HISTÓRIA - OS JOGOS DO BILHAR E O NASCIMENTO DO SNOOKER
Entre alguns jogos já praticados em diferentes versões, em mesas com tacos movimentando bolas, a
modalidade do Snooker surgiu em 1875, durante período de intensas chuvas na cidade de Jubbulpore,
Índia, quando oficiais Ingleses do Regimento Devonshire passavam muitas horas em volta de uma mesa
de bilhar.
Diversão era a ordem do dia, para entreter e manter elevada a moral dos militares!
Buscando novas motivações, e usando modalidades já conhecidas, o oficial inglês Sir Neville Francis
Fitsgerald Chamberlain iniciou experiências com variações no uso das 15 bolas vermelhas, e uma branca,
do jogo “Pyramids”, mesclando-as com as bolas coloridas do “Life Pool”, e outras depois acrescentadas,
agradando os praticantes.

Assim nasceu o novo jogo, batizado de Snooker.
A divulgação da nova regra em outros continentes teve maior repercussão por meio de John Roberts,
então grande jogador de Bilhar, que em 1885 viajou à Índia e foi apresentado a Chamberlain,
conhecendo e adotando o novo jogo, Snooker.
Em 1907 Charles Dawson, campeão inglês de Bilhar, venceu o primeiro campeonato profissional de
Snooker. Em 1927 o inglês Joe Davis venceu na Inglaterra o primeiro campeonato mundial de Snooker,
tendo como recompensa o valor de £ 6,10, assim iniciando a era dos grandes prêmios nesse esporte. O
mesmo Joe Davis venceu os primeiros 15 campeonatos mundiais do Snooker. Em 1986 Joe Johnson
atingiu £ 70.000,00 de prêmios em um único campeonato. Hoje os prêmios em campeonatos mundiais
chegam a £ 3.000.000,00.
Em 1990, com apenas 21 anos de idade, o escocês Sthefen Hendry estabeleceu novo recorde
reconhecido pelo "Guiness Book", como o mais jovem campeão mundial do Snooker. Em 1999 ele
atingiu mais um recorde na história recente do Snooker, vencendo o seu 7º campeonato mundial.
O Snooker evoluiu, praticado pela elite em alguns países e se popularizando em outros.
Engana-se quem acredita que a popular Sinuca brasileira é “coisa de plebeu”. Na Inglaterra, onde o
Snooker empolga a população, dividindo a preferência com o futebol e outros esportes de destaque, e
os grandes campeonatos são realizados em estádios e ginásios especializados, duas publicações
especializadas em esportes divulgaram que a "dama de ferro" Margareth Tatcher e o Príncipe Charles
são praticantes do Snooker, que originou a nossa Sinuca.
Muito antes disso personagens históricos jogaram ou citaram os jogos do bilhar em suas obras, a
exemplo de Shakespeare, Mozart, Heitor Villa-Lobos e muitos outros.
A história detalhada do esporte é encontrada no livro “Snooker: tudo sobre a sinuca”, L&PM, editado
em 2005 com reedição em 2007, de Sergio Faraco (http://pessoal.portoweb.com.br/sergiofaraco/) e
Paulo Dirceu Dias: http://www.snookerclube.com.br/pddias/livro.htm.

RESUMO DE ACONTECIMENTOS HISTÓRICOS MARCANTES PARA OS JOGOS DO BILHAR
589 a.C. - O filósofo Anacarsis descreve jogo parecido, que teria visto em Atenas.
1461/1483 - Afirma a história que Luís XI era jogador de Bilhar.

