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Soren Knudsen 
comprova: 
o badminton 
no Brasil nasceu 
no Clube dos 
Ingleses!

Veja a evolução das 
raquetes de 1940 
aos dias de hoje.

E mais: fotos 
históricas do SAC.



Santos Athlet ic  Club -  Clube dos Ingleses

O berço do

no Brasil
Badminton

Por Soren Knudsen - Fotos de Marcos Piffer

Sobre as velhas 
tábuas de ipê-
amarelo do 
histórico salão 
de festas do SAC, 
a rede, raquete 
e petecas de 
badminton de 
outras épocas.



Na página anterior 
o vitral da entrada 
principal do SAC.
Nesta página, o atleta 
Pedro de Abreu dá 
um smash no ginásio 
Kealman.

Por Soren Knudsen
Fotos de Marcos Piffer

Fotos antigas: acervo SAC
 Colaboração de Viviane Gilbertoni

SAC - O BERÇO DO BADMINTON NO BRASIL

Numa tarde chuvosa de 1938, enquanto Jack “the 
Cat” Purcell e Dorothy Walton dominavam 
os campeonatos de badminton pelo mundo, 

uma rede foi montada no salão social do Santos 
Atlético Clube, no que provavelmente foi a primeira 
quadra oficial de badminton da Baixada Santista 
e do Brasil. O inverno de 1938 foi atipicamente 
chuvoso. As sete quadras de tênis do clube, também 
conhecido como “Clube dos Ingleses” por ter sido 
fundado pela colônia inglesa em 1889, estavam 
constantemente interditadas. Equipados com quatro 
raquetes de madeira, petecas de pena e regras recém-
regulamentadas pela International Badminton 
Federation (IBF), os amigos A.W. Cameron, R.E. 
NcNeil, Cpt. C.B. Ponds, W.R. Taylor, J.Tate, 
C.A. Harper e outros jogadores de tênis iniciaram a 
prática de badminton com as suas esposas. As duplas 
femininas e masculinas movimentavam o salão da 
sede como alternativa ao tênis que já era federado 
no Estado de São Paulo desde 1933. E pegou! No 
“Relatório do Tênis de 1938” datado oito de fevereiro 
de 1939 o capitão de tênis W.R. Taylor informa ao 
Presidente C.V. Cave que “badminton teve início 

no clube neste ano e que estava sob a diretoria da 
seção de Tênis”. O relatório ainda mostra que houve 
um pequeno déficit com o Badminton e que com 
isto o tênis tinha cerca de “dois contos” de crédito. 
Isto é comprovado na prestação de contas do Santos 
Athletic Club, onde as receitas de badminton são de 
Rs 619$4 e as despesas de Rs 758$0 (Réis).

Seguindo as regras estabelecidas em 1934 e não 
diferente das medidas atuais, a quadra media 44 pés 
de comprimento por 20 pés de largura, equivalente 
aos nossos 13,40 metros por 5,18 metros.  As linhas 
pintadas em marrom no piso de madeira do salão 
somente não incluíam o “alley” do “singles side line”, 
pois a quadra havia sido criada somente para o jogo 
de duplas. A rede de 2,5 pés de largura e 20 pés de 
comprimento era montada em suportes de madeira 
a 5,1 pés de altura de cada lado deixando-a a 5 pés 
no centro, o nosso 1,55 metros. Dada a baixa altura 
do teto, de aproximadamente 15 pés ou 6 metros, 
as petecas que o atingiam eram consideradas “out of 
bounds”. Não eram poucos os sinais de peteca que 
marcavam o teto branco depois de um fim de semana 
de jogos. As paredes eram de cor clara e o 



salão ventilado naturalmente por janelas no topo 
das paredes, que não incomodavam o vôo das petecas.  
A sua iluminação era indireta, o que também facilitava 
os jogos noturnos.

