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RESUMO 

 

 

Este memorial tem como objetivo o detalhamento de toda a produção de um documentário 

destinado ao Esporte Clube Vitória, intitulado “Nêgo: Um nome na história”, cuja meta é 

trazer personagens importantes da história do clube, principalmente aqueles que 

acompanharam e estiveram presentes no período a partir do final da década de 1980, quando o 

Rubro-negro baiano conquistou a maioria dos seus títulos, viu o número de torcedores crescer 

em progressão geométrica e teve a consolidação do estádio do Barradão como sua casa 

própria, sobretudo a partir de 1994.   

 

Palavras-chave: Esporte Clube Vitória, documentário, futebol, Rubro-negro, Leão, Salvador. 
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1. Apresentação 

 

Um dos dois grandes clubes do futebol baiano, o Esporte Clube Vitória foi fundado no dia 

13 de maio de 1899 (RIBEIRO; SANTOS, 2006). A data de criação da instituição seria seis 

dias antes, no dia 7, numa reunião que havia sido marcada para acontecer na casa dos irmãos 

Arthur e Arthêmio Valente, no Corredor da Vitória, bairro nobre da capital baiana. Contudo, 

as fortes chuvas que caíram em Salvador obrigaram que o encontro fosse remarcado.  

 

Além dos irmãos, outros 17 jovens da elite estadual estiveram presentes no debate. De lá, 

saiu o primeiro nome do clube: Club de Cricket Victoria. Como o próprio nome já diz, a 

agremiação foi criada, principalmente, para a prática do críquete, esporte comumente 

praticado pelas elites, assim como futebol, à época. Em 1902, o nome foi modificado pela 

primeira vez para Sport Clube Victoria, que durou até 1946, quando a nomenclatura atual foi 

instituída.  

 

Nesta história mais que secular, o Vitória passou por mudanças substanciais até atingir o 

nível de consolidação. Primeiramente alvinegro, com as cores preto e branca, o clube se 

firmou com o vermelho e preto, ideia de Cesar Godinho Spínola, ex-remador do Flamengo, 

que possuía as cores que ele tanto gostava. Firmar uma identidade foi preciso e as cores do 

uniforme fazem parte deste processo. Durante os 54 primeiros anos, o Leão da Barra teve uma 

história de participações com hiatos de tempo em campeonatos profissionais de futebol – 

inicialmente, esportes como críquete e remo eram mais valorizados pelo clube e pela elite 

baiana, camada a qual o Vitória pertence embrionariamente. O próprio apelido de “Leões da 

Barra” foi conseguido através do remo. Numa prova da modalidade, atletas da época 

conseguiram fazer uma travessia entre os portos da Barra e dos Tainheiros, na Ribeira e, pela 

coragem, os remadores foram apelidados de tal forma. Os remadores, assim como no críquete, 

eram membros da elite e, consequentemente, valorizados pela sociedade da época. Os 

próprios atletas, membros desta elite, sustentavam o Vitória a época por serem sócios e 

pagarem as mensalidades para frequentarem os espaços do clube. 
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Foi a partir de 1953, com a profissionalização da instituição, que houve uma virada em 

sua história. Desde essa data, o clube passou a disputar competições oficiais de forma 

ininterrupta. O futebol passou a ser, de fato, o principal esporte do Vitória. 

 

No início, mesmo com uma profissionalização recém-posta, havia dificuldades – mal 

havia campo de treinamento e, por muitas vezes, os dirigentes tiraram o dinheiro para pagar 

os salários dos atletas do próprio bolso. O clube vivia à margem do seu principal rival, o 

Bahia. Na década de 1970, por exemplo, o Tricolor ganhou nove estaduais, enquanto o 

Rubro-negro venceu apenas um, em 1972. Foram anos de dificuldades que, coincidentemente, 

começaram a mudar a partir do título nacional do rival, em 1988. No ano seguinte, o Rubro-

negro ultrapassou o Ypiranga, grande clube do início do futebol estadual, mas que não ganha 

o Baianão desde 1951. Com isso, o Vitória se tornou o segundo maior vencedor de estaduais 

de forma isolada, com 11 conquistas.  

 

A partir de então, veio a supremacia estadual em termos de conquistas de troféus. A nível 

nacional, o Vitória chegou à final do Campeonato Brasileiro de 1993, mas perdeu para o 

Palmeiras – derrotas por 1 a 0 e 2 a 0, em Salvador e São Paulo, respectivamente. Era a 

consolidação do clube a nível regional, nacional, no que se refere o lado esportivo. E, com 

isso, houve um crescimento exponencial da torcida. Esse desenvolvimento numérico de 

torcedores se expressa numa pesquisa realizada pela empresa Pluri Consultoria, em 2012. Foi 

verificado que, entre 1995 e 2005, o Vitória tinha uma média de quase 220 mil pessoas por 

ano em sua casa. No entanto, de 2006 e 2011, esse número chegou a 500 mil. 

Percentualmente, a diferença de torcedores entre Bahia e Vitória diminuiu de 60%, em 2002, 

para 20%, dez anos depois.  

 

Em 1994, o clube passou a ter efetivamente o Estádio Manoel Barradas (Barradão) como 

sua própria casa, com a instalação dos refletores – o estádio foi construído em 1986, na gestão 

do presidente José Rocha. Anteriormente, a agremiação mandou a maioria dos seus jogos no 

já extinto Campo da Graça e, entre 1951 e 1993, teve a Fonte Nova como seu principal 

reduto. Contudo, esses estádios não eram administrados pelo Vitória. Esse ponto foi o maior 

marco na história rubro-negra. Com esse “reforço”, a agremiação se fixou como emergente no 

cenário nacional. Na era pós-Barradão, houve um vice-campeonato da Copa do Brasil (2010), 

um terceiro lugar no Campeonato Brasileiro (1999) e quatro títulos da Copa do Nordeste 
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(1997, 1999, 2003 e 2010). Além disso, os títulos estaduais se multiplicaram e, na primeira 

década do século XXI, o clube se tornou o time brasileiro com mais conquistas estaduais. 

