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EPÍGRAFE

“Jogávamos todos futebol na rua com bolas feitas dum pé de meia cheio de trapos. Era uma
alegria se algum de nós aparecia com uma bola de borracha. Uma festa de gala quando surgia
alguém-geralmente algum menino rico- com uma bola de couro. Às vezes o dono da bola era
um chato que tínhamos que suportar e adular com a maior paciência, a fim de que ele nos
permitisse usar o precioso balão [...] Sempre fui um péssimo desportista. ”
Érico Veríssimo (Solo de Clarineta- Memórias I-Capítulo 12.p. 23. Ano: 1975)

RESUMO

Dissertação apresentada ao programa de Mestrado da PUC Goiás na linha de pesquisa Identidades, Tradições e
Territorialidades que, sob a perspectiva acadêmica e histórica, buscou evidenciar como o time de futebol Goiânia
Esporte Clube pode ter contribuído substancialmente na consolidação e afirmação do projeto político de
mudança da nova capital de Goiás. No decorrer da pesquisa, narramos à história do clube através da análise
textual em manuscritos, dissertações, teses, jornais, publicações em revistas, análise de fotografias e entrevistas
com ex-jogadores, torcedores e pessoas que, de forma direta e indireta, tiveram acesso ao clube. Em destaque,
narramos os principais acontecimentos do time (jogos, títulos e alguns personagens) no período de 1936 ao ano
de 1974 sempre que possível, correlacionando aos principais fatos e acontecimentos da nova capital de Goiás e
aos conceitos de Política, Representação e Memória. Ao longo da pesquisa, percebemos que existem,
relativamente, poucos registros e trabalhos científicos sobre o futebol goiano, consequentemente, inferimos que a
história do clube foi feita de forma resumida e muitas vezes superficial. Acreditamos que o time de futebol
Goiânia Esporte Clube e os esportes em sua variedade possam ter servido como um aporte político no período
em que Goiânia se consolidava como capital do estado de Goiás. Uma das hipóteses de explicação dessa
afirmação ganha força quando apresentamos os diversos títulos regionais, quatorze vezes campeão e seis vezes
vice-campeão,em um período relativamente curto e pelos benefícios que o time obteve devido à influência
política de seus fundadores junto com ao interventor goiano Pedro Ludovico Teixeira.Discutiremos ao longo do
texto essa provável influência do time que popularmente é apelidado como o time “Chapa branca”. Esse
codinome, Chapa branca, se deu pelo fato de que o clube poderia ter sido beneficiado pelo Governo de Goiás e
pela Prefeitura de Goiânia com cargos aos jogadores em órgãos públicos, pela doação de um imóvel no Setor
Universitário, área exclusiva para treinamentos, e por meio de subvenções. Levando em consideração a
relevância do fato, acreditamos que seja necessário analisar historicamente os fatos para que não deixemos tantas
histórias, fotografias e memórias ficarem reféns do tempo, presas em baús, prestes a desaparecerem pela ação do
tempo e pela indiferença.
Palavras chave: Futebol Goiano, Mudança de Capital, Goiânia, Memórias.

ABSTRACT
Thesis presented to the program of Master of PUC Goiás in the line of research Identities, Traditions and
Territoriality,that pursued the evidence of how the soccer club Goiânia Esporte Clube contributed deeply at the
setting and affirmation of the political project of the new capital of the state Goiás .Throughout the research, we
narrated the history of the club with written analysis of manuscripts, dissertations, thesis, newspapers,
magazines, photographies and interviews with former players, fans and people that , directly or indirectly, had
access to the club. In underscore, we narrated the majors events of the team(games, titles and some characters) at
the period into 1936 to 1974 and, whenever possible, contrasting the main facts and occasions of the new capital
of Goiás and the concepts of Politics, Representation and Memory. Within the studies, we realized that exists,
fairly, few records and scientific works about Goiás’s soccer,hence, we deduce that the history of the club was
made particularly briefly and most of the times superficially. We believe that the Goiânia Esporte Clube and the
sports in general could contribute for the political assistance at the time where Goiânia assured as te capital of
the state of Goiás. One of the hypothesis of this assertion gains strength when we present the several interstate
titles , fourteen times champion and six times runner-up, in a short extend of time and by the benefits that the
team had due their relationship with one of the founders Pedro Ludovico Teixeira. We will discuss through the
essay this probably influence of the team well known as well by the name “Chapa Branca “ This codename,
Chapa Branca, was made by the fact that the club could be powered by the Government of Goiás and the Town
Hall of Goiânia with government positions, the donation of a property in Universitário district, exclusive field
for trainings, and by the making of subsidy. Regarding the results of the relevance of the event, we presume that
is necessary to survey historically the data wherefore we must not leave so many histories, photographies and
memories, hostages of time, locked in chests, about to disappear by the actions of time and indifference.
Keywords: Goiás’s soccer, capital shift, Goiânia, Memories.
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INTRODUÇÃO