Quem visita o local hoje percebe que o ambiente 
é espaçoso e de maneira alguma comprometia a 
movimentação dos atletas, mas o baixo teto limitava 
jogadas altas.  Devemos nos lembrar de que o jogo 
que conhecemos hoje não é o mesmo de 1938. A 
velocidade era menor apesar das jogadas valerem-
se como hoje, de fintas e contrapés. Quem já jogou 
nesta quadra sabe que é vantagem usar o “drive” 
como arma principal. O esporte rapidamente caiu no 
gosto dos sócios por ser um jogo recreativo em que 
mulheres e homens podiam disputar de igual para 

igual. Logo o badminton foi incluído nos esportes 
que se jogavam na “Sportiva Annual” que vieram a 
se tornar as “Olimpíadas”, jogadas até os dias atuais. 
Após os jogos os amigos reuniam-se no “Baxter’s Bar” 
situado ao lado da “quadra”. No bar podia-se tomar 
um verdadeiro “ale” irlandês ou saborear um “gin 
and tonic” preparado pelo “barman” num ambiente 
que remontava aos “pubs” da Inglaterra.  Ali os 
sócios comentavam as suas jogadas e trocavam idéias 
sobre a vida social da então considerável colônia 
estrangeira. Por ali também passaram a ouvir os 
rumores de guerra vindos da Europa e outros países 
do Commonwealth.  

Com a explosão da Segunda Guerra Mundial, 
assim como aconteceu na Grande Guerra de 1914-
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Lado a lado as 
certidões de 
nascimento do 
badminton no 
Brasil: o relatório 
do capitão do tênis 
de 1938, datado 
oito de fevereiro de 
1939, e o balancete 
de receitas e despesas 
do mesmo ano do 
Santos Athletic 
Club.
Embaixo à esquerda:  
uma dança típica 
escosesa no salão 
principal do SAC 
nos  anos 60. 
Nota-se no piso 
as linhas pintadas 
da quadra de 
badminton. No 
centro da imagem, 
sentada de vestido 
estampado, Isabelita 
Kealman.



1918, sócios mesmo nascidos no Brasil alistaram-
se nos exércitos europeus e em especial nos do 
Reino Unido.  As petecas continuaram voando e o 
Baxter’s Bar se transformou no ponto de encontro, 
para trocar informações, ouvirem as notícias no 
rádio e compartilharem a preocupação da guerra. Os 
que não voltaram, incluindo o tenente G.C.M.M. 
Cave, dos “Devon Regiment Commandos” e filho 
do próprio presidente Cave, estão homenageados 
na placa memorial para os caídos de 1939 à 1945 
a poucos metros da quadra.

Para os que voltaram Santos, já não seria 
a mesma. A Pax Americana substituiu a Pax 
Britânica. A presença inglesa começou a minguar 
à medida que os “gringos” americanos tomavam 
o seu lugar. Uma revigorada onda de estrangeiros 
invadiu as quadras esportivas do clube nas décadas 
de 50 e 60 com um sotaque decididamente 
americano. O tradicional campo de cricket foi 
substituido pelo campo de futebol, outra velha 
paixão inglesa, agora estimulada pelo crescente 
número de sócios brasileiros. O baseball, american 
football, basketball e volleyball gradativamente 
substituiram o bowls, o billards e os jogos de 
darts. Até o padre da “igrejinha inglesa” já não 
era anglicano. Era episcopal americano de North 
Dakota. E como não foi surpresa para ninguém, 
o americano David Freeman ganhou o prestigiado 
All England Badminton Championship em 1949.   
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À direita as placas em 
homenagem aos sócios 
mortos na 2a guerra na 

entrada do SAC.
 Em destaque acima 
o nome do Tenente 

George Cave, filho do
presidente do SAC

na época Charles Cave.
À esquerda o Baxter Bar 
no começo dos anos 60. 

Em sentido horário: 
Michael Cumming, Ken 

Baxter, Rene Beigel, 
Jan Burgenthys, James 

Kenny, Elvind Austrens, 
Knut Johansen, Rey 

Newmann e 
Jerry Butler.