Entre 2001 e 2009, foram sete conquistas do Campeonato Baiano. O Leão da Barra, junto ao 

Fortaleza, lideraram esse quesito. Neste recorte de tempo, o rival Bahia ganhou apenas um, 

em 2001, e o Colo Colo (Ilhéus) levou o troféu em 2006, contra o próprio Vitória na final.  

 

Em 2013, o Rubro-negro baiano foi considerado o melhor clube nordestino dos primeiros 

anos do século XXI, num estudo feito pelo Federação Internacional de História e Estatísticas 

do Futebol (IFFHS). A agremiação apareceu na 85ª colocação no ranking sul-americano. O 

segundo nordestino foi o Sport, 117º e o Bahia veio em terceiro, na 185ª posição. 

 

1.1. Escolha do tema 

 

A seleção do tema se deu por conta da minha aproximação com o Vitória. Torcedor do 

clube desde criança, passei a frequentar o Barradão em 2004 para assistir aos jogos e, a partir 

de 2008, estreitei minha relação com o estádio, me tornando mais assíduo nas partidas do time 

– em 2009, me tornei sócio torcedor. Com o jornalismo, tive a possibilidade de me aproximar 

ainda mais dos bastidores do futebol e, de certa forma, um pouco também do próprio Rubro-

negro. Conheci as instalações do Vitória, acompanhei as eleições presidenciais para o 

Conselho Deliberativo de 2016 e para o Conselho Diretor de 2018, e entrevistei jogadores e 

dirigentes. Essa vivência foi importante para aglutinar recursos para minha ideia de produzir 

um documentário. 

 

O intuito de fazer um produto audiovisual sobre o Vitória também partiu da carência de 

materiais neste sentido. Ainda não há documentários que abordem a história do clube, exceto 

o DVD “Vamo Subir, Nêgo” (2007), dirigido por Maurício Cunha, que filma os bastidores do 

acesso rubro-negro à Série A, em 2007, quando o clube ficou em quarto lugar na Série B. 

Contudo, este projeto apresenta um enfoque numa campanha isolada do clube. Apesar de 

centenário, o Vitória é uma agremiação com uma torcida jovem e com uma história, em 

termos de título, mais abundante a partir da década de 1990. Neste período, houve a 

construção do Barradão, o estabelecimento da gestão Paulo Carneiro, presidente que levou 

definitivamente os jogos rubro-negros para o estádio, e as campanhas de maior destaque do 

Leão da Barra em torneios nacionais, como o vice-campeonato do Brasileirão de 1993 e a 
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terceira posição de 1999, e o vice da Copa do Brasil de 2010, com Alexi Portela Júnior como 

presidente. 

 

Numa rápida pesquisa no Youtube e no acervo do Cinefoot – principal acervo de filmes 

futebolísticos no Brasil -, não foi possível identificar nenhum documentário em relação ao 

Esporte Clube Vitória que abordasse essa perspectiva. O rival Bahia, por exemplo, possui um 

filme em sua homenagem: o longa-metragem. “Bahêa Minha Vida” (2011), dirigido por 

Márcio Cavalcante. Neste produto, a história do rival rubro-negro é explorada, diante da 

perspectiva de torcedores, jornalistas, ex-jogadores e ex-dirigentes. Fatos como os títulos 

brasileiros de 1959 e 1988 são destacados, bem como o título baiano de 1994. Outros clubes 

ao redor do país também têm produtos semelhantes, a exemplo de “R49, o Meteoro 

Atleticano” (2014), que narra a importância da passagem de Ronaldinho Gaúcho pelo 

Atlético-MG; “Democracia em Preto e Branco” (2013), que trata sobre a democracia 

corintiana, na década de 1980; ou “Bugrinos – O Filme do Guarani” (2013) que, como diz o 

próprio nome, é destinado a contar a história do Guarani, campeão brasileiro de 1978. Então, 

um produto audiovisual destinado ao torcedor rubro-negro, seria algo inédito na história 

centenária do Leão da Barra e ficaria marcado, não só no meu currículo, mas como 

vanguardista em se tratando de um produto audiovisual feito sobre o Esporte Clube Vitória. 

 

2. Construção do projeto 

 

2.1.Título do documentário 

 

O nome do projeto acabou surgindo naturalmente, mas se explica por referências 

históricas de diferentes partes simbólicas da história do Vitória. A palavra “nêgo” deriva do 

“negro”, de rubro-negro, e é o canto característico da torcida nas arquibancadas e representa, 

simbolicamente, com esta palavra, o que o documentário se trata a mostrar: a transição de um 

clube embrionariamente elitizado, para uma instituição que congrega pessoas também dos 

bairros periféricos de Salvador, principalmente da região de Canabrava, bairro em que o 

Barradão se localiza. E, como é sabido, a população negra é maioria nos locais mais pobres da 

cidade. Isto se verifica numa pesquisa feita pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 

(IBGE), em 2017. Ficou constatado que, no primeiro trimestre daquele ano, negros ganhavam 

36,3% dos vencimentos dos brancos no estado da Bahia. 
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Estima-se que o grito “nêgo” surgiu em 1981, numa partida entre Vitória e Grêmio, na 

antiga Fonte Nova. Membros de uma torcida organizada teriam entoado o grito “Leão”. No 

entanto, os torcedores que estavam do outro lado do estádio ouviram “nêgo”. O canto pegou e 

se consolidou como símbolo das arquibancadas entre os torcedores rubro-negros. 

 

O subtítulo “Um nome na história” vem do antigo hino do clube. O intuito é passar a ideia 

de que o Esporte Clube Vitória tem importância histórica no futebol baiano, bem como 

despertar a curiosidade da comunidade futebolística para conhecer a biografia rubro-negra. 

 

2.2. Definição da equipe 

 

Idealizado em 2017, o documentário só começou a ser produzido, de fato, no início de 

2018. Antes, comecei a procurar apoiadores para o projeto. Numa conversa prévia, meu 

irmão, Filipe Caldas, se dispôs a ser o editor do projeto. Ele também convidou seu amigo, 

Lucas Leawry, para filmar as entrevistas e imagens de apoio. Em seguida, convidei o 

fotógrafo Matheus Bispo, que ficou responsável por registrar as imagens de jornais antigos 

conseguidas em bibliotecas. Nos reunimos em janeiro: ficou acordado que o projeto teria 

início ao final do carnaval. Vale ressaltar que todos se dispuseram a participar do projeto de 

forma colaborativa. 

