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RESUMO 

 

BORBA, Fábio Seixas de. A “década de ouro” do Futebol de Salão adulto 

Pelotense: 1960-1969. 2017. 62f. Dissertação (Mestrado em Educação Física) – 

Programa de Pós-Graduação em Educação Física. Universidade Federal de Pelotas, 

Pelotas, 2017. 

Neste estudo, objetivamos reconstruir as memórias de uma década, 

denominada por nós pesquisadores como a “Década de ouro do Futebol de salão de 

Pelotas”, pois foi entre os anos de 1960 e 1969 que os clubes da cidade dominaram 

o cenário do futebol de salão gaúcho, conquistando sete títulos estaduais adultos, de 

dez disputados. Ao abordar a temática do futebol temos que levar em conta que se 

trata de um esporte bastante conhecido nacionalmente, portanto, as subjetividades 

devem ser consideradas nas narrativas dos atores para que não se percam os 

detalhes advindos das falas, dos documentos e das diferentes mídias que revelam 

as diferentes faces desta temática. Para atender aos objetivos propostos nesse 

estudo procuramos construir uma linha de investigação baseada em grandes eixos 

de pesquisa: reconstrução da história de uma década do futebol de salão pelotense, 

como tudo começa; buscar os diferentes momentos vividos pelos atores que 

participaram da história deste esporte; elucidar as nuances do folclore/cultura de 

toda a década contada pelos atores e confirmada pelas fontes orais, imagéticas e 

escritas. Este trabalho pretende colaborar para a documentação de uma parte tão 

importante da história de um esporte que Pelotas presenciou, e viveu com 

intensidade, e que a cada dia conquista mais adeptos nas escolas e nos clubes da 

cidade. Para tal, buscou-se colher informações orais com quatro pessoas que 

viveram e foram espectadores deste tempo. Foi um processo instigante 

possibilitando novas análises já que este como um todo (futebol) se tornou o esporte 

mais popular do país. Através das histórias narradas podemos desmitificar episódios 

e falar de sujeitos que fizeram história na década de ouro do futebol de salão 

pelotense inserindo a modalidade definitivamente na cultura esportiva da cidade. 

Encontramos personagens, mitos, fatos relacionados à audácia das torcidas e 

principalmente narrativas onde os contextos de amizade e pertencimento se 

sobressaíram sobre as distinções e glórias do futebol de salão. 

PALAVRAS CHAVE: Memórias; Folclore; Narrativas; 



 
 

ABSTRACT  

 

BORBA, Fábio Seixas de. The “golden decade” of Pelotas adult indoor soccer: 

1960-1969. 2017. 62f. Dissertation (Master) – Postgraduate Program in Physical 

Education. Federal University of Pelotas, Pelotas, 2017. 

In this study, we aimed to reconstruct the memories of a decade, called by us 

researchers as the "Golden Decade of Pelotas Indoor Soccer", since it was between 

the years of 1960 and 1969 that the city's clubs dominated the scenario of Gaucho 

indoor Soccer, winning seven adult state championships, of ten disputed. When 

addressing the theme of football, we must take into account that it is a internationally 

recognized sport, therefore, subjectivities must be considered in the voices of the 

actors so that the details of the speeches, documents and different media that reveal 

the different faces of this theme. We seek to build a line of research based on major 

research axes: reconstruction of the history of a decade of Pelotas city indoor soccer, 

how it all begins; To seek the different moments lived by the actors who participated 

in the history of this sport; To elucidate the nuances of folklore / culture of the whole 

decade told by the actors and confirmed by oral, imagery and written sources. This 

work intends to contribute to the documentation of such an important part of the 

history of a sport that Pelotas city used to live, and lived with intensity, and that every 

day gains more supporters in schools and clubs of the city. For this purpose, we 

sought to gather oral information with four people who lived and were spectators 

of that time. It was a thought-provoking process allowing for new analyzes since this 

one as a whole (soccer) has become the most popular sport of the country. Through 

the narrated stories we can demystify episodes and talk about subjects who made 

history in the golden decade of Pelotas city indoor soccer by inserting the sport in the 

city's sports culture. We found characters, myths, facts related to the audacity of the 

fans and mainly narratives where the contexts of friendship and belonging stood out 

for the distinctions and glories of the indoor soccer. 

 

KEY WORDS: Memories; Folklore; Narratives; 
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1  Introdução 

1.1  Contextualização da temática 
 

Ao retomar algumas informações sobre a prática do Futsal podemos perceber 

que conforme dados publicados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 

(IBGE) em 2006, relativos ao cenário esportivo brasileiro de 2003, o futsal foi 

apontado como o segundo esporte mais promovido em eventos no Brasil, atrás 

apenas do futebol. Estes eventos têm ocorrido em sua maioria nas regiões centro-

oeste e sul do país. Além disso, o IBGE em 2003 constatou a existência de cerca de 

dez milhões de praticantes de futsal no país, dados que evidenciam como sendo a 

modalidade mais praticada no Brasil (VICARI, 2015). 

 De acordo com Voser (2003) as informações supracitadas revelam que o 

futsal, embora sendo um esporte novo em relação a outras práticas esportivas 

surgiu em 1989 a partir das regras do futebol de salão e do futebol de cinco, 

disseminando-se rapidamente pelo Brasil. 

  Segundo Vicari (2015), o futsal se desenvolveu em alguns estados 

brasileiros, e no Rio Grande do Sul isto aconteceu da mesma forma, onde se 

propagou para as cidades do interior estado. O estado gaúcho sediou importantes 

eventos esportivos de futsal e teve conquistas significativas tanto por meio dos 

clubes quanto por sua seleção. É sabido que o futebol de salão é uma modalidade 

antecessora do futsal, com expressiva prática no Rio Grande do Sul durante os anos 

de 1940 e 1950. Com o passar dos anos e com a criação do futsal, a prática do 

futebol de salão manteve-se, mas sem tanta visibilidade quanto o futsal. Atualmente, 

estes esportes são gerenciados por instituições diferentes: o futebol de salão pela 

Asociación Mundial de Futsal (AMF) antiga Federação Internacional de Futebol de 

Salão (FIFUSA) e o futsal pela Fédération Internationale de Football Association 

(FIFA), a mesma entidade que rege o futebol. O futsal alcançou representatividade 

nos jornais obtendo o status de segundo esporte mais praticado no Rio Grande do 

Sul, atrás somente do futebol (BRITO e BRUSCATO, 1995). Vicari (2003, p. 31) 

afirma que:  
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Conhecido como “Futebol de Salão FIFUSA” ou “Futsal FIFUSA” e, mais 
recentemente em uma reportagem do site globoesporte.globo.com, como 
“Futsal à moda antiga”, o futebol de salão, como abordamos anteriormente, 
surgiu na década de 1930. É um esporte sob a direção, primeiramente, da 
FIFUSA (Federação Internacional de Futebol de Salão) e, atualmente, pela 
AMF (Associação Mundial de Futsal) sendo esse ainda praticado em muitos 
países, inclusive no Brasil.  
 

A origem do futebol de salão é rodeada de questionamentos e, de fato, nota-

se lacunas quanto a sua história. O livro da Confederação Brasileira de Desportos 

de 1963, que traz as regras oficiais do futebol de salão, não apresenta nada da 

história. Nos livros específicos, tanto de futebol de salão quanto de futsal, também 

se nota uma escassez de material quanto a essa temática visto que os poucos a 

contemplar esse tópico fazem em sua maioria de forma superficial. Cabe salientar 

que vejo isso como uma falha, todavia, não é exclusividade das produções 

brasileiras (VOSER, 2003). 

 

1.2  O contexto investigado: O futebol de salão em Pelotas 
 

Pelotas é uma cidade que historicamente mantém vínculos fortes com o 

esporte. Se alguém quiser falar sobre futebol, basta andar no centro que irá 

encontrar torcedores de pelo menos três clubes de futebol profissional que 

movimentam a cidade. São eles: Esporte Clube Pelotas, Grêmio Atlético Farroupilha 

e Grêmio Esportivo Brasil. 

Com o futebol de salão, objeto deste estudo, não é diferente. Os ginásios da 

cidade já foram palco de inúmeros espetáculos nas noites da cidade, com jogos 

emocionantes, histórias bizarras e heróicas e outros tantos ingredientes que deixam 

uma história interessante e apaixonante. Muitos clubes da cidade oferecem a prática 

do esporte com escolinhas e equipes em diversas idades, disputando campeonatos 

na cidade, no estado e no país, trazendo para a cidade muitos títulos e 

reconhecimento na modalidade. 

Além de oferecer à sociedade pelotense uma prática esportiva e de atividade 

física, à jovens e crianças, o futsal atua na cidade como formador de atletas, para o 

próprio futsal e também para o futebol. Émerson, Daniel Carvalho, ambos com 

passagens pela seleção brasileira são exemplos de atletas de futebol que praticaram 

futsal em Pelotas. Gabriel Dias, seleção brasileira e Gustavo, seleção russa, são 

dois exemplos de atletas atuais de futsal que frequentaram as quadras da cidade. 
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Figura 1 – Fotografia do primeiro presidente Luiz Fernando Lessa Freitas. 
 

Inauguração da liga de futebol de salão de Pelotas. Fundada em 24 de abril de 1958. 
 

Um fator que deve ser destacado ainda é a questão da profissionalização 

deste esporte. Sabemos que foi na década de 1960, com o futebol de salão forte em 

várias cidades do estado, que os clubes passaram a pagar ou “arrumar” como pagar 

atletas para representarem suas cores. 

Como o compromisso com treinamentos não era tão grande, e o esporte 

ainda era amador, uma das formas que os clubes encontravam para os atletas se 

manterem era empregos na cidade. Assim os atletas poderiam trabalhar conciliando 

trabalho com treinos e jogos, ganhar um salário e ainda uma ajuda de custo do 

clube. As empresas da cidade e principalmente os bancos, davam trabalho aos 

atletas. 

Com tantos adeptos, Clubes e Associações eram criados para prática 

esportiva, reuniões e jantares de jovens pelotenses. Com isso, quadras esportivas e 

ginásios começaram a serem construídos na cidade, junto com as rivalidades e 

histórias gloriosas dos nossos clubes. 

Os dois maiores clubes de futebol da cidade também fizeram história no 

futebol de salão. O Esporte Clube Pelotas foi campeão gaúcho em 1961, e o Grêmio 

Esportivo Brasil foi pentacampeão. Além deles, o Paulista F. C. também foi campeão 

estadual de futebol de salão na década de 1960. 
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Ainda neste espaço para os registros das memórias do futebol de salão, 

enfatizamos o quanto esta modalidade teve destaque nas suas organizações e 

competições pelo estado do RS destacando no quadro a seguir todos os campões 

estaduais e vice-campeões da categoria adulta.  

Ano Campeão Vice-campeão 

1957 Corinthians (Santa Cruz do Sul) Sete de Setembro (Alegrete) 

1958 Cruzeiro (Porto Alegre) Sete de Setembro (Alegrete) 

1959 Cruzeiro (Porto Alegre) Sete de Setembro (Alegrete) 

1960 Sete de Setembro (Alegrete) Petrópole (Porto Alegre) 

1961 Pelotas (Pelotas) Juventude (Uruguaiana) 

1962 Paulista (Pelotas) GN Gaúcho (Porto Alegre) 

1963 Brasil (Pelotas) Juventude (Uruguaiana) 

1964 Capinguí (Passo Fundo) 
Guarany (Bagé)/Piratas (Porto 

Alegre) 

1965 Juventude (Uruguaiana) Torino (Caxias do Sul) 

1966 Brasil (Pelotas) Juventude (Uruguaiana) 

1967 Brasil (Pelotas) América (Erechim) 

1968 Brasil (Pelotas) Figueiras (Pelotas) 

1969 Brasil (Pelotas) 
Wallig (PortoAlegre) / SERCESA   

(Carazinho) 

1970 Cruzeiro (Porto Alegre) Brasil (Pelotas) 

1971 Wallig (Porto Alegre) SERCESA (Carazinho) 

1972 Wallig (Porto Alegre) Juventude (Caxias do Sul) 

1973 Wallig (Porto Alegre) Sociedade Ginástica (São Leopoldo) 

1974 Bossa Nova (Rio Grande) Petrópole (Porto Alegre) 

1975 APE (Pelotas) Bossa Nova (Rio Grande) 

Figura 2 – Quadro de clubes campeões e vice-campeões (1957 a 1975). 

