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BAixo BAhia Futebol 
Social

GRUPO

BAixo BAhia Futebol Social é uma equipe de fute-

bol de rua, formado por um grupo diverso, que tem 

como objetivo transformar as ruas da cidade de 

Belo Horizonte em campo aberto para práticas co-

tidianas de compartilhamento social através de um 

esporte de caráter coletivo e agregador: o futebol! 

OFICINA

A proposta da Oficina é dar continuidade à ação 

cotidiana do próprio grupo BAixo BAhia: “expe-

rimentar” e “compartilhar” o espaço da rua das 

cidades através de ”práticas do não-saber”, não 

sabemos bem jogar futebol, não sabemos bem 

sobre como é fazer isto na rua, não sabemos bem 

quem vamos encontrar para jogar, mas propo-

mos incorporar nossos corpos à cidade através 

de uma bola que rola. Participam todos aqueles 

que quiserem acompanhar o grupo em seu per-

curso e todos aqueles habitantes ou passantes 

dispostos a entrar no jogo nos lugares onde apor-

tarmos. A Oficina é um percurso que tem hora 

e lugar para começar e para acabar, e acontece 

BAixo BAhia
O futebol como tática de 
apreensão da cidade

Janaina Chavier
Designer, mestranda PPG Arquitetura e Urbanismo/UFBA e membro do 
Laboratório Urbano

Milene Migliano
Jornalista, mestre Comunicação Social/UFMG

AQUECIMENTO

A Oficina de práticas do não saber tem como su-

jeito o time belo horizontino de futebol amador 

Baixo Bahia e propunha um jogo: sair com uma 

bola para jogar futebol pelas ruas de Salvador. 

Sem muitas determinações os dois objetivos que 

estavam em vista eram agregar jogadores que 

quisessem compartilhar seu futebol e alguma 

dádiva, além de chegar até o mar para banhar – 

como não deixaria de ser para um time provenien-

te duma morada sem praia. 

Com uma inscrita, uma das que vos fala e uma 

monitora acompanhante, outra de nós, a prática 

contava previamente com um técnico e oito mu-

lheres que compõem o time. Ainda na UFBA, ma-
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como uma travessia aberta às possibilidades e 

aos acasos dos encontros entre eu, os outros ha-

bitantes e a própria cidade. Começamos no dia 

23 às nove horas e terminamos o percurso às 

dezoito horas do dia 24 de abril. Não sabemos o 

que pode acontecer, mas procuramos hospedar 

e sermos hospedados através da bola de futebol, 

interagindo com as diferenças próprias aos diver-

sos habitantes dos lugares acontecidos.

Para cada qualidade própria aos espaços públicos 

abordados e para a quantidade de jogadores dis-

postos a jogar, as marcações dos gols são defini-

das, o campo mais ou menos acertado, e o jogo 

acontece até um acordo comum para terminar. 

Para cada situação, um campo diferente negociado 

e adequado ao contexto urbano local: um campo 

curvo para onde não tivermos uma reta, um jogo 

com três times e com três gols ao mesmo tempo 

quando formos muitos jogadores, primeiro tem-

po na subida para o segundo na descida quando 

a rua for inclinada, duas bolas ao mesmo tempo... 

O propósito é ocupar a cidade inventando futebol 

pelas ruas. Uma experiência de incorporação, de 

in-corpo-(r)ação (como definiu Hélio Oiticica para 

as multi-experiências com seus ”parangolés”), o 

meu corpo dentro de uma ação de ocupação cole-

tiva da cidade de Salvador através da bola.

quiamos os olhos com tinta laranja e os braços e 

pernas com carimbos do Baixo Bahia. Fizemos um 

alongamento no gramado defronte à cantina e sa-

ímos em errância partindo da Federação.

Em tempos de grandes eventos para acontecer no 

Brasil, como a Copa das Confederações, Copa do 

Mundo e Olimpíadas, experienciar o futebol com as 

pessoas que encontramos pela rua atualizou-nos a 

dimensão de que é preciso dar sentido e atenção 

para as práticas culturais cotidianas. Diante de tan-

tos espetáculos a porvir, incitar a criação de narrati-

vas faz parte dos modos de resistência, apropriação 

e invenção, mais uma vez compositoras de outros 

modos de ocupação urbana e laços comuns. 