O perfil do associado mudou e com isso as 
paixões dos novos sócios, mas o coração do 
clube continuava sendo o “Baxter’s Bar”. Ali se 

refugiavam no frescor do único ar-condicionado para 
discutirem futebol, política, religião e qualquer outro 
tema tabu, regados com caipirinhas e cerveja Antarctica.  
Entre português, inglês, alemão, escandinavo, já não 
importava a língua ou a origem, o que permanecia 
era a festa. Essa época é lembrada pelos sócios que a 
viveram como “The Golden Years” do Clube.

O Badminton resistiu a todas essas mudanças, não 
como esporte principal, mas sim como alternativa ao 
tênis. No final dos anos 50 uma nova leva de jovens 
tomaram a quadra no salão, relembra Dorrie Jones que 
jogou de 1955 a 57 antes de regressar para Londres 
com a sua familia: “Sempre que chovia alguém pedia 
para que se montasse a velha rede inglesa guardada 
no porão, debaixo da quadra”. As raquetes Slazenger 
e Dunlop, já com nomes como ‘Steel Fighter’, com 
sua haste de aço, e ‘Rocket’, e petecas de plástico eram 
retiradas na secretaria e se jogava até o clube fechar.  
Nos anos 70 o badminton mais uma vez se aproveitou 
da popularidade do tênis, seu velho aliado, e 
permaneceu forte. Já não eram os adultos que mais 
aproveitavam o jogo, mas sim a legião de jovens que 
optavam pelo esporte quando o saibro não permitia 
acesso. A circular de julho de 1974 informa que “a 

rede estaria armada permanentemente de terça a sexta, 
desmontada apenas em eventos sociais” e a de setembro 
do mesmo ano que “a rede continua a ser montada no 
salão de festas, sendo utilizado pelos alunos de tênis 
em dias de chuva”. As senhoras que tomavam o seu 
chá da tarde, servido na varanda ao lado da quadra, se 
sentiam “incomodadas” pela arruaça e jovialidade dos 
jogos. O clube já não era aquele clube que conheciam. 
“Onde já se viu tanta barulheira!”.  

O auge do ano esportivo do clube eram as 
“Olimpíadas” anuais em que equipes competiam entre 
si. O badminton figurava como peça central nestes 
eventos, pois o salão tinha uma posição central no 
clube, e oferecia uma visão excelente dos jogos e todos 
se divertiam com as trapalhadas e falta de “timing” 
dos iniciantes e jogadas bonitas dos mais experientes. 
Não foram poucas as finais de badminton que 
decidiam quem iria vencer na classificação geral. Por 
ironia do destino, a velha reinvindicação dos sócios 
de cobrir as quadras de tênis provavelmente também 
foi o que colocou o badminton em banho-maria.  No 
ano em que figurou como esporte de exibição nos 
Jogos Olímpicos de 1988, a quadra poliesportiva foi 
coberta e uma quadra de tênis-fast marcada no piso 
do novo ginásio. Em dias de chuva a velha rede agora 
permanecia guardada no porão. Os que tanto haviam 
aproveitado a quadra na juventude já haviam formado 

as suas próprias familias e muitos deles saído do clube 
ou mudado para outras cidades. Somente em raras 
ocasiões que alguém “das antigas” ou que conheceu 
o esporte fora do país pedia para que a rede fosse 
montada. Nestas ocasiões mais uma vez se ouvia o 
estalo da peteca e o assobio do calçado de borracha no 
piso de madeira. “Play, Out, Let, Game, Set e Match” 
juntavam-se às risadas que ecoavam no salão como se 
o tempo não tivesse passado desde aquele dia chuvoso 
de 1938.  

