os jogos desportivos, no contexto colomal
locals
com 0
e regula~ao
a empresa cultural
6 Varios autorcs, estudando contextos difercntes, refcriram-se a estes processos de ins
trumentalizac;:ao (Mangall 1987 e 1992; Kirk-Green 1987; Stoddart 19:)8; Guttmann
1994; Bale c Sang 1996; Badenho[st c Mather 1997; Nauright 1997).
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as formas de poder economico, politico e militar (Cohn 1996; Comaroff
e Comaroff 1991,313). No contexto africano, 0 espa<;:o de lazer foi ob
jecto de inumeras tentativas de regula<;:ao e controlo, cobi<;:ado pela aq:ao
de educadOIes, agentes religiosos, poHticos e negociantes, gue pretendiam
gerir as popula<;:6es de acordo com os seus interesses. Numa fase particu
lar da conquista colonial, a analise do desporto possibilitava 0 exame da
morfologia do poder, tanto da sua matriz mais coerciva e explicitamente
instrumental como das mais subtis politicas de produ<;:ao de consenti
mento e hegemonia que enquadraram modalidades de domina<;:ao eco
nomica e politica. Estas perspectivas focaram os projectos e as inten<;:6es
dos poderes coloniais, as institui<;:6es do Estado, local e metropolitano,
a sua liga<;:ao com a produ<;:ao de saberes e conhecimento e a rela<;:ao des
tes mecanismos de domina<;:ao com os diversos interesses envolvidos na
gesta imperial.
Outras investiga<;:6es, diversificando os metodos, os conceitos e as es
calas de analise, mas sem abdicarem da analise das rela<;:6es de poder,
apontavam para leituras distintas do fenomeno desportivo na Afi-ica co
lonial. Nem coerentes, nem homogeneos, os projectos coloniais revela
yam contradi<;:6es e inconsequencias; as institui<;:6es cediam a grupos de
interesses que subvertiam inten<;:6es anunciadas e retoricas oficiais; a gran
deza dos discursos contrastava com a carencia de meios e a incapacidade
de aplicar medidas legislativas e programas institucionais. Manipula<;:6es
e apropria<;:6es realizadas por distintos grupos sociais, nomeadamente os
subordinados, activos criadores da sua historia, foram desvendadas pOI
estudos concentrados nos contextos de recep<;:ao. A circula<;:ao de ideias,
objectos, habitos e tecoicas OIiginou adapta<;:6es e recria<;:6es; a cultura
popular urbana foi urn espa<;:o privilegiado para a ocorrencia destas trocas
(Coplan 1979; Barber 1993; Hannerz 1997).0 processo de desportiviza
<;:ao em Africa, dependente do processo colonial, resultou de uma dina
mica de difusao heterogenea, nao limitada ainiciativa e controlo de ins
titui<;:6es estatais ou economicas (Vidacs 2006 e 2010). Mesmo no casu
ingles, onde 0 dominio sobre os dispositivos culturais de regula<;:ao seria
rnais extenso, a dissemina<;:ao desportiva foi heterodoxa. 0 futebol, pOI
exemplo, nao se integrava, na tradi<;:ao dos jogos de elites (como 0 cri
quete, 0 polo e mesmo 0 raguebi, mas tambem 0 tenis, 0 squash, 0 bad
minton), no curriculo dos quadros coloniais formados em Cambridge e
Oxford. Como notou Perkin, as bolas de futebol viajaram menos nas
malas de diplomatas, administradores e missionarios do que de soldados,
pequenos negociantes, trabalhadores do caminho-de-ferro e professores
(Perkin 1992,216; Hutchinson 1996, 178-179).

"

A pesquisa das praticas desportivas modemas 7 na Africa colonial per
mitia aceder as lutas de individuos e popula<;:6es e interpretar 0 modo
como, num contexto de domina<;:ao radical, procuravam construir as suas
formas de vida (Ranger 1987; Martin 1995; Fair 2001; Vidacs 2006); esta
perspectiva adequava-se a analises do processo de urbaniza<;:ao em AtTica
empenhadas em recuperar as praticas e representa<;:6es dos grupos subor
dinados (Cooper 1983), autores da sua hist6ria, e interpretar a sua "eco
nomia moral» (Thompson 2008 [19711) e as estrategias que transtorma
yam e pressionavam as estruturas de domina<;:ao (Scott 1985 e 1990). 8
associativismo desportivo, por exemplo, negligenciado desde os pri
meiros estudos gue se debru<;:aram sobre 0 papel das associa<;:6es na in
ser<;:ao dos africanos rurais no mundo urbano (Little 1957; Parkin 1966),
ajudou a consolidar uma cidadania altemativa. 9
estudo do corpo e da sua expressividade, como 0 comprovaram tra
balhos classicos sobre a dan<;:a em Africa (Mitchell 1956, Ranger, 1975),
proporcionava a articula<;:ao da observa<;:ao situada com 0 exame de ten
dencias hist6ricas. liI Um dos meritos dos textos de Cravelfinha sobre 0 fu

