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Este estudo objetiva identificar a emergência da prática do futebol na cidade de 

Bocaiúva, no norte do estado de Minas Gerais, nas primeiras décadas do século XX. 

Neste período, o Brasil se apropriava de novos hábitos culturais e os esportes se 

popularizavam pelo interior do país, em especial a prática do futebol. Atualmente, a 

prática deste esporte conta com consideráveis estudos sobre seu desenvolvimento 

histórico em grandes centros urbanos. Percebe-se, contudo, uma lacuna sobre os estudos 

do desenvolvimento da prática em ambientes menos urbanizados. Diante disso, o 

presente estudo justifica-se pela necessidade de identificar a emergência da prática 

futebolística em uma região mais periférica do país. Este estudo foi realizado por meio 

de pesquisa documental em fontes impressas, tais como periódicos que circulavam na 

cidade no período, como a Gazeta do Norte. Tais fontes foram submetidas a uma análise 

documental. Por meio das fontes, não foi possível datar com precisão a época na qual 

emerge a prática do futebol na referida cidade. Apesar disto, evidenciou-se que esse 

esporte moderno vinha sendo praticado pelos operários que trabalhavam na construção 

da linha férrea na região. Assim, nesse momento, emerge o Bocayuva Esporte Clube, 

que foi fundado em 9 de agosto de 1924. No mesmo ano, ocorreu seu primeiro jogo 

contra o Montes Claros Sport Clube, time da cidade vizinha. Essa primeira visita foi 

marcada por uma receptividade e cordialidade entre os clubes; mas, mesmo assim, 

houve conflitos entre as torcidas, durante a primeira partida de futebol. Esse incidente 

não afetou a receptividade dos montes-clarenses com os jogadores e a diretoria do 

Bocayuva Esporte Clube. Assim, identificou-se uma relação entre o alargamento do 

circuito ferroviário no interior mineiro e o desenvolvimento de práticas esportivas, 

como o futebol. A prática esportiva ainda conseguiu proporcionar um processo de 

socialização e integração entre as cidades do norte de Minas Gerais.  