 
Fonte: www.fgfs.org.br 

O último clube campeão estadual adulto de futebol de salão da cidade é a 

APE em 1975. Poucos anos após, em 1989, o futebol de salão passou a ser 

http://pt.wikipedia.org/wiki/1957
http://pt.wikipedia.org/wiki/Corinthians_Sport_Club
http://pt.wikipedia.org/wiki/Santa_Cruz_do_Sul
http://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Clube_Atl%C3%A9tico_Sete_de_Setembro&action=edit&redlink=1
http://pt.wikipedia.org/wiki/Alegrete_(Rio_Grande_do_Sul)
http://pt.wikipedia.org/wiki/1958
http://pt.wikipedia.org/wiki/Esporte_Clube_Cruzeiro_(Rio_Grande_do_Sul)
http://pt.wikipedia.org/wiki/Porto_Alegre
http://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Clube_Atl%C3%A9tico_Sete_de_Setembro&action=edit&redlink=1
http://pt.wikipedia.org/wiki/Alegrete_(Rio_Grande_do_Sul)
http://pt.wikipedia.org/wiki/1959
http://pt.wikipedia.org/wiki/Esporte_Clube_Cruzeiro_(Rio_Grande_do_Sul)
http://pt.wikipedia.org/wiki/Porto_Alegre
http://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Clube_Atl%C3%A9tico_Sete_de_Setembro&action=edit&redlink=1
http://pt.wikipedia.org/wiki/Alegrete_(Rio_Grande_do_Sul)
http://pt.wikipedia.org/wiki/1960
http://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Clube_Atl%C3%A9tico_Sete_de_Setembro&action=edit&redlink=1
http://pt.wikipedia.org/wiki/Alegrete_(Rio_Grande_do_Sul)
http://pt.wikipedia.org/wiki/Petr%C3%B3pole_T%C3%AAnis_Clube
http://pt.wikipedia.org/wiki/Porto_Alegre
http://pt.wikipedia.org/wiki/1961
http://pt.wikipedia.org/wiki/Esporte_Clube_Pelotas
http://pt.wikipedia.org/wiki/Pelotas
http://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Juventude_Atl%C3%A9tico_Clube&action=edit&redlink=1
http://pt.wikipedia.org/wiki/Uruguaiana
http://pt.wikipedia.org/wiki/1962
http://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Paulista_Futebol_Clube_(Pelotas)&action=edit&redlink=1
http://pt.wikipedia.org/wiki/Pelotas
http://pt.wikipedia.org/wiki/Gr%C3%AAmio_N%C3%A1utico_Ga%C3%BAcho
http://pt.wikipedia.org/wiki/Porto_Alegre
http://pt.wikipedia.org/wiki/1963
http://pt.wikipedia.org/wiki/Gr%C3%AAmio_Esportivo_Brasil
http://pt.wikipedia.org/wiki/Pelotas
http://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Juventude_Atl%C3%A9tico_Clube&action=edit&redlink=1
http://pt.wikipedia.org/wiki/Uruguaiana
http://pt.wikipedia.org/wiki/1964
http://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Clube_N%C3%A1utico_Capingu%C3%AD&action=edit&redlink=1
http://pt.wikipedia.org/wiki/Passo_Fundo
http://pt.wikipedia.org/wiki/Guarany_Futebol_Clube
http://pt.wikipedia.org/wiki/Bag%C3%A9
http://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Esporte_Clube_Piratas&action=edit&redlink=1
http://pt.wikipedia.org/wiki/Porto_Alegre
http://pt.wikipedia.org/wiki/Porto_Alegre
http://pt.wikipedia.org/wiki/Porto_Alegre
http://pt.wikipedia.org/wiki/1965
http://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Juventude_Atl%C3%A9tico_Clube&action=edit&redlink=1
http://pt.wikipedia.org/wiki/Uruguaiana
http://pt.wikipedia.org/wiki/Torino_Futebol_Clube
http://pt.wikipedia.org/wiki/Caxias_do_Sul
http://pt.wikipedia.org/wiki/1966
http://pt.wikipedia.org/wiki/Gr%C3%AAmio_Esportivo_Brasil
http://pt.wikipedia.org/wiki/Pelotas
http://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Juventude_Atl%C3%A9tico_Clube&action=edit&redlink=1
http://pt.wikipedia.org/wiki/Uruguaiana
http://pt.wikipedia.org/wiki/1967
http://pt.wikipedia.org/wiki/Gr%C3%AAmio_Esportivo_Brasil
http://pt.wikipedia.org/wiki/Pelotas
http://pt.wikipedia.org/wiki/Erechim
http://pt.wikipedia.org/wiki/1968
http://pt.wikipedia.org/wiki/Gr%C3%AAmio_Esportivo_Brasil
http://pt.wikipedia.org/wiki/Pelotas
http://pt.wikipedia.org/wiki/Pelotas
http://pt.wikipedia.org/wiki/1969
http://pt.wikipedia.org/wiki/Gr%C3%AAmio_Esportivo_Brasil
http://pt.wikipedia.org/wiki/Pelotas
http://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Gr%C3%AAmio_Esportivo_Wallig&action=edit&redlink=1
http://pt.wikipedia.org/wiki/Porto_Alegre
http://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Sociedade_Esportiva_e_Recreativa_de_Certames_Salonistas&action=edit&redlink=1
http://pt.wikipedia.org/wiki/Carazinho
http://pt.wikipedia.org/wiki/1970
http://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Esporte_Clube_Cruzeiro_(Pelotas)&action=edit&redlink=1
http://pt.wikipedia.org/wiki/Porto_Alegre
http://pt.wikipedia.org/wiki/Gr%C3%AAmio_Esportivo_Brasil
http://pt.wikipedia.org/wiki/Pelotas
http://pt.wikipedia.org/wiki/1971
http://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Gr%C3%AAmio_Esportivo_Wallig&action=edit&redlink=1
http://pt.wikipedia.org/wiki/Porto_Alegre
http://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Sociedade_Esportiva_e_Recreativa_de_Certames_Salonistas&action=edit&redlink=1
http://pt.wikipedia.org/wiki/Carazinho
http://pt.wikipedia.org/wiki/1972
http://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Gr%C3%AAmio_Esportivo_Wallig&action=edit&redlink=1
http://pt.wikipedia.org/wiki/Porto_Alegre
http://pt.wikipedia.org/wiki/Esporte_Clube_Juventude
http://pt.wikipedia.org/wiki/Caxias_do_Sul
http://pt.wikipedia.org/wiki/1973
http://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Gr%C3%AAmio_Esportivo_Wallig&action=edit&redlink=1
http://pt.wikipedia.org/wiki/Porto_Alegre
http://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Sociedade_Gin%C3%A1stica_de_S%C3%A3o_Leopoldo&action=edit&redlink=1
http://pt.wikipedia.org/wiki/S%C3%A3o_Leopoldo
http://pt.wikipedia.org/wiki/1974
http://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Bossa_Nova_Futebol_de_Sal%C3%A3o&action=edit&redlink=1
http://pt.wikipedia.org/wiki/Rio_Grande
http://pt.wikipedia.org/wiki/Petr%C3%B3pole_T%C3%AAnis_Clube
http://pt.wikipedia.org/wiki/Porto_Alegre
http://pt.wikipedia.org/wiki/1975
http://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Agremia%C3%A7%C3%A3o_Pelotense_de_Esportes&action=edit&redlink=1
http://pt.wikipedia.org/wiki/Pelotas
http://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Bossa_Nova_Futebol_de_Sal%C3%A3o&action=edit&redlink=1
http://pt.wikipedia.org/wiki/Rio_Grande
http://www.fgfs.org.br/


14 
 

praticado com as regras e a nomenclatura do futsal, agora unificado mundialmente 

pala FIFA, em praticamente todos estados brasileiros. 

Em Pelotas os clubes continuaram competindo e fortalecendo sua prática ao 

longo dos anos com equipes fortes na sequência dos anos 1980, 1990, e 2000. A 

partir daí, a cidade de Pelotas não obteve mais conquistas a nível estadual nesta 

modalidade na categoria adulto.  

No estado, o crescimento do esporte ao longo das décadas de 1980, 1990, 

2000, na capital e no interior, tornou o Rio Grande do Sul, um dos estados mais 

fortes na modalidade, com expressiva representatividade no Brasil e no mundo. A 

competição na categoria adulta chegou a ser disputada em séries ouro, prata e 

bronze, além de um forte campeonato nas categorias menores.  

 

Figura 3 – Fotografia do time do Esporte Clube Pelotas 
 

Time campeão do Estadual em 1961. Em pé: Luiz Rosa, Vianna, Branca Mazza (madrinha), Martinez, 
Aldrovando. Agachados: José Alan, Fernando Rosa, Bolão e Joca. 

 

Figura 4 – Fotografia do desfile do Esporte Clube Pelotas 
 

Jogadores retornavam com o título conquistado no Estadual de 1961. 
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Figura 5 – Fotografia do título do Grêmio Esportivo Brasil 
       

Tetra-campeão Estadual em 1967. Em pé: Paquito, Carlota, Tadeu, Pedalão, Beni(roupeiro), João 
Lima (fisicultor) e Chagas (massagista); agachados: Caramão, Alam, Peto, Cassiano, e Airton. 

 

1.3  O Resgate histórico do futebol de salão da década de 1960 em Pelotas 
 

O resgate histórico tem sido foco de estudo no mundo atual. O 

aprofundamento desta temática tem buscado nas narrativas as possibilidades de 

construção e de reconstrução das memórias a partir das vivências dos sujeitos 

(BOSI, 2003). 

Ao abordar a temática do futebol temos que levar em conta que se trata de 

uma “paixão”, portanto, as subjetividades devem ser consideradas nas vozes dos 

atores para que não se percam os detalhes advindos das falas, dos documentos e 

das diferentes mídias que revelam as diferentes faces desta temática.  

Neste estudo, objetivamos reconstruir as memórias de uma década, 

denominada por alguns pesquisadores como a “Década de ouro do Futebol de 

salão”, pois foi entre os anos de 1960 e 1969 que os clubes de Pelotas dominaram o 

cenário do futebol de salão gaúcho, conquistando sete títulos estaduais adultos, de 

dez disputados.  Neste sentido, este estudo objetivou, utilizando-se de uma 

abordagem de história oral e análise documental, descrever a chamada “década de 

ouro” do futebol de salão Pelotense, conquistou sete títulos estaduais na década de 

1960. Para tal, foi construída uma linha de investigação baseada em grandes eixos 

de pesquisa, descritos a partir deste momento:   

a) Eixo 1: Reconstrução da história de uma década do futebol de salão 

pelotense, como tudo começa; 
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b) Eixo 2: Buscar os diferentes  momentos vividos pelos atores que 

participaram da história deste esporte;   

c) Eixo  3: Elucidar as nuances do folclore/cultura de toda a década contada 

pelos atores e  confirmada pelas fontes orais, imagéticas e escritas. 

Não obstante, traremos à atualidade as memórias do futebol de salão e dos 

clubes que construíram a história do esporte e ajudaram a inserir a modalidade na 

cultura esportiva da cidade. Infelizmente não se encontra na literatura muito sobre as 

origens do futsal na cidade. O pouco que se conhece são informações de ex-atletas 

que viveram a época em que o esporte nasceu e se fortaleceu na cidade. 

Torcedores e colaboradores dos clubes também colaboram para se reviver a 

memória do esporte com histórias apaixonantes e encantadoras.  

 

1.4  Relevância e justificativa para o estudo 
 

Neste espaço me reservo o direito de falar na primeira pessoa, já que a 

experiência de vida e profissional me levou a construir e me aprofundar numa 

temática que particularmente vivencio. Assim trago minhas experiências pessoais, 

profissionais, alguns estudos que sustentam minhas crenças e expectativas 

acadêmicas para buscar no passado alguns elementos de reconstrução da memória.  

A ideia de realizar um trabalho sobre história do futebol de salão em Pelotas, 

que durante algum tempo vivi intensamente este esporte, (e vivo até hoje, não com 

tanta intensidade) me atrai bastante. O esporte fez parte da minha vida, e com ele 

vivenciei grandes emoções, por 18 anos entre categoria de base e adulta disputando 

campeonatos estaduais, regionais, nacionais em alguns clubes, sendo que também 

fiz parte da seleção do Gaúcha juvenil, como atleta. Depois disso o futebol continuou 

se mantendo presente na minha trajetória, não com a proporção de atleta, e sim 

como estudioso, treinador e professor.  

Meu contato com o futsal começou em 1987 aos sete anos de idade, na 

escola. Em 1989 fui convidado para treinar com alguns colegas no Centro Esportivo 

de Pelotas (CEPEL). Este foi o primeiro time que vesti a camisa e joguei uma partida 

valendo um campeonato da cidade, e depois estadual.  Neste momento descobri um 

mundo dentro do futsal, pois muita gente na cidade praticava, em todas as 

categorias, de fraldinha a adulto e isso me entusiasmava bastante. Em 1989 ganhei 

meu primeiro campeonato da cidade. Em 1994 comecei a jogar pelo Clube Brilhante, 
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onde pude participar de uma geração super vitoriosa de infantil a juvenil, disputando 

campeonatos nacionais conquistando quatro títulos estaduais com campanhas 

fantásticas, que renderam uma seleção gaúcha juvenil. 

Em 1999, último ano de juvenil, tive a oportunidade de disputar o estadual 

adulto série ouro por Constantina - RS e as finais da série prata também no segundo 

semestre em Garibaldi - RS. No ano seguinte 2000, joguei o estadual série ouro pelo 

S. C Internacional de Porto Alegre, onde tive a felicidade de conquistar o título de 

campeão. Em 2001/2002, disputei campeonato estadual série prata pelo Grêmio 

Esportivo Brasil da cidade de Pelotas - RS. Nos anos de 2004 e 2005 disputei 

estadual série ouro e prata respectivamente. A partir de 2006 comecei fazer 

Faculdade de Educação Física (EF), porém meu trabalho com o futsal prosseguiu.  

Trabalhei como treinador em categoria de base no Clube Brilhante de 2006 a 

2009, onde disputei estaduais de categorias de base, e no primeiro ano tive a 

felicidade de conquistar um campeonato entre 26 times de todo estado. Essa 

experiência me trouxe um desejo, até então desconhecida, de ser professor, 

treinador, iniciando minha preparação para trabalhar com o esporte. A faculdade de 

EF passou a ser meu objetivo, pois através dela eu iria buscar novos conhecimentos 

e uma visão diferente sobre o meu objeto principal, o futsal e o esporte de uma 

forma geral. Em 2009 me formei, no ano seguinte fiz especialização e comecei dar 

aula de EF e de futsal extraclasse na escola, atividade que exerço até hoje.  

Procurei ser detalhista sobre tudo que vivi com o futsal, objeto deste estudo, 

na tentativa de justificar a ideia e contextualizar a importância para mim ao realizar 

uma pesquisa com valor histórico numa época que pode ser considerada como 

berço do esporte na cidade e que, além disso, dominou uma década.  

Diante desse contexto, minha responsabilidade aumenta e o trabalho me 

instiga a querer documentar uma parte tão importante da história do futebol de salão 

em Pelotas. Sei também que assim como eu, muitos pelotenses são amantes do 

esporte e isso faz com que se torne um desafio, conseguir me expressar sem me 

exceder em emoção e saudosismo, com um olhar equânime para buscar na história 

os valores e as particularidades dos fatos. “A história tem como meta atingir a 

verdade do acontecido, mas não com mímeses. Entre aquilo que teve lugar um dia, 

em um tempo físico já transcorrido e irreversível, e o texto que conta o que 

aconteceu, há uma mediação” (PESAVENTO, 2003, p.50). 
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Outro fator determinante para justificar esta pesquisa está no fato de que há 

vários estudos que tratam das questões históricas relacionadas ao desenvolvimento 

do futebol.  No texto de Santos e Drumond (2013) em “A construção de histórias do 

futebol no Brasil durante o período de 1922 a 2000", os autores buscaram através 

das análises bibliográficas de histórias do futebol do eixo Rio - São Paulo chamar a 

atenção para as obras de fundamental importância à analise da história do futebol 

praticado no Brasil. Para estes autores anteriormente citados, o historiador não deve 

ser um cronista, e sim realizar uma reflexão crítica deste esporte tão popular no 

Brasil. No entanto, podem ser apontados também os mitos repetidos, os modelos de 

análise que continuam sendo reutilizados sem maior reflexão e a tentação de tornar 

o que aconteceu em São Paulo e no Rio de Janeiro como expressão de todo país. 

