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Resumo 
 
A pesquisa apresenta o resgate de registros existentes dando origem ao futsal em Santa 
Maria, no Rio Grande do Sul, em 1956, e o seu desenvolvimento até 1970, perfazendo os 
15 primeiros anos de prática desta modalidade no município. Foram entrevistadas cinco 
pessoas que atuaram como dirigente, técnico, atleta e árbitro à época estabelecida pelo 
estudo. Utilizou-se o método da recuperação histórica, através da narrativa feita pelas 
pessoas ouvidas, e também a descrição dos fatos nas reportagens publicadas no jornal A 
Razão, de Santa Maria, sobre a modalidade. 
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1 - Introdução 
 
 

A pesquisa, objeto de estudo, visou percorrer a trajetória da modalidade no município. Contar o 

desenvolvimento do futsal na cidade, durante esse período, é rever não só a história desse esporte, 

mas também rever a história esportiva de Santa Maria. Lamentavelmente, os registros existentes 

sobre esses fatos são desconhecidos por grande parte dos estudiosos e da  população, não levando 

em conta as fontes disponíveis e os documentos para relatar o progresso do futsal. 
 

________________________________________________________________________________________ 
1 Trabalho apresentado ao NP 18 – Comunicação e Esporte, do IV Encontro de Núcleo de Pesquisa da Intercom. 
2 Sérgio Carvalho é professor-doutor do CEFD/UFSM. Gilson Luiz Piber da Silva é  pós-graduado pelo CEFD/UFSM e 
jornalista da Rádio Universidade de Santa Maria. E-mails:  sergio_carvalho@ibest.com.br  
e gpiber@terra.com.br. 
 
 



 

 

 

Nela se enfatiza a introdução do futsal no município, através do desportista Carlos José Arosteguy 

Lopes, o popular Carlinhos; a formação das equipes e da Liga Santamariense; as primeiras 

competições; as dificuldades e o desenvolvimento da modalidade. Também é ressaltado o 

surgimento do futsal no mundo, no País e no estado do Rio Grande do Sul, bem como o papel da 

mídia no seu processo de divulgação. 

Por isso, recuperar parte dessa história  torna-se importante, além de valorizar merecidamente 

algumas pessoas, entidades e  clubes que trabalharam intensamente para desenvolvê-lo no 

município. Pode, ainda, auxiliar profissionais da área de Educação Física, que precisam ou querem 

saber um pouco mais do futsal e sua importância enquanto modalidade esportiva. 

  

2 – Metodologia 
 

Trata-se de uma pesquisa histórica-descritiva e visou resgatar os fatos desde a origem do futsal em 

Santa Maria, em 1956, até 1970, perfazendo os 15 primeiros anos de desenvolvimento do esporte no 

município. 

No primeiro momento buscou-se as fontes auxiliares para a recuperação histórica, através de 

consultas bibliográficas e de entrevistas com pessoas ligadas ao futsal naquela época. A maioria dos 

entrevistados surgiu a partir da pesquisa feita no jornal A Razão, um dos principais veículos de 

comunicação da cidade, em função dos destaques que recebiam na cobertura da modalidade. A 

amostra foi composta por cinco pessoas, entre elas o ex-treinador Luiz Carlos Iop Druzian, os ex-

atletas Ivo da Silva, o Ivinho, e  Lauro Trevisan, o introdutor da modalidade no município, 

desportista, ex-técnico, ex-dirigente e ex-árbitro, Carlos José Arosteguy Lopes, e um dos ex-

presidentes da Liga Santamariense de Futebol de Salão (LSFS), José Edson Link.  

A técnica de pesquisa utilizada foi a história oral. Em relação à história oral, CORRÊA (1978) apud 

HATJE (1996) afirma que a escolha dos entrevistados tem algumas particularidades quanto às 

utilizadas nas ciências psicossociais, por exemplo. Deve-se reconhecer que um historiador 

(pesquisador) que utiliza o método da fonte oral escolhe determinadas pessoas para serem ouvidas, 

porque, para ele, elas são únicas e somente elas possuem a experiência e a vivência suficientes para 

lhe dar as respostas desejadas. Isso quer dizer, em outras palavras, que mais importante que o 

número de pessoas é a qualidade da informação que elas podem dar. 

Ainda sobre essa técnica, CAMARGO (1981), afirma que é a gravação e o processamento de 

conjuntos de depoimentos de atores ou testemunhas de fenômenos sociais significativos, - cujo 



 

 

registro se perderia pela carência ou insuficiência de fontes históricas alternativas – que dá 

consistência a trabalhos desenvolvidos através dessa técnica. 

As entrevistas foram realizadas a partir de um questionário pré-elaborado com perguntas abertas. 

Para participar da amostra, a pessoa deveria ter tido, pelo menos, até dois anos de envolvimento 

direto com a modalidade esportiva. Entendeu-se envolvimento direto, a participação do jogador, do 

dirigente e do técnico em campeonatos locais e/ou estaduais e outros torneios de igual importância. 

O segundo momento, dedicou-se à pesquisa descritiva a partir de uma consulta no jornal local, A 

Razão.  Descreveu-se a cobertura do futsal pelo veículo,  editoria esportiva, em cerca de 80 por 

cento das edições veiculadas durante os 15 anos, período estabelecido para o trabalho. O jornal 

circulava de terça-feira a domingo. 