Quando um grupo de torcedores para diante de uma televisão, enfeitiçados por um
jogo de futebol, um sujeito desafeto do esporte pode até não aceitar aquela tamanha devoção
por uma bola. Poderá não aceitar, mas terá que “engolir”, como já dissera o tetracampeão
Mário Jorge Lobo, o Zagalo. A bola no pé de um craque anestesia demandas políticas
aproxima religiões, reverte o mapa geográfico no qual quem é considerado pequeno se torna
gigante, o pobre ganha status de rei e vira pedra preciosa.
O debate em que se discute o estado de anestesia e/ou alienação de determinados
grupos de pessoas diante de uma partida de futebol1 ganha lugar nos meios acadêmicos a
partir do momento em que a discussão possibilita visões antagônicas de como interpretar o
interesse das pessoas pelo esporte. O escritor Lima Barreto (1902), por exemplo, apud,
Pereira, (2000) caracterizava o jogo de futebol como um elemento alienante capaz de fazer
com que as pessoas desviassem suas atenções aos temas mais relevantes da sociedade em prol
de uma disputa futebolística.
Considerando a relevância das escrituras de Lima Barreto e suas contribuições à língua
portuguesa, autor de clássicos da literatura brasileira como Clara dos Anjos, Triste fim de
Policarpo Quaresma, além de vários contos entre eles o mais emblemático, “O homem que
sabia javanês” e de várias crônicas ásperas nos jornais2cariocas, fica demasiadamente
acentuado a importância do futebol para o brasileiro a partir do momento em que o fato gerou
essa afirmação de Barreto. O historiador Hilário Franco Júnior3ao reproduzir seu pensamento

1

A referência aqui se estende não só a uma partida de futebol, mas sim a uma competição. O exemplo disso pode
citar um campeonato regional, estadual e mundial.
2
Lima Barreto iniciou suas colaborações para a imprensa em 1902 no jornal A Lanterna, em seguida colaborou
no jornal humorístico Tagarela, no semanário O Diabo, na revista Quinzena Alegre e na Revista da Época, todos
jornais de pouca expressão e de curtíssima duração.DIMAS, Antonio (org.). Vossa insolência: São Paulo: Cia
das letras, 1996. (Coleção “Raízes do Brasil”, vol.6). p. 26-27. Correio Paulistano. 27/10/1907, 25/12/1907,
11/06/1908.; Gazeta de Notícias. 17/06/1906. Kosmos. 04/1905. Acervo Periódicos - Fundação Biblioteca
Nacional. BARRETO, Lima. O Diabo. Rio de Janeiro, 1903. Acervo Periódicos - Fundação Biblioteca Nacional.
NUNES, Radamés Vieira. Sobre crônicas, cronistas e cidade: rio de janeiro nas crônicas de Lima Barreto e
Olavo Bilac – 1900-1920. Dissertação apresentada ao Programa de Pós-Graduação em História da Universidade
Federal de Uberlândia, como requisito para a obtenção do título de mestre em história. UBERLÂNDIA 2008.
3
Historiador, fez bacharelado na USP (1976), doutorado na mesma universidade (1982) e pós-doutorado com
Jacques Le Goff na École des Hautes Études en Sciences Sociales (1993). Especialista em Idade Média
ocidental, seus interesses estão voltados particularmente para a cultura, a sensibilidade coletiva e a mitologia
daquele período, bem como para as reflexões teóricas que fundamentam tais pesquisas. Dedica-se também à
História
Social
do
Futebol.
(Fonte:
Currículo
Lattes),
apud;
site:
https://bv.fapesp.br/pt/pesquisador/86829/hilario-franco-junior/. Acesso dia 10 de dezembro de 2018.
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sobre o tema na obra Dando Tratos à Bola. Ensaios sobre futebol. (2017) acentua a seguinte
proposição:
Calcados na célebre referência de Marx à religião como “o ópio do povo” para
indicar um instrumento de alienação que desvia os proletários da crítica política,
vários pensadores disseram a mesma coisa do futebol, sobretudo nos primeiros
tempos. Segundo intelectuais e militantes socialistas, quando em fins do século XIX
a jornada de trabalho diminuiu, os industriais estimularam os operários a formarem
times de fábrica para ocuparem seus sábados à tarde desde então livres, afastando-os
da ociosidade e de atividades consideradas nefastas, além de mantê-los em boa
forma física para o trabalho durante a semana. (FRANCO JÚNIOR, 2017, p.157).