 

A primeira etapa consistiu no recolhimento de imagens históricas. Em paralelo às 

pesquisas feitas na Internet, Matheus Bispo me acompanhou em visitas feitas à Biblioteca 

Pública do Estado da Bahia, no bairro dos Barris, em Salvador. Fomos ao local nos dias 6, 15 

e 16 de março, a fim de garimpar imagens raras, difíceis de serem encontradas na Internet. 

Inicialmente, no primeiro dia, fizemos buscas em jornais A Tarde do ano de 1972, no intuito 

de resgatar imagens do time campeão de 1972, com foco nas fotos e notícias de Osni, André 

Catimba e Mário Sérgio, integrantes do “Tridente Ofensivo”, tido como um dos maiores trios 

ofensivos da história rubro-negra. No dia 15, recuamos na linha histórica, e pesquisamos 

notícias também no jornal A Tarde, mas de 1944. O intuito era encontrar registros do atacante 

Siri, maior artilheiro da história do Vitória, com 199 gols entre 1938 e 1946 e, posteriormente, 

em 1949, numa segunda passagem. Também aproveitamos o momento para pesquisar sobre o 

atacante Juvenal, segundo no ranking de artilheiros históricos, com 150 gols, mas que atuou 



13 

 

na década de 1950. O A Tarde de abril de 1954 foi nosso objeto de estudo. Já no dia 16, 

iniciamos nossas buscas também pelo mesmo jornal, nas edições de 1942, à procura de Siri, e 

1979, na busca por imagens de Sena, quarto artilheiro histórico rubro-negro, com 109 gols. 

No entanto, por questões pessoais, Bispo precisou se retirar do projeto. As pesquisas 

continuaram sendo feitas de casa, com foco em imagens, notícias e vídeos.  

 

Em seguida, houve o início das filmagens, com Lucas Leawry, processo que será 

detalhado mais à frente. Durante a construção, surgiu a oportunidade de encaixar uma trilha 

sonora autoral. Para isso, convidamos, também de forma colaborativa, Felipe Vaqueiro, que 

ficou responsável por fazer versões em ritmos diferentes do hino do Vitória. Houve também a 

ideia de fazer um site. E, para isso, André Melhor também se colocou à disposição e nos 

ajudou a colocar no ar o endereço www.negoofilme.com.br. 

 

Desta forma, a equipe ficou dividida da seguinte forma: 

 

Matheus Caldas: Direção, roteiro, produção e pesquisa; 

Filipe Caldas: Edição e motion designer; 

Lucas Leawry: Direção de filmagem; 

Matheus Bispo: Coleta de imagens; 

Felipe Vaqueiro: Arranjo e produção musical; 

André Melhor: CMS/insfraestrutura. 

 

2.3. Marca 

http://www.negoofilme.com.br/
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Após a consolidação da ideia do título “Nêgo: Um nome na história”, partimos para a 

construção da marca do filme. Inicialmente, relutamos em colocar o escudo do Vitória como 

ideia de plano de fundo. No entanto, após algumas discussões, eu e Filipe Caldas optamos por 

utilizar deste recurso. Então, ele trabalhou os aspectos gráficos e construiu a marca desta 

forma, referenciando o atual escudo do próprio clube, tendo a cor vermelha na parte de cima e 

o preto abaixo. 

 

Após construir a marca em 2D, trabalhamos para transformá-la em 3D brilhoso. Isso é 

comum no meio das marcas futebolísticas, a exemplo do que foi feito com o símbolo da Uefa 

Champions League, principal competição de futebol na Europa. O intuito é dar um ar de 

imponência, grandeza e um teor majestoso. 
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A principal aplicação da marca foi na vinheta abertura do filme, na qual a 

arquibancada, com a torcida, se reflete na marca. A intenção era inseri-la dentro da 

perspectiva de um estádio – com o áudio da torcida gritando – como algo que deve ser 

cultuado.  

 

Ainda nesta toada, escolhemos a fonte Kreon, pois é utilizada em muitas marcas 

esportivas. Além da marca, ela foi usada em todas as legendas e créditos que aparecem no 

documentário. Isso se deu por conta de uma ideia estabelecer uma identidade visual forte para 

o projeto. 

 

Inicialmente, a marca foi vetorizada no Adobe Illustrator, depois exportada para o Cinema 

4D para, então, ser transformada em 3D e animação. O último passo foi exportar para o After 

Effects para dar os acabamentos finais. 

 

2.4. Entrevistas e imagens de apoio  

 

Os entrevistados foram definidos de acordo com o roteiro cronológico estabelecido para o 

documentário. A vivência como jornalista me auxiliou a ter mais penetração no meio, o que 

me deu certa facilidade para conseguir alguns dos contatos. Com a diretoria do Vitória, por 

meio do presidente Ricardo David, com quem me encontrei numa cobertura jornalística, 

obtive o apoio no sentido de conseguir a cessão imagens de dentro do Barradão e do segundo 

Ba-Vi da final do Campeonato Baiano de 2018, no dia 8 de abril. Neste dia, gravamos 

imagens da torcida e fizemos um timelapse do processo de lotação do estádio. Antes, no 
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primeiro dia de filmagens, no dia 20 de março, tivemos acesso às dependências do Barradão e 

fizemos uma série de imagens internas, de campos de treinamento, campo de jogo, 

arquibancada e demais locais do CT, que é anexo à praça esportiva. 

 

O contato com as fontes foi feito de forma antecipada, tendo início ainda no final de 2017, 

no mês de dezembro. Contudo, no meio do processo, algumas fontes foram retiradas do 

projeto: o radialista Paulo Cerqueira, presente em coberturas esportivas desde o final da 

década de 1980, período que coincide com a pujança técnica do Vitória, desistiu da 

participação; por dificuldades de agenda, o técnico que mais dirigiu o clube, Vagner Mancini, 

em 216 jogos, e o auxiliar técnico, Flávio Tanajura, atleta que mais vezes vestiu a camisa 

vermelho e preta, com 323 partidas jogadas, foram substituídos; outro que não pôde estar 

presente no filme foi o torcedor Leandro Santiago, membro do grupo Vitória Popular, do qual 

eu também participo. O período de entrevistas ocorreu entre os dias 20 de março e 29 de maio 

de 2018 e foram feitas, em sua maioria, com uma câmera Canon 80d – exceto as entrevistas 

com Mattos e Luciano Santos, que foram filmadas com meu celular, um moto X4. 