PRIMEIRO TEMPO (OFICINA – DIA 1)

Encontrávamos-nos na Caetano Moura, uma mo-

vimentada rua do Bairro da Federação, na cidade 

de Salvador. A deriva seguia em busca de partici-

pantes para um baba, como as meninas do time 

insistiam em falar, já que era um novo modo, 

aprendido em Salvador mesmo, de chamar o 

bate-bola proposto. Lugar específico, delimitado, 

circulado no mapa, não havia, o que havia era um 

desejo de botar a bola pra rolar e para isso era pre-

ciso encontrar alguém disposto a tal. 

Andávamos em bando, diferente de um time de 

futebol habitual, cada uma tinha a sua roupa, o 

seu tênis – que algumas preferiam trocar por chi-

nelos, o seu batom, a sua faixa no cabelo, roupas 

– que algumas horas poderiam ser confundidas 

com fantasias de carnaval, ou desuniformes como 

preferíamos chamar.

Desse modo, os desejos para além de jogar fute-

bol emergiam e se realizavam. Antes de colocar a 
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bola para rolar em campo, descemos até o Terreiro 

de Mãe Menininha do Gantois onde saudamos os 

orixás e contemplamos o espaço de convivência 

do terreiro. Ao avistar os morros de favela ao fun-

do, algumas de nós vimos passar os olhos um jogo 

de futebol por aqueles entremeios.

A equipe que transitava entre o familiar e o exó-

tico, caminhava pela Caetano Moura a procura 

de algo que lampejasse como um pretexto para 

a bola rolar. Avistamos logo à frente, o cemitério 

Campo Santo e separou-se uma parte do grupo 

que definiu ir visitar o túmulo projetado pela ar-

quiteta italiana, Lina Bo Bardi. Mas dessa comitiva 

ainda foram formadas duas, uma que chegou lá e 

outra que se sentou no jardim inicial do terreno 

que guarda os mortos e ficou a observar as pes-

soas que se movimentavam comprando flores, 

cuidando de uma criança que os acompanhavam, 

pedindo fogo para acender um cigarro ou sim-

plesmente passavam. 

Ao encontrar a outra galera, que estava na Aveni-

da, tivemos a notícia de que uma turma de crian-

ças que saíam de uma escola municipal aceitara o 

convite de começar os trabalhos. 

- Ei menino, vamos jogar futebol????

- Jogar futebol com vocês?

- Eu não!

Em um ímpeto, uma das jogadoras tira a bola que 

até antão estava guardada na mochila e mostran-

do a pelota faz novamente a mesma pergunta: 

- Vamos jogar futebol ?????

Um “siiiiiiimmm” daquele menino que acabamos 

de conhecer veio à tona, junto ao de outros três 

amigos que escutando a conversa de longe, achou 

que aquele era o momento de se aproximarem e, 

de estranhas, passamos a ser algo ou ter algo mui-

to familiar: uma bola na mão. 

- Onde iremos jogar bola? Perguntou uma de nós.

- Não sabemos, vocês não poderiam nos levar 

para algum lugar?

- Huuuummmm..... deixa eu pensar... Já sei, mas 

primeiro temos que passar em casa para pedir 

nossas mães, topam?

- É claro! vamos!

E guiados por Daniel e seus amigos, saímos da rua 

principal do bairro da Federação rumo ao desco-

nhecido, pelo menos pra gente, campo de futebol.

Viramos à direita

Descemos uma escada
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Viramos a esquerda numa ruela sinuosa e estreita

Atravessamos um beco

Corremos de um cachorro

Descemos ladeira abaixo

- maiêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêê!

- Que que foi menino? Ta morrendo é?

- Não, mãe, num to morrendo não, vim deixar mi-

nhas coisas em casa e te pedir pra ir ali jogar bola 

com as meninas.

- Que meninas?

- Somos o Baixo Bahia, um time de futebol ama-

dor. Viemos de Belo Horizonte, Minas Gerais para 

jogar bola aqui em Salvador!

- Posso ir, mãe?

- Mas você nem conhece essas meninas...

- Mãe, preste atenção aqui em mim, elas tem três 

bolas e estão me chamando para jogar futebol! 

Entendeu?!

Com a negociação finalizada, Daniel entra em sua 

casa e poucos segundos depois volta vestido de 

jogador de futebol profissional, deixando claro, 

pela camisa que usava, o seu time do coração. Se-

guimos ladeira abaixo. 

Nas ruas que tortuosamente descíamos, era pos-

sível escutar os sons do bairro a preparar e servir 

o almoço, as plantas nas janelas, os barulhos dos 

talheres, as pessoas chegando e saindo de casa. 