Desta forma, é possível auxiliar na produção de pesquisas sobre futebol que 

ultrapassem os limites da narração. 

Rigo (2001), a partir de fontes empíricas e diálogos com a bibliografia, 

assinala singularidades históricas do futebol do interior do estado do RS, tendo 

como delimitação espacial a cidade de Pelotas. Através de fontes orais, escritas e 

imagéticas, onde em alguns momentos predominam fontes escritas retiradas de 

jornais, e outras a oralidade (treze depoimentos), Rigo (2001) desenvolve reflexões 

sobre os vínculos da região com o futebol uruguaio e argentino, sua 

profissionalização, inclusão e exclusão dos negros e a multiplicação dos times 

“infames”. 

Este autor faz referência às conexões e influências múltiplas, que assinalam o 

futebol de Pelotas e região. Sua emergência tanto européia (porto de Rio Grande) 

como platina (proximidade Uruguai e Argentina). Essa gênese de cruzamentos 

culturais traz uma singularidade ao futebol do RS (Pelotas): A “raça”, a objetividade, 

os aspectos táticos são características do futebol gaúcho. Mais tarde, ainda, é 

acrescida a essas duas linhagens, influências de Porto Alegre, do Rio e de São 

Paulo. 

 
 

 
 



 
 

2  Metodologia 

 

A pesquisa aqui apresentada buscou através de seu viés qualitativo 

reconstruir uma década da história, singularizada pelos personagens que fizeram 

parte de um processo intenso de vivências, e que a partir de suas lembranças, 

trouxeram a luz diferentes elementos da história do Futebol de salão em Pelotas e 

seus desdobramentos. 

Esta dissertação pretendeu colaborar para a documentação de uma parte tão 

importante da história de um esporte que Pelotas presenciou, viveu com intensidade, 

e que conquista mais adeptos nas escolas e nos clubes da cidade. Para tal, foram 

colhidas informações orais com pessoas que viveram e foram espectadores deste 

tempo, a fim de saber dos detalhes de como funcionavam os clubes, os 

campeonatos, os torneios, quem eram os adversários, os jogadores. Enfim, buscou-

se as histórias e peculiaridades, as emoções que o esporte da bola pesada 

proporcionaram a nossa sociedade, e que não pode ficar perdido no tempo.  

 Argumentamos neste espaço destinado a escrita da metodologia, que sem 

dúvida, a história oral tem contribuído para ampliar as alternativas das pesquisas 

históricas na contemporaneidade e tem sido, também, um amplo espaço 

interdisciplinar para o qual convergem inúmeros diálogos entre as ciências sociais. 

Esta última também tem beneficiado os estudos interdisciplinares contemporâneos 

porque oferece a possibilidade de elaborar arquivos orais\audiovisuais. Para Souza 

e Abrahão (2006), esses novos tipos de documentação permitem deixar registradas 

- através da fita gravada, CD ou DVD- entrevistas de historias de vida, como jamais 

puderam ser registradas anteriormente.  

Segundo os autores acima citados, ao estabelecer uma nova relação entre os 

pesquisadores e os sujeitos históricos, a História Oral pressupõe a realização de 

relações simétricas e de colaboração entre eles, favorecendo um depoimento mais 

denso, espontâneo e interativo, construído dentro de uma relação empática que 

estimula a reflexão, a afetividade e a memória. Os recursos tecnológicos atuais 

permitem sua captação total e arquivamento. O encontro dessas duas condições
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favoráveis - relações amistosas e tecnologia propícia - possibilita ensejar 

depoimentos detalhados e densos que mostram seu processo de construção, os 

diálogos geradores e o clima interativo e emocional que desencadeia os processos 

subjetivos. Estas fontes orais podem ser conservadas por longo tempo e ser 

disponibilizadas aos pesquisadores interessados (ATAÍDE, 2006). 

A fonte oral se constitui como base primária para a obtenção de toda forma de 

conhecimento, seja ele cientifico ou não. Segundo Queiroz (1987), a história oral, 

através dos séculos, é a maior fonte humana de conservação e difusão do saber. O 

método da história oral requer o uso de fundamentos epistemológicos, isto é, o 

pesquisador deve orientar-se através de pressupostos que delimitam o 

entendimento sobre o uso dos procedimentos metodológicos em questão, que por 

sua vez definirão o caráter de investigação social. 

 Conforme argumentação de Meihy e Holanda (2007, p.15), história oral é um 

conjunto de procedimentos que se inicia com a elaboração de um projeto e que 

continua com o estabelecimento de um grupo de pessoas a serem entrevistadas. O 

projeto prevê: planejamento da condução das gravações com definições de locais, 

tempo de duração e demais fatores ambientais; transcrição e estabelecimento de 

textos; conferência do produto escrito; autorização para o uso; arquivamento e, 

sempre que possível, a publicação dos resultados que devem, em primeiro lugar, 

voltar ao grupo que gerou as entrevistas. 

 As entrevistas são decisivas para a investigação dos aspectos afetivos e 

valorativos dos informantes que buscam encontrar os significados pessoais de suas 

atitudes e comportamentos. Deste modo, foram realizadas entrevistas as quais 

foram agendadas de acordo com a disponibilidade do sujeito, em local apropriado. 

As mesmas foram gravadas, transcritas na íntegra e retornadas ao sujeito, a fim de 

validar o conteúdo. Os sujeitos envolvidos no estudo foram escolhidos de forma 

intencional. Assim, a rede de depoentes foi constituída por quatro entrevistados.  

A fim de preservar os sujeitos desta pesquisa, seus nomes foram substituídos 

por outros de forma aleatória. Passamos a descrever as características e as 

motivações para escolha destes personagens. Os entrevistados: 

A) Gabriel - Natural de Caxias do Sul, chamou atenção dos diretores do 

Grêmio Esportivo Brasil quando veio a Pelotas disputar Estadual de 1960, 

pela equipe do Torino, da sua terra natal. Se tornou o primeiro atleta 

contratado de fora da cidade para jogar campeonato de futebol de salão e 
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acabou formando família e fixando residência: "Vim para Pelotas para jogar 

durante um período de 90 dias, aqui estou há 53 anos." Participou de quatro 

títulos estaduais do Brasil, representou o Clube na Taça Brasil de 1964. 

B) Marcos: Natural de Pelotas, atuou pelo Esporte Clube Cruzeiro durante 10 

anos, onde acompanhou de perto a construção do Ginásio do Clube, quando 

seu pai era presidente. O primeiro ginásio de Pelotas. 

C) Pedro: Um dos fundadores do Clube Libanesa de Pelotas. Além de jogar 

na primeira equipe de futebol de salão do Clube, atuou também pelo Grêmio 

Esportivo Brasil como treinador e dirigente. 

D) Rafael: Personagem importante da história, o capitão do tetra campeonato 

estadual do Grêmio Esportivo Brasil, teve passagem também pelo Paulista 

Futebol Clube, Libanesa e Esporte Clube Pelotas. Foi protagonista de uma 

das histórias mais marcantes da época e talvez da história do futsal. A 

classificação para a final do Estadual pelo sorteio da moeda. 

Para que fosse mantido o sigilo dos depoentes, estes assinaram o Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido – TCLE (ANEXO A), conforme a Resolução nº 

196 de 10 de outubro de 1996, do Conselho Nacional de Saúde e as determinações 

da Comissão de Ética em Pesquisa com Seres Humanos da Universidade Federal 

de Pelotas. Este estudo foi submetido ao Comitê de Ética e Pesquisa da Escola 

Superior de Educação Física – ESEF da UFPEL, através da Plataforma Brasil. 

 Outra fonte considerada extremamente importante para compor os dados 

neste estudo é análise documental que pode ser considerada um dos momentos 

mais explorados quando se trata de reconstrução das memórias. Assim as imagens 

capturadas do passado, através das fotos e jornais, foram buscadas pelo 

pesquisador a fim de contribuírem para uma maior aproximação com a realidade da 

época e também de forma a buscar informações relevantes. Para análise imagética 

pode-se considerar dois grandes grupos de estudos. O primeiro considerando a 

imagem como documento; o segundo Análise da Imagem como narrativa; E o 

terceiro: Necessidade de se realizarem: “Exercício do Ver”. A seguir a descrição: 

a) registro de uma determinada realidade, representação de um caso ou 

situação. Para Barthes (1990) toda fotografia é um certificado de presença. 

Pode ser considerada um recorte da sociedade ou de um fato, situação, é a 

“tesoura” do fotógrafo. As imagens analisadas se constituiriam assim, não na 

realidade objetiva, mas em uma forma de olhar, registrada pela ação humana 
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em associação a processos técnicos de registro fotográfico, com o cuidado de 

não subtrair a ideia de imagem como documento. Ex. comunicação impressa. 

b) Análise da imagem em movimento. Cinema, televisão, vídeo. Imagem 

como narrativa. 

c) Barbero e Rey (2001, p.16-17) analisam as imagens como exercícios do 

ver. “Desde o início a imagem foi ao mesmo tempo meio de expressão, de 

comunicação e também de adivinhação e iniciação, de encantamento e cura 

[...]”. Segundo essa perspectiva de pesquisa e análise seria fundamental 

realizar reflexões sobre a imagem ainda que tendo em conta o esvaziamento 

de sentido sofrido com a submissão desta à lógica da mercadoria. Com a 

tecnologia e a proliferação de imagens haveria uma mudança não apenas nos 

registros visuais, mas, sobretudo na forma de olhar.  

No processo de construção de interpretação dos resultados, utilizamos a 

análise de conteúdo tomando como base os estudos de Bardin (2009). Para 

realização de tal análise é necessário que o investigador tenha muita paciência, 

tempo, intuição, imaginação para perceber o que é realmente importante, além de 

criatividade para a boa organização de categorias. Ao mesmo tempo é necessário 

disciplina, perseverança, rigor ao decompor um conteúdo ou ao contabilizar 

resultados ou análise. Os dados foram analisados a partir do diálogo e cruzamentos 

entre fontes orais, escritas e imagéticas, e as recordações advindas do depoimento 

foram tratadas como memórias compartilhadas que são reconstruídas e adquirem 

novos significados toda vez que "o acontecimento vivido é finito, ou pelo menos 

encerrado na esfera do vivido, ao passo que o acontecimento lembrado é sem 

limites, porque é apenas uma chave para tudo o que veio antes e depois” 

(BENJAMIN, 1987, p.37). 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

3.  Resultados e Discussão 

3.1  Abordando divergências 
 

Neste momento temos a pretensão de fazer a reconstrução da história de 

uma década do futebol de salão pelotense a partir da falas dos depoentes, trazendo 

autores para fazer o contraponto com os fatos relatados e os elementos midiáticos. 

Salientamos que as falas dos entrevistados. Pedro; Gabriel; Marcos; e “Rafael”, 

foram destacadas no texto em itálico, de forma que facilite a compreensão de toda a 

escrita. Estas foram sendo entrelaçadas com as fontes imagéticas a fim de facilitar a 

compreensão, sendo destacadas por vezes em ordem cronológica, noutras 

buscando dar sentido aos fatos mais marcantes na trajetória de construção da vida 

dos atores desta pesquisa, como também dos clubes. 

 Nossas análises foram estruturadas em três grandes eixos:  

1) a reconstrução da história de uma década do futebol de salão pelotense; 2) os 

diferentes momentos vividos pelos atores que participaram da história da 

profissionalização deste esporte; 3) a elucidação das nuances do futebol de salão 

contada a partir dos fatos envolvendo as manifestações de folclore/cultura para além 

das quatro linhas, contada com intensidade pelos atores e confirmada pelas fontes 

orais, imagéticas e escritas.  

 Segundo Rigo (2004) o futebol, como toda prática social, encontra-se de tal 

modo imbricado com a sociedade, que tomá-lo como objeto de estudo implica em 

abrir imensas possibilidades de abordagens. Neste sentido, concordamos com o 

autor que ao buscar mapear nossos achados, nos deparamos com uma enorme 

rede de informações para compreender este fenômeno social.  

 A fim de fazer a reconstrução da história da década de ouro do futebol de 

salão pelotense, voltamos um pouco no tempo trazendo também alguns elementos 

históricos a fim de demonstrar as incertezas que cercam o princípio do futebol de 

salão. Com algumas informações contraditórias, cita-se como exemplo a contradição 

por parte de um grande autor, o professor Jober Teixeira Junior (1990). 

Teixeira Junior, em sua obra “Futebol de Salão - uma nova visão pedagógica” 

publicada em 1990, afirma que o futebol de salão surgiu na Associação Cristã de
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Moços (ACM) de Montevidéu, no Uruguai. Todavia, em seu livro “Futsal 2000 – o 

esporte do novo milênio”, publicado em 1996, o autor aponta a ACM de São Paulo 

como o berço da modalidade. 

Vicari (2015) destaca que além de Teixeira-Junior (1996), Figueiredo (1996) 

também defende o Brasil como pioneiro na prática do futebol de salão. 

 No entanto, temos autores como Tolusi (1982), Lucena (1994) e Fonseca 

(2000) que sustentam a versão de que o futebol de salão realmente surgiu no 

Uruguai (VICARI, 2000). Outra fonte que concorda com essa versão é o livro de 

regras organizado pela Federação Gaúcha de Futebol de Salão (FGFS)1 produzido 

em 2017. No entanto, Voser (2003) e Vieira e Freitas (2007) apresentam as duas 

versões como possíveis. Contudo, eles alertam que a do Uruguai é a “mais 

conhecida” e “provável”. 

 O que aparece como ponto comum a todos os autores é de que o futebol de 

salão surgiu na Associação Cristã de Moços (ACM), na cidade de Montevidéu ou na 

cidade de São Paulo. Existe também uma concordância que a prática se consolidou 

e se difundiu através do Brasil. Ao investigar documentos da própria Asociación 

Cristiana de Jóvenes (ACJ), a ACM de Montevidéu, a versão do Uruguai é a que 

realmente tem sido mais indicada. 

