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Competição Popular e Brasileira 

O Torneio Início foi uma competição criada puramente pelos brasileiros. O 

primeiro registro desse modelo de torneio de tiro curto, congregando 

diversas agremiações em um mesmo dia e local, com caráter beneficente, 

aconteceu justamente nos primeiros anos do século passado. 

Pode se dizer que o Rio de Janeiro foi o berço do Torneio Início, já que a 

competição foi criada em 1916 pela Associação de Cronistas Desportivos 

do Rio de Janeiro (entidade atualmente denominada Associação de 

Cronistas Esportivos do Rio de Janeiro – ACERJ). A primeira edição do 

Torneio Início do Rio de Janeiro, cuja final fora disputada entre Fluminense 

e América e que teve o Tricolor Carioca como o grande vencedor, jogando 

em casa, contou com cerca de cinco mil espectadores e teve a renda 

destinada em benefício da instituição denominada Patronato de Menores. 

Três anos mais tarde, em 1919, a Associação dos Cronistas Esportivos do 

Estado de São Paulo (ACEESP), junto com a Associação Atlética das 

Palmeiras, extinto clube da capital paulista, introduziram a competição no 

calendário esportivo bandeirante. 

Sua fórmula popular foi reproduzida nas principais praças esportivas do 

Brasil: os estados de Minas Gerais e do Espírito Santo, por exemplo, já 

haviam aderido à competição a partir de 1917, enquanto, no Paraná, o 

Torneio Início foi implantado em 1918. Já em Pernambuco e na Bahia, a 

competição começou a ser disputada em 1919 – assim como em São Paulo. 

E no Ceará, no Rio Grande do Sul e em Alagoas, o certame fora disputado 

pela primeira vez, respectivamente, em 1920, 1921 e 1927. 

A partir dos anos 50, por conta de questões financeiras 

e do aumento dos clubes nas divisões principais, a 

competição perdeu a sua importância, sendo 

descontinuada, tendo algumas edições esporádicas e 

esparsas, mas sem o mesmo prestígio. 

O livro oficial da Federação Paulista de Futebol, escrito 

pelo jornalista Rubens Ribeiro, denominado “O Caminho 

da Bola”, que remonta a trajetória de mais de cem anos de futebol em São 
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Paulo, retrata todas as edições da competição, com detalhes e resultados 

dos jogos. 

Palmeiras no Torneio Início 

De 1919 a 1996, a Sociedade Esportiva Palmeiras disputou 87 partidas 

válidas pelo Torneio Início do Campeonato Paulista em toda a história da 

competição, contra as mais diversas agremiações, sagrando-se campeão 

nas seguintes edições: 1927, 1930, 1935, 1939, 1942, 1946 e 1969. 

Independente do adversário, todas essas partidas são consideradas válidas 

pelo clube devido os seguintes critérios: 

(1) Competição oficial organizada e chancelada pela entidade 

máxima do futebol estadual;  

(2) Competição com regulamento definido;  

(3) Competição com premiação estabelecida (troféu e bonificação 

em dinheiro aos participantes);  

(4) Competição com arbitragem oficial;  

(5) Competição com ampla difusão da mídia;  

(6) Competição com bilheteria, renda e público;  

(7) Competição com tradição e continuidade por cerca de quatro 

décadas consecutivas;  

(8) Competição congregando todos os filiados da Divisão Principal;  

(9) Competição em que as equipes utilizam seus uniformes oficiais;  

(10) Competição em que os atletas deveriam estar devidamente 

filiados e registrados de acordo com as normas vigentes;  

(11) Competição com súmula oficial. 

Posto isso, a Sociedade Esportiva Palmeiras entende que há mais elementos 

que fazem a competição ter um pertencimento histórico relevante em vez 

de simplesmente eliminá-la de sua vida esportiva, como algo que nunca 

existiu, por puro anacronismo. 