Do material publicado nessa editoria, destacou-se os eventos envolvendo o futsal, ou seja, os 

campeonatos mais importantes, como o Torneio Início, certame que abria a temporada e acontecia 

durante um dia; o Citadino, que era o campeonato propriamente dito e durava até quatro meses; o 

Torneio Cardeal de Ouro, que reunia os órgãos de imprensa da cidade; os confrontos locais e 

intermunicipais, a Liga Santa-mariense de Futebol de Salão (LSFS) e a participação de equipes 

locais nos eventos estaduais. Analisou-se a performance das equipes, através dos resultados dos 

jogos; dos atletas, quanto a sua participação e destaque nas competições; dos técnicos e dos 

dirigentes, através do desempenho das equipes e o espaço que recebiam da imprensa. A análise 

centrou-se em matérias produzidas pelos repórteres esportivos do jornal A Razão. 

  

3 - A História do Futsal em Santa Maria 
 

Para melhor compreendermos o início e o desenvolvimento do futsal em Santa Maria, antes é 

necessário conhecermos um pouco da história da modalidade no mundo, no Brasil e no Rio Grande 

do Sul. 

  

3.1 A origem do futsal no mundo 
 

Uruguai e Brasil travam uma disputa especial para assumir a paternidade do futebol de salão. 

Porém, segundo FIGUEIRÊDO (1996), "depoimentos e documentos deixam claro que o futebol de 

salão é um esporte nascido no Brasil, com a característica cultural do povo brasileiro e, mais do que 

isso, foi graças à ação de brasileiros que a modalidade espalhou-se pelo mundo e tornou-se 

conhecida em todos os continentes". Para ele, "a dúvida que reside é se foram os brasileiros que, ao 

se deslocarem a Montevidéu, no Uruguai, para freqüentarem cursos de especialização na 



 

 

Associação Cristã de Moços (ACM), levaram do Brasil o hábito de jogar futebol em quadras de 

basquete ou se foram os brasileiros que conheceram a novidade ao ali chegarem e ao retornarem 

difundiram a prática em território nacional". 

O certo é que o futebol de salão foi regulamentado e começou a ser praticado realmente no Brasil. 

A primeira entidade do esporte que se tem notícia até hoje foi fundada pelo paulista Habib Maphuz 

em 1952. Surgiu em São Paulo e recebeu o nome de Liga de Futebol de Salão da ACM. Em 1954, 

foi fundada a Federação Metropolitana de Futebol de Salão, considerada a primeira do gênero do 

esporte no mundo. Atualmente, recebe a denominação de Federação de Futebol de Salão do Estado 

do Rio de Janeiro (FFSRJ). Já o primeiro livro de regras foi lançado em 1956, pelo paulista Luiz 

Gonzaga de Oliveira Fernandes. 

FIGUEIRÊDO (1996) acrescenta que "um outro fato que prova o pioneirismo do Brasil é que 

somente a 8 de setembro de 1965 foi fundada a Federação Uruguaia de Futebol de Salão, ou seja, 

onze anos depois da fundação da primeira federação estadual no Brasil, a carioca. Ressalta-se que a 

fundação da Federação Uruguaia contou com apenas dois clubes - Sporting Club del Uruguai e o 

Club Banco Republica - e nessa época os brasileiros já estavam disputando o quarto certame de 

seleções e todos os estados já promoviam certames regulares e em todas as categorias. "Para os 

uruguaios, o professor da ACM de Montevidéu, Juan Carlos Ceriani Gravier, foi o criador do 

futebol de salão. Ele chegou a enviar uma correspondência a Januário D'Aléssio Neto, em 1982, na 

época então presidente da Federação Internacional de Futebol de Salão (Fifusa), com uma cópia 

fotográfica do que chamou as primeiras regras da modalidade e de sua autoria".  

FIGUEIRÊDO (1996) diz que o documento traz "uma preocupação excessiva em deixar bem à vista 

o ano de 1933, como a indicar a data de sua elaboração. Uma análise simples no referido 

documento induz que dificilmente o mesmo teria escrito na data a que se refere, todavia, somente 

através de um exame do original, usando toda técnica pericial disponível, poderia dirimir-se a 

dúvida quanto à data de sua elaboração. As evidências, entretanto, conduzem a dúvida quanto a sua 

veracidade. Além do ano datilografado, não existe nenhum dado que possa sugerir que tal regra 

tenha sido mesma elaborada no ano de 1933. É uma cópia fotográfica, como já foi dito, de uma 

regra de futebol de salão datilografada numa folha de papel sem timbre". 

O I Congresso Nacional das Federações de Futebol de Salão, em 1967, no Rio de Janeiro conforme 

aponta FIGUEIRÊDO (1996) diz que: 

"O futebol de salão é genuinamente brasileiro, o primeiro de aceitação universal, altamente técnico, 

emocionante e salutar;  

foi na ACM brasileira que ele surgiu e, aos paulistas, cabe a honra da primeira regulamentação, 

sendo no Brasil que ele se organizou primeiro;  foi graças à ação de brasileiros que ele atravessou 



 

 

fronteiras; com 25 anos de oficialização, naquela época nenhum outro país reclamou este direito. É 

um esporte nosso e como tudo que é brasileiro, lamentavelmente não lhe dão a importância que 

necessita para mais projetar o Brasil no cenário esportivo mundial, ficando também nessa esfera, 

como o conceito de subdesenvolvido; não existe nome de pessoa que criou o esporte, mas um grupo 

de pessoas que introduziu na ACM, em São Paulo, nos idos de 1930, praticado por menores de 18 

anos a título de recreação. Mais tarde, passou a ser praticado por adultos e, em 1942, já como 

esporte na mesma ACM, a Associação Atlética São Paulo, Tênis Clube Paulista e outros clubes da 

Capital organizaram vários torneios".  