o

o

7 Embora alguns autores tenham encontrado continuidadcs entre as praticas despor
tivas modernas e tradi<;6es africa'nas de actividade fisica (Blacking 1987), 0 contexto de
surgimento dos desportos modernos tern especificidades estruturais, como argumentou
Elias, que implicam uma mptura evidente entre as duas realidades. No seu classico Uso.\
e CostHmes dos Bantu, Henri Junod descreveu os jogos e passatempos dos a&icanos adul
tos, onde se incluia "beber cerveja», 0 "passatempo preferido dos homens no SuI de
A&ica" 0unod 2009 [1911-1912]281). 0 jogo mais atraente era, no en tanto, a nClnJa, ou
jogo das covinhas, que 0 missionario descreve ao pormenor (id., ibid., 285-287). Descreve
tambem um conjunto de jogos infantis (id., ibid., 90-94). Junod fez ainda referencia a
pesca e it ca<;:a, "OS grandes desportos indigenas» (id., ibid., 287), embora afirmasse que
estas actividades sao «naturalmente, tambem trabalho» (id., ibid., 278). 0 caso da ca<;:J re
presenta precisamente urn caso particular onde a ruptura entre 0 tradicional e 0 moderno
se torna evidente. A sua utiliza<;iio enquanto actividade de sobrevivencia das popula<;:6es
locais constrastou com as suas apropria<;:6es desportivas, mas tambem comerciais, par
parte dos colonizadores (McKenzie 1988; Steinhart 2006).
S Para urn trabalho sobre Mo<;ambique que corresponde a urn exerdcio de antropo
logia hist6rica «vindo de baixo", v. West (2005).
9 Num contexto social diferente, uma comunidade rural no Pais de Gales, 0 antro·
p610go Ronald Frankenberg, colega dos antropologos afucanistas de Manchester e do
Rhodes Livingstone Institute, estudou a import:'mcia das associa<;:oes desportivas como
um recurso de poder comunitirio (Frankenberg 1999 [1957]).
,oNo seu classico Kakla Dance, Mitchell criou um observatorio performativo a partir
do qual examinou 0 processo de integra<;:ao no Copperbelt. 0 trabalho de antropologos,
como Mitchell, filiados no Rhodes Livingstone Institute, instituto fi.mdado na Rodesia do
Norte em 1937, sob 0 patrodnio do British Colonial Office (Hannerz 1980, 119-162;
Kuper 1996; Assad 1993, 314-324), apesar de focado na questao funcionalista da adapta<;ao
e da estabilidade social urbana, procurou encontrar solu~6es metodol6gicas e teoricas para
responder a urn conjul1to de novos problemas suscitados peIa urbaniza<;:30 colonial.
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o modo como aplicou a uma
terpretac,:ao

natureza rnuito Uj~U..uLd,
mundo envolvente e
divers as, oferecendo uma 'nl('rnn't:1
do processo historico e social. Actividade central nas praticas de lazer
e dos consumos, sobretudo a partir do scculo xx, marginalizada peIa in
vestigac,:ao academica, 0 futebol podia integrar-se assim nos trabalhos de
uma «ciencia das obras» (Bourdieu 1996). Tratava-se de perseguir, como
enunciou Raymond Williams para os estudos sobre literatura, a
.
da «fusao do elemento
e do significado como

1977. 37).

programa de .
sugeria a utilizar;:ao de instrumentos teo
rKOS e metodol6gicos que permitissem, simultaneamente, recuperar csta
linguagcm e integra-Ia em regimes de causalidade mais amplos. 15to im
plicava dois pass os suplemcntare5. Em primeiro lugar, considerar a lin
guagem do jogo procedentc nao apenas das aq:6es dos )ogadores ou de
todos aqueles proximos da produc,:ao do jogo, mas tambcm
de

sufJurbmm em

e aas C011
que oraenavarn ordens
espar;:os da cidade colonial de Lourenr;:o Marques. Em segundo
a investigac,:ao da linguagem do Jogo exige a avaliar;:ao da evolur;:ao
de processos de racionaliza<;:ao da sua linguagem formal, decorrente da
autonomiza<;:ao de campos de activiclade csped6cos. ll 0 «estilo de jogo»
resuita cntao de urn conjunto amplo
e interdepcndcncias.
Estc facto c ainda mais saliente, encontrando-se 0 fUlebol no amago da
cultura popular urbana.
das dinarnicas e tens{)es prcsentes flurn jogo
feita carpo, uma