 

 



4 

 

Quem Também Considera 

O Clube de Regatas do Flamengo, por exemplo, que congrega um grupo de 

reconhecidos historiadores do clube na difusão e resgate histórico da 

agremiação carioca, por meio do site Fla-Estatísticas, tem o seguinte 

entendimento sobre a validação do Torneio Início como jogo oficial, o qual 

transcrevemos: 

“JOGOS OFICIAIS: Consideramos na estatística oficial de jogos, aqueles em 

que o time do Flamengo entrou em campo obedecendo os critérios da FIFA. 

Mesmo quando há uma das restrições citadas abaixo, consideramos como 

jogo oficial do clube. 

1ª Restrição: Jogos disputados em torneios que tinham jogos com duração 

menor que 90 minutos. Como exemplo, temos o Torneio Início e alguns 

torneios disputados na Europa e América do Sul. Mesmo não seguindo as 

determinações oficiais da FIFA, consideramos estes jogos oficiais, pois 

faziam parte de torneios realizados por Federações, Confederações e 

Entidades locais oficiais e quando o C. R. Flamengo se sagrava campeão, o 

título era considerado na lista oficial de títulos do clube.” 

 

www.flaestatistica.com/criterios 
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Divergências do Derby 

Há divergências nos números dos confrontos entre Palmeiras e Corinthians 

justamente por conta dos critérios utilizados pelos clubes no tratamento de 

sua história: o Alviverde considera as partidas válidas por Torneios Inícios 

para fins de estatísticas, enquanto o Alvinegro suprime estes resultados 

quando contabilizam seu retrospecto. 

Desde a implementação estatutária do Departamento de Acervo Histórico 

da Sociedade Esportiva Palmeiras, em 2005, o grupo de trabalho alviverde 

segue a mesma metodologia e princípios, e sempre considerando as 

partidas válidas pelo Torneio Início, a exemplo do que fez o Almanaque do 

Palmeiras, de autoria de Celso Dario Unzelte e Mário Sergio Venditti, 

publicado em 2004 pela Editora Abril, que contempla jogos de Torneio 

Início e outras competições similares contra todas as equipes do futebol 

paulista, sem distinção e revisionismo. 

 

O Sport Club Corinthians Paulista, conforme a sua posição oficial e pública, 

utiliza como números oficiais os dados fornecidos pelo jornalista Celso 

Dario Unzelte. 

De 2000 até os dias atuais, Unzelte já apresentou as seguintes posições nos 

mais diversos trabalhos por ele elaborado: 
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Almanaque do Timão – Volume 1 – (autor: Celso Dario Unzelte) publicado 

em 2000 pela Editora Abril. 
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Todo o almanaque considera as dezenas de jogos do Corinthians pelo 

Torneio Início de 1919 a 1996, além do Torneio Henrique Mündel, o qual a 

agremiação corintiana jogou com o time titular. 

Esse mesmo Almanaque foi reeditado em 2005, porém, desta vez, sem os 

jogos do Torneio Início e do Torneio Henrique Mündel. 
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Corinthians x Palmeiras – Uma história de Rivalidade (autor: Antônio 

Carlos Napoleão), publicado em 2001 pela editora Mauad, com colaboração 

de Celso Dario Unzelte. 

 

O trabalho distingue o Torneio Início separadamente, mas traz como jogo 

válido o Torneio Henrique Mündel. 
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Revista Placar – Os Grandes Clássicos (maio de 2005). Com colaboração de 

Celso Dario Unzelte 

 

 

A edição não considera os Torneios Inícios, mas traz como jogo válido o 

Torneio Henrique Mündel. 
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Site – Meu Timão 

Um dos portais mais importantes de difusão de conteúdo sobre o Sport 

Club Corinthians Paulista, o Meu Timão apresentou matéria especial sobre 

a conquista do Torneio Início, em 17 de novembro de 2017, às 16h43. 

Detalhe: matéria está assinada por Celso Dario Unzelte. 

 

 

  



11 

 

Site Oficial – SCCP 

O site oficial do Sport Club Corinthians Paulista também faz referências à 

competição, tanto em algumas matérias do site quanto na sua relação de 

conquistas e cronologia histórica. 