 De qualquer maneira, é possível descrever as duas versões do início do 

futebol de salão como válidas. Na versão cuja origem se deu no Uruguai, por 

exemplo, nos remete aos primeiros anos da década de 1930. O Uruguai era a 

grande referência no futebol, sua seleção foi bicampeã olímpica (1924 e 1928) e 

sediou a primeira Copa do Mundo de Futebol promovida pela FIFA, no ano de 1930. 

O país conquistou o título e tornou-se a primeira seleção campeã. Em decorrência 

disso, é possível imaginar tamanha atenção dada ao futebol no Uruguai, deixando-o 

em evidência. Assim, a partir dessa crescente procura por praticar o futebol no 

Uruguai, observou-se uma falta de espaços para a sua prática. Tal lacuna direcionou 

sua prática aos ginásios, chamando-se esta nova prática de Indoorfootball, que na 

tradução do inglês seria algo como “futebol em um lugar fechado”. 

 Essa prática também aconteceu na ACM de Montevidéo. Em 1933, um grupo 

de jovens alunos empolgados com o sucesso do futebol uruguaio o praticava como 

recreação em quadras de basquete. Ao perceber aquilo, o professor da associação 

                                                           
1
 Disponível em: http://www.cbfs.com.br/2015/futsal/regras/livronacional.html 
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em questão, o senhor Juan Carlos Ceriani Gravier, resolveu preparar algumas 

regras para aquela nova prática.  

 
Figura 6 – Fotografia do professor Juan Carlos Ceriani Gravier. 

 
Fonte: Wikipédia 

 

3.2  A chegada do Futebol de Salão em Pelotas  

 

Segundo Magalhães (2000), foi em uma de suas idas a São Paulo, que 

Luciano Pinheiro, integrante do quadro social de uma novata Associação da cidade 

de Pelotas, a Agremiação Pelotense de Esportes (APE), conheceu o Futebol de 

Salão. Da viagem, Pinheiro trouxera a bola oficial e o livro de regras da modalidade 

que se expandia pelo país, e apresentara a diretoria da Associação ao qual ele fazia 

parte. A Agremiação é até hoje um dos locais mais tradicionais de prática, não 

somente de futsal, mas também do vôleibol, basquetebol e handebol.  

Pedro destaca que o início da modalidade se deu a partir da chegada de 

marinheiros. “Eles vinham de navio, uma corveta, que atracou no porto de Rio 

Grande, e vieram ensinar futebol de salão aqui, mostrar. Eles jogavam lá dentro[...] 

Tinha uma quadra dentro do navio, eles jogavam entre eles”. 
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Figura 7 – Fotografia dos torpedeiros de Bracuí e Bertiaga. 

 
Da esquerda para direita: Capitão Tentente José Alauso Saulté; 1 Tenente Jorge Mendonça Tibaú; 
2º Tenente João Maria Didier Barbosa Viana; 2º Tenente Ismar Tireli; 2º Tenente Vinicius La Masion 
Buschmans; 2º Tenente Herbert; Capitão Tenente José Lopes. 
 

Ao ser questionado sobre como isso acontecia exatamente, Pedro destaca 

que “Era costume dos marinheiros jogar o futebol de salão nas cidades [por] onde 

passavam, o que ajudou na disseminação do esporte no país." No decorrer das falas 

vão sendo melhor explicitados outros elementos importantes sobre a  chegada deste 

esporte em Pelotas. Pedro complementa afirmando que “Na Agremiação existia uma 

quadra com traves, onde hoje localiza-se seu ginásio de esportes e o clube já 

contava com uma bola oficial e um livro de regras, trazido de São Paulo por um 

membro de seu quadro social, Luciano Pinheiro”.  

A partir da referência de Pedro à APE, Magalhães (2000) é quem discorre 

sobre o primeiro jogo de futebol de salão realizado nesta associação em 1955: 

“Na semana da Pátria de 1955 os contra torpedeiros Bracuí e Bertiaga, a 
convite da diretoria da APE, vieram à cidade realizar um jogo de 
apresentação da modalidade, com regras oficiais contra sócios da 
Agremiação. Marcando o dia 06 de Setembro de 1955, como data do 
primeiro jogo de futebol de salão da cidade. Na ocasião, os diretores da 
APE, homenagearam os clubes profissionais da cidade, Grêmio Esportivo 
Brasil, Esporte Clube Pelotas e Grêmio Atlético Farroupilha, realizando um 
torneio dos próprios sócios com as camisetas oferecidas pelos clubes. A 
representação do Grêmio Atlético Farroupilha sagrou-se campeã” (2000, 
p.4). 
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Figura 8 – Fotografia de Marlene Bento 
 

Pontapé inicial do primeiro jogo de futebol de salão de pelotas no dia 6 de setembro de 1955. 
 

 A nova modalidade entusiasmou os diretores da APE, que criaram um 

departamento da modalidade, filiando-se na Federação Gaúcha de Futebol de Salão 

em 1956, ano em que a APE foi vice-campeã da Zona Sul, no primeiro campeonato 

de Futebol de Salão realizado pela Federação Gaúcha de Futebol de Salão.  

 A modalidade aos poucos foi criando mais adeptos e em 1958 fora realizado o 

primeiro campeonato aberto citadino de futebol de salão, na extinta quadra do 

Esporte Clube Pelotas, onde o Esporte Clube Cruzeiro sagrou-se campeão, título 

que ostenta até hoje de primeiro campeão citadino de futebol de salão. 

Estava dado então o pontapé inicial, através dos pés de Marlene Bento para o 

começo de uma importante história do futebol de salão na cidade de Pelotas. Como 

poderemos perceber ao longo desta dissertação, o contexto da chegada de uma 

nova modalidade causou impactos tão intensos que poucos anos depois iniciou-se a 

década de ouro na cidade. 

 

3.3  O histórico dos clubes 

 

É como um gênero literário – ficção – que tratamos estas crônicas e as 

memórias como produtos que possuem a liberdade da criação. Nesse sentido, nos 

encontramos diante de um paradoxo. Por um lado, esta dissertação tem a intenção 
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de realizar estudo que estabeleça uma relação crítica da realidade com a “verdade”. 

Por outro, para compreendermos o futebol como um fenômeno de massa e para não 

reduzi-lo às leituras pragmáticas e racionalistas, necessitamos nos abrir para 

abordagens subjetivas (logo inseguras e cheias de armadilhas), tais como uma 

“sociologia das afetividades” e a produção ficcional, como a crônica esportiva. Ou 

seja, se não podemos confundir ficção com realidade, não podemos aprisionar 

nosso objeto de estudo a uma formalidade que anule a sua indeterminação, pois é 

nesse “vôo cego” que se encontra grande parte do seu sentido. A literatura, ao não 

ter compromisso com a realidade – pois é obra da imaginação de seu autor –, é livre 

para nos dizer muito mais que o discurso convencional.  

Com o depoimento dos entrevistados foi possível compreender um pouco 

melhor o histórico de alguns dos clubes que foram importantes na disseminação 

desta modalidade. Passamos a contar como cada um foi se constituindo e 

fortalecendo esta prática.  

A partir dos dados obtidos nas entrevistas, iniciamos destacando o Esporte 

Clube Cruzeiro (ECC), fundado 1927 e existente até hoje. Recebeu em 1954 a 

doação de um terreno da Prefeitura Municipal de Pelotas, para que ali fosse 

edificado seu Ginásio.  

 

Figura 9 – Fotografia da pedra inaugural no terreno doado pela Prefeitura (1954). 

  

 As histórias sobre a organização, edificação e construção dos Clubes são 

marcadas por momentos que revelam a aproximação de membros da comunidade, 
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das famílias e pessoas apaixonadas pelo futebol. Como veremos na foto a seguir, 

até mesmo o fato de instalar a rede elétrica para dar finalmente o início às obras do 

Ginásio do ECC serviu para reunir e agregar as famílias tanto dos jogadores quanto 

dos idealistas desta prática.  

 

Figura 10 - Fotografia da instalação da rede elétrica para início da obra. 

 

Todas as fotos utilizadas abaixo são expressivas para confirmar as diferentes 

fases de construção deste espaço. Além disso, é importante ressaltar, a partir da 

fala de Pedro, a dificuldade em obter fotografias de forma espontânea, pois poucas 

pessoas tinham acesso a uma câmera fotográfica: “Pena, que naquela época, não 

tinha a facilidade que vocês têm.[...] Nós, para tirar uma fotografia, tinha que ir um 

profissional. Os caras aqui, trabalhavam para o Diário Popular. O João Carvalho[...]. 

Ele ia lá, com a máquina dele, e tirava fotografia”. 
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Figura 11 – Fotografia das fundações utilizadas na construção do ginásio. 

 

Ao longo das falas, os depoentes recorreram às fontes imagéticas para 

explicitar como os grupos se organizavam para buscar recursos, de forma que fosse 

possível construir o ginásio do ECC. Marcos, uma das peças que contribuíram na 

construção deste trabalho, explica que “Havia a participação das famílias, e os 

grupos se organizavam para que fossem arrecadad[as] doações para que a 

construção fosse possível”.  

 
Figura 12 – Fotografia da partida de vôlei envolvendo atletas e familiares. 

 

É possível identificar um fenômeno a partir da articulação da comunidade no 

processo de construção e organização dos clubes, gerando um sentimento de 

apropriação e de vínculo com a comunidade. Rigo (2004) ao realizar uma análise do 

futebol de bairro, trata da questão do pertencimento ao afirmar: 
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Numa análise do futebol de bairro, além de atuar agenciando 
pertencimento, identificam seus membros entre si e com o bairro, os clubes 
de futebol agem como catalisadores que concentram e reproduzem os 
afetos, os códigos e os conflitos que flutuam pelas ruas. Por sua capacidade 
de agregar e interagir com os moradores, eles se tornam agenciadores de 
sociabilidade, um lugar onde se forjam sentimentos e valores, um espaço 
utilizado para administrar as rivalidades, as diferenças e as tensões 
intrínsecas a todo bairro (p.4). 
 

 

Mais adiante, Marcos ainda destaca a mobilização para arrecadação de 

fundos através de outras formas, explica ele que "O pessoal organizava almoço e 

vendiam para construir o ginásio. Os abnegados do Cruzeiro[...] e tudo eu 

participei[...] a minha casa era aqui[...] na Álvaro Chaves. Eu caminhava 300 metros 

e estava dentro do Cruzeiro, então eu cresci dentro do Cruzeiro".  

 
Figura 13 – Fotografia da realização de almoço para arrecadação de verba. 

Há ainda muito detalhamento, com exemplificação de como foram construídas 

as maquetes e todo o processo de edificação do prédio.  
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Figura 14 - Fotografia do pai do ex-jogador Marcos vendendo títulos de sócio. 

 

 “Esse aqui era o pai vendendo títulos de sócio do Cruzeiro, que era a forma 

que eles tinham de juntar dinheiro para botar na construção”, diz Marcos. 

 

Figura 15 - Fotografia da estrutura da primeira quadra. 
 

A foto acima mostra a estrutura da primeira quadra coberta da cidade, que 

proporcionou à cidade de Pelotas sediar jogos estaduais de futebol de salão na 

década de 1960. Conforme veremos na imagem a seguir, Marcos comenta sobre a 

maquete do clube: “[...]esse[a] aqui era a maquete final de como é que deveria ficar 

o clube, mas que nunca ficou. [...]a maquete final seria isso aí. Na verdade, o pai 

quando saiu, só tinha o ginásio”. 
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Figura 16 – Fotografia do projeto de construção do Clube Cruzeiro. 
 
Novamente Rigo (2007) complementa acerca do fenômeno do pertencimento 

possível de ser observado no contexto da fundação do ginásio do ECC: 

 
“Poder-se-ia dizer que os clubes são pequenos fragmentos do bairro, já que 
se condicionam mutuamente. O futebol, as festas e os bailes fazem dos 
clubes um espaço compartilhado pelo bairro, principalmente nos finais de 
semanas, quando eles se tornam pontos de encontro. Ao redor do campo 
de futebol, escorado na copa ou nos bailes e festas, transitam tanto os 
freqüentadores assíduos como novatos, curiosos do próprio bairro, ou 
visitantes da redondeza. O clube se transforma em um lugar propício para 
encontros, um espaço que contribui para aproximar amigos, conhecidos e 
vizinhos quase anônimos. Proximidade fundamental para forjar um estado 
para melhor “conviver” entre toda a vizinhança.” (p.4). 

 

 

Figura 17 - Inauguração do Ginásio do Esporte Clube Cruzeiro. 
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Marcos fala com muito entusiasmo do pai ao referir-se a fotografia da 

inauguração do ginásio Esporte Clube Cruzeiro em seis de setembro de 1955 

durante o jogo contra o Pelotas. “[...]E esse aqui era o meu pai. Esse velho foi um 

dos grandes. Um dos caras que realmente tocou o futebol de salão para frente. Seu 

nome era:  José Pinto da Conceição,  Famoso Canhão”. 

 Na sua fala ainda são destacados outros personagens que marcaram esta 

etapa da organização do Clube Cruzeiro: “Esse aqui era o Petruci. Esse aqui era um 

radialista da rádio Cultura, era o treinador do Pelotas da fase áurea. Ele que foi o 

treinador do Pelotas, ele que montou do time do Pelotas”. 

 A Sociedade Libanesa também foi um clube de destaque na organização de 

toda a estrutura da modalidade, na fala dos entrevistados foi possível compreender 

como cada entidade se organizava e compreender as parcerias existentes entre os 

clubes.  Pedro, um dos fundadores/idealizadores da Libanesa discorre sobre a 

estrutura: 

 

No início a quadra era aberta. Foi construída pelo meu pai[...]. Tinha quadra 
onde é a piscina hoje. Mas, nós não chutava nada ali, os jogos eram no 
Cruzeiro. Era saibro. Saibro tão bom, melhor que os parquês de hoje. Era 
lisinho, a gente gostava de jogar. Porque ele tinha um troço assim, lá pelas 
cinco e meia, ele tinha que dar uma aguinha. Aquilo ficava que era um 
parquê tchê.. Era muito bom jogar ali. 