o

que muitas vezes pernlanecern
processo colonial que intcgram as processos sociais
em narrativas econ6micas, politicas, nacionais, ideol6gicas ou imperiais.
A discussao do «caso colonial portugues» a partir das dinamicas de urn
jogo de flllcbolmtcrpreta uma experiencia situada e particubr de llJ11
processo SOCial, procurando nao reificar a existencia de urn agenCialismo
nacionalY Na analise clo futebol este tipo de agencialismo exprime-se
na
de uma estetica dependente
referentes externos
culturais ou politicos
de intprnrpt:1
.0

jogadores com uma cons
_
outros. A cultura popular, ma
nifestando-se no consurno do espectaculo do futebol, assumia-se tambem
com um «lugar» do estudo de pra.ticas e representar;:6es dos grupos soclais
presentcs em interacr;:6es quotidianas que nao deixam registo. 0 exame
dos usos de urn conhecimento particular e da sua fuw;ao quotidiana dc

caracterizaram

de Manchester, sustentou-se na inovadora
(Mitchell 1969; Hannen 1980,

2005,
mEa3lern
ada par l'v
na sua longa dura<;:ao. Apesar de
de Geeltz sabre a luta de galos no Bali constitui-sc como urn caso de ;l11alise de
a
do qual se procura investigar toda uma ordclTl simbolica (Gecrtz 1973).

Ii No contexto dos estudos sobre a arte, 0 conceito de «campo» porposto por Rour
dieu (19%) e 0 conceito de «mundos da arte» (arl7eJOrld~ utilizado por Howard Becker
(2010 11982]) definiam este espa<;:o de rela<;:iics pr6prio.
12 A
de urn agellcialismo nacional ou imperial, sllStentado
"11 "rnTIC'"
'(0 colonialismo
de

processos
instilucionais, mas se estende
duos, tornam as narrativas historicas inslrumcntos de abSO!VJ<;:ao OU LUllueua<,-"u
sujcitos colectivos naciona.is, confinando a analise de dinamims mais
as ac<;:6es c interesses de individuos e
os sellS contextos de
uabalhos sobre 0 «tcrceiro
portugues», evitando a rctoricd
senttdo.
excepciollalismo portut,rues, salientaram, por exemplo, a imporl:lncia da sua dimcnsao
econ6mica no ambito das car,l(:terlsticas estruturais que dcfiniam 0 projecto colonial
(Alexandre 1979; Clarence-Smith] 985).

.,
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tela<;:ao de rela<;:6es e interdependcncias situadas, evitava 1l1terpretar 0
gesto como mera consequcncia de uma ac<;:ao individual, do esfon,:o ou
da sOlte, ou das inferenclas causais prescritivasY
Na capital
Mo<;:ambique 0 futebol, 1l1scrustado nurna cultura po
urbana, envolveu-se com as rela<;:6es quotidianas, rdlectiu 1-onnas
de d01l1ina<;ao, mas tambem a ac<;ao, as lutas praticas e simb6licas e as
expectativas e vis6es do mundo de individuos e grupos. Como as dina
micas entre as jogadores dentro do campo, 0 consumo do futebol no
de Louren<;:o Marques proporcionava, a partir da cultura po
pular, um observatorio particular de interpreta<;:ao da situa<;:ao colonial e
da sua transforma<;:ao. 14
12 a partir desta base que se procurara desenvolver 0 projecto de in
vestigac;:ao do jogo suburbano enunciado por Jose Craveirinha.
::,.

A esta introdu<;:ao seguem-se onze capitulos. Os dois seguintes cen
tram-se na relac;:iio entre 0 futebol e 0 corpo, foco a partir do qual se dar:t
conta de um processo historico singular. 0 «corpo no jogo» projecta uma
do [utebol enquanto pratica corporal. A articulac;:ao de um con
junto de conceitos «(padrao de jogo», «ordem da interaq:ao», «babitus
motor», «repertorio motor», «economia das priticas e das trocas simbo
licas») procura oferecer naffa<;ao historica urn dispositivo de liga<;ao
entre a linguagem formal do jogo eo contexte em que e prodllzido. No
«jogo no corpo» assinalam-se os efeitos cia transformac;:ao do futebol num
espectaculo publico integrante numa cuitura popular emergente, base cle
praticas e representa<;oes, de julgamentos eticos e esteticos e de uma
forma particular de participa<;:ao social quotidiana.