1 de junho de 2012 – Wladimir: Números, relação de títulos e a linha do 

tempo da história do jogador destacam a competição. 
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Revista O Mundo do Futebol publicada em 2003 pela Editora On Line, com 

colaboração e consultoria de Celso Dario Unzelte. 

A obra traz os jogos do Torneio Início e do Torneio Henrique Mündel na 

contagem geral dos números do confronto. 
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Torneio Início - Matérias 
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Conclusão 

O trabalho elaborado pela Sociedade Esportiva Palmeiras engloba todos os 

confrontos oficiais entre as equipes principais dos dois tradicionais clubes 

na história, sem distinção, respeitando e preservando a história puramente 

factual, de forma fria, sem análises, interpretações personalistas, critérios 

próprios ou julgamentos. 

O trabalho elaborado pelo Sport Club Corinthians Paulista apresenta os 

números, alegando que os Torneios Inícios e a Taça Henrique Mündel não 

eram competições jogadas em 90 minutos, apesar de a competição ser 

oficial organizada pela entidade máxima do futebol bandeirante, ter súmula, 

juiz, valer taça, ter público, bilheteria e registros nas federações e imprensa. 

Vale lembrar que, nem sempre na história do futebol, as partidas eram 

jogadas em 90 minutos. No início dos tempos, por exemplo, as partidas 

eram divididas em dois tempos de 40. 

Indo além, as partidas disputadas em 1918 e no começo de 1919 foram 

limitadas em seu tempo de jogo ainda mais, baixando as partidas do 

Campeonato Paulista para dois tempos de 35 minutos, devido à epidemia 

da Gripe Espanhola, por exemplo. 

Segundo a ótica alvinegra, como ficam os jogos que houveram prorrogação? 

Afinal, segundo eles, o critério para estabelecer o que é ou não jogo válido 

são apenas os 90 minutos. Partindo disso, a semifinal do campeonato 

paulista de 1986 e as finais do paulista de 1993 e 1995 deverão ser riscadas 

da história do Derby? 

Partindo da análise dos corintianos, teriam então que ser deconsiderados 

inúmeros jogos da história do Derby, pois a regra utilizada por eles para 

formatação de seus conceitos históricos não atende aos parâmetros de 

análise por eles mesmos criados e entendidos como ponto de fé e verdade 

absoluta, aos quais apontamos acima. 

O trabalho do Palmeiras tem como a regra número 1 o seguinte parâmetro: 

não se mede o passado com a régua do presente e vice-versa. Deve-se 

respeitar os fatos de acordo com o seu tempo e o seu espírito. 
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No entanto, cabe a cada um julgar por si só os metódos adotados pelas duas 

instituições na preservação da história de um dos maiores confrontos do 

futebol mundial e utilizar a métrica que melhor lhe convém. A Sociedade 

Esportiva Palmeiras trabalha com fatos. E, aos fatos, respondemos. 

Se o Corinthians entende que os jogos do Torneio Início contra o Palmeiras 

devam ser descartados e não valem nada, entendemos que eles prestam 

um desserviço à memória de seu próprio clube. Afinal, o time alvinegro 

possui oito títulos da competição, sendo o maior campeão do torneio, e por 

conta de não reconhecê-lo, segundo o que foi exposto no trabalho 

alvinegro, tem por si só essas conquistas descartadas de sua rica galeria de 

campeões. Já nós, do Palmeiras, damos muito valor a tudo aquilo que 

conquistamos, com suor e fibra, no gramado em que a luta sempre nos 

aguarda. Principalmente a todas as vitórias sobre o nosso maior rival. 

 

Números do Derby 
Números consolidados até o dia 8 de abril de 2018 

 

 

Jogos:  ...................................... 367 

Vitórias Palmeiras:  ................... 130 

Empates: .................................. 110 

Vitórias Corinthians:  ................ 127 

Gols marcados Palmeiras:  ........ 521 

Gols marcados Corinthians:  ...... 481 
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