  

3.2 Introdução do futsal no Brasil 
 

 

O futsal é o esporte que deu mais títulos mundiais ao Brasil. Em seis campeonatos realizados, a 

Seleção Brasileira ganhou cinco e foi vice-campeã em outro. Conquistou os mundiais de 1982, 85, 

89, 92 e 96, ficando com o segundo lugar em 88. 

Desde o seu início até 1979, o futsal esteve sob tutela da extinta Confederação Brasileira de 

Desportos (CBD). Muitos desportistas tentaram, durante esse período, criar a Confederação 

Brasileira de Futebol de Salão (CBFS), que iria implementar o desenvolvimento da modalidade no 

País. 

A CBFS surgiu oficialmente em 15 de junho de 1979. A assembléia geral de fundação ocorreu na 

sede da então CBD, no Rio de Janeiro. Em 27 de agosto do mesmo ano, Aécio de Borba 

Vasconcelos foi eleito presidente por unanimidade, recebendo 23 votos. A sede da CBFS está em 

Fortaleza, no Ceará. A entidade conta com 27 federações estaduais filiadas e congrega 2.000 clubes, 

perfazendo quase 200 mil atletas cadastrados. 

A Federação Gaúcha de Futebol de Salão (FGFS) foi fundada em 4 de junho de 1956, sendo a sexta 

mais antiga em atividade no Brasil. A sede provisória funcionava na Associação Cristã de Moços 

(ACM), na rua Pantaleão Teles, em Porto Alegre. A primeira direção da entidade teve, como 

presidente, Daniel Alves de Oliveira. Os demais membros eram: Walnir Jacques, vice-presidente; 

Oswaldo José Caputo, primeiro secretário; Silva Souza, segundo secretário; Renato Tourino, 

primeiro tesoureiro; e Fadil Fadel, segundo tesoureiro. O primeiro torneio de lançamento da 

modalidade, na Capital gaúcha, ocorreu no mesmo ano, com a equipe "A" do Petrópole Tênis Clube 

conquistando o título. Ainda em 1956 houve a disputa do primeiro campeonato, intitulado Taça 

Cidade de Porto Alegre. A equipe do Grêmio Náutico Gaúcho sagrou-se campeã. 



 

 

Segundo BRITO & BRUSCATO (1995), "a primeira equipe do interior a aderir o novo esporte foi o 

Pinheiros, de Estrela, que comunicou sua filiação através de um ofício endereçado ao Jornal Diário 

de Notícias, em 7 de agosto de 1956. 

O primeiro campeonato estadual que se tem notícia foi disputado em 1957. O Corinthians, de Santa 

Cruz do Sul, derrotou o Sete de Setembro, de Alegrete, na final, e conquistou o título. Nos anos 

seguintes, a modalidade ganhou força no Estado, principalmente no Interior. O Cruzeiro foi a 

primeira equipe de Porto Alegre a ser campeã estadual. Isso ocorreu em 1958 e se repetiu em 59 e 

70. 

Em 42 campeonatos estaduais até 1998, categoria principal, os clubes do Interior conquistaram 26 

títulos contra 16 obtidos por times da Capital. A extinta Associação Atlética Enxuta, de Caxias do 

Sul, ganhou seis títulos: em 1986, 87, 88, 93, 94 e 95. A conquista de 86 foi ganha com a 

denominação de Associação Atlética Triches, antecessora da Enxuta e pertencente ao mesmo grupo 

empresarial. O Sport Club Internacional, de Porto Alegre, sagrou-se campeão em sete 

oportunidades: em 1976, 77, 78, 80, 89, 90 e 98. 

O futsal, pelo seu dinamismo e organização da FGFS e dos clubes, passou a ser visto como um 

ótimo investimento. Empresas, clubes e entidades passaram a patrocinar equipes, injetando recursos 

financeiros para a contratação dos melhores jogadores do País. A modalidade foi ganhando força e, 

ao longo das décadas de 80 e 90, o Rio Grande do Sul tornou-se o estado onde se pratica o melhor 

futsal do Brasil. Os números comprovam essa supremacia. A extinta Enxuta ganhou três vezes a 

Taça Brasil de clubes, em 1989, 95 e 96. A seleção gaúcha conquistou seis títulos durante 

competições que envolveram outros selecionados estaduais: em 1977, 79, 80, 89, 95 e 97. 

Com a criação da Liga Nacional de Futsal, em 1996, o Estado seguiu na liderança do ranking. Só 

não participou da final de 1997, quando o Atlético Mineiro ficou com o título superando o Banespa, 

de São Paulo. Nas outras edições, tivemos duas decisões gaúchas. Em 1996, o Inter/Ulbra, de Porto 

Alegre, ganhou o título vencendo o Vasco/Dal Ponte/Unimed, de Caxias do Sul. Neste ano de 98, o 

Sport Club Ulbra, de Canoas, sagrou-se campeão, vencendo a Associação Carlos Barbosa de 

Futebol (ACBF), de Carlos Barbosa. 

A mídia, desconfiada no início, acabou cedendo aos encantos da modalidade. Governantes 

municipais, pensando em valorizar suas cidades e propiciar um meio de lazer aos moradores, 

também resolveram investir no futsal. Muitos ofereceram a infra-estrutura mínima aos clubes, como 

ginásio e transporte, por exemplo. 

Hoje, os veículos de comunicação do Estado e do País dão espaço para divulgar as informações do 

futsal. Existem alguns até que se especializaram na divulgação da modalidade. Redes de televisão, 



 

 

em canais abertos e fechados, transmitem jogos, assim como emissoras de rádio e os próprios 

jornais, que dão uma ampla cobertura. 