 

Figura 18 – Fotografia de Pedro e Rafael (pontas) na quadra da libanesa. 
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Nas próximas falas poderemos evidenciar claramente, que para que a 

construção dos clubes, jogos e campeonatos acontecessem era necessária a ajuda 

de pessoas ligadas ao futebol de salão, buscando sempre auxílios com recursos, 

fossem finaceiros como também através de influências, parcerias e de vendas de 

alimentos. As palavras de Pedro usadas para descrever estes contextos e 

acontecimentos são cheias de entusiasmo e com muito improviso na forma de 

organizar e definir os times: 

 

[...]a Associação Atlética Libanesa, foi a que eu idealizei. E aí nós fazíamos 
aquelas reuniões de tipo brincadeira, gurias, sabe? Cada um preparava 
alguma coisa, iam para lá, vendiam as fatias de bolo, vendiam os 
sanduíches para fazer dinheiro para a sociedade. Nós chegamos a ter 360 
sócios na Libanesa[...] Sabe onde que era a sede? Em cima do Palace 
Hotel, aqui na Sete de Setembro. Nós alugamos duas peças ali, abrimos 
uma porta na parede, ficou uma sala da diretoria e uma sala de jogos[...] 
Então nós tínhamos peteleco, pingue-pongue, e os caras... nós íamos para 
lá [...] E aí jogávamos aquele futebol de campo que tu viu, aquela coisa ali. 
Chamávamos dois ônibus para Jaguarão, dois ônibus para Pedro Osório, 
dois ônibus para São Lourenço. Então vamos fazer excursão? Vamos. Cada 
um pagava a sua passagem, íamos para lá, jogávamos lá e tal. Fazíamos 
essas coisas. Aí era futebol de campo e salão. 

 

Pedro ainda destaca que a Sociedade Libanesa era um clube que congregava 

muitos jovens na época. Criando um importante espaço de socialização e 

convivência. "O pessoal que jogava futebol de salão em outros clubes vinham para a 

Libanesa participar das reuniões. [...] A Libanesa congregava, quando jogava o 

futebol de campo, congregava os outros, [...] que jogavam nos outros clubes, que 

eram sócios”. Complementa sua fala na sequência: “Nós vamos jogar lá dia tal. Ah, 

eu vou, então. Leva todo o time, então, o resto nós temos. Aí chegava lá, quem 

eram os melhores? Então vão jogar no primeiro time, vão jogar no segundo time”. 
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Figura 19 – Fotografia da Equipe futebol de campo da Libanesa em 1958. 

 

 Esse deponte por ser muito ligado a Libanesa, ainda ressaltou que os 

desafios eram grandes, mas havia sempre uma forma “descolada” de resover as 

situações que não eram favoráveis, nem financeiramente falando como estrurura 

para que se formassem grandes times.  

 A seguir, é possível compreender a relação entre os times de salão e o 

futebol de campo em Pelotas: 

 

[...] Em Rio Grande existia o time dos cobras, dos presidiários, e [eles] 
vinham jogar aqui, principalmente com a Libanesa. Por quê? Nós 
vendíamos os ingressos antes e pagávamos o ônibus para eles, o micro-
ônibus. E eles vinham, os profissionais de futebol jogar aqui, mas até que 
nos davam uma enrolada dentro do salão, não é? Por quê? Os caras eram 
habilidosos para jogar, primeiro, e segundo, eles tinham um preparo que 
nós não tínhamos. [...] vinham jogar aqui. Principalmente contra a Libanesa, 
[...] a gente gostava de jogar com eles, porque era uma apresentação fina 
(Pedro). 

 Na transição entre o final da década de 1950 e o início da década de 1960 

ocorreu a “parada” da Libanesa. A partir do seu encerramento é possível perceber a 

propulsão que outro clube da cidade, o Brasil, acabou recebendo. Pedro finaliza: 

 

[...]E, a Libanesa, também, encerrou, por quê? O que é que acontecia? A 
rivalidade ficou tão grande entre Libanesa e Pelotas, que os velhos 
patrícios, que eram Pelotas, começaram a querer se demitir da Libanesa. 
Aí, o doutor Soares e Hércules Leite, sabe? Vamos jogar, nós brincamos aí. 
Vamos, buscar o campeonato para a sociedade. Libanesa, Caixeiral, 
Brilhante. 
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A partir do momento em que a Libanesa se dissolve como time em 

1960/1961, houve uma maior aproximação com o Grêmio Esportivo Brasil. Pedro, 

peça fundamental na Libanesa, passa a ser o treinador deste time. 

Enquanto isso, em 1961, após derrota do Brasil para o Pelotas pelo 

campeonato citadino, os diretores decidiram liberar os jogadores para iniciar uma 

busca por novas contratações, trazendo atletas de “fora”. Observamos este trecho 

da história a partir da fala de Pedro: 

 

O Brasil levou cinco a dois do Pelotas, em uma partida. E, terminava o 
campeonato. E, nós já estávamos preparando, com as fichas nas mãos dos 
jogadores. Nós fomos no vestiário, mas não queriam mais aqueles caras. 
Nós chegamos lá, e: Gurizada, eu acho que o Brasil vai fechar o futebol de 
salão. Vocês, podem procurar clube. Porque, nós estamos com muitas 
despesas. Vocês não ganham nada. Mas, nós não temos dinheiro para 
apartamento e ginásios para treinar. Nós, não temos ginásio, e tá-tá-tá. Nós 
não vamos acho que dissolver o departamento do futebol de salão. Cada 
um, pega a sua ficha, e vai para onde quiser. Não jogavam nada, uma 
bomba. Aí, foram buscar o Gabriel, Carlota. 
 
 

 Gabriel e Carlota foram dois grandes jogadores no time do Brasil, mais 

adiante destacaremos melhor o contexto da vinda destes dois atletas e um pouco 

sobre sua relação de amizade e parceria, dentro e fora das quatro linhas. 

Complementa Pedro destacando “Aí, o Brasil... Ficaram sem time, não é? [...]. Aí, 

nós fomos buscar um jogador daqui, um jogador dali. Aí, veio um cara de Bagé, que 

era astro lá... Jeferson. [...]Fui o primeiro treinador, do primeiro bom time do Brasil, 

mas amador, fui eu que treinei”. Essa questão destacada por Pedro remete a 

flexibilidade da época, em que jogadores migravam entre clubes de forma intensa e 

sem maiores dificuldades. Complementa ele: 

 
[...] mas, eu tinha um timinho... de graça, mas... bem certinho. O treinador, o 
Bento e o Cassiano jogavam comigo, [...] foi para treinador. E... Peguei, 
alguns caras da Libanesa, Ivo Matos, Pastel, o goleiro. Porque, os que 
foram, ganharam [remuneração], foram para o Pelotas. E nós não 
queríamos pagar mesmo. Era, estudante de odontologia, eh, esse, era o 
time do Brasil. E, tinha os moleques. Era, o Pinduca [...]. 

  

A década de 1960 também foi marcada por grande movimentação de clubes 

da cidade em disputas de campeonatos citadinos e estaduais de futebol de salão. 

Pedro relata que alguns atletas recebiam ofertas de empregos, pagamentos das 

mais diferentes formas. “Esse aqui ganhou uma moto. Rafael foi para o Paulista, e 

ganhou uma moto. Usada, mas ganhou”. 
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Outro caso, o jogador recebeu auxílios de dirigentes para reforma na sua 

casa para jogar determinado campeonato. 

 

É, o Cruzeiro, recebeu os irmãos... Como é que era o nome dos irmãos? O 
cara vinha de Uruguaiana, só para jogar aqui. Nas sextas-feiras, e ia 
embora sábado. Vinha, dois jogadores do Cruzeiro, de Uruguaiana, dois 
irmãos, para jogar o futebol de salão. Um cara que veio para cá, para 
trabalhar, e para estudar, foi um bom jogador de futebol de salão, acabou 
não jogando em lugar nenhum. Doutor Hugo Barzoni e irmão, você 
conhece? (Pedro). 
 
 

Tais fatos demonstram o que Pedro chamou de “Amadorismo / 

Profissionalismo marrom”. Segundo Caldas (1990) havia instituições paulistas e 

cariocas, por exemplo, que defendiam o amadorismo da modalidade. Nesse sentido, 

o futebol seria um esporte mais acessível aos jovens da classe mais abastada, pelo 

menos em clubes mais “desenvolvidos”. Porém, tanto em São Paulo quanto no Rio 

de Janeiro, pessoas trabalhavam abertamente para a implantação do 

profissionalismo, defendendo sua bandeira, em substituição do profissionalismo 

“marrom”. No qual atletas das classes populares eram pagos ilegalmente para 

compor as equipes dos clubes. A citação a seguir faz alusão ao que foi explicitado 

anteriormente:  

 

“Vou para a Itália. Cansei de ser amador no futebol onde essa condição há 
muito deixou de existir, maculada pelo regime hipócrita da gorjeta que os 
clubes dão aos seus jogadores, reservando-se para si o grosso das rendas. 
Os clubes enriqueceram e eu não tenho nada. Vou para o país onde sabem 
remunerar a capacidade do jogador” (CORREA, 1937, p. 127). 
 
 

Embora o profissionalismo marrom tenha sido motivo de disputas e 

perseguições em outros pontos do País, não constatamos tais intenções da questão 

do lucro a qualquer custo nos relatos dos depoentes desta pesquisa. Observamos 

com maior ênfase o jogar pelo prazer de jogar como um meio, uma forma de 

socialização. 

Pedro segue destacando a participação do Brasil no campeonato estadual de 

1962 e a questão de também ter que trabalhar com seu pai: 

 

[Ficamos em] Terceiro. Aí, eu fui para valer. Aí, como era. Além de trabalhar 
na empresa do meu pai, eu tinha representações. E, eu viajava. Porque, o 
meu pai tinha um atacado de tecidos grande. E, nós tínhamos uma fábrica 
de prego. E, casou o meu irmão mais velho, e, eu fui para o lugar dele. E aí, 
comecei a viajar. Sendo viajante, eu não podia ser treinador. (Pedro) 
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Pedro finaliza os comentários sobre o time do Brasil em 1962, após deixar o 

cargo de treinador e se tornar colaborador, evidenciando a qualidade da equipe: 

“Esse time era inigualável[...] Carlota, Rafael e Cassiano, Ferreirinha e Gabriel. Esse 

seria, não é? Isso era um time imbatível, na época. Esse era o cabeça do time 

(ferreirinha). Rafael e Cassiano batiam forte, da intermediária para a frente”. 

  

 
Figura 20 – Fotografia dos atletas do Brasil na final do estadual em Caxias do Sul em 1962. 

 
Fotografia tirado no ano em que Gabriel foi "contratado" para defender o clube Pelotense. 

 
Após o Brasil ser campeão em Uruguaiana, houve um pequeno desmanche e 

atletas acabaram migrando para outros clubes: 

 

Chegamos aí, de volta, foi aquele do abraço, aquela explosão de alegria. Os 
caras prepararam um churrasco para a turma, e tal. E, o Cláudio André e o 
doutor Alan, me chamaram em um canto. Podemos contar com o time esse 
ano, agora? Pode contar comigo. Mas, olha, estou viajando. Mas, conte 
comigo. Pode contar. –“Tu vai ser o treinador, o ano que vem.” “-O que é 
que é?”. “-Não, o Bento vai para a rua”. “-O que é isso? Vocês estão loucos. 
O Bento é campeão estadual”. “O Bento vai para a rua”. Bateu na mesa: “O 
Bento está na rua, amanhã”. “Mas, vem cá, tchê, espera aí”. “Não, tu vai 
pegar”. Outro dia, o Diário Popular: “Bento Castelani, campeão, e não é 
mais treinador. Pedro assume”. “Vamos recomeçar, daqui 30 dias”. “-Olha, 
vocês me botaram em uma situação difícil, tchê (Pedro). 

 

 

Nessa circunstância de transição de treinadores, diversos atletas acabaram 

se retirando do clube, um deles destaca o não cumprimento de promessas, fato 

retratado na voz de Pedro “- ó a minha carteira, tu é meu amigo, mas eu não quero 
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mais, porque, prometeram isso, isso, isso, e não me deram nada”. Aí, veio o 

Cassiano: “- Não... está aqui, eu não quero mais.[...] Os caras fugiram”.  

Pedro destaca os acontecimentos seguintes a estes fatos: 

 
Modificamos todo o time. Doutor Nascimento, Toni pegou e disse assim: “-
Vou te trazer dois do Fiação, dois do Agremiação, um do Paulista. O que é 
que eu vou dar para eles, não te interessa”. Chegou um momento, aí o 
Cláudio André, disse: “-Trocar por outro, não dá mais”. “-Então, tu faz o 
seguinte, fica de diretor, e eu fico de treinador”. Um burro com sorte, um 
burro sem sorte, ficou. 

 

Assim se encerrou a passagem de Pedro pelo Brasil como colaborador, 

deixando um legado importante durante sua passagem pelo clube. 

 Segundo Helal (2003), no Brasil, as narrativas das trajetórias de vida dos 

ídolos enfatizam sobremaneira a genialidade e o improviso como características 

marcantes e fundamentais para se alcançar o sucesso. Isto se torna ainda mais 

evidente nos universos das artes e dos esportes. Nesta pesquisa, isto aconteceu da 

mesma forma, as entrevistas foram permeadas pela exaltação de momentos de 

improviso, e admiração pelos feitos de uma época de “glórias” do futebol praticado 

pelo grupo. 

 

3.4  Os personagens desta história 
 

A partir deste ponto passamos a identificar os momentos importantes 

narrados pelos entrevistados na medida em que esta década foi decisiva tanto para 

o Futebol de Salão como pelas mudanças causadas na vida de cada um deles. Não 

estão necessariamente elencados aqui, os fatos em ordem cronológica, mas, sim as 

narrativas referentes aos atores desta pesquisa de uma forma que possibilite 

compreender o contexto. 

 Marcos, natural de Pelotas, teve atuação por 10 anos no Esporte clube 

Cruzeiro. Durante a descrição da origem e estrutura do Clube Cruzeiro já foi possível 

compreender sua relação com o clube, no qual seu pai era presidente, e um pouco 

de sua história. Marcos complementa um fato importante de sua história destacando 

sua passagem pela Inglaterra durante quatro anos e a relação com o futebol de 

salão. “Cheguei da Inglaterra em 1978. Eu morei quatro anos [lá] e fui jogar. Não 

tinha futebol de salão lá, que era o que eu jogava, fui jogar futebol de campo uma 
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vez e os doidos, eles alongavam antes dos jogos. Quando acabou eu estava 

vomitando”. 