  

2.5. Entrevistados 

 

2.5.1. Marcello Góis 

 

 

 

O contato com Marcello foi o mais simples de todos. Amigo pessoal, que conheci no 

grupo Vitória Popular, depois passei a encontrar em coberturas jornalísticas, ele é membro da 
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nova safra do jornalismo baiano e torcedor assumido do clube. Atualmente, trabalha no site 

Arena Rubro-Negra, que cobre exclusivamente os bastidores do Vitória, e na Rádio Excelsior.  

 

A entrevista foi feita numa sala da própria rádio na qual Marcello trabalha e durou 

cerca de 25 minutos. Após a filmagem, eu e o câmera Lucas Leawry fomos convidados e 

participamos do programa Excelsior Esportiva. Em 30 minutos, tivemos a oportunidade de 

apresentar um pouco sobre o projeto e divulgar o documentário na fase inicial na qual se 

encontrava. 

 

O papel de Marcello no projeto foi pontual, mas de grande importância. Ele aparece 

em momentos que o documentário trata de assuntos mais recentes, sobretudo a partir de 1993, 

quando o radialista aparece pela primeira vez. No que se refere a produção, ele também 

auxiliou o trabalho. Conseguiu contatos de pessoas como André Catimba e Fernando e abriu 

espaço para nossa divulgação inicial. 

  

Perguntas: 

 

1 – Qual a lembrança que você tem do time de 1993? 

2 – Como você acha que isso influenciou nas atuais gerações? 

3 – Qual a lembrança que você tem do Brasileiro de 1999? 

4 – Quais jogadores marcaram época para você? 

5 – Quais jogos foram marcantes para você? 

6 – Como o Vitória influencia e influenciou na sua profissão? 

7 – Para você, qual a importância do Barradão na história do Vitória? 

8 – Qual a importância do Vitória na sua vida? 

 

*Tópicos extras: 

 

- Influência do título brasileiro do Bahia na “reinvenção” do Vitória 

-Vitória elite x Vitória popular 

- Diferenças entre épocas 

- Rua Arthêmio Valente – local que Marcello reside em Brotas, que, 

coincidentemente, possui o nome do primeiro presidente da história do Vitória 
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2.5.2. Paulo Leandro 

 

 

 

O jornalista Paulo Leandro é uma das referências no que se refere ao estudo sobre o 

futebol na Bahia. Torcedor declarado do Vitória, ele possui estudos de forma mais abrangente 

sobre o esporte, no estado. Ele teve uma participação no filme “Bahêa Minha Vida” (2011). 

Além disso, é doutor em Cultura e Sociedade pelo Programa Multidisciplinar de Pós-

Graduação em Cultura e Identidade pela Faculdade de Comunicação (Facom) da 

Universidade Federal da Bahia (UFBA), com a tese Ba-Vi: da assistência à torcida - A 

metamorfose nas páginas esportivas. Além disso, escreveu o livro Nêgo! Baêa!: A invenção 

da torcida Baiana. 

 

Além de ser professor de Jornalismo, ele também já trabalhou em veículos como 

Tribuna da Bahia e Correio e, atualmente, trabalha no jornal A Tarde.  

 

A entrevista aconteceu na casa do próprio Paulo Leandro, por se tratar de um local 

repleto de imagens sobre o Vitória espalhadas pelas paredes. Ele também dispõe de um 

imenso acervo sobre o clube, que foi, em boa parte, fotografado por Lucas Leawry. Esse 

material foi importante para as imagens de apoio do documentário. Tudo isso foi filmado no 

dia 6 de abril de 2018. 
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Leandro teve grande importância na montagem do documentário. Na linha cronológica 

pensada de contar, inicialmente, como surgiu o Vitória e outras curiosidades, ele teve 

participação de destaque e fazer analogias históricas das influências inglesas na história rubro-

negra e da popularização não prevista de uma instituição que nasceu para atender às 

necessidades de entretenimento de uma elite situada no Corredor da Vitória, em Salvador – 

daí o nome do clube. 

   

Perguntas: 

   

1 – Qual a lembrança que você tem da campanha de 1993 e qual a importância deste 

time para a história do Vitória? 

2 – Como você acha que essa campanha influenciou nas atuais gerações? 

3 - Quais jogadores marcaram época para você? 

4 – Quais jogos foram marcantes para você? 

5 – Para você, qual a importância do Barradão na história do Vitória? 

6 – Pode-se dizer que o Vitória deixou de ser um clube elitista para ser um clube do 

povo? 

7 – Como o Vitória surgiu? 

8 – Quais os períodos você considera como marcantes para a história do clube? 

9 – O ataque Mário Sérgio, Osni e André Catimba é o maior da história do clube? 

10 - O que significa o Vitória para você? 

 

2.5.3. André Catimba 
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O soteropolitano Carlos André Avelino de Lima, 71 anos, nasceu em Salvador, no dia 

30 de outubro de 1946. Começou no futebol em 1966, no Ypiranga. Depois, passou pelo 

Galícia e, em 1971, chegou ao Vitória para marcar sua passagem. Considerado um dos 

grandes ídolos da história do clube, fez parte do conhecido “tridente ofensivo”, ataque 

composto por ele, Osni e Mário Sérgio, entre 1971 e 1974, considerado o maior da história do 

Vitória. 

 

Segundo levantamento do blog Memórias do E. C. Vitória, André é o quinto maior 

artilheiro do clube, com 90 gols em 191 partidas. Contudo, o próprio ex-atacante, em 

entrevista ao documentário, garante ter feito, ao menos, 172 gols. Os números, no entanto, são 

imprecisos. 

 

Com a camisa vermelho e preta, André foi campeão baiano em 1972 e foi oitavo 

colocado no Campeonato Brasileiro de 1974, melhor campanha rubro-negra até o vice de 

1993. Contudo, apesar do sucesso deste time, o Vitória viveu um jejum de títulos nesta 

década. O rival Bahia ganhou sete títulos seguidos e deixou o Leão com apenas a conquista 

estadual de 1972 neste período. 