O pentacampeonato mundial de futsal obtido pelo Brasil na Espanha, em 1996, contou com a 

maioria de jogadores que atuavam em clubes gaúchos naquele ano. Dos 12 convocados pelo técnico 

Eustáquio Araújo, o Tacão, sete jogavam no Rio Grande do Sul: Bagé, Danilo, Fininho e Choco, da 

Associação Carlos Barbosa de Futebol (ACBF), de Carlos Barbosa; e Serginho, Vaguinho e Manoel 

Tobias, do Inter/Ulbra, de Porto Alegre. 

  

3.3 O início do futsal em Santa Maria 
 

3.3.1 A visão do introdutor da modalidade 
 

A história do futsal de Santa Maria passa por vários nomes, mas um merece atenção especial: 

Carlos José Arosteguy Lopes, o popular Carlinhos, comerciário aposentado, 69 anos, natural de 

Dom Pedrito, e introdutor da modalidade no município, no final da década de 60. Carlinhos foi 

dirigente, técnico, árbitro, ministrou cursos e seminários, e escreveu um caderno de táticas e 

técnicas sobre o futebol de salão, em 1969. 

O primeiro contato com o esporte ocorreu em 1955, durante um período de férias no Rio de Janeiro. 

Carlinhos viu a modalidade sendo jogada em uma quadra no bairro de Botafogo, ficou curioso e 

buscou mais informações. O jogo era disputado por dois times, com seis jogadores cada, sendo um 

goleiro, dois beques (defensores) e três atacantes. 

O início do futsal em Santa Maria é atribuído por Carlinhos à data de 25 de abril de 1956. Segundo 

ele, a prática começou no Corintians Atlético Clube, entidade onde o basquete predominava e da 

qual era um dos dirigentes. Para implementar a modalidade, Carlinhos contou com o auxílio de 

Adilson de Freitas, que conheceu no Rio. Adilson era filho do coronel do Exército, Ayrton 

Salgueiro de Freitas, que veio transferido para a cidade. 

A medida fez despertar o interesse em outras pessoas, que fundaram times, A partir daí, surgiram os 

primeiros adversários do Corintians. A modalidade se alastrou pelos clubes sociais, que foram 

formando os seus departamentos, como no Atlético Esporte Clube, Avenida Tênis Clube (ATC), 

Grêmio dos Sub-Tenentes e Sargentos e Clube Recreativo Dores, entre outros. Carlinhos credita o 

interesse dos clubes e das entidades ao fato de a modalidade "ser um jogo diferente, prático e fácil 

de se jogar, sem muito mistério". 

As quadras usadas eram as mesmas utilizadas para a prática do basquete. Somente as marcações 

eram diferentes, como a linha da área, a divisória, a marca do pênalti e as traves, que tiveram de ser 



 

 

construídas. Para diferenciar, Carlinhos comenta que as marcações da quadra eram feitas através de 

cores para cada modalidade. No basquete, a cor predominante era o branco. No vôlei, era o 

vermelho e, no futebol de salão, o amarelo. 

A ascensão muito rápida do futebol de salão em Santa Maria, até então "terra do basquete", gerou 

muitas ameaças a Carlinhos. Ele relata que, em várias oportunidades, foi abordado em esquinas 

"para terminar com o futebol de salão", correndo o risco de ser agredido. Carlinhos afirma que 

muitos jogadores estavam "largando o basquete para jogar futebol de salão e muita gente não 

gostava disso". 

Os primeiros uniformes usados pelas equipes estavam relacionados aos clubes da época. "Quem não 

tinha, escolhia uma cor para o fardamento", conta, citando que no Corintians os jogadores usavam 

"camisetas de física antigas". 

Em 1962, destaca Carlinhos, o Atlético "encampou" a equipe do Corintians. "Houve uma briga, eles 

não queriam mais e fui para o Atlético", recorda. Sobre jogadores, Carlinhos enumera dezenas, com 

ênfase para João Abelin, os irmãos Salamoni, Itaner, Jader, Gilson Carioca e Gabriel, entre outros. 

Lembra, ainda, de uma final do Citadino como técnico, na década de 60, que envolveu o Atlético, 

seu time, e o Riograndense.  

A partida foi na quadra atleticana, na rua André Marques. "O Atlético estava perdendo e precisava 

ao menos empatar para conquistar o título. Quando faltava menos de um minuto, coloquei em 

quadra um atleta chamado Eusébio Laurentino Trevisan. Ele marcou um gol da linha de fundo, a 

bola fez uma curva e entrou.  

Todo mundo disse que foi um gol de Deus, mas eu acho que foi um gol espírita. Ele era um craque 

e o coloquei para decidir o jogo", relembra Carlinhos. Eusébio Laurentino Trevisan, na época 

seminarista, é atualmente o padre Lauro Trevisan, famoso escritor que aborda o poder da mente em 

suas publicações e um dos autores mais vendidos no gênero. 

O trabalho de Carlinhos não ficou restrito ao de dirigente e técnico. Como não haviam árbitros para 

dirigir os jogos, ele também acumulou essa função. "Alguém tinha que apitar e, naquela época, 

eram dois árbitros, como é atualmente", ressalta. Uma partida durava 40 minutos, com dois tempos 

de 20 minutos cada. O fato de nunca ter sido agredido é a maior alegria de Carlinhos no período em 

que foi árbitro. "Eu costumava aplaudir as grandes jogadas, não importando qual era a equipe, 

mesmo com o apito na boca", salienta. Esse hábito, na sua opinião, lhe dava mais confiança para 

apitar e conquistar o respeito dos jogadores. O bom trabalho na função lhe rendeu lugar no seleto 

grupo dos melhores árbitros do Rio Grande do Sul. Só parou de apitar na metade da década de 80, 

devido a um problema no olho esquerdo, que o levou a usar óculos. Mesmo assim, seguiu sendo um 

consultor de arbitragem, ministrando cursos sobre regras e orientando outros profissionais. Como 



 

 

recordação, guarda mais de uma centena de apitos, trazidos por amigos das mais variadas partes do 

mundo. 