Opondo essa contextualização do futebol a uma prática alienante, existem correntes de
pensamentos que analisam o futebol como uma manifestação popular que, indiferente dos
momentos de paralisação de determinados grupos de torcedores a um evento esportivo, seria
demasiadamente inoportuno imaginarmos que toda uma sociedade em um estado democrático
ficaria refém da vontade política por conta de uma prática esportiva, reconhecemos que
existem momentos em que o aparelho estatal faz uso do futebol como um item possível de
promover o desvio e os focos de sublevação popular4, mas isso não torna o futebol
essencialmente como um mecanismo primordial a curto ou em longo prazo como ferramenta
capaz de fazer toda uma sociedade não enxergar as mazelas em que ela é apresentada. Diante
disso, o professor e especialista, em comunicação Waldenir Caldas, diz o seguinte:
Discordo dessas opiniões, que contam, aliás, com muitos adeptos, por entender que a
questão não se coloca precisamente nesses termos. A rigor, todo fenômeno social de
grande ressonância popular (no Brasil, o carnaval e o futebol) possui importância
social e política incontestável. Esses elementos, porém, não nos autorizam a atribuir
automaticamente um caráter reificador embutido nessas manifestações. Transformálas sempre em "ópio do povo", em algo alienante, corresponde a ter uma visão
unilateral e maniqueísta dos processos sociais. Ora, a coisa não é bem assim. Posso
afirmar, sem margem de erro, que nenhum clube de futebol nasceu com o intuito
deliberado de ludibriar os interesses sociais e políticos do povo. Aliás, ao contrário!
No Brasil, esse esporte se introduz precisamente na classe dominante, numa elite
extremamente sofisticada e ávida por aprender a jogar o football introduzido pelos
técnicos ingleses, altos funcionários da Companhia Progresso Industrial e
fundadores do "The Bangu Athletic Club" em 1904, no Rio de Janeiro. E, ao
contrário do que se possa pensar, inicialmente os operários da fábrica Bangu
estavam impedidos de praticá-lo. Até porque a bola era objeto importado e, por
conseguinte, inacessível a esses trabalhadores. Só mais tarde é que a própria direção
da fábrica cria o time operário do Bangu, visando, na verdade, o aumento da
produção industrial. Isto porque ela soubera que na Rússia outra fábrica inglesa de
tecidos organizava jogos entre os turnos, para incentivar a disposição ao trabalho e
seu espírito de corpo. (CALDAS, p.26, 1986)