 

André saiu do clube em 1975 e rodou por times como Guarani, Grêmio (clube pelo 

qual fez mais sucesso em nível nacional), o próprio Bahia, e Argentino Juniors-ARG, onde 

chegou a atuar com o ex-jogador argentino Diego Armando Maradona.  
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No Vitória, já aposentado como jogador, chegou a ser técnico do clube pelo qual foi 

ídolo por duas oportunidades, em 1989. Foi responsável pela montagem do time campeão 

baiano naquele ano e salvou o time do rebaixamento no Brasileirão na oportunidade. 

 

Perguntas: 

  

1 – Como você enxerga sua posição dentro da história do Vitória? 

2 – Você é o quinto maior artilheiro da história do Vitória. Como você vê essa 

posição? 

3 – Teve um episódio que ACM, governador da Bahia à época, teve que descer das 

tribunas para apartar uma briga num Ba-Vi. Com foi isso? 

4 – Conte um pouco sobre a parceria com Osni e Mário Sérgio. Foi realmente o maior 

trio de ataque da história do clube? 

5 – Como você poderia definir Mário Sérgio? 

6 – Vocês jogavam numa época em que o Barradão não existia. Se existisse, acha que 

você poderia ter conquistado mais títulos com a camisa do Vitória? 

7 – Quais jogos você considera marcante em sua época como jogador do Vitória? 

8 – O que é o Vitória para você? 

9 – Como você acompanhou as campanhas de destaque do Vitória nos Brasileiros de 

1993 e 1999 e na Copa do Brasil de 2010? 

10 – Você costuma ir ao Barradão para acompanhar os jogos do Vitória? 

 

2.5.4. Luciano Santos 
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Luciano Santos (ao centro) 

 

O escritor e pesquisador Luciano Santos foi o primeiro contato que consegui para o 

documentário, ainda no quinto semestre, antes da definição de um título propriamente dito 

para o projeto. Consegui seu contato por conta de um anúncio no Facebook de um livro 

ilustrativo sobre o Vitória, intitulado “Uma história de amor pelo Vitória” (SANTOS, 2013).  

 

A escolha por Luciano se deu, indiretamente, muitos anos antes, ainda em 2010, 

quando ganhei de presente o livro “Barradão: alegria, emoção e Vitória” (SANTOS; 

RIBEIRO, 2006), escrito por ele e Alexandro Ramos. Com esta obra, minha curiosidade pela 

história do clube foi atiçada, antes mesmo de eu decidir prestar vestibular para Jornalismo. Já 

na construção do meu projeto, o próprio livro foi parte importantíssima na construção das 

bases teóricas e roteiro cronológico para o filme. 

 

Como torcedor, o escritor integrou a torcida Império Rubro-Negro, em 1982 e criou a 

Torcida Falange Rubro-Negra e o site Barradão On Line. Além disso, já foi conselheiro do 

clube. 

 

Luciano teve um papel parecido com o de Paulo Leandro no roteiro pensado para o 

documentário: o de falar sobre aspectos históricos do Rubro-negro, sobretudo os anteriores à 

década de 1970, mas também relembrando vivências pessoais com a agremiação. 
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Por conta da ausência do câmera Lucas Leawry, as imagens foram feitas com um 

celular Moto X4, e houve o auxílio de Filipe Caldas na captura da entrevista, que foi a única 

feita no período noturno. 

  

Perguntas: 

 

1 – Qual a lembrança que você tem de 1993? 

2 – Como você acha que essa campanha influenciou nas atuais gerações? 

3 – Quais jogadores marcaram época para você? 

4 – Quais jogos foram marcantes para você? 

5 – Para você, qual a importância do Barradão na história do clube? 

6 – Pode-se dizer que o Vitória deixou de ser um clube elitista para ser um clube do 

povo? 

7 – Como o Vitória surgiu? 

8 – O que você poderia falar de grandes nomes que precederam a profissionalização de 

1953? 

9 – O que significa o Vitória para você? 

 

2.5.5. Paulo Carneiro 
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Paulo Roberto de Souza Carneiro é uma das figuras mais importantes da história mais 

que centenária do Esporte Clube Vitória. Ele chegou ao clube em 1989, como diretor de 

futebol do presidente à época, Ademar Lemos. Em 1991, ele assumiu o cargo máximo do 

clube e deu início a uma trajetória que duraria 15 anos. No seu primeiro ano, já houve um 

rebaixamento à Série B. No entanto, logo no ano seguinte ele conseguiu o acesso e, de quebra, 

a primeira final nacional para o clube. Contudo, na finalíssima da Segunda Divisão, derrota 

para o Paraná. No ano seguinte, a melhor campanha do clube em sua história: o vice-

campeonato brasileiro, contra o Palmeiras. 

 

Na gestão dele, houve também a utilização do Barradão, estádio construído em 1986, 

reinaugurado em 1991, mas que era usado de forma tímida pelo clube. Em 1994, com a 

inauguração dos refletores da praça esportiva, o Estádio Manoel Barradas passou a ser a casa 

rubro-negra. Além do estádio, Paulo Carneiro ficou conhecido como o presidente que 

fortificou as divisões de base do clube. Em depoimento ao livro “Barradão: alegria, emoção e 

Vitória” (RIBEIRO; SANTOS, 2006, p. 324), o ex-dirigente falou sobre a importância da 

consolidçaão do Vitória a partir da utilização do Manoel Barradas e fortificação da base. 

 

Tive duas grandes apostas no Vitória, que foram as divisões de base 

e o estádio. Mudaram a históia do clube ao longo destes quinze anos. 

As divisões de base deram condições ao Vitória de creser 

empresarialmente no business futebol, enquanto o estádio deu 

condições do Vitória crescer tecnicamente. Elas caminharam juntas. 

(CARNEIRO. 2006) 

 

Sob a direção de Paulo Carneiro, foram 10 títulos baianos, três Copas do Nordeste, 

dois vices nacionais, uma terceira colocação, no Braisleiro de 1999, e uma semifinal da Copa 

do Brasil, em 2010. Além das conquistas, nomes importantes vestiram a camisa rubro-negra 

nessa época, como Petkovic, Bebeto, Túlio, etc. Na base, foram formados atletas como Alex 

Alves, Dida, Vampeta, Hulk, etc. 