Carlinhos salienta que introduziu o sistema de notas de produção para premiar o desempenho dos 

jogadores em quadra. Só por estar fardado, conta ele, o atleta ganhava dois pontos. No jogo, eram 

levados em conta aspectos como habilidade, disciplina e marcação de gols, até fechar dez pontos. 

"Sempre ressaltei a importância do reserva, pois daí eu conhecia o jogador. Um reserva era muitas 

vezes mais importante que um titular, pois quando entrasse poderia mostrar uma produção melhor. 

Tinha que saber aguardar a sua vez", enfatiza. 

A profissionalização do futsal é encarada com resguardo por Carlinhos. Ele avalia que, no seu 

tempo, "o jogador tinha mais amor à camiseta" e espera estar vivo para ver o futsal numa 

Olimpíada. "Seria muito bom e colocaria a modalidade no lugar que merece", observa. 

  

4 - A Liga Santamariense de Futebol de Salão 
 

A Liga Santamariense de Futebol de Salão (LSFS) foi fundada em 24 de março de 1957. Naquele 

domingo, estaria em Santa Maria o funcionário da Secretaria de Educação e Cultura do Estado e 

representante credenciado pela Federação Gaúcha de Futebol de Salão (FGFS), Benhur Marimon, 

para fundar a entidade. Tendo viajado a pessoa credenciada pela FGFS, foi designado Antônio 

Carlos Machado, que reuniu os dirigentes do Corintians, Atlético, Irajá, Sulbra e Grêmio dos Sub-

Tenentes e Sargentos na sede corintiana. Depois dos relatos, foi eleita provisoriamente a primeira 

diretoria da LSFS. Rui Paulo Arens ficou como presidente, tendo Daniel Avello Netto como vice. 

Sérgio Barreto assumiu como primeiro secretário e, Francisco Gontan, como segundo. 

A Liga ganhou novos dirigentes a partir de uma eleição ocorrida em 11 de dezembro de 1957. 

Euclydes Ferreira Flores ficou como presidente, tendo Wilson Cardoso como vice. O primeiro 

secretário eleito foi José Brandão, ficando Mário Ramos como segundo. Os tesoureiros escolhidos 

foram Antônio Alves e Celso Varella. 

Em janeiro de 1958, Fernando Coronel foi designado interinamente para o cargo de primeiro 

secretário. A direção da entidade aceitou o pedido de demissão do primeiro tesoureiro, Antônio 

Alves, tendo Werney Rodrigues assumido esse cargo. O vice-presidente, Wilson Cardoso, entrou 

em férias por 30 dias e Gaspar Marques foi designado para o posto de diretor de oficiais. Manuel 

Ribas Palma, ainda, foi colocado como tesoureiro da entidade, enquanto Duter Durgante Uberti 

assumiu como diretor de publicidade. A secretaria da Liga funcionava na rua Ernesto Beck, 1983, 

sede do Pisani, e José Duarte Pinho era o mais novo integrante como secretário. Os dirigentes 

realizavam reuniões na Sociedade dos Conferentes, localizada na avenida Rio Branco, esquina 



 

 

Daudt Filho, no Edifício Amparo Mútuo. Os assuntos relacionados à entidade também eram 

tratados na casa do presidente Euclydes Flores, na rua Agne, 385, no bairro Itararé. 

Em nota oficial da LSFS, em fevereiro de 1958, o desportista Olavo da Rosa Chagas foi nomeado 

auditor da JDD da entidade. O desportista Agnello Gallo foi considerado como membro de honra da 

entidade, enquanto Sérgio Portalet recebeu a designação de membro cooperador. Aldomar Lara De 

Ré assumiu como diretor de oficiais em março, passando a diretor de publicidade em outubro. 

Em setembro de 1958, a Liga concedeu o ingresso do Riograndense Futebol Clube na entidade e 

renovou as filiações do Sulbra, Pisani e Grêmio. 

Durante o Torneio Extra de 1961, a Liga foi novamente organizada. A diretoria era formada por 

Euclydes Ferreira Flores (presidente), Mário Lopes dos Santos (vice-presidente), Gaspar Marques 

(primeiro secretário), Ely Araújo Fróes (segundo secretário), Otacílio Marques (primeiro 

tesoureiro), Werney Rodrigues (segundo tesoureiro), Edy Paulo Flores (diretor técnico), Eneo Costa 

Carvalho (diretor de inscrições) e Bento do Carmo Machado (diretor de publicidade). 

Apesar da reorganização da LSFS, houve um impasse entre seus membros, ocorrendo divisão na 

diretoria. O capitão Clóvis Ávila surgiu como interventor da entidade, com o apoio de Eneo Costa 

Carvalho. O então presidente Euclydes Ferreira Flores transferiu provisoriamente a sede da Liga 

para a rua Agne, 385, no bairro Itararé. Os clubes fundadores e demais filiados foram convocados 

para uma assembléia geral, que contaria com a presença do presidente da FGFS, Oswaldo José 

Caputo. O caso foi parar no Tribunal de Justiça Desportiva da FGFS, em Porto Alegre. 

Na sessão do dia 15 de setembro de 1961, por unanimidade, Eneo Costa Carvalho foi reconhecido 

legalmente como presidente da LSFS, em virtude de ter sido eleito em assembléia geral no dia 17 de 

julho do corrente ano. A FGFS determinou a imediata entrega dos documentos e pertences da Liga, 

que estavam em poder de Euclydes Flores, para Carvalho. A confusão antecedeu ao início do 

Citadino, no final de setembro. 