4

O biólogo chileno Humberto Maturana inventou um termo curioso para a partida de futebol: ela é “isófora” de
uma dinâmica social. Com isso o biólogo quer dizer que uma partida de futebol é uma dinâmica social que dura
o tempo que a partida dura. Como na rede social, o comportamento dos vários participantes do jogo - os
jogadores, os bandeirinhas, o juiz -, muda em congruência com a relação que esses participantes estabelecem uns
com os outros, uma dinâmica que é extinta quando acaba o jogo. Algo parecido - isofórico – acontece.
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Dessa forma, o debate se caracteriza pela possibilidade do futebol ser instrumento
alienador ou não de um grupo social é que propomos o estudo de como o Governo de Goiás
na esfera Estadual e Municipal pode ter usado o futebol e a prática esportiva como um dos
dispositivos políticos que poderiam dar suporte ao seu projeto de mudança.
Apresentaremos nesta pesquisa os caminhos possíveis de análises em que o foco será
as vicissitudes co-relacionadas à presença do Estado dentro de um clube de futebol,
constituindo, assim, um aliado às suas pretensões políticas. Consideramos razoável essa
hipótese levando em consideração a comoção popular em torno do futebol e suas infindáveis
perspectivas de análises históricas que este esporte nos oferece. Dessa forma, acreditamos ser
possível narrarmos à história do time de futebol Goiânia Esporte Clube, revivendo suas
histórias e memórias e, ao mesmo tempo, analisar os bastidores políticos que poderiam ter
dado suporte ao governo Estadual e Municipal para confirmar a importância de mudança da
capital de Goiás.
A história dos primeiros quarenta anos do Goiânia Esporte Clube, fundado pelos
primos José Henrique da Veiga Jardim e Joaquim da Veiga Jardim e também pelos amigos
Nicanor Gordo, Benedito Zupelli, Drº Irani Alves, Carlos Barsi, Aládio Teixeira, entre outros,
também conhecido como Galo carijó, poderia ser narrada buscando inspiração em uma
transmissão esportiva feita pelo rádio onde o locutor da partida faz de um pequeno detalhe do
jogo ou de um lance comum algo que o interlocutor não desgrude do rádio por nenhum
minuto. Com vários acontecimentos, a história, não só do Goiânia Esporte Clube, mas
também do Atlético Clube Goianiense, do Vila Nova Futebol Clube e Goiás Esporte Clube é
repleta de episódios que possibilitam ao estudioso pelo tema abrir um de leque opções
temáticas nas quais podem ser debatidas questões políticas, questões sociais, debates e
análises de como viviam e em que condições um menino, um adolescente e/ou um pai de
família jogava bola em Goiânia onde podemos inquirir:Quais eram os seus sonhos? O que
eles esperavam da vida como jogador de futebol? Ficarem ricos? Ou jogavam por prazer?
Podemos ainda debater questões relacionadas à presença dos negros e das mulheres nos
clubes e/ou nas arquibancadas. Questões ligadas à profissionalização do futebol Goiano,
possibilidades de análise das crônicas esportivas textuais dos jornais e faladas nas rádios e
TVs. Enfim, existem infindáveis possibilidades de trazermos ao debate da sociedade goiana o
tema futebol.
Para que essas conjecturas fossem propostas, buscamos, em primeiro lugar, um
parcial entendimento de questões políticas que ambientavam o cenário goiano no período em
que Goiânia se consolidava como capital do Estado de Goiás.
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Havia dois principais grupos divergentes quanto à mudança ou não da Capital goiana,
que se encontrava instalada na Cidade de Goiás ainda na década de 1930. O lugar escolhido
para nova capital era ocupado pelo povoado de campinas, que se tornaria bairro da nova
capital. E essas divergências englobavam vários assuntos que podem ser relacionados, desde
questões de tradicionalidade, passando pela necessidade5 de mudança e modernidade, até a
questão mais acirrada que, naturalmente, é a permanência no poder. Dessa forma:
Goiânia pode ser encarada como a imaginação utópica da época. Perspectiva de uma
nova vida, de um novo tempo, ideologicamente disseminado pela revolução de
1930. Esperança de dias melhores, de ruptura com o passado, de sonho a ser
conquistado, enfim, de concretização de um projeto humano resultante de relações
humanas. São bastante elucidativas as afirmações da época: “em Goiânia
desapareceram as famílias privilegiadas e em seu lugar uma elite surgirá de seus
habitantes, trabalhadores incansáveis” (CHAUL, 2001, p.85)