 

Contudo, ele encerrou sua passagem em 2005, com o rebaixamento à Série C do 

Campeonato Brasileiro, a pior campanha da história do clube em torneios nacionais. 

 

A entrevista com Paulo Carneiro foi feita na casa dele, em Busca Vida, na Região 

Metropolitana de Salvador. Grande parte dos temas acima foi colocado no roteiro da 

entrevista. Por isso, ele é considerado um dos personagens principais do filme. 
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2.5.6. Rodrigo Chagas 

 

 

 

Ex-lateral direito, Rodrigo chegou ao Vitória em 1992 vindo do Bahia, após uma 

debandada de jogadores que vieram para o Leão junto a Newton Motta naquele ano. Logo ele 

assumiu a titularidade. Em 1993, foi vice-campeão brasileiro com o Rubro-negro. Em sua 

primeira passagem, ficou até 1995, quando foi à Alemanha jogar pelo Bayer Leverkusen. 

Ficou pouco tempo na Europa e retornou ao Brasil para fazer sucesso no Corinthians, onde 

permaneceu entre 1996 e 1999. Daí, veio sua segunda passagem de sucesso pelo clube que o 

revelou para o futebol profissional. E mais uma boa campanha: o terceiro lugar em 1999. No 

mesmo ano, se transferiu para o Cruzeiro. Em 2003, no entanto, voltou para sua terceira e 

última passagem, mas não obteve tanto sucesso. No currículo, foram dois títulos baianos com 

o Vitória. 

 

Atualmente, Rodrigo é técnico do time sub-17 do Vitória. Por isso, a entrevista foi 

feita no próprio Barradão, antes do treinamento da equipe de base. 

  

Perguntas: 

  

1 – Conte como foi sua chegada ao Vitória. 
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2 – Você faz parte de uma época na qual o Vitória revelou muitos atletas da base. Fale 

um pouco sobre esse momento. 

3 – Você era titular naquele time de 1993, vice-campeão. Como aquela campanha foi 

importante para a história do clube e para a sua carreira? 

4 – Em 1999 você retornou ao Vitória e foi terceiro colocado no Brasileirão. O que 

você lembra daquela campanha. 

5 – Você esteve nas duas melhores campanhas do Vitória em Brasileiros. Você se 

considera um dos jogadores mais privilegiados da história do clube por isso? 

6 – Quais as diferenças de atuar no Barradão e na Fonte Nova? 

7 – Na sua época o Vitória teve ampla vantagem nos Ba-Vi’s. Era especial? 

8 – O que é o Vitória para você? 

 

2.5.7. Fernando 

 

 

 

O início da história do ex-volante Fernando é parecido com o que Rodrigo Chagas 

viveu. Ainda novo, saiu da cidade de Mairi, no interior da Bahia, e veio a Salvador jogar na 

base do maior rival rubro-negro, o Bahia. Contudo, na mesma debandada de jogadores do 

rival, junto ao ex-dirigente Newton Motta, Fernando acabou indo para o lado vermelho e 

preto da cidade. 

 

Subiu ao profissional em 2006 e logo rumou à Espanha, para defender as cores do 

Villarreal. No entanto, ficou tempo na Europa e logo voltou ao Vitória para brilhar. Logo foi 

ganhando espaço no time titular e atuou ao lado de grandes estrelas da época, como os meias 
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Bebeto e Petkovic, e o atacante Túlio Maravilha. Contudo, mesmo com esses nomes 

expoentes, foi uma das grandes referências daquele time. Em 1999 o grande ano. Foi campeão 

baiano e terceiro colocado no Campeonato Brasileiro, tendo sido eliminado pelo Atlético-MG 

na semifinal. Antes, nas quartas de final, foi o grande nome do considerado maior jogo da 

história do Barradão: 5x4 contra o Vasco, tendo marcado três gols. Apesar de ter perdido um 

pênalti no segundo jogo, o Rubro-negro empatou por 2 a 2 e conseguiu forçar uma terceira 

partida, que acabou em 1 a 1, culminando com a classificação do time baiano. Entre 1996 e 

2002, foram quatro títulos baianos e um do Nordeste.  

 

Em 2010, oito anos rodando por clubes de países diferentes, voltou ao clube mais 

experiente. Foi campeão baiano e do Nordeste novamente. Contudo, a forma física não era 

mais a mesma. As dores no joelho atrapalhavam. No entanto, mesmo com esses problemas, 

era um dos reservas imediatos no setor de contenção do meio de campo e foi frequentemente 

utilizado na campanha do vice-campeonato da Copa do Brasil daquele ano. Inclusive, no 

primeiro jogo da final contra o Santos, a derrota por 2 a 0 na Vila Belmiro, ele foi escalado 

como titular. No fim do ano, porém, acabou sendo rebaixado para a Série B com o time, o que 

marcou o fim da sua carreira precocemente, aos 32 anos. 

 

A entrevista com Fernando foi filmada numa área no condomínio em que mora, no 

bairro de Stella Maris, em Salvador. Além de ser entrevistado, o material que ele levou para 

ser fotografado por Lucas Leawry foi importante para ser utilizado como apoio dentro do 

documentário. 

 

Perguntas: 

  

1 – Conte como foi sua chegada ao Vitória 

2- Você fez parte de uma geração vencedora dentro do clube e conseguiu ser um dos 

destaques. Hoje é considerado ídolo. Como você sente. 

3 – Em 1999 você chegou à semifinal do Campeonato Brasileiro. Você acha que era a 

chance de o clube ter conquistado um título nacional? 

4 – Naquela campanha houve o 5x4 contra o Vasco, considerado um dos grandes 

jogos da história do clube. Você fez 3 gols. O que você lembra daquela exibição? 
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5 – Depois de oito anos, você voltou ao Vitória em 2010. Apesar de não ter tido tantas 

chances, foi vice-campeão da Copa do Brasil e titular na final. Era para o Vitória ter 

sido campeão? 