O teor da nota oficial enviada pela FGFS, com data de 18 de setembro de 1961 e publicada na 

edição do dia 24 de setembro do jornal a Razão, destaca: "Reconhecer como único legal no 

território sob a jurisdição da cidade de Santa Maria, a LSFS, que obedece à presidência do senhor 

Eneo Costa Carvalho, eleito em assembléia geral de 17 de julho do corrente ano, determinando a 

diretoria da FGFS a notificação da presente aos interessados e a imediata entrega dos documentos e 

pertences da LSFS, que estão em poder do senhor Euclydes Ferreira Flores, individualmente, ao 

atual presidente da referida entidade e, em caso negativo a execução de um mandado judicial, a fim 

de que, a referida Liga possa funcionar normalmente, não atentando a FGFS qualquer ato ou 

decisão do antigo presidente, senhor Euclydes Ferreira Flores. Visto o esporte, esta Federação tem a 

satisfação de comunicar a vossa senhoria, senhor Eneo Costa Carvalho, a qual solicitamos o 



 

 

necessário apoio, para que possa lutar pelo desenvolvimento do futebol de salão e dos desportos 

dessa cidade. Limitados ao exposto, colhemos a oportunidade para enviar as nossas mais cordiais e 

atenciosas saudaçães salonistas". Assinou a nota o presidente da FGFS, Oswaldo José Caputo. 

A sucessão no comando da LSFS voltou a ser assunto principal a partir de junho de 1962. O 

dirigente e jogador da Associação Atlética Sampaio e também árbitro, Damásio Antônio Coelho, 

surgiu como possível candidato a presidente para ocupar o lugar de Eneo Costa Carvalho. No 

mesmo mês, Carvalho chegou a mandar confeccionar uma bandeira para a Liga. 

No dia 18 de julho, Damásio Antônio Coelho acabou sendo eleito presidente da LSFS, tendo o 

dirigente do Clube dos Sub-Tenentes e Sargentos da Brigada Militar (CSSBM), Clementino Felix 

Ferreira, como vice. Werney Rodrigues, ligado ao Ideal, ficou como tesoureiro. Nestor Calcagno, 

do Avenida Tênis Clube (ATC), assumiu como secretário e ainda acumulou a função de diretor de 

propaganda da entidade. Sérgio Barreto, do ATC, foi escolhido diretor técnico. Por motivos 

ignorados, Damásio Coelho acabou renunciando ao cargo no início de agosto, levando o então vice-

presidente da LSFS, Clementino Ferreira, a assumir a direção da entidade. Werney Rodrigues 

acabou passando a vice-presidente e, Antônio Alves, ligado ao Sulbra, foi colocado como diretor 

técnico. 

Em março de 1963, Werney Rodrigues assumiu a presidência da Liga em substituição ao titular do 

cargo, Clementino Ferreira, que licenciou-se por 30 dias. Damásio Coelho ficou como diretor de 

inscrições e, Jorge Marques, como diretor técnico. Getúlio Guazina Brum assumiu como tesoureiro. 

A Liga ganhou um novo presidente em janeiro de 1964, com Atílio Pereira Marques assumindo o 

cargo, tendo Valmir Ribeiro Dorneles como tesoureiro. 

No mês de maio, houve eleição para a entidade, visando à gestão no biênio 64-65. A nova diretoria 

da LSFS ficou assim: presidente - José Edson Link, vice - Hulmerino Santos Pinheiro, secretário - 

Bento do Carmo Machado, tesoureiro - Paulo Renato Martins, diretor de inscrições - José Ernani 

Link, e diretor técnico - Valmir Ribeiro Dorneles. 

Nos últimos registros encontrados, Nestor da Silveira Calcagno assumiu a presidência da Liga em 

1965, permanecendo no posto até o ano seguinte. 

  

5- Considerações Finais 
 

Com o objetivo de investigar os registros existentes da origem do futsal em Santa Maria, em 1956, e 

o seu desenvolvimento nos 15 primeiros anos de prática no município, fez-se necessário um 

levantamento histórico e a realização de entrevistas, através da técnica de história oral, a respeito 

dos principais fatos que marcaram e marcam a modalidade. 



 

 

Cabe salientar no entanto que o acesso a determinadas pessoas que participaram ativamente do 

processo de introdução e desenvolvimento do futsal em Santa Maria ficou prejudicado, pois muitas 

delas, ao longo dos anos morreram ou foram para outras cidades. Assim, foi dada prioridade às 

fontes residentes na cidade, numa escolha aleatória. Considerou-se a questão da qualidade das 

informações, exatamente como defende CAMARGO (1981) quando fala da técnica da história oral. 

As cinco pessoas definidas à amostra vivenciaram ou participaram do desenvolvimento da 

modalidade ao longo dos 15 anos do estudo, entre 1956 e 1970. 

Os relatos dos entrevistados, mesmo sem o caráter cronológico exato, serviram para enriquecer a 

pesquisa e, sobretudo, valorizar os feitos de cada um e as dificuldades vividas para que o futsal 

pudesse se desenvolver na cidade. As histórias contadas são ricas e cheias de significados e 

experiências, revelando a visão de cada pessoa consultada sobre o futsal praticado naquela época. O 

desencontro de lembranças e fatos, por parte dos protagonistas, é superado pelos sentimentos de 

satisfação, prazer, alegria e coragem na hora de relatar a sua contribuição. 