Identificamos, através dessas disputas políticas, que um dos desmembramentos dessa
cizânia está ligado à prática futebolística em Goiânia onde a formação e estruturação do
Goiânia Esporte Clube, fundado em 19386, foram intensificadas com a provável ajuda do
Governo Estadual e Prefeitura de Goiânia. Podemos acrescentar a esse fato que a formação do
time Atlético Clube Goianiense, fundado em 1937 fomentou ainda mais essa rivalidade entre
a modernidade (CHAUL, 2001) e tradicionalidade (OLIVEIRA, 1999) dos antigos moradores
do bairro de Campinas, porém é salutar esclarecer que a formação do Clube do bairro de
Campinas não foi feito pelos moradores da antiga capital de Goiás para se opor ao time da
nova capital7, mas que se intensificou a partir do momento em que o time do Goiânia Esporte
Clube foi fundado, pois “Campinas constituía um grupo fechado, mais homogêneo, de
tradições centenárias; já Goiânia constituía um grupo mais aberto, mais heterogêneo e
recente.” (OLIVEIRA, 1999, p.41). Essa rivalidade entre o antigo município Goiano e a nova
capital se deu de forma independente, mas que serviu como pano de fundo na intensificação e
massificação ao projeto de mudança. O futebol, nesse caso, pode representar de forma
complementar que havia de fato uma rivalidade entre moradores do bairro e da nova capital
de Goiás dentro e fora de campo.
Solidificando nossa analise Keith Valéria Tito, em sua Dissertação, Memória e
Identidade de um Bairro: Campinas Sob as Lentes de Hélio de Oliveira. (2008) acentua:

5

Necessidade para os que almejavam a mudança.
Data oficial registrada pelo clube, que será discutida ao longo da dissertação.
7
Havia, entre os fundadores do Atlético Clube Goianiense, ex moradores da antiga capital, mas não podemos
afirmar por falta de documentos que eles formaram o clube para tal fim.
6
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Um fato interessante é que Nicanor [irmão de Alberto e também fundador do
Atlético] namorava a filha do Sr. Belarmino Cruvinel, sua atual esposa, que morava
na Rua Pires do Rio, perto da nossa casa. Depois Belarmino construiu sua casa em
Goiânia e mudou-se, obrigando meu irmão a freqüentar Goiânia. Numa de suas
presenças, em reunião de família, foi fundado o Goiânia Esporte Clube, por Joaquim
da Veiga Jardim, Aládio Teixeira, Nicanor Gordo e outros. Ao tomar conhecimento
que meu irmão estava fundando outro clube (...), os campineiros excluíram seu
nome da diretoria do Atlético. (TELES, 2005 Apud TITO, 2008, p.86)

Ainda nessa linha de afirmação, destacamos o que diz Eliézer Cardoso de Oliveira na
dissertação, Imagens e mudança cultural em Goiânia. 1999. Apresentada à banca examinadora
da Universidade Federal de Goiás para obtenção de Mestrado em História das Sociedades
Agrárias:
Esse interesse político nas vitórias do Goiânia, às vezes, extrapolava o âmbito
exclusivamente esportivo, fazendo com que a aleatoriedade, que caracteriza o
esporte, recebesse interferência da premeditação, que caracteriza a política. Na
partida final do campeonato amador de 1948, o placar estava 1 x 1, resultado que
daria o título ao Atlético, quando um jogador do Atlético cometeu uma penalidade
máxima. O tiro livre foi cobrado, mas foi defendido pelo goleiro do Atlético. O juiz,
alegando irregularidade, determinou uma nova cobrança que foi novamente
defendida pelo goleiro. O árbitro novamente determinou uma terceira cobrança,
alegando que o goleiro atleticano se mexera. Em vista disso, a torcida atleticana,
indignada, invadiu o campo e a partida foi suspensa. Uma semana depois, com
apenas o juiz, o goleiro atleticano e o jogador do Goiânia o pênalti foi cobrado,
convertido em gol e o Goiânia foi proclamado campeão. É difícil determinar
atualmente até que ponto esses acontecimentos foram de má-fé ou uma incrível
coincidência; porém interessa que ele serviu para alimentar ainda mais a rivalidade
entre Campinas e Goiânia. (OLIVEIRA, 1999, p.44)