1480 - Gravuras mostram o jogo croquet, com “martelos” ou “massas” impulsionando bolas contra
arcos sobre campo gramado, que alguns apontam como origem do jogo depois realizado em mesas.
1587 - Maria Stuart teria feito referência à “sua mesa de Bilhar”.
1646/1715 - Conta-se que Luís XIV praticava o Bilhar “após as refeições”.
1694 - A Duquesa de Borgonha é retratada jogando.
1789 - Na França a nobreza praticava o Bilhar e, por considerar que era uma prática da elite, "...
ninguém podia instalar um bilhar público sem autorização especial da Coroa",
1807 - O francês Mingaud cria o taco afilado, com “sola” na ponteira.
1825 - Acontece na Inglaterra o primeiro campeonato da modalidade Bilhar.
1835 - Em livro, com fórmulas matemáticas e aplicações científicas, o matemático francês Gaspard
Gustave Coriólis descreve as tacadas e efeitos do jogo de Bilhar.
1835 - As tabelas das mesas recebem a borracha natural, com tubos de água quente circulante.
1836 - O tampo de madeira das mesas é substituído pela pedra ardósia.
1840 - Na Espanha, a Casa Escardibul se especializava em equipamentos para o jogo.
1844 - A borracha vulcanizada é usada nas tabelas das mesas, eliminando a água quente que circulava
por tubulações.
1845 - Nasce nos EUA a fábrica de mesas Brunswick.
1859 - Acontece nos EUA, Detroit, o primeiro torneio americano de Bilhar.
1874 - O Francês Maurice Vignaux vai aos EUA e derrota todos os profissionais da época.
1875 - Na Índia, o oficial inglês Sir Neville Francis Fitsgerald Chamberlain cria o Snooker.
1907 - Na Inglaterra acontece o primeiro campeonato profissional de Snooker.
1927 - O inglês Joe Davis vence o primeiro campeonato mundial de Snooker, na Inglaterra.
1930 - Instala-se no Brasil, Rio de Janeiro, a fábrica de mesas Brunswick.
1931 - A Brunswick publica no Brasil a coletânea “Brunswick o ABC do Bilhar".
1940 - A Tujague, primeira fábrica brasileira, instala-se no Rio de Janeiro. Logo em seguida é fundada em
São Paulo a fábrica Taco de Ouro.
1940 - Ainda criança, o sergipano Walfrido Rodrigues dos Santos começa a jogar Snooker, na regra
internacional, com 15 bolas vermelhas, depois transformando-se no mito da Sinuca no Brasil, conhecido
como "Carne Frita", apelido adquirido ainda na infância.

1944 - É fundada no Rio de Janeiro a Associação Metropolitana de Bilhar, conseguindo vinculação ao
Conselho Nacional de Desportos - CND, que em 1956 revogou o vínculo "por desinteresse" dos diretores
daquela entidade.
1958 - Acontece em São Paulo o evento coletivo Interclubes Paulista, primeiro campeonato organizado
conhecido no Brasil. Até hoje é praticado anualmente.
1960 - Surge em São Paulo a fábrica Tacolândia, e nessa época, com eventos divulgados pela TV, tem
início a era de ouro dos salões de sinuca, como os; Maravilhoso, Taco de Ouro, Bandeirantes e outros
em São Paulo, no Rio de Janeiro os Palácio, Indígena, Império, Copacabana e outros. Também fez fama o
Taco de Ouro de Porto Alegre, RS, e diversos em outros estados.
1973 - É fundada a Federação de Sinuca e Bilhar do Estado do Rio de Janeiro, pioneira na organização do
esporte no Brasil.
1978 - É realizado o primeiro Campeonato Brasileiro de Sinuca, no Palácio São Cristóvão, Rio de Janeiro.
1979 - É realizado o segundo Campeonato Brasileiro de Sinuca, em Brasília, DF.
1979 - Em São Paulo é fundada a Federação Paulista de Sinuca e Bilhar.
1980 - Realiza-se em São Paulo, capital, o terceiro Campeonato Brasileiro de Sinuca.
1986 - Funda-se em Brasília a Federação de Sinuca do Distrito Federal.
1986 - As três federações então existentes, Rio de Janeiro, São Paulo e Brasília, fundam a Confederação
Brasileira de Bilhar e Sinuca - CBBS, em Brasília, DF.
1988 - Os dirigentes das federações reúnem-se na cidade de Ubatuba, SP, e, por meio de ata
identificada como “Carta de Ubatuba”, aprovam a primeira manifestação oficial das Regras da Sinuca,
como normas nacionais, codificando preceitos até então usados apenas por “convenção” e divulgados
unicamente “boca-a-boca”.
1988 - A sinuca é reconhecida no Brasil como esporte oficial, por Decreto assinado por Manoel Tubino,
então presidente do CND - Conselho Nacional de Desportos.