O segundo entrevistado, Rafael, fala de sua própria história de vida fazendo 

um contraponto com as diferentes passagens por clubes dos quais fez parte. Ele 

destaca que nasceu em 1939, e hoje tem 77 anos, conta que começou no Futebol 

em 1958 estudando no Colégio Gonzaga iniciando sua carreira jogando o 

campeonato estudantil. “Então, eu fazia o ginasial no Gonzaga e jogava do time da 

aula, aí os padres eram irmãos Lassalistas na época, fizeram o time do ginásio. E eu 

tive a oportunidade de jogar pelo time do ginásio. Nós fomos campeões estudantis 

em 1958”. Complementa colocando: “eu jogava salão no Farroupilha e futebol no 

Juniores do Pelotas”. 

É interessante notar que os depoimentos são ricos em detalhes, 

principalmente para lembrar a composição dos times. Com muita propriedade e 

rapidez, os entrevistados apresentam toda a escalação dos times que jogavam cada 

um dos episódios relembrados por eles. Na fala de Rafael “Joguei um ano no 

Pelotas, em 1964. Rosinha, Zé Alan, Covinha, o Fonsequinha que é o dono do 

Expresso Embaixador. E aqui foi o que eu te falei, eu sou o atleta que tem mais 

títulos estaduais, porque eu tenho 62 aqui pelo paulista”. 

 
Figura 21 – Fotografia de Rafael, Gabriel e Ferreirinha defendendo o Brasil. 

 A partir desta fotografia, destacamos a história de Gabriel. Foi um jogador 

fundamental nesta década, a partir de sua história e de sua entrevista foi possível 

criar uma trama entre todos os acontecimentos e as histórias contadas por todos os 

depoentes.  
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 As suas falas são densas e ao mesmo tempo de fácil entendimento, fazendo 

que cada detalhe possa ser conhecido de uma maneira cativante e emocionante.  

 

Figura 22 – Fotografia do time do Grêmio Esportivo Brasil na década de 1960. 

 
Gabriel, primeiro da esquerda para direita agachado: referência no fortalecimento do futebol de salão 

Gabriel explica que em 1962, defendeu a equipe do Torino de Caxias do Sul, 

sua cidade natal, no campeonato estadual de futebol de salão que teve sua fase 

final disputada em Pelotas, no qual o Paulista Futebol Clube, tradicional clube da 

cidade, consagrou-se campeão. Gabriel foi escolhido jogador destaque da 

competição e chamou a atenção dos dirigentes do Grêmio Esportivo Brasil. No ano 

seguinte, Cláudio Andréa, diretor do clube, hoje seu grande amigo, lhe convidou 

para defender as cores do rubro negro pelotense. Aí começa a trajetória de Gabriel 

no Brasil e em Pelotas. “Bom, aqui começou a minha a minha história com o com o 

Brasil, né? Na na época eu vim, fui escolhido na época como o melhor do 

campeonato aqui pelo Torino, que foi uma semana, não é?”. 

Após campeonato em que o Paulista ganha e Torino fica em terceiro: 

 

Aí um mês depois o Cláudio Andréa, que era departamento amador do 
Brasil, resolveu me ligar e eu resolvi fazer uma aventura. Bom, aí nós 
chegamos aqui, no Brasil, na época jogava o Pedro, jogava o Ari Valente, 
jogava o Pastel. Aí eles contrataram [...] a mim, que vim de lá. Na realidade, 
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eu acho que, na época diziam que eu fui o primeiro atleta de futebol de 
salão que tinha sido contratado” (Gabriel). 
 
 

Neste trecho, Gabriel faz referência ao profissionalismo marrom, conforme 

destacado anteriormente. Ressalta ele que foi o primeiro atleta a ser contratado pelo 

Brasil. E complementa:  

 
 

[...]E lógico, eu não conhecia ninguém aqui, vim [com] eles me pagando. Me 
lembro na época o Caçapava, que era de futebol de campo, ganhava, se eu 
não me engano, dezoito mil. E o Brasil me ofereceu vinte e um, na época. E 
eu digo: “- ó, eu vou para lá para ver como é que é”. Foi uma experiência 
assim pra sair de casa pra ver como é que era viver em cima do esporte, 
né?”. Eu [fui] vice-presidente de futebol do Brasil e numa entrevista não sei 
quem foi que puxou. “- Ah, no tempo do futebol de salão” e digo “- ó, tchê, 
eu não gostaria, mas vou ter que dizer. Eu contra o Pelotas sou um 
vencedor, porque joguei dezesseis Bra-Peis e não perdi nenhum nesse 
período todo, tchê. E os caras me pegavam “po”. 

 

Ele conta que sua vida foi desenhada pelo futebol: “Vim para cá por noventa 

dias, cento e vinte dias, que era a duração do campeonato e estou aqui há cinquenta 

e três anos”. Vim com vinte anos, tô com setenta e dois. [...]vim disputar um estadual 

em mil novecentos e sessenta e dois”. 

 Na sequência, Gabriel tece comentários importantes sobre a rotina dos 

jogadores e a relação com as questões profissionais, visto que não muitos atletas 

recebiam para jogar:  

 
A gente era comprometido quase que todos os dias da semana, menos 
sábado e domingo. E aí não tinha jogo, mas mesmo assim tinha algum 
treino ou alguma coisa. Se jogava na terça e na sexta, né. Veja só, eu 
trabalhava no Pena Corretores, que era uma empresa de seguros. Eu 
trabalhava de manhã nessa empresa, de tarde na Caixa Econômica, que só 
abria de tarde os bancos e de noite eu jogava e estudava no Gonzaga. E a 
maioria estudava também, então o que aconteceu. Que horas era o treino? 
Onze horas da noite, meu. 

 

Alguns entrevistados ajudaram a compor a história do “Gabriel”, contam sua 

trajetória como jogador com ênfase nas suas habilidades, conquistas e sobretudo 

com emoção, já que este atleta, para eles representava e ainda representa a marca 

de uma época de glória e ao mesmo tempo de amizades e reconhecimento pelo 

futebol. 

Através da memória e da oralidade, os antigos companheiros de clube e os 

moradores do bairro se encarregam de passar para às novas gerações os nomes, 

as qualidades futebolísticas, os “macetes” e um pouco da trajetória desses 
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jogadores que ganharam certa fama. A alegria e o orgulho com que a maioria dos 

moradores narra e guarda na memória as histórias desses jogadores mostram 

alguns laços de pertencimento instituído entre futebol e bairro (CORREIA, 2014). 

Gabriel destaca um importante fato vivido, que foi o contexto da vinda de 

Carlota, goleiro do time do Brasil por alguns anos durante a década de 1960, e sua 

relação com ele dentro das quadras: 

 

A gente fazia gol lá e eles levavam atrás, fazia gol e eles lá levavam atrás e 
na frente jogávamos eu e o Covinha. O Covinha jogava muita bola também. 
E atrás tinha o Rafael e Ivo Matos e depois tinha mais o Paquito, tinha uma 
série de jogadores, que eu até tenho foto da época. E aí nessa vinda de lá 
pra cá eu falei para o pessoal: “- Po, cara, com um goleiro assim vai ser 
difícil a gente segurar o negócio aí”. “- Pois é, mas não tem aqui, tão todos”. 
E eu digo: “- Olha, tem um goleiro que jogava comigo lá, que vocês 
assistiram aqui, que ele me disse: „- Pô, se precisar de um goleiro eu tô aí‟”. 
Que era o Carlota.[...] Foi um grande goleiro. Pra mim foi, até hoje não vi 
igual. [...] E nos criamos desde pequenos jogando, tchê, então a gente tinha 
algumas determinadas jogadas que a tabela era eu e ele, eu ameaçava que 
corria para um lado e o zagueiro ia atrás de mim, mas eu sabia que ele ia 
lançar aqui, então eu fazia aquele recuo. E sempre que tu pegava a bola lá 
na frente, de mano a mano com o cara, o cara vinha desesperado. 
 

 
O mesmo depoente segue comentando sobre a sua forma de jogar e sua 

relação com o time do Brasil ao afirmar que “eu tinha uma certa habilidade que eu 

fazia umas ameaçadas e o cara se passava e aí começou a dar certo. E nós 

tínhamos um time muito forte, [...]Nós éramos doze ou treze atletas. Aí nós 

ganhamos o campeonato da cidade. Fomos para Uruguaiana, lá ganhamos também” 

. 

Pedro é quem também discorre sobre a vinda de Gabriel e Carlota de Porto 

Alegre para o Brasil: 

A primeira coisa, matricular no Gonzaga de graça, para jogar. Campeonato 
estudantil, e no Agostinho. Chegou o Carlota e o Gabriel, assim. Para jogar 
no Brasil [...]. “-Dá para mandar, diz? -Traz eles para cá, para estudar aqui.” 
Bom, Carlota, afilhado direto do Triches, governador do Estado, do lado 
pobre da família. Tio do doutor Alan. “-Olha, vai abrir uma vaga, vaga de 
estafeta, aqui [referindo-se à uma vaga na caixa econômica federal].” 
Chegamos lá: “-o que vocês querem?” -Tem uma vaga lá, nós queremos 
botar um cara lá que vem jogar no Brasil, futebol de salão, guri 
maravilhoso.” “-Como é o nome dele?” [...]. “- Quando vocês chegarem lá, 
ele já está empregado.” Telefonou para cá: “-vai aparecer um guri com o 
nome assim, assim, assim.” O Gabriel trabalhava na Caixa de tarde e de 
manhã no escritório de um diretor do Brasil, o Joaquim Freitas. 
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Gabriel foi um jogador de grande relevância no Brasil, sendo assim, teve uma 

foto sua colocada na galeria do clube. “Olha aqui, isso aqui[...]. Homenagem aos 

campeões. O Gabriel na galeria de honra. Olha aqui, sessenta e nove”. 

 

 
Figura 23 – Fotografia de Gabriel que consta na galeria do Brasil 

 

Gabriel narra mais um acontecimento que marcou sua história na sua 

trajetória pelo Brasil e que acabou tendo um final feliz fora das quatro linhas: 

 

Outra coisa também que me caracterizou, que os caras me apelidavam do 
“Bailarino do Parquê”. Porque eu chegava na frente do goleiro, o goleiro 
saia, eu ameaçava, fazia que ia chutar e segurava a bola. O goleiro se 
atirava, fazia que ia chutar no outro lado, o cara pulava pra o outro lado e aí 
tocava. Era uma palhaçada, rapaz! Muitos jogadores se incomodavam com 
isso. Em sessenta e três eu tive um episódio marcante na minha vida. 
Matias Flech, diretor do Brasil, da Polícia Federal, ele era goleiro e nós 
fomos convocados para a seleção gaúcha juntos. E nós, num treino aqui, o 
primeiro treino que teve, eu peguei uma bola no meio da quadra que o 
goleiro me lançou, eu dominei e driblei o cara e fui em direção. Escapei 
sozinho. E cheguei na frente e segurei aqui e ele se atirou! Se atirou, rapaz. 
Aí quando ele se atirou, porque o goleiro se atira, mas se recuperou ligeiro e 
eu fiz assim, rapaz. E ele se mandou pro outro lado e BAH. Aí eu levantei e 
meti o gol, tchê. Ah, todo mundo aplaudiu, foi tudo numa boa, tchê. Uma 
jogada normal que eu fazia seguido. Bom, no outro dia, ele era um animal 
de grande e eu era magrinho, rapaz. Eu pesava sessenta e quarto quilos, 
[...] estávamos concentrados lá na colônia de férias do Mazza, Aí eu sai me 
levantei, fui pro banheiro, tomar banho e ele tava fazendo a barba e quando 
entrei bati na traseira dele e digo: “- E aí, Matias, tudo bem”? e ele me olhou 
e disse assim: “- Não, não tá bem. Só quero te prevenir, se tu fizer isso de 
novo vou te quebrar a cara”. E eu achei que ele tivesse brincando e digo: “- 
Na, que nada, rapaz”. “Eu tô te prevenindo”. Aí eu vi que era séria a coisa. 
Bah, o cara ficou muito brabo. Aí peguei e fui lá, armei minha bolsinha, botei 
minha roupa dentro e fui me despedir do treinador. “- Mas ué o que é que 
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houve?” e eu contei para ele. “- Não, senhor. Tu não vai embora, cara” e aí 
me fez ficar. Aí passou dois, três treinos que nós fizemos e ele sentiu que 
aquilo não era maldade, que era o meu jeito de jogar. Aí ele veio me pedir 
desculpas. “- Po, esquece”. Tudo bem. 

 

O grande diferencial nas narrativas brasileiras dos arquétipos universais 

centra-se justamente na ênfase da conquista através da genialidade, malandragem 

e irreverência dos mitos (MATTA, 2000). Nesse contexto, podemos destacar Gabriel 

como um grande ícone da época, deixando sua marca e um grande legado no 

futebol de salão em Pelotas. Dessa forma, encerra a narrativa de sua história 

destacando questões ligadas às mudanças que ocorreram no futebol de salão desde 

a época em que ele jogava: 

 

Tchê, o futebol de salão tá numa profissão, esses caras aí vão embora pro 
exterior e vão ganhar o dinheirinho deles. E devem ganhar bem mesmo. 
[...]Esses caras que jogam aí na Seleção Brasileira. E salário alto maior que 
de muito jogador de futebol de campo de muitos times aí, cara. O Pelotas 
hoje setenta mil paga a folha deles, tchê. O Falcão deve tá ganhando isso 
aí. Não vai pensar que não ganha. Porque ele é uma estrela, porra, bota 
propaganda, aonde ele vai, vai propaganda junto. 
 
 

 Gabriel faz uma analogia da realidade do esporte da sua época com os dias 

atuais. Referência do fortalecimento do esporte no sul do Brasil, o depoente fala com 

orgulho do crescimento e valorização que a modalidade obteve ao longo dos anos, 

no Brasil e no mundo citando alguns nomes de atletas bem sucedidos no esporte. 