6 – Como você se sente estando em duas das melhores campanhas do Vitória em 

campeonatos nacionais (1999 e 2010)? 

7 – São cinco títulos baianos, dois da Copa do Nordeste, um vice da Copa do Brasil e 

um terceiro lugar num Campeonato Brasileiro. Em 200 partidas marcou 42 gols. Você 

se considera um dos jogadores mais vencedores da história do Vitória? 

8 – Você é de uma época na qual o Vitória revelava muitos atletas de qualidade. Acha 

que o clube é uma referência no quesito? 

 

2.5.8. Raimundo Viana 

 

 

 

Raimundo Viana presidiu o Vitória de forma rápida, entre 2015 e 2016, mas teve seu 

nome marcado na história por ter sido o último presidente a ter sido eleito por uma eleição por 

um acompanhamento maciço dos torcedores, no final de 2016, quando Ivã de Almeida o 

sucedeu.  

 

Viana foi o sucessor de Carlos Falcão, que renunciou à presidência no primeiro 

semestre de 2015, após eliminações no Campeonato Baiano para o Colo Colo, na Copa do 

Nordeste para o Ceará, e rebaixamento para a Série B do Brasileirão, um ano antes. Mundico, 

então, pegou um clube em crise, mas conseguiu o acesso à Série A no mesmo ano. No ano 

seguinte, foi responsável pelas contratações do volante Willian Farias e do atacante Marinho, 
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ídolos recentes da torcida. Embora tenha brigado para não cair novamente, gozou de boa 

reputação com a torcida, sobretudo por ter pego um clube em crise e deixado na elite 

nacional. Dentro de campo, foi campeão baiano de 2016. 

 

A entrevista foi feita no escritório de advocacia de Raimundo Viana, na Avenida 

ACM, em Salvador.  

  

Perguntas: 

  

 1 – Conte como foi sua chegada ao Vitória 

2 – Quais as maiores diferenças que você observou nesses anos como torcedor do 

Vitória? 

3 – Você se tornou presidente numa época em que o clube já havia conseguido uma 

consolidação a nível nacional. O que representa estar no cargo de uma instituição do 

calibre do Vitória? 

4 – Quando presidente houve um pedido muito grande pela democracia do clube. 

Hoje, o presidente já é eleito democraticamente pelos sócios. Como você enxerga esse 

passo para a história do Vitória? 

5 – Quais jogadores você tem como marcantes em sua trajetória como torcedor? 

6 – Quais partidas você considera marcantes? 

7 – Na sua gestão, jogadores como Willian Farias e Marinho foram contratados, e 

ambos fizeram parte de uma recente seleção h histórica do clube feita pela torcida. 

Fale um pouco da passagem dos dois pelo Vitória. 

8 – O que é o Vitória para você? 

 

2.5.9. Mattos 
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O nome de Mattos surgiu por acaso, mas foi de grande valor para os primeiros 

momentos do documentário. Numa pesquisa despretensiosa sobre imagens da década de 1950, 

encontrei uma reportagem do jornal Correio, escrita semanas antes, por Antônio Matos. Até 

então, eu já havia fechado todos os entrevistados. Contudo, por ser o nono maior artilheiro da 

história do clube, com 77 gols em 145 jogos, optei por colocá-lo. Entrei em contato com 

Samuel e ele mediou o encontro. 

 

Mattos atuou pelo Vitória entre 1957 e 1960. Embora se considerasse um jogador 

construtor de jogadas, ele fez muitos gols, sobretudo numa excursão do clube pela Europa, em 

1960, cuja estadia durou quatro meses. Ele marcou 16 gols, muitos deles em triunfos 

importantes sobre Fenerbahçe (Turquia), Hertha Berlim (Alemanha) e seleção da Alemanha 

Oriental. Ele também foi campeão baiano em 1957 com o Rubro-negro. 

 

Além disso, quando jogador do Leão, foi convocado pela Seleção Brasileira, com 

outros quatro atletas do time baiano. Ele, inclusive, marcou um dos gols na excursão ao Chile. 

 

Apesar da veia artilheira, Mattos se retirou dos gramados de maneira precoce, aos 28 

anos, quando atuava pelo Bahia. Ele precisou escolher entre a faculdade de Direito e o 

futebol, numa época na qual o esporte não dava grande retorno financeiro. Pendurou as 

chuteiras em 1961. 
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A entrevista aconteceu na casa do próprio Mattos, no Alto do Itaigara, em Salvador. O 

roteiro foi um pouco menor, por se tratar de um entrevistado com participação pontual. 

  

 Perguntas: 

 

1 – Conte como foi sua passagem pelo Vitória. Quantos títulos você conquistou? 

2 – Fale um pouco sobre as excursões com o Vitória 

3 – Como você se sente sendo um dos 10 maiores artilheiros da história do clube? 

4 – Quais os melhores jogadores da sua época? 

5 – Se jogasse hoje, você acha que faria mais gols? 

6 – Conte como você encerrou a carreira 

 

2.6.  Roteiro  

 

O roteiro foi pensado, inicialmente, para priorizar a popularização, a década de ouro de 

1990 e a consolidação do Barradão. Este tripé foi mantido como parte principal. Contudo, 

durante o processo, percebemos que era possível fazer um recorte cronológico de alguns 

momentos históricos do clube, e dividimos em blocos que contam numa cronologia, em 

resumo, a história do Vitória. Primeiro, blocamos o período que se refere à fundação. Em 

seguida, trouxemos o recorte da década de 1950, sobretudo após a Copa do Mundo realizada 

no Brasil, período cuja profissionalização se estabeleceu no clube. 

 

Após estes dois blocos, trouxemos o time do início da década de 1970, com o trio de 

ataque conhecido como “tridente ofensivo”, composto por Osni, Mário Sérgio e André 

Catimba. Entrevistamos André e colhemos vídeos antigos de Mário Sérgio, falecido em 2016, 

no acidente que envolveu a delegação da Chapecoense. 

 

Passada esta parte, uma transição com imagens e vídeos das décadas que precederam 

1993, ano da principal campanha do Vitória em brasileiros. Aí, vem a parte principal, que 

trata deste ano, da popularização do clube e da construção do Barradão. 

