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INTRODUÇÃO
A presente pesquisa tem como objeto central descrever
como se sucedeu a primeira competição realizada entre os
clubes de futebol da cidade de Pelotas/RS, uma competição
de cunho amadora fundada em 1908, na cidade de Pelotas,
destinada a competição da prática do futebol. Com muitas
diferenças das atuais condições de competição no país, a
Liga Pelotense de Futebol carregava diversas adaptações no
seu modelo de competição amadora da época.

METODOLOGIA
Trata-se de uma pesquisa histórica de caráter descritivo. O estudo
foi sustentado em fichas digitais, utilizando-se o processo
metodológico de análise documental. As informações foram
coletadas por meio de fontes primárias nos jornais Correio
Mercantil de Pelotas, Diário Popular de Pelotas e Opinião Pública
de Pelotas, ambos que circulavam na cidade de interesse deste
trabalho, e documentos que continham informações sobre a liga;

fontes secundárias, como artigos, teses e livros. Estes materiais
foram encontrados no Google Acadêmico e na biblioteca Edgar
Sperb, localizada na Escola Superior de Educação Física,
Fisioterapia e Dança (ESEFID) da Universidade Federal do
Rio Grande do Sul (UFRGS). Estes documentos foram lidos e
selecionados de acordo com a sua aproximação e relação com
o futebol em Pelotas nos primeiros anos do século XX.

RESULTADOS PRELIMINARES
Perante as informações coletadas, constatou-se que o Futebol
chegou a cidade de Pelotas em 1901 com a apresentação do Sport
Club Rio Grande (primeiro clube de futebol do Brasil). Cerca de
cinco anos depois, se têm notícias da fundação dos primeiros
clubes de futebol em Pelotas, no entanto, os jogos eram de caráter
amistoso e não era realizado nenhum campeonato entre eles. Em
1908, com o objetivo de criar uma competição que pudesse
estabelecer maior competitividade entre os clubes da cidade,
fundou-se a Liga Pelotense de Futebol. No entanto, somente três
clubes vieram a participar da Liga no seu primeiro ano de
fundação. A competição tinha um formato bem diferente dos dias
de hoje, os jogos eram disputados em dois horários no mesmo dia;
os jogadores deveriam ser sócios dos seus clubes; os “players”,
como conhecidos na época referindo-se a Jogadores, não recebiam
salários; os árbitros eram os próprios jogadores de outras equipes;
os capitães eram os “treinadores”, ou seja, eram eles que definiam

quem iria jogar pelos seus times; o treinamento de futebol era
basicamente jogar uma partida entre o time A e o time B da
mesma equipe; alguns clubes tinham até três times para
representá-los devido ao grande número de sócios; os campos
de futebol eram abertos ao público, sem haver cobrança de
ingressos; os treinamentos eram cedo pela manhã ou início da
tarde para que os jogadores pudessem trabalhar e os jogos
aconteciam sempre aos domingos por ser um dia em que os
homens estavam de folga. Essa primeira competição de futebol
na cidade de Pelotas, e a indícios de ser a primeira do Estado,
teve cerca de 10 jogos entre esses três clubes. Porém, devido a
união de dois clubes da Liga e a não participação das outras
agremiações da cidade, a Liga veio a ser desativada no final do
ano de 1908. A liga voltou a ser reativada somente em 1912
reunindo todos os clubes de Pelotas, mas com um formato mais
próximo do profissional.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
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Em Pelotas, o futebol se tornou uma prática tão adorada, que era
necessário fazer dois jogos no mesmo dia para que os jogadores
pudessem jogar ao menos uma. Essa primeira competição na
cidade e no Estado tinha certas peculiaridades que fizeram dela
única e capaz de popularizar o futebol amador entre os sócios dos
clubes e os seus espectadores.