 
 
3.5  O Futebol de salão para além das quatro linhas  
 
 
 Neste espaço pretendemos resgatar os episódios que marcaram a trajetória 

do futebol de salão pelotense na década de 1960, e para tal procuramos explicitar 

através de falas e imagens os fatos relevantes contados pelos atores desta 

pesquisa. São histórias sobre a rivalidade existente entre os times que participavam 

das jornadas esportivas, histórias sobre torcidas, as amizades que até hoje 

permanecem para além das quatro linhas e curiosidades que valorizam esta 

importante época do futebol de salão pelotense. Os aspectos que permeiam a 

rivalidade também foram observados neste estudo, junto de suas relações com as 

amizades e a dimensão afetiva atrelada à este cenário. Segundo Rigo: 
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“O futebol é, por excelência, um desses lugares em que a afetividade da 
política se manifesta para além da racionalidade pragmática. Fortemente 
contido de paixão – individual e coletiva – o futebol não se prende 
exclusivamente às determinações de classes, na medida em que, tomadas 
de forma clássica, elas são excessivamente redutoras. Nesse sentido, a 
dimensão afetiva da vida esportiva é também marcada pela paixão e pelo 
ressentimento (2004, p. 106). 

 

Pedro é quem inicia este capítulo com um desentendimento gerado pela 

rivalidade Brasil x Pelotas durante um jogo. Ele desentendeu-se com um conhecido 

que não queria entregar a bola que acabara de sair de quadra após um lance: 

 

Tibério ficou meu amigo e era Pelotas. Nem conhecia ele, mas eu sabia que 
ele era. Então, um dia a bola caiu na lateral e o Pelotas estava ganhando. E 
caiu na mão do Tibério, eu tinha um cigarro no canto da boca. E eu fui 
buscar a bola[...] a gente fez assim [gesto com o rosto]. E ele não tirou a 
bola. Aí ele fez assim [gesto obsceno com as mãos], vai atirar, aí me atirou 
na cara a bola. Os caras “- ahhh, filha da ****”, ele para mim. Eu para ele. 

 
 

Tibério após iniciar os trabalhos com o pai de Pedro acaba dando um passo 

importante para que aquele fato ocorrido se dissolvesse e acabasse se tornando 

uma importante amizade. “Demorou um ano e meio, o cara estava trabalhando com 

meu pai vendendo tecido. Ele era do Xavier, o irmão, o Xavier, “- O senhor, logo, 

trabalhando?”. E ele ria, ficou meu amigo”. 

Ainda segundo Pedro, a rivalidade entre os dois clubes era tão forte, que 

alguns jogadores da Libanesa ao serem liberados, migraram para representar o 

Grêmio Esportivo Brasil, iniciando a formação de umas das equipes mais fortes de 

futebol de salão da década de 1960. 
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Figura 24 - Imagem do jogo entre Libanesa x Pelotas, 1961. 

 

Pedro também relembra uma partida em que era treinador de um clube 

amador de Pelotas. Relata sobre o final da partida contra o Pelotas: 

 
Eu me lembro uma partida um dia, eu treinando o Baipendi, esse Zé Alan 
fez um gol, gente, antes de morrer eu falei no caso para ele: “- não me 
lembro mais.” “- Não te lembra que tu fez, tchê?” “- Eu não me lembro. Te 
juro que não lembro desse lance.” Faltavam 16 segundos, o Baipendi 
[estava em] último lugar, eu fui para o Baipendi para tirar ponto do Pelotas, 
o Pelotas estava na liderança. Preparei o Baipendi, rapaz, durante 15 dias 
para o jogo. Começou tudo como eu queria, 1 x 0 no gramado, mandando 
no jogo, não tinha jogador aquela **** o meu time, só tinha um jogador bom, 
ele foi gerente do Banco do Brasil, hoje é aposentado, Paulinho Margan. E 1 
x 1, meu velho, 1 x 1. E eu fui na mesa, o cara pediu tempo, bater uma 
lateral em favor do Pelotas. Eu fui na mesa e perguntei: “- qual é o tempo?” 
“- Faltam 16 segundos.” Naqueles 16 segundos, deixo o Luiz Rosa livre lá, 
mais ou menos livre, tu vigia ele daqui, tu encosta na frente do Zé Alan e tu 
nas costas do Zé Alan. Disse para o meu zagueiro: “bafo na nuca dele, deita 
nas costas, certo? “- Certo.” “- E tu, Paulinho, na frente dele.” “O Sidnei vai 
bater a lateral”. 

 

Jogador do Baipendi acabou fazendo o gol de calcanhar nos segundos finais, 

gerando uma explosão da pequena equipe que acabara de realizar o grande ato: 

 
Era um corrimão como isso aqui, tchê, eu meti a cabeça para baixo, os 
caras ficaram assim, batendo na minha cabeça assim: “Golo, golo” Aí veio o 
cara me entrevistar: “- bateram na tua cabeça, assim? Fizeram muito 
barulho, festejando a vitória?” Eu digo: “- eu não sabia que eu era tão 
grande assim, pequeninho esse Baipendi me fazem um gol desses, nunca 
mais na vida vão fazer.” O Zé Alan era um maestro, tchê. 
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Ao discutir algumas questões sobre o futebol nos deparamos com a análise 

feita por Rigo (2004), ao afirmar que o futebol termina por expressar os sentimentos 

mais significativos da organização humana, que é aquele relacionado à identidade e 

ao pertencimento. Independente de estar relacionado ao clube ou ao selecionado 

nacional, manifesta-se um grande sentimento de afetividade e de pertencimento que 

significa não somente à instituição futebolística, mas ao lugar a que ela se encontra 

vinculada. 

Pode-e afirmar através dos depoimentos que as histórias são contadas a 

partir de uma riqueza de elementos em comum entre estas, ao mesmo tempo em 

que se percebe, que quando o assunto é rivalidade entram outros elementos na 

história.  As rivalidades entre os times nos remete a pensar que havia todo um 

fascínio por isto, a exaltação dos times do coração é percebida nas falas, como 

podemos perceber quando Pedro afirma que a rivalidade sempre foi com o 

“Cruzeiro, sempre foi. Cruzeiro, Agremiação e o Paulista sempre beliscavam. 

Sempre beliscava. Depois que o Brasil fez o timaço, que eles diziam, “é profissional”. 

Gabriel faz um contraponto ao afirmar “Era, Pelotas e Brasil sempre foi a 

rivalidade maior.” Na sequência, ele segue comentando sobre a rivalidade e 

destacando a quantidade de títulos do Brasil e outros clubes que existiam na cidade 

naquela época. “Paulista era uma rivalidade semelhante, que na realidade todos 

eram nossos rivais, porque nós, tu vê numa década dessas aí a gente ganhar seis 

campeonatos da cidade, já viu. Mas tinha assim, é, times fortes, parelhos”. 

 
 

Era o Pelotas, o Paulista, o Estrela era um time forte, mas nunca chegava, 
mas tinha bons jogadores. Sabe[...] alguns deles depois vieram jogar 
conosco, o Nando, foi um goleiro que também não lembro o nome dele, que 
veio jogar conosco. Cruzeiro, que era um time intermediário pra cima. Era 
um time da metade pra cima. Tinha Nauli, que era forte. Tinha Figueiras, 
que era forte. Figueiras era uma empresa que tinha aí que botava os 
jogadores, Fiacão e Tecidos que era uns cara assim que te diria lá debaixo 
da Balsa lá, que os caras que trabalhavam por ali davam muita pancada. 
Era muita pancada. Deus me livre. Se eu for te contar, vou passar um ano 
aqui te falando. Assim,jogadas que entrava em quadra e já vinham me 
dando, em mim, principalmente. Não, vinham, vinham. Saia a bola e tava lá 
pela defesa e eles tavam me chutando os tornozelos. E era engraçado, 
porque era uma rivalidade boba, porque na hora do futebol de campo eles 
tudo torcendo pro Brasil. Só os caras do Pelotas que não, né, mas a maioria 
aqui torcia pro Brasil. Era engraçado que eu me encontrava com eles nos 
jogos de futebol e eles com a camisa do Brasil. Mas no salão. Agremiação 
era forte. Era um time FORTE mesmo. Mas a única coisa que eu tenho 
orgulho disso tudo, de ser campeão dessa etapa, mas nunca ter perdido 
para o Pelotas. 
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Observamos neste momento a complexidade das relações existentes dentro 

do domínio do futebol, independente de sua forma de prática, seja na quadra ou no 

campo, denotando a necessidade da busca pela compreensão da dimensão social 

deste último. Ribeiro (2004) sugere para solução deste problema uma descrição 

etnográfica rigorosa, enunciando o máximo de detalhes desta dinâmica. Através do 

descortinamento das suas regras e da sua experiência cotidiana, como prática social 

singular do campo esportivo, poderemos contextualizá-lo e percebê-lo na complexa 

teia da estrutura social. 

 

3.5.1  História da moeda na “voz” de Gabriel e Pedro 
 

A história da moeda foi um fato interessantíssimo que ficou marcado na 

memória do Futebol de salão pelotense, sendo tal acontecimento retratado no DVD 

de 100 anos do Grêmio Esportivo Brasil. Tal fato ocorreu na partida entre Brasil x 

Ipiranga pelas semifinais do campeonato gaúcho de futebol de salão de 1967. 

Gabriel e Pedro intercalam suas falas para explanar com maestria este fato: 

 

A história foi assim: nós fomos jogar em Rio Grande e lá nos roubaram o 
jogo, assim, vergonhosamente, porque o árbitro era da cidade, então o cara 
chutou uma bola, o Carlota segurou ela no meio das pernas e ele 
[bandeirinha] saiu mostrando para o centro e o juiz confirmou. Porque na 
época era um juiz e um bandeirinha. Depois mudou, aí ficou dois juízes e aí 
melhorou a coisa. Porque um auxilia o outro. E nós levamos dois gols que 
não entrou a bola, tá? o juiz desse jogo, o Bicho, era um daqueles 
cafajestes da Federação, presidente da Federação, não eram comprados, 
mas tu imagina um campeonato em Pelotas, Estadual em Pelotas, o 
presidente passou uma semana aqui na volta desses ********** do Brasil, o 
juiz no hotel, encontrando com os caras no Centro. Aí quando nós viemos 
pra cá, nós ganhamos deles de um a zero. Lá [foi] três a dois, nós 
perdemos. E aqui nós ganhamos de um a zero deles e aí foi para a moeda.  
 
 

 Gabriel ainda destacou que nesta ocasião o capitão era Rafael, um dos 

entrevistados nesta pesquisa. Ao ser questionado se a moeda era o que estava 

previsto no regulamento, ele afirma: 

 
É, era previsto. E aí, na época, nos reunimos o grupo de jogadores e o 
Rafael disse assim: “Eu vou entrar no circulo, junto com o outro capitão do 
Ipiranga, os policiais vão fazer um”. Se deram as mãos assim, para a gente 
não entrar, né, e nós ficamos pro lado de fora assim, mas na volta dos 
policiais, né. E o time do Ipiranga foi tudo para dentro de um gol, numa 
goleira do Cruzeiro, na entrada ali. Ficaram lá esperando para ver o que ia 
dar. Atiraram a moeda pra cima, né, quando ela caiu no chão o Rafael pulou 
e nós pulamos. Os soldados largaram as mãos e a moeda não tinha caído 
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ainda. João Batista era o árbitro. Um policial meteu o pé em cima da moeda, 
né. E aí, bah era emissora falando [...]Saiu do troço, juntou a moeda, 
entregou para o juiz e o cara disse: “Deu Brasil”. Foi um… Até hoje não se 
sabe o que a moeda deu. 

 
 

Pedro complementa os fatos ao destacar a ciência de algumas pessoas sobre 

o fato que desenrolara-se:  

 

“O negócio da moeda eu acho que ele já sabia que iam chutar a moeda, 
tanto é que o cara comentou, o Paulo Correa, o famoso locutor de Pelotas, 
que depois transferiu-se para Rio Grande, que lá eles o receberam, e era o 
advogado da Ipiranga, imagina. Gabriel complementa: “- Senhor juiz, tudo 
bem, o senhor diz que ganhou o Brasil, mas deu cara ou deu coroa?” “- Não 
sei, rapaz, deu no Brasil, não está vendo a festa aí?”. 
 

Alguns anos após, Pedro comenta sobre um encontro com jogadores do 

Ipiranga em uma festa: 

 

Tem um goleiro do Ipiranga chamado Didi, um dia nós fomos todos numa 
festa, todos velhos, oito anos atrás, conversando e o Didi esse: “- pô, eu 
não gosto do Brasil.” “- Por quê?” “- Não gosto do Brasil, o Brasil fez aquela 
sacanagem, eu era o goleiro do Ipiranga naquela noite, eu não gosto, fiquei 
contra o Brasil. Porque o Sérgio Rodrigues, para quem já sabia, como nós, 
foram para dentro da goleira, com medo da torcida e ficaram dois guardas 
na frente deles”. E o Didi disse: “- não, nós dentro daquela goleira, atiraram 
a moeda para o lado, não sei o quê.” A moeda caiu, o Rafael deu um chute 
nela. Ganhamos, e aquilo foi: “whum” [barulho de explosão].  

 

Podemos perceber até este momento que o futebol torna-se catalisador de 

sociabilidades dentro e fora dos campos de jogo, pois a movimentação em torno de 

uma partida não se esgota com o apito final. Assim, da mesma forma que é comum 

à circulação de conversas a partir do “hoje”, é necessário lembrar que o “ontem” 

também se faz presente nas rodas de conversas sendo possível observar, no 

universo futebolístico, comparações de jogadores, clubes e torcedores do passado 

com os atuais (CORREIA, 2014). 

 

3.5.2  Torcida do Brasil 
 
 A torcida do Brasil sempre foi muito respeitada pela sua paixão ao clube. 

Gabriel busca retratar algumas situações em que houve destaque e reconhecimento: 

 

Para ter uma ideia, no Ginásio do Rosário em Porto Alegre, numa decisão 
contra o Internacional[...] Quando as torcidas do Internacional resolveram ir 
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para o jogo já não tinha mais nem vaga no ginásio, o Brasil jogou em casa. 
Ah, o Brasil é ****, tchê. Eu me lembro de um ano que o Brasil puxou futebol 
de campo, a título de curiosidade, o Torneio da Morte era no Olímpico. 
Então era Uruguaiana, Lajeado, Pelotas, Vale do São José,. e começava 
assim, era dia sim, dia não tinha jogo do Brasil. E dia sim, dia não a torcida 
ia e voltava, ia e voltava. No Torneio da Morte. De 1961, 1960, 1962, por aí. 
Chegava lá, a maior torcida era a do Brasil. Então quando o Brasil ganhava, 
que classificava um, aí: “- ah, claro, Brasil, cara, foi pela torcida do Brasil.” 
[...]Brasil é que merece, porque os outros nem vem aqui.” Levantamos a 
taça lá dentro. Sairam daqui onze ônibus e não sei quantos automóvel e o 
jogo ia ser no final da tarde no sábado. E a torcida invadiu lá e lotou. Não 
era muito grande o estádio. E aí quando chegou perto do jogo, começou a 
chegar a torcida do Internacional, não entraram. Nós jogamos como se 
fosse jogando dentro de casa e ganhamos deles Tu tá louco! Olha, tchê, foi 
uma época de sessenta e três, sessenta e quarto, sessenta e cinco dava 
mais renda, muitas vezes, mais do que a renda de futebol de campo, 
porque era precário. 