 

Ao finalizarmos, optamos por numerar em ordem cronológica nossas considerações finais, as quais 

descrevemos a seguir: 

 

1) O futebol de salão surgiu em Santa Maria no ano de 1956, sendo praticado inicialmente no 

Corintians Atlético Clube (CAC), na quadra da própria agremiação, localizada nos fundos do Clube 

Caixeiral Santamariense, rua do Acampamento, e intitulada de "alçapão". O próprio Corintians foi a 

equipe pioneira na cidade; 

 

2) o desportista Carlos José Arosteguy Lopes, o popular Carlinhos, pode ser considerado o 

introdutor do futebol de salão no município, já que conheceu a modalidade no Rio de Janeiro, em 

1955, durante as férias, e a implementou em Santa Maria com o auxílio de Adílson de Freitas, filho 

do coronel do Exército Ayrton Salgueiro de Freitas. O coronel Ayrton veio transferido do Rio de 

Janeiro para a cidade. Existe um registro que cita o militar como introdutor da modalidade. Porém, 

na seqüência dos fatos e dos anos, sua participação é mínima e pouco lembrada, ao contrário da de 

Carlinhos Lopes, que é citado e lembrado como dirigente, técnico, árbitro, ministrante de cursos e 

seminários sobre a arbitragem da modalidade e até escritor de um caderno de técnicas e táticas; 

 

3) o primeiro jogo da modalidade disputado no município ocorreu no dia 11 de agosto de 1956, 

entre as equipes suplentes do Corintians e do Tamandaré. Houve empate em 2 a 2; 

 



 

 

4) a partida entre Corintians e Independente, no dia 12 de setembro de 1956, marcou o uso de redes 

nas goleiras pela primeira vez no futebol de salão local, a exemplo do que já ocorria nas traves dos 

campos de futebol; 

 

5) o primeiro confronto intermunicipal, realizado em Santa Maria, reuniu o Corintians local e o 

Ipiranga, de Cachoeira do Sul, no dia 29 de setembro de 1956. A equipe corintiana venceu o jogo 

por 8 a 3; 

 

6) a primeira equipe militar formada na cidade, segundo os registros encontrados, foi a do 7º 

Regimento de Infantaria ( 7º R.I.). Era composta por aspirantes da reserva e estagiários. O time foi 

disputar um triangular em Cachoeira do Sul; 

 

7) o primeiro confronto internacional, disputado em Santa Maria, reuniu o Corintians e uma equipe 

da Escola de Educação Física de Buenos Aires, Argentina, em janeiro de 1957. O Corintians venceu 

por 4 a 1; 

 

8) a Liga Santamariense de Futebol de Salão (LSFS) foi fundada em 24 de março de 1957. Houve a 

eleição e posse da primeira diretoria provisória, tendo Rui Paulo Arens como presidente. Daniel 

Avello Neto ficou como vice e, Sérgio Barreto, assumiu como primeiro secretário. Francisco 

Gontan foi escolhido como segundo secretário; 

 

9) os clubes fundadores da LSFS foram Corintians, Irajá, Atlético, Sulbra e Grêmio dos Sub-

Tenentes e Sargentos do Exército, que enviaram representantes à reunião onde a entidade foi criada; 

 

10) o primeiro torneio realizado na cidade ocorreu no dia 28 de maio de 1957, no Estádio Amaury 

Funck, do Atlético Esporte Clube, localizado na rua André Marques. O Grêmio Esportivo Sulbra foi 

o campeão, ganhando do Corintians por 7 a 4. Participaram, ainda, as equipes do Irajá, Grêmio, 

Pisani e Atlético; 

 

11) em setembro de 1957, a Liga Universitária Santamariense de Esportes (LUSE) participou da 1ª 

edição dos Jogos Universitários Gaúchos (Jugs), em Pelotas. A equipe de futebol de salão da LUSE 

obteve o 2º lugar, só atrás da representação de Porto Alegre; 

 



 

 

12) o primeiro Torneio Extra, organizado pela LSFS, teve a equipe do Irajá como campeã, em 

outubro de 1957. O Sulbra terminou na 2ª posição. Também participaram os times do Corintians, 

Pisani, Grêmio e Atlético; 

 

13) o primeiro Torneio Início, organizado pela LSFS, em dezembro de 1957, apresentou o 

Corintians como campeão. O 2º lugar ficou com o Sulbra. Ainda disputaram as equipes do Pisani, 

Irajá e Grêmio; 

 

14) o primeiro Campeonato Citadino começou a ser disputado no dia 29 de dezembro, com a 

participação do Corintians, Grêmio, Pisani, Irajá e Sulbra. O jogo que apontou o campeão foi 

realizado no dia 15 de fevereiro de 1958, na quadra do "alçapão". O Corintians, do técnico 

Carlinhos Lopes, goleou o Irajá por 7 a 0 e se tornou o primeiro campeão citadino de Santa Maria; 

 

15) em maio de 1958, foi realizado o Torneio do Centenário da cidade. Em nível interno, a disputa 

reuniu Sulbra, Grêmio e Pisani. Na categoria de titulares, o Pisani sagrou-se campeão. Já em 

suplentes, o título coube ao time do Sulbra; 

 

16) no âmbito externo, o Torneio Centenário contou com a presença do Pisani e Sulbra, de Santa 

Maria, e do Ipiranga, de Alegrete. O Pisani ganhou o título. O major Milo Aita foi o incentivador 

dos festejos do centenário de Santa Maria; 

 

17) a 2ª edição dos Jugs ocorreu em Santa Maria, de 20 a 24 de maio de 1958, e a modalidade de 

futebol de salão esteve incluída. A equipe de Santa Maria, a exemplo da 1ª edição, finalizou na 2ª 

posição, atrás de Porto Alegre; 

 

