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RESUMO 

 

O futebol atualmente é um esporte praticado no mundo inteiro. De todas as suas formas e 

manifestações, a mais conhecida e difundida foi a que surgiu na Inglaterra no século XIX. 

Pelo fato de possuir boas relações econômicas com a Inglaterra, várias empresas e fábricas se 

instalavam por aqui. Os funcionários ingleses foram os primeiros a praticá-lo em território 

nacional, junto aos filhos das famílias mais abastadas que estudavam no exterior e tinham 

contato com o novo esporte. Charles Miller foi um destes estudantes, e é atribuída a ele a 

vinda do futebol ao Brasil, mais precisamente na cidade de São Paulo. Na Paraíba, o futebol 

também chegou graças a estudantes vindos da capital federal, na época o Rio de Janeiro, e que 

traziam na bagagem uma bola de couro. O recém-chegado esporte bretão fazia parte dentre 

tantas outras novidades, de várias novas práticas cotidianas que foram incorporadas á nossa 

sociedade graças ao processo de modernização que ocorreu no Brasil no final do século XIX e 

começo do século XX e que provocou algumas transformações nas vidas daqueles que 

viveram aqueles tempos. A valorização das atividades físicas e a criação de clubes voltados 

para a prática destes esportes tornou-se comum em todos os grandes centros urbanos do país, 

assim como em Parahyba do Norte. Mais tarde, o futebol deixaria de ser exclusividade apenas 

dos grupos elitistas e passaria a ser praticado pelo resto da população, levando à sua iminente 

profissionalização.  
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ABSTRACT 

 

The football is actually a sport which is practiced in the whole world. Of all its forms and 

expressions, the best known and disseminated was the one that appeared in England in the 

nineteenth century. By the fact that they had good economic relations with England, several 

of their companies and factories settled here in Brazil. The first people who actually started to 

play football was the employments from the British factories, as well as the members of the 

most Brazilian rich families who studied in England and had been in contact with the new 

sport. Charles Miller was one of these students, and it is attributed to him the coming of 

football to Brazil, more precisely in the city of São Paulo. In Paraiba, the football also arrived 

thanks to students who had returned to school vacation in Rio de Janeiro, at that time the 

capital of Brazil, and brought with them in their luggage a leather ball. The newcomer british 

game was part, among many other new features, of several new everyday practices that were 

incorporated into our society thanks to the modernization process that occurred in Brazil 

between the end of the 19th and the beginning of the 20th century, and caused some changes 

in the lives of people who lived those times. The valuation of physical activities and the 

creation of clubs aiming at sports practice became common in the major urban centers of the 

country, as well as in Paraiba. Later, football would not be exclusive to the elite groups and 

began to be practiced by the rest of the population, leading to his imminent 

professionalization. 

 

Keywords: Football. Everyday Life. Paraiba. Urban Centers. Physical Activities.  
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