 

Quando falamos em “futebol paixão” as torcidas ganham um espaço 

diferenciado, durante os depoimentos em vários momentos a torcida ganhou 

destaque, para explicitar esse sentimento, Bromberger (1995) é quem afirma que 

uma sociedade diz muito à respeito de si mesma através das suas paixões coletivas. 

Longe de frustrar o essencial, elas o destacam, a partir do momento em que 

destacam as linhas de força que atravessam o campo social, assim como as 

contradições presentes na época em que vivemos, colocando em evidência, ao 

modo de um drama feito caricatura, o horizonte simbólico das sociedades modernas. 

Sem sombra de dúvida, os esportes são poderosos reveladores do modo pelo qual 

as sociedades toleram e geram expressões de violência e emoções coletivas. 

Dentro desse contexto, Pedro narra mais um fato interessante em relação a 

torcida do Brasil: 

 
Em 1949, também a título de curiosidade, eu tinha nove anos, primeira vez, 
pavilhão velho, ainda está ali a social, abaixo das cabines, tinha um 
corrimão assim, eu tinha nove anos, me largaram assim no meio de um 
casal, tinha um casal que já estava no campo, aí o meu cunhado: “não dá 
para botar esse gurizinho perto de vocês, sentado aí? Cuidam dele?” “Não, 
deixa conosco aqui.” Aí o casal se abriu, eu sentei no meio. O Brasil e 
Flamengo, 4x4. 

 

Bromberger (1995) ainda discute as diferentes formas utilizadas pelos 

torcedores para manifestarem sua afetividade e, em certos casos, devoção. Geertz 

(1973), também reforça que a torcida propicia uma espécie de educação 

sentimental, que envolve a festa, a alegria e o prazer, mas também a raiva e o 

desejo de vingança sendo a questão da honra/masculinidade central nos discursos. 
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3.5.3  Socialização com pares 
 

Ao iniciar este item cabe ressaltar que as relações sociais que os times 

constroem se dão a partir da existência mútua e da proximidade existente entre 

clubes no mesmo espaço/bairro. Dado o contexto, percebe-se o aparecimento do 

bairro assim como o lugar onde se “manifesta um engajamento social ou, noutros 

termos: uma arte de conviver com parceiros (vizinhos, comerciantes) que estão 

ligados a você pelo fato concreto, mas essencial, da proximidade e da repetição” 

(MAYOL, 2006, p. 39). 

 Os laços de amizade no futebol de salão que se estenderam além das quatro 

linhas nos trazem importantes fatos históricos, recheados por memória de bons 

momentos vividos pelos atores desta grande obra. Neste trecho, Gabriel relembra 

seu reencontro com ex-treinador: 

 

E eu tô em Porto Alegre lá no hotel[...]. E eu digo: “- Po, esse cara é o 
Bertoto”. Mas eu não sabia se era ele e eu digo: “- Bertoto”. Eu me levantei, 
fui pro lado dele e ele disse assim: “- Não tô te reconhecendo, bah”. Eu 
digo, “- Bah, mas eu te reconheci. Muita alegria te dei”, comecei a falar. E 
ele: “- Po, cara, quê?”, e eu digo assim: “- Tu foi meu treinador, rapaz.”. E 
ele me olhou. Treinador no Torino, foi meu treinador na seleção gaúcha que 
foi para São Paulo. E ele me olhou: “- Mas eu não tô te reconhecendo”. “- 
Eu sou o Gabriel, cara.”. “BAH.” Outro dia, ele teve aqui. Teve uma reunião 
da Unicred, e ele veio a Pelotas[...] Aí o meu filho tava lá. O Gustavo. E [o 
Bertoto] disse: “- Po, liga pro teu pai, ele tá perguntando pelo teu pai aí”. Aí 
eu vim, me encontrei com ele ali. Que alegria, rapaz. 
 
 

Marcos, Pedro, Gabriel e Rafael também destacam a questão da amizade 

com alguns amigos de outrora. Marcos: “É muito meu amigo, Paulo Pires. Esse aqui 

em quadra hoje, ele não durava dois segundos. Pesado. Ele dava pau, mas pau 

pesado. Era indecente”. Rafael: “Ferreirinha? Jogou comigo. Vou te mostrar a 

fotografia dele agora. É meu amigo, ele me liga "- velho “acha graça”, tu ainda ****, 

velho?”  [...]Bah, fala com eles, fale de mim. Ele é gente finíssima. Diz para ele: 

"Ferreira, o Rafael te ordenou que tu me dê a entrevista". Já Pedro destaca “E, esse 

aqui, assinava a ficha com todo mundo, esse Rafael. Era, o ídolo. Foi o ídolo do 

Brasil. Descarregava, coração do time do Brasil. Muito. Meu amigo. Tenho o telefone 

dele”. Por fim, Gabriel: “O Pedro era meu diretor, rapaz. Pedro era meu amigo dos 

finais de semana, me botar na caminhonete e sair por aí, na noite, essas coisas 

todas. O Pedro sempre foi um grande amigo que eu tive. (grifo nosso) 
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 Fazendo um contraponto com Ortega (2000), podemos perceber que as 

narrativas se aproximam com o que o referido autor chama de novas formas de 

sociabilidade. Segundo este as práticas de lazer similares, desempenham um papel 

social e cultural estratégico para pensarmos novas “políticas da amizade”. 

 Finalizamos os comentários e narrativas com a parada destes grandes 

jogadores a partir da explicação, sob o ponto de vista de um deles, sobre o 

encerramento desta grande década de ouro. Na voz de Gabriel:  

 
“[no] Brasil, bom, eu parei de jogar, Rafael parou de jogar, os caras, essa 
minha turma parou de jogar, não jogavam mais[...].  E aí veio a safra nova. 
E não era tão forte.  O motivo do Brasil foi os diretores que passaram a 
cuidar do futebol. É, inclusive eu parei de jogar futebol de salão e depois me 
envolvi em diretorias. do salão, passou pro campo e, automaticamente, aí 
eu já tava trabalhando no Banco Francês, podia cooperar de alguma forma 
de ajudar. Sempre pedindo dinheiro pra um e pra outro. E eu trabalha em 
um grande banco, que tinha a nata na mão. Então eu tinha facilidade: “Po, 
dá uma ajuda aí”.: É. Tudo pro campo, porque aí parou o salão. 

 

Após contextualizados e “narrados” trechos importantes da década de ouro do 

futebol de salão pelotense, direcionamos nossa atenção para o apito final. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

4  Conclusão 

4.1  Fim de jogo: O legado da década de ouro 

 
 

Não é tarefa fácil tecer comentários conclusivos sobre a pesquisa realizada. O 

que se tem são fatos narrados pelos depoentes, e se torna difícil “amarrar” histórias 

que foram surgindo durante o percurso da construção da nossa pesquisa.  

 O estudo procurou reconstruir as memórias de uma década, denominada  por 

alguns pesquisadores como a “Década de ouro do Futebol de salão”, ao reconstruir 

essa história, buscando diferentes momentos vividos pelos atores encontramos 

sentimentos de pertencimento, amizades como também alguns episódios narrados 

com paixão. Assim, as fontes orais foram confirmadas através das fontes imagéticas, 

o que nos possibilitou conhecer melhor o futebol de salão pelotense na década de 

1960.  

 Pelotas pode ser considerada uma cidade referência no futsal gaúcho e 

brasileiro atualmente, devido ao expressivo número de clubes, que disputam 

campeonatos a nível estadual e nacional, assim como pelo número de atletas que 

saem da cidade e acabam se profissionalizando na modalidade. Na investigação 

realizada, fica evidente a importância das conquistas e feitos, como títulos e 

surgimento de clubes na cidade durante a década de 1950 e 1960, bem como o 

início de uma cultura esportiva que se estende por décadas.   

Percebemos que pesquisar a história do futebol, é muito instigante e sempre 

aparecem possibilidades para novas análises já que este, de modo geral (futebol), 

se tornou o esporte mais popular do país. Assim, continuar pesquisando sobre o 

futebol em si, é algo complexo e “apaixonante”, porque podemos desmitificar 

episódios e falar de sujeitos que fizeram história em algum momento da mesma. 

Encontramos personagens, mitos, fatos relacionados à audácia das torcidas e 

principalmente narrativas onde os contextos de amizade e pertencimento se 

sobressaíram sobre as distinções e glórias do futebol de salão. 

Nesse sentido, o futebol expressa os sentimentos mais significativos da 

organização humana, que é o da identidade e o de pertencimento. Seja com relação 

ao clube ou ao selecionado nacional, manifesta-se um sentimento de afetividade e 
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de pertencimento que dá sentido não apenas à instituição futebolística, mas ao lugar 

a que ela se encontra vinculada (BRESCIANNI, 2002, p. 8). 

Para além da questão acadêmica, trazemos a música2 como expressão da 

força de um esporte que ultrapassa o campo do real e nos remete as paixões que 

são compartilhadas: 

Bola na trave não altera o placar 

Bola na área sem ninguém pra cabecear 

Bola na rede pra fazer o gol 

Quem não sonhou em ser um jogador de futebol? 

A bandeira no estádio é um estandarte 

A flâmula pendurada na parede do quarto 

O distintivo na camisa do uniforme 

Que coisa linda é uma partida de futebol 

Posso morrer pelo meu time 

Se ele perder, que dor, imenso crime 

Posso chorar se ele não ganhar 

Mas se ele ganha não adianta 

Não há garganta que não pare de berrar 

A chuteira veste o pé descalço 

O tapete da realeza é verde 

Olhando para bola eu vejo o sol 

Está rolando agora, é uma partida de futebol 

O meio-campo é lugar dos craques 

Que vão levando o time todo pro ataque 

O centroavante, o mais importante 

Que emocionante, é uma partida de futebol 

O meu goleiro é um homem de elástico 

Os dois zagueiros tem a chave do cadeado 

Os laterais fecham a defesa 

Mas que beleza é uma partida de futebol 

Bola na trave não altera o placar 

Bola na área sem ninguém pra cabecear 

Bola na rede pra fazer o gol 

Quem não sonhou em ser um jogador de futebol? 

O meio-campo é lugar dos craques 

Que vão levando o time todo pro ataque 

O centroavante, o mais importante 

Que emocionante é uma partida de futebol

                                                           
2
 Grupo musical Skank “É uma partida de futebol”. Disponível em: https://www.letras.mus.br/skank/72339/ 

Letra: Samuel Rosa. 

https://www.letras.mus.br/skank/72339/
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Anexo A – Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 
 

___________________________________________________________________ 
 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 
 
Pesquisador responsável: Mariângela da Rosa Afonso  
Instituição: Escola Superior de Educação Física – ESEF/UFPEL  
Endereço: Rua Luiz de Camões, 625 • Bairro Tablada • CEP: 96055-630 • Pelotas 
RS  
Telefone: (53) 32732752 • Fone Fax: (53) 3273 3851  
Concordo em participar do estudo: “A década de ouro do futebol de salão 
pelotense". 
Estou ciente de que estou sendo convidado (a) a participar voluntariamente do 
mesmo.  
 
PROCEDIMENTOS: Fui informado de que o objetivo geral será “Investigar como 
começou o futebol de salão em Pelotas e seu apogeu na década de 60”, cujos 
resultados serão mantidos em sigilo e somente serão usados para fins de pesquisa. 
Estou ciente de que a minha participação envolverá nesta primeira fase, o 
preenchimento do questionário.  
 
RISCOS E POSSÍVEIS REAÇÕES: Fui informado (a) de que não existem riscos no 
estudo.  
 
BENEFÍCIOS: Este estudo pretende contribuir na inserção da dança escolar como 
um conteúdo a mais para o professor de Educação Física utilizar nas suas práticas 
pedagógicas, na rede municipal de Bagé/RS.  
 
PARTICIPAÇÃO VOLUNTÁRIA: Como já me foi dito, minha participação neste 
estudo será voluntária e poderei interrompê-la a qualquer momento.  
 
DESPESAS: Eu não terei que pagar por nenhum dos procedimentos, nem receberei 
compensações financeiras.  
 
CONFIDENCIALIDADE: Estou ciente que a minha identidade permanecerá 
confidencial durante todas as etapas do estudo.  
 
CONSENTIMENTO: Recebi claras explicações sobre o estudo, todas registradas 
neste formulário de consentimento. Os investigadores do estudo responderam e 
responderão, em qualquer etapa do estudo, a todas as minhas perguntas, até a 
minha completa satisfação. Portanto, estou de acordo em participar do estudo. Este 
Formulário de Consentimento Pré-Informado será assinado por mim e arquivado na 
instituição responsável pela pesquisa.  
Nome do participante:_______________________________________________ 
RG:___________________  
Assinatura:_________________________________________________________ 
Data:____/____/________  



62 
 

DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE DO INVESTIGADOR: Expliquei a 
natureza, objetivos, riscos e benefícios deste estudo. Coloquei-me à disposição para 
perguntas e as respondi em sua totalidade. O participante compreendeu minha 
explicação e aceitou, sem imposições, assinar este consentimento. Tenho como 
compromisso utilizar os dados e o material coletado para a publicação de relatórios 
e artigos científicos referentes a essa pesquisa. Se o participante tiver alguma 
consideração ou dúvida sobre a ética da pesquisa, pode entrar em contato com o 
Comitê de Ética em Pesquisa da ESEF/UFPel – Rua Luís de Camões, 625 – CEP: 
96055-630 - Pelotas/RS; Telefone:(53)3273-2752.  
ASSINATURA DO PESQUISADOR RESPONSÁVEL:  
 
 
___________________________________  
Mariângela da Rosa Afonso 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