Os meninos cumprimentavam as pessoas pelo ca-

minho e explicavam que estavam a levar as moças 

para jogar futebol no campinho.  

- Olha ele ali!

Um campo construído por um supermercado para 

as partidas de futebol de seus funcionários apare-

ce com o fim da ladeira. E em pouquíssimo tempo 

nos dividimos em dois times e pronto, começa a 

“pelada”. Porém em 10 minutos de bola rolando, 

quando uma das meninas faz um gol contra, Da-

niel visivelmente decepcionado, olhando para o 

chão diz:

- Vocês não sabem jogar FUTEBOL.

Mas rapidamente o menino se distrai com a che-

gada de muitos de seus colegas e com a formação 

de um time de “fora”, que esperava pelo fim da-

quela partida de futebol para entrar em campo. O 

time do Baixo Bahia se despede deixando o cam-

po de futebol cheio de gente. O baba continua.

Depois de um banho no Lava Jato ao lado do cam-

pinho, seguimos cansados e famintos pela cidade 

em busca de um almoço já que as negociações com 



118

os funcionários do supermercado não foram sufi-

cientes para autorizar o rango para todos do time. 

Ao continuar a deriva encontramos um restaurante 

simples na Avenida Centenário com muitas histó-

rias de um time de futebol capitaneado pelo dono 

do estabelecimento. Nas paredes os troféus e fotos 

do time em diversos dias de conquistas, jogando 

em campos de várzea da capital e do interior. 

No caminho da Avenida por cima do rio, seguimos 

pela pista de caminhada rodeada de árvores, ban-

cos e de tempos em tempos, algum equipamen-

to de ginástica ou um parquinho. Nos viadutos, 

muros e outros suportes da escrita percebíamos 

sempre as narrativas que, em síntese pelo objetivo 

principal das práticas de escrita da cidade, diziam: 

quem não é visto, não é lembrado.

Chegamos ao mar batendo bola e anotando o 

nome do time pelos viadutos, cadeiras, equipa-

mentos públicos, em desejo de compor a memó-

ria coletiva do trajeto percorrido naquela dia. 

SEGUNDO TEMPO (OFICINA – DIA 2)

Museus

Feira de São Joaquim

Camarão defumado

Peixaria

Prainha do Mam

Ladeira da Água Brusca

Santo Antônio Além do Carmo

Partida de futebol na Praça do Forte

Produção de banquete almoço ali mesmo

...

Finalizamos o dia na escadaria da Igreja do Paço 

no Pelourinho, assistindo ao show do cantor Gerô-

nimo e lembrando que no outro dia cedo teríamos 

que estar no Seminário de Articulação do Corpo-

cidade tentando de alguma maneira compartilhar 

aquilo tudo que havíamos experienciado.
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- Nossa, não sei nem como falaremos isso tudo 

para aquelas pessoas amanhã. 

- Poxa, nós não estaremos lá. Iremos embora.

- Vocês não vão compartilhar tudo isso amanhã?

- Não.

O silencio tomou conta da escadaria da igreja 

emudecendo até o Gerônimo que há anos, todas 

as terças-feiras, incessantemente, canta ali naque-

le mesmo lugar.

PRORROGAÇÃO

O futebol pode ser realizado por profissionais em 

um estádio de futebol, com câmeras estrategica-

mente colocadas para compartilhar seus registros 

com o público telespectador para que possa con-

sumir as informações daquela situação esportiva 

espetacularizada.  Nos incontáveis campos de vár-

zea que vêm sendo mapeados pelo Baixo Bahia, 

consolidados ou espontâneos, acontece o futebol 

dos encontros com a diversidade social e cultural. 

Experienciar o futebol de várzea em deriva por 

Salvador nos possibilitou viver um jogo do conta-

to, do corpo a corpo em campo e nos caminhos, 

memória que buscamos narrar até aqui. Partilha-

mos nosso sensível das lembranças vivenciadas 

naqueles momentos e agora atualizadas na prá-

tica da escrita, que se constitui como também da 

escuta e da recordação nos registros. Momento 

em que nosso corpo processa mais uma vez aque-

les encontros experimentados em abril de 2012. 

Em cada novo acesso, múltiplos sentidos se dis-

põem a serem explodidos e experienciados no 

mais atual compartilhamento dessa apreensão 

coletiva da cidade.
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