Foi justamente na década de 80 que novos pioneiros 
começaram a desenvolver o esporte competitivo em 
Campinas e São Paulo para o que é hoje no Brasil. 
Enquanto o esporte crescia exponencialmente no país 
e tomava corpo, a prática nos Ingleses permaneceu 
adormecida junto com a velha rede no porão.  Por um 
descuido, as raquetes com suas prensas de madeira e as 
petecas depenadas foram para o lixo. Os funcionários 
não tiveram coragem de jogar a rede fora, talvez 
pensando: “Vai que alguém queira jogar um dia.” E 
este dia chegou em 2007. A pedido de sócios que se 
lembravam do prazer de jogar badminton, e o fato do 
Brasil ter figurado como medalhista Pan Americano 
foi iniciado um novo capítulo do esporte. A tradição 
recreativa se juntou a modernidade competitiva 
visando desenvolver atletas de nível nacional.
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A graça e leveza do universo feminino sempre 
esteve presente junto ao badminton no SAC. 
À esquerda, de saia, Janet Susan Davies num 
dos jogos da inesquecível “Olímpiada” interna 
em 1973. Acima, as debutantes do ano de 1976 
Rosaly Graff, Marcia Perrone, Maria Celeste 
Tavares Menezes, Monica Graff se debruçam sobre 
a rede armada no salão. Abaixo, a nova geração 
treina no ginásio poliesportivo Kealman.



Quatro quadras foram marcadas no mesmo ginásio 
poliesportivo que tinha colocado o badminton 
na berlinda anos antes. Sobre a cuidadosa tutela 

de Luís Manuel da Fonseca Barreto, conhecido por ter 
iniciado o esporte competitivo no Brasil na década de 
80 e incansável defensor e difusor do esporte no país, 
o badminton renasce no Clube dos Ingleses. Os sócios 
procuraram as suas velhas raquetes e petecas no fundo 
dos maleiros e retomaram o esporte. Hanna Juzwiak 
e seu marido Edward, sócios tradicionais do clube e 
referências do jogo, voltaram a jogar com o professor 
Luís Manuel. Foram mais longe, doaram o grande 
acervo de raquetes que tinham guardados há anos para 
que os alunos sem equipamento pudessem jogar. “Era 
muito divertido”, diz Hannia como é conhecida pelos 
amigos, “tanto era que como jogávamos em família, 
também montamos uma quadra na casa de veraneio 

onde os meus netos jogam até hoje. O badminton 
sempre foi um jogo recreativo que permitia que todas 
as idades jogassem juntas”. Hannia acrescenta, “Os que 
vinham do tênis pensavam que força era a solução. No 
badminton não é assim.  Agilidade, técnica e estratégia 
vencem o jogo.  Fico maravilhada ao ver os meninos 
jogando hoje e como o esporte mudou nestes anos que 
se passaram. Assistir a um jogo de alto nível é um show 
de habilidade”.  Pedro de Abreu um desses “meninos” 
do SAC foi convidado para disputar a categoria sub-
15 na etapa do Nacional em Blumenau/SC. Ele diz: 
“Todos aqui são como uma grande família, jogamos 
juntos e hoje, nós os mais jovens, disputamos as duplas 
junto com os seniors de igual para igual. Minha 
família e eu somos sócios por causa deste espírito. 
Defender as cores do clube onde o esporte começou 
é uma honra”.                

De um recomeço tímido, 
hoje o SAC, liderado pelos 
professores Ricardo Moreira e 
Raphael Lajusticia conta com 
mais de 100 atletas de todas 
as idades. Joga-se todos os 
dias com exceção das sextas e 
domingos. O Clube é afiliado 
a Federação de Badminton do 
Estado de São Paulo (FEBASP) 
e seus atletas compuseram a 
equipe santista que obteve 
segundo lugar nos Jogos Abertos 
de 2010. Também em 2010 as 
equipes de seniors (acima de 
35) e veteranos (acima de 45) 
foram premiadas pela FEBASP 
como a segunda melhor do ano. 
Mas, muito além de somente 
buscar medalhas nas quadras, 
a equipe “dos Ingleses” forma 
uma família movida pelo gosto 
do jogo, amizade e respeito 
que se criou entre os atletas. O 
badminton é um dos esportes 
que mais atrai novos sócios 
para o clube. O “esprit de corp” 
e “fairplay” dessa equipe unida 
é testemunha do valor que 
a tradição deste mais antigo 
clube esportivo da Baixada 
Santista traz para as atuais e 