Dessa forma, no qual fatores políticos e partidários estavam envolvidos e enraizados
desde o projeto de mudança da capital de Goiás, acreditamos que, a partir dessa rusga,
política, dos moradores do bairro de Campinas e moradores de Goiânia se intensificaria nos
anos seguintes a partir do momento em que a classe política no intuito de consolidar o projeto
de mudança, apropria-se de forma simbólica, do futebol. Adiante faremos a descrição dos
capítulos em que evidenciaremos o que será proposto ao longo da dissertação.
Os Objetivos Centrais dessa dissertação se dividem em duas partes. 1) Investigar como
se deu o processo de fundação do Goiânia Esporte Clube e sua possível ligação com os
Governos Estadual e municipal de Goiânia. Observar os interesses políticos e o uso do esporte
como meio possível de afirmação do projeto de mudança de capital de Goiás. 2) Recontar,
narrar e possibilitar o reavivamento da história do Goiânia Esporte Clube com seus jogos,
títulos, personagens, seus símbolos e ídolos dentro de campo.
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Os objetivos específicos estarão evidentemente interligados aos objetivos centrais e,
dessa forma, estarão dispostos da seguinte maneira; 1) Análise historiográfica do tema futebol
no Brasil e em Goiás, descrevendo como foi a chegada do futebol ao estado e à nova capital a
partir da década de 1930, identificando, assim, os grupos políticos goianos , através de uma
sintetização da história dos clubes da capital com destaque a Goiás Esporte Clube, Vila Nova
Futebol Clube e Atlético Clube Goianiense. 2) Analisar a política interligando aos meios
possíveis de asseguração simbólica de poder através do esporte.3) Registrar depoimentos de
personagens ligados direta ou indiretamente ao clube e, a partir desse viés, reproduzir a
história do clube em seus principais momentos através da análise imagética, identificando
símbolos e personagens do clube (cores, mascote e hinos).
A metodologia usada para confecção da dissertação terá como principal vetor a
pesquisa em arquivos estaduais e particulares com a qual faremos a leitura e análise de
fotografias, manuscritos, revistas, jornais regionais e nacionais. Faremos também entrevistas8
com pessoas ligadas ao clube. Pesquisas em bancos de dados das plataformas SCIELO 9 teses
de doutorado e dissertações de mestrado, sobre futebol, do banco de teses da CAPES10,
UFG11, BDTD,12 TEDE,13ABHO,14 Blogs relacionados ao tema futebol, sites oficiais dos
clubes pesquisados e sites especializados em descrever em números os resultados dos clubes.
Pesquisas em bibliotecas localizadas na capital de Goiás e leitura de obras jornalísticas e
acadêmicas publicadas nos meios editoriais através de livros.
Faremos ainda para o primeiro capítulo uma breve revisão de obras acadêmicas e
jornalísticas sobre o futebol goiano, pois entendemos que, da mesma forma em que há muitas
8