 

3. Aspectos teóricos 
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O documentário surgiu como uma espécie de subdivisão dentro do cinema, nas 

décadas de 1920 e 1930, com a escola documental inglesa. Segundo Mascarello (2006), em 

“História do Cinema Mundial”, esse gênero, nada mais era, que uma forma de documentar 

fatos históricos, a partir de definições surgidas em meados do século XIX, por meio das 

ciências humanas. No entanto, nos tempos atuais, o documentário sofreu uma ressignificação, 

não perdendo, entretanto, seu caráter natural, mas se desmembrando no que o autor se refere 

como uma “multiplicidade de concepções e renomeações”.  

 

“De fato, as mudanças operadas no campo documental entre os anos 1950 e 

1960 encontram parte de suas condições de possibilidade nas décadas que 

precederam, assim como seu sentido de ruptura ultrapassa a autoconsciência 

da época, tendo sido objeto de várias ressignificações nas décadas seguintes” 

(MASCARELLO, 2006, p. 43). 

 

Para Nichols (2010), em “Introdução ao Documentário”, os documentários têm sua 

própria voz, que são colocadas por meio das imagens, dos sons e das histórias contadas pelos 

personagens presentes nesses produtos. “Mesmo os documentários mais calcados no discurso 

- aos quais nos referimos frequentemente como talking heads (cabeças falantes) - transmitem 

significados, referem-se a sintomas e expressam valores em muitos outros níveis além do que 

é literalmente dito” (NICHOLS, 2010, p. 79). 

 

Ele também propõe uma subdivisão de seis estilos de documentário em “Introdução ao 

Documentário”. Em “Nêgo: Um Nome na História”, o modo expositivo, no tom informativo, 

de caráter didático, é empregado. Neste, há pouquíssima influência de uma narração. A 

história é contada como ela é, pelas próprias fontes. Há também os documentários 

participativo, reflexivo, poético, performático e expositivo.  

 

Em “Nêgo: Um Nome na História”, o documentário dá voz à instituição Esporte Clube 

Vitória. Fatos históricos trazem, numa breve linha do tempo, um resumo da evolução do clube 

soteropolitano, contado por quem edificou a história da agremiação: ex-jogadores, dirigentes, 

ex-diretores, jornalistas e historiadores. Na visão de Nichols, “a voz do documentário é, 

portanto, o meio pelo qual esse ponto de vista ou essa perspectiva singular se dá a conhecer” 

(NICHOLS, 2010, p. 72). 

 

Para chegar à ideia de se fazer um documentário sobre o Vitória, me inspirei em algumas 

produções. “Desatando Nós (2010)”, de Luciana Queiróz e Roberto Studart, que traz a 
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perspectiva da transformação da dupla Ba-Vi em clubes-empresa, fator que contribuiu para a 

derrocada financeira e esportiva de ambos, que chegaram à Série C, em 2005 – a época, a 

competição era a última divisão do Campeonato Brasileiro.  

 

Outro trabalho que me baseei foi “Bahêa Minha Vida” (2009), em comemoração aos 80 

anos de história do Esporte Clube Bahia, maior rival do Vitória. A produção é mais elaborada 

do que pretendi fazer em meu trabalho, mas traduz, em síntese, o que eu quis empregar no 

meu projeto. Torcedores tricolores narram, pelo seu ponto de vista, a história do clube e 

trazem uma narrativa mais humana, quando colocam seu sentimento frente às câmeras. 

 

Fora do âmbito da narrativa esportiva, o filme “Axé: Canto do Povo de um Lugar” 

(2016), de Chico Kértesz, também me chamou atenção. Assim como desejei fazer no meu 

produto, os protagonistas da história a contam. Neste caso, personalidades que construíram o 

axé na Bahia falam sobre o movimento. Na produção, há uma reunião de elementos que 

demonstram a importância do ritmo para o carnaval de Salvador, bem como para sua cultura. 

Há também uma discussão sobre a atual crise que o ritmo estaria vivendo. 

 

A produção de um documentário exige uma série de cuidados e requer uma atenção de 

quem está produzindo este produto. No livro “ON Camera: O curso da produção de filme e 

vídeo da BBC”, Watts (1990) divide as tarefas de um documentário em 14 partes. São elas: 

ideias, pesquisa, reco, alternativas, roteiro, locações, entrevistas, edição, redação, locução, 

estúdio, externas, chamas e imprensa e como fazer melhores programas.  

 

Já na segunda edição do livro “Roteiro de documentário – Da pré-produção à pós-

produção” (2009), de Sérgio Puccini, a divisão é feita em três partes: pré-produção, filmagem 

e pós-produção.  

 

4. Considerações finais 

 

Falar sobre o Esporte Clube Vitória é um assunto que mexe com meu íntimo. Frequentar o 

Barradão, assistir aos jogos e observar o fenômeno que é um clube convocar sentimentos 

distintos de diversas pessoas são alguns dos motivos que me convocaram a encarar o desafio 

de traçar um perfil desse clube fundado no século XXI, que atravessa gerações, mas que tem 
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uma história tão pouco explorada. Conhecer um pouco mais sobre essa paixão e poder 

apresentar, de alguma forma à torcida, a riqueza histórica desse clube, sempre foi algo que eu 

tinha certeza que faria em algum momento da minha vida. Era uma inquietação. E, na 

conclusão do curso de Jornalismo da Faculdade de Comunicação da UFBA, tive a 

oportunidade de realizar esse sonho. 

 

Durante a graduação, aprendi que o jornalista precisa controlar a emoção de estar 

frente a frente a um ídolo numa entrevista. E isso aconteceu diversas vezes comigo em “Nêgo: 

Um nome na história”. Poder conhecer mais da história do Vitória, pelas mãos e relatos de 

pessoas que ajudaram e edificá-la, foi uma experiência que me dará, certamente, uma 

bagagem profissional para o resto da vida, além de um sentimento de que escolhi o clube 

certo para torcer. Acredito também que cumpri uma das funções do Jornalismo: poder contar 

histórias.  

 

Espero deixar meu legado aos torcedores do Vitória. Meu intuito é que o trabalho de 

minha equipe não tenha servido apenas para uma avaliação final de uma graduação, mas 

como um importante produto que reforce a paixão de milhares de pessoas pelo Leão da Barra. 
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