futuras gerações de amantes do Badminton.
A história da quadra de badminton se mistura com 

a do próprio clube.  Se ela pudesse, contaria histórias 
sobre Bailes de Coroação de Reis e Rainhas, de Princesas 
da Primavera e de radiantes debutantes.  Ela lembraria 
nomes como Andrews, Bartons, Collards, Davies, 
Hampshires, Hylands, Johnstons, Mckies, Wheelers, 
Armitages, Knudsens, Millers, Syrdahls, Williams, 
Barlettas,  Macedos, Mantilas, Piffers, Ribeiros, Vieiras 
da Cunha e tantos outros. Falaria com carinho sobre 
o tempo em que só se ouvia inglês e depois do tempo 
em que só se passou a falar português. Mas, sobretudo, 
falaria da alegria que presenciou acompanhando a 
evolução do “Clube dos Ingleses” e seus filhos nestes 
73 anos de badminton e o que é mais, dos futuros 
sucessos nas quadras pelo Estado e pelo Brasil da 
equipe do SAC.

À esquerda, treino no ginásio Kealman.
Embaixo a equipe de badminton do SAC 
convida para o “The Challengers’ Cup”.

“The Cave Memorial Challengers’ Cup” 
Venham jogar no Clube dos Ingleses! 

Para comemorar os 73 anos de badminton,
o Santos Atlético Clube vai patrocinar o 
campeonato “The Challengers’ Cup” no dia 
19 de Março de 2011. Os atletas convidados 
representando agremiações de todo o Estado 
disputarão duplas masculinas e femininas nas 
quadras do Ginásio Poliesportivo Kealman. 

O evento culminará com a entrega de prêmios e 
confraternização no Baxter’s Bar após as finais que 
serão realizadas na primeira quadra do Brasil. 
A Challengers’s Cup será disputada anualmente. 
A taça ficará sediada no Santos Atlético Clube com 
o nome da equipe vencedora gravado na sua base.

Para os interessados em jogar com a equipe do 
SAC, entre em contato com os professores Ricardo 
ou Rafael no telefone 13-3251-8158, ou direta-
mente na rua Santa Catarina 127, no bairro do 
José Menino na cidade de Santos, SP.

The Cave Memorial Challengers’ Cup 
Santos Athletic Club
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Em excelente condição, esta 
raquete é de origem Inglesa. 
A cabeça e corpo são de madeira 
inteiriça. Note o encordoamento 
duplo no centro de raquete. Foi 
usada no Clube dos Ingleses nas 
décadas de 1950 e 1960. 
Do acervo pessoal de 
Peggy McCardell Passarelli.

ATOMIC uNIVERSE
Feita no Japão pela Toyoda. 
A característica é das primeiras 
raquetes de madeira mistas 
com haste de ferro. A cabeça da 
raquete é formada por lâminas 
de madeira, e já se encontra 
plástico no acabamento da 
junção entre o ferro e as partes 
de madeira. Do acervo pessoal de 
André Monteiro. 

DON BuDGE REGENT
Esta raquete foi encontrada no 
porão do Clube dos Ingleses 
recentemente, e fazia parte do 
equipamento com qual se jogava 
nos anos 70. Fabricada em Taiwan,  
a cabeça é formada por lâminas de 
madeira e a haste de aço. 
O coração da raquete é integral 
em plástico. Sob os cuidados 
pessoais de Willy Bajer. 

ARTENGO 700 STEEL
Este é o tipo de raquete 
recreativa que tem sido usado 
por várias gerações de 
praticantes por ser resistente 
e baixo custo. Extremamente 
leve é formada por duas peças 
fundidas de aço leve. Do acervo 
do SAC para iniciação de alunos. 

NANOSPEED 9000 
Esta raquete de alta 
performance é umas das 
preferidas no circuito atual 
de badminton. 
Uma peça única feita de 
compósito de fibras de 
carbono. De utilização 
pessoal de Soren Knudsen.  
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