18) o Corintians representou Santa Maria no Campeonato Estadual de Futebol de Salão de 1958, já 

que foi o campeão citadino da temporada 57-58. Porém, não passou da 1ª fase, sendo eliminado 

pelo Ipiranga, de Cachoeira do Sul; 

 

19) a LSFS, levando em conta o período do trabalho e os registros encontrados, teve nove 

presidentes. Foram eles: Rui Paulo Arens, Euclydes Ferreira Flores, Eneo Costa Carvalho, Damásio 

Antônio Coelho, Clementino Felix Ferreira, Werney Rodrigues, Atílio Pereira Marques, José Edson 

Link e Nestor da Silveira Calcagno; 

 



 

 

20) as quadras eram de cimento, na sua maioria, e causavam muitas escoriações nos atletas devido 

às quedas. Os principais locais dos jogos eram o "alçapão", quadra do Corintians, então localizada 

nos fundos do Clube Caixeiral Santamariense, na rua do Acampamento, que também servia para a 

prática do basquete; o Estádio Amaury Funck, quadra do Atlético, na rua André Marques; e a 

quadra Domingos Trevisan, do Clube Dores, nos fundos da Igreja das Dores; 

 

21) o Torneio Extra de 1961 reuniu 13 equipes numa só categoria - a adulta - sendo o que contou 

com o maior número de equipes de participantes naquela época. Participaram os times do Ideal, 

Sulbra, Lepal, Avenida, Atlético, LUSE, Grêmio, Mundial, Águias, Real Madrid, Vila Leste, Osório 

e Sampaio. O título ficou com o Sampaio; 

 

22) a participação do jornal A Razão, através de informações quase diárias nas páginas esportivas 

do periódico, contribuiu muito para o desenvolvimento do futebol de salão naquela época. Floriano 

Brasil, Paulo Flores, Darci Mello Filho, Bento do Carmo Machado e Nestor Calcagno eram alguns 

dos profissionais que faziam esse trabalho no veículo; 

 

23) as emissoras de rádio também contribuíram para o desenvolvimento da modalidade, em 

especial, a Imembuí, Medianeira, Santamariense e Guarathan, que transmitiam os jogos e 

divulgavam o esporte; 

 

24) para jogar pelas equipes, os atletas não recebiam dinheiro. Eventualmente, eram contemplados 

com uma janta e/ou uma festa para comemorar vitórias e/ou títulos. Os jogadores atuavam por 

idealismo e amor à camiseta dos clubes que defendiam. Na maioria das vezes, compravam o tênis, o 

calção e a meia para jogar. O clube fornecia a camiseta para uniformizar a equipe; 

 

25) os dirigentes faziam um trabalho de pura abnegação, pelo gosto ao esporte, comandando 

equipes, trabalhando na Liga e apitando os jogos. Em algumas ocasiões, a rivalidade entre os times 

gerava algumas brigas e discussões. A solução vinha através do entendimento entre os envolvidos e 

dos julgamentos efetuados pela Junta de Justiça Disciplinar; 

 

26) por ser um esporte novo, chamava a atenção do público local. Sempre havia uma boa assistência 

nos locais onde os jogos eram realizados, mesmo com a cobrança do ingresso; 

 



 

 

27) em determinados momentos, o futebol de salão até superou o basquete, outro esporte da época, 

e até tirou atletas que praticavam tal modalidade. Mesmo assim, havia espaço para os dois esportes 

na cidade, a exemplo de outros, como o futebol de campo, bocha, bolão, xadrez, turfe, pingue-

pongue e luta livre; 

 

28) as forças armadas, com as equipes surgidas no Exército e na Brigada Militar, contribuíram 

muito para o desenvolvimento do futebol de salão santa-mariense; 

 

29) outra contribuição importante foi dada pelos clubes sociais da cidade, como Corintians, ATC, 

Grêmio dos Sub-Tenentes e Sargentos de Exército, Clube de Sub-Tenentes e Sargentos da Brigada 

Militar e Dores; 

 

30) os registros apontaram as seguintes equipes ao longo do período estipulado no estudo: 

Corintians, Tamandaré, Palmeiras, Independente, 7º R.I., Sulbra, Botafogo, Atlético, Irajá, Grêmio 

dos Sub-Tenentes e Sargentos, Pisani, Coop, A Razão, Rec Mec, Ideal, Ribamar, 15 de Novembro, 

Riograndense, Quitandinha, Avenida, Lepal, Rainha, Manoel Ribas, Maria Rocha, Hugo Taylor, 

Padre Caetano, Patronato, Santa Maria, Agrotécnica, Vila Leste, Nacional, Mundial, Sampaio, 

Águias, Real Madrid, Osório, LUSE, Quatro Azes e Um Coringa, CSSBM, São José, Associação 

das Dores, Bangu, Rádio Imembuí, Rádio Guarathan, Rádio Santamariense, Rádio Medianeira, 

Huracan, Flamengo, Venâncio Aires, Riachuelo, Glória, Farroupilha, Sá Viana, Marques Porto, 

Santamariense, União, Casas Eny, Veículos Santamariense, Fontenelle, Pernambucanas, Associação 

Juquinha, Samrig e Cyrilla. 

 

A partir desses subsídios, esperamos ter contribuído para que novas pesquisas sobre o assunto 

possam ser realizadas, principalmente em Santa Maria. Vale ressaltar que o futsal é uma 

modalidade onde vários profissionais da área da Educação Física desempenham suas atividades, ora 

como técnico, ora como preparador físico. Também é um esporte que recebe boa cobertura dos 

veículos de Comunicação Social, incluindo as emissoras de TV e de rádio, bem como os jornais e as 

revistas, alguns até especializados no tema. 
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