
Evento Salão UFRGS 2017: SIC - XXIX SALÃO DE INICIAÇÃO

CIENTÍFICA DA UFRGS

Ano 2017

Local Campus do Vale

Título A primeira competição dos clubes de futebol da cidade de

Pelotas/RS

Autor MARIANA HOFSETZ FERNANDES

Orientador CARLOS ADELAR ABAIDE BALBINOTTI



Título: A primeira competição dos clubes de futebol da cidade de Pelotas/RS  

Autor (a): Mariana Hofsetz Fernandes 

Orientador (a): Carlos Adelar Abaide Balbinotti 

IE: Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS) 

O presente estudo tem como objetivo descrever como se sucedeu a primeira 

competição realizada entre os clubes de futebol da cidade de Pelotas/RS. Para tanto foi 

realizada uma revisão bibliográfica sobre o futebol, de forma mais especifica no Rio Grande 

do Sul e em seguida foram analisadas reportagens de jornais de Pelotas que tinham notícias 

sobre o futebol: Diário Popular, Correio Mercantil, Opinião Pública. As informações 

coletadas mostraram que o Sport Club Rio Grande, fundado em 1900, já no ano seguinte, fez 

um jogo exibição de futebol na cidade de Pelotas e, cinco anos depois, em 1906 foram 

organizados os primeiros clubes de futebol. Os jornais mostraram que os primeiros clubes de 

futebol de Pelotas, fundados no início do século XX, disputavam somente jogos amistosos. 

Com a intenção de criar um campeonato, em 1908, foi fundada a Liga Pelotense de Futebol, 

a primeira do Rio Grande do Sul, cuja competição foi instituída com algumas 

particularidades: jogos duas vezes ao dia, os jogadores eram os sócios que foram treinados 

pelos capitães de seus times e a arbitragem executada pelos próprios jogadores. 

Aproximadamente 10 partidas foram disputadas entre três clubes, o Club Sportivo 

Internacional, o Sport Club União e o Foot-Ball Club, sendo este último o clube vitorioso. 

Ainda que o estado tem o clube mais antigo destinado ao futebol no país, demorou algum 

tempo para que fossem organizados os clubes e campeonatos de futebol. Durante muitos 

anos, as competições de futebol eram citadinas ou acordadas entre clubes de determinadas 

localidades. O primeiro campeonato de clubes de futebol do estado do Rio Grande do Sul foi 

em 1919, quando os estados de São Paulo (1902), da Bahia (1905), do Rio de Janeiro 

(1906), e de Minas Gerais (1915) já tinham suas competições estaduais. Após mais de uma 

década, em 1924, houve a reorganização da Liga Pelotense de Futebol que mudou o nome 

para Liga Pelotense Amadora de Desportos, uma vez que acolheu outras associações 

esportivas. Já se tinha noticias de práticas esportivas na cidade de Pelotas desde a segunda 

metade do século XIX, como por exemplo, o tiro, o atletismo, a natação, o remo. Talvez, 

esta mudança na Liga de Futebol ocorreu em razão da onda de profissionalismo que 

atravessava o futebol brasileiro e repercutia no estado e na cidade de Pelotas.  