IMAGENS ENVOLVENDO OS JOGOS DO BILHAR

1.480 - O “croquet” usava haste parecida com
“marreta”, identificada como “massa”,
impulsionando bolas sob arcos em campo
gramado. Em teoria discutível, alguns historiadores
apontam esse jogo como a origem do bilhar, ao ser
transferido para a mesa, com o pano mantendo a
cor verde da grama do campo original

1.604 - O “croquet”, já sendo praticado em mesa,
ainda com o “massa”, e mantendo os obstáculos
do seu antecessor da grama.

1.704 - O jogo ainda com o “massa” e obstáculos,
mas já mostrando os “buracos”, que acabaram por
se transformar nas atuais “caçapas”.

1.701 - A gravura “School of recreation” mostra o
jogo em centro de aprendizado.

Antiga mesa, sem identificação.

Data não identificada: ainda usando os “massas”,
em mesa aparentemente sem os “buracos”.

Data não identificada: nesta imagem já mostra o
uso de caçapas, em mesa de modelo muito
próximo do atual, e os novos tacos, tradicionais até
hoje.

1.839 - Um “Salão de bilhar”, bem no estilo atual,
com mesa aparentemente no tamanho hoje usado
como padrão internacional.

1869 - Quadro “Café à noite”, de Van Gogh,
mostrando uma mesa de Bilhar.

1880 - Quadro da Brunswick, fabricante de mesas.

"Inovando" no formato de mesa, em 1.905 e...

...em 1.907.

1.910 - Provavelmente um campeonato ou
exibição.

A evolução dos tacos. O “massa”, haste com
ponteiro em forma de “espátula”. O taco
tradicional, criado em 1.807 por Mingot, capitão
de infantaria francês, já com a “sola” de couro no
ponteiro. E, o mais recente, taco articulado.

“Brunswick A.B.C do Bilhar” - Edição de 1.931.
Coletânea de regras editada em São Paulo pela
Brunswick, já com as regras internacionais, inglesa
por nascimento, usando as 15 bolas vermelhas, e
equivocadamente chamada de “Regra Americana".
A imagem sobreposta no canto superior direito
tenta mostrar a data da capa.

O lendário inglês Joe Davis.
Foi o primeiro campeão mundial, em 1927, e
arrebatou esse título por 15 anos consecutivos, até
1946. De 1.941 até 1945 não ocorreram
campeonatos mundiais, em razão da segunda
grande guerra.

Flagrante de 1984, na Inglaterra. Imagem de duas páginas do livro “The Hamlyn Encyclopedia of
Snooker”, em foto do campeonato “Benson & Hedges”, no Wembley Conference and Exhibition Centre.
Anualmente realizado no estádio Wembley Conference and Exhibition Centre, em Londres, Inglaterra,
hoje com o nome substituído para “888.com World Grand Prix”, o antigo “Benson & Hedges” foi e é um
campeonato de Masters do Snooker profissional, realizado ininterruptamente desde 1975, com a

participação dos 16 melhores colocados no Ranking Mundial do ano desportivo respectivo. De renome
mundial, em importância é considerado o segundo maior evento oficial internacional do Snooker,
perdendo apenas para o também anual Campeonato Mundial “World Snooker Championship”.
Imagens e resumos históricos obtidos de:





Livro “Snooker: tudo sobre a sinuca” - Edição 2005 - De Sergio Faraco e Paulo Dirceu Dias;
Livro “The Hamlyn Encyclopedia of Snooker” - Edição de 1.985 e 1.986 De Ian Morrison com fotos
de David Muscroft - Inglaterra;
“Brunswick A.B.C do Bilhar” - Edição de 1.931 - São Paulo; e,
Cópias avulsas de edição importada, sem data e não identificada.
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