a

--lJNas vers6es mais sofisticadas deste externalismo, 0 eSlilo de jogo pode manilestar
de urn sistema econornico (0 capitalismo), politico (0 cornunisrno), de urn me
de dominado especitico. como a teona do law cultural aplicada ,to

{uhurhllnn (In

o capitulo 4, "l]ma desportivizac;:ao colonial», descreve a introdw;:ao
de praticas desportivas em Louren<;o Marques, referindo-se aos
agentes disseminadores e ao surgimento de urna cllltura popular urbana.
urn lado, do universo «cidade de cirnenton e da rela<,:ao das
suas populac;:6es com as praticas despOitivas. Por outro, ref(:re-se 11 tensao
entre as poHticas do Estado colonial e a actividade promovida por UID
emergente associativismo desportivo, de modo distinto ambos agentes
Icgitima<;:ao das bases do sistema de organiza<;:ao sociaL No
seguinte, «0 corpo e a cidade do Estado», examinam-se os fundamentos
ideol6gicos do modelo de praticas fisicas montado pdo Estado Novo na
decada de 30. Embora a inscri<;ao deste modelo no espac;:o colonial tenha
sido &agil, como, alias, sucedeu na metropole, a identiflca<;:ao de uma
concep<;:ao ideologica de movimenlo corporal representava urn projecto
de sociedade concebido a paltir do COl-pO. Metifora social, ceIula de uma
comunitaria, a polItica de mOVlrnento pensada pelo regime servia
de contraponto comparativo ao estudo do jo1',o de futebol no suburbio
,,0 futebol no SUbLlfbio de
dc Lourc11(;:0 Marques. 0 capitulo
Lourenc;:o Marques», descreve precisamente 0 modo como 0 futebol se
envolveu com 0 processo de Cot1stru<;:ao suburbana, como se trans for
mou num espectaculo local, como serviu para vincar idemidades, mas
tambem para formar la~os entre os elementos de uma comunidade.
Em «Uma ordem da interac<;:ao suburbana» (capitulo 7) inicia-sc a in
terpretac;:ao da linguagem do fi.ltebol do suburbio. Com base num con
junto de termos coligidos pelo poeta e jomalista Jose Craveinnha, que
designavam alguns dos gestos predominantes no jogo de futebol subur
procura-se identificar as principalS caracteristicas do jogo local, os
gestos e mOVlmentos mais valorizados por jogadores e publicos e a sua
moralidade. De seguida, em «A constru<;ao social da maHcia e os subur
bios de Lourenc;:o Marques», procura-se correlacionar a logica pritica e
as mundividencias merentes a este jogo com 0 processo de crescimento
do suburbio de Louren<;:o Marques sob 0 dominio colonial, nomeada
mente a partir da fOffila\;80 de um contrato social suburbano enquadrado
slstema de reprodu<,:ao da mao-de-obra e pdo tipo de intervcnc;:ao
do Estado. 0 exame desta relac;:ao de homologla prolonga-se peia obser
va<;ao do papel especHico, no jogo e na vida quotidian a no suburbio,
um conjunto dc praticas e cren<;as locais partilhadas pela popula~ao local
«(As 'praticas feiticistas' como elernento de uma economia simbolica,,).
Em a «Do<;:ura e velocidade: a tac!ica como desencantarnento do mundo»
interpreta-se 0 contrasle entre 0 Jogo de fi.ltebol suburbano e a
racionaliza<;ao dos gestos e movimentos dos .
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<;:ao de esqucmas tactic os, metodo organizado para responder ao pro
blema do resultado, mas que partilhava caracteristicas com a dillamica
de processos hist6ricos modermzadorcs. 0 capitulo 10, «Narrativas
tebo/isticas e rituais socia is)}, interroga 0 pape! da cultura popular na
tima tase do colonialismo portugues em Mo~ambique. A evolU(;ao das
tres narrativas futebolisticas dominantes nas praticas de lazer que des
pontaram durante 0 secuJo XX na cidade, a «suburban a)}, a "da baixa» e a
«metropoJitana», permite interpretar a constitui<;:ao e morfologia de redes
SOClaiS urbanas e a [OIDia como estas se relacionaram com 0 dcsenvolvi
mento das formas de poder colonial. Por f1m, em «lIist6ria incorporada»
recuperam-se os principais POfltos do Iivro, afirmando a importancia
uma hist6rica incorporada, sustcntaculos de h8.bi1os urbanos, rotinas so
ciais e forrnas de ver 0 mundo para compreender as praticas e represen
ta<;6es dos grnpos.