Projeto aprovado pelo comitê de ética. Site: http://plataformabrasil.saude.gov.br/login.jsf
http://www.scielo.org/php/level.php?lang=pt&component=56&item=8
10
http://sdi.capes.gov.br/
11
http://www.bc.ufg.br/
12
O IBICT desenvolveu e coordena a Biblioteca Digital Brasileira de Teses e Dissertações (BDTD), que integra
os sistemas de informação de teses e dissertações existentes nas instituições de ensino e pesquisa do Brasil, e
também estimula o registro e a publicação de teses e dissertações em meio eletrônico. A BDTD, em parceria
com as instituições brasileiras de ensino e pesquisa, possibilita que a comunidade brasileira de C&T publique e
difunda suas teses e dissertações produzidas no País e no exterior, dando maior visibilidade à produção científica
nacional.
13
A PUC Goiás por meio da Pró-Reitoria de Pós-Graduação e Pesquisa e da Biblioteca Central “Dom Fernando
Gomes dos Santos”, em convênio com o IBICT (Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia)
conforme Portaria da A Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES) 13/2006 (que
institui a divulgação digital das teses e dissertações produzidas pelos programas de Doutorado e Mestrado
reconhecidos) implantou o Sistema de Publicação Eletrônica de Teses e Dissertações – TEDE – que já conta com
mais de 700 teses e dissertações cadastradas com seu conteúdo integral. O Sistema TEDE tem como objetivo
proporcionar a implantação de bibliotecas digitais de teses e dissertações, publicando seu conteúdo nas
instituições de ensino e pesquisa e sua integração à Biblioteca Digital de Teses e Dissertações – BDTD Nacional.
Em 2008 foram realizadas as primeiras defesas públicas de dissertações dos programas novos (Genética, Letras,
Tecnologia Farmacêutica, História e Desenvolvimento e Planejamento Territorial). Para acessar as teses e
dissertações defendidas nos programas da PUC Goiás, visite a biblioteca digital.
14
https://www.historiaoral.org.br/
9
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discussões relacionadas a quem plantou a semente do futebol no Brasil. Em Goiás esse debate
também pode ganhar corpo no sentido em que a sua ampliação pode fazer brotar inúmeras
possibilidades de questionamento não só de sua gênese, mas também de vários outros
assuntos como já mencionados nesta introdução. Com isso, e de forma sucinta, elencamos
algumas correntes e autores que discutem como foi à chegada do futebol ao Brasil,
visualizaremos a predominância, número de trabalhos acadêmicos, do futebol praticado na
região Sudeste, narraremos como foi à chegada do futebol em Goiás e, por conseqüência, sua
chegada e afirmação em Goiânia.
Consequentemente relataremos os principais fatos relacionados à chegada do futebol
em Goiás destacando como o tema foi, ao longo dos tempos, retratado ao público em geral.
Finalizando o capítulo, destacaremos a história dos clubes fundados na nova capital
com ampla centralização aos times Atlético Clube Goianiense, Goiás Esporte Clube e Vila
Nova Futebol Clube.
No segundo capítulo, apresentaremos o nosso principal objeto de pesquisa, que será o
time de futebol Goiânia Esporte Clube. Time fundado em 1938, que veste camisas alvinegras
com listras na horizontal, tem como mascote a figura do galo carijó e que, durante os
primeiros 58 anos de futebol praticado em Goiânia, foi o maior campeão regional em Goiás 15.
Devido a essas conquistas, surgiram algumas especulações de que o time teria
recebido ajuda e que seria beneficiado pelo governo Estadual e Municipal de Goiânia. Dessa
forma, acreditamos que essa ajuda institucional pode ter servido de forma simbólica como um
mecanismo de afirmação do projeto de mudança da Capital Goiana.

IMAGEM 1: Fotografia: Djalma Oliveira de Souza. Objetos e animais pertencentes ao torcedor do Goiânia
Esporte Clube, Visaldo Rosa.

15

Levamos em consideração os campeonatos regionais, no qual o Goiânia Esporte Clube ostentou o título de
maior detentor de títulos até o ano de 1997 quando o time do Goiás Esporte Clube conquistou o 15° título de
campeão do campeonato Goiano.
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O recorte temporal, como já se explicita no título, será de 1936 ao ano de 1974. A data
por não corresponder à totalidade dos anos do clube (que atualmente joga a primeira divisão
do campeonato regional), pode causar, por parte do leitor, algum tipo de estranheza ou até
mesmo frustração, porém, ao estabelecer essa fase, demarcamos o momento inicial em que o
time ganha vários títulos regionais até o instante quando o time ganha seu último título em
1974. Assim, contemplaremos o período no qual as questões políticas - relativas à ligação do
Poder Executivo com os dirigentes do clube– se apresentavam de forma pujante, já que o
processo de mudança da capital ainda passava pelo crivo da população, a qual se mostrava
reticente a essa possibilidade.
Cabe ressaltar que esse resgate histórico do time, que permanece na memória dos
goianos, é demasiadamente necessário levando em consideração algumas proposituras
políticas, sociais e culturais intimamente ligadas à história da cidade, do futebol em Goiás, do
Clube e de parte da sociedade.
No terceiro capítulo, apresentaremos narrativas orais entremeadas com outras fontes
textuais e imagéticas adquiridas com ex-jogadores, torcedores e personagens que, de alguma
forma, estiveram ligados ao clube, isso com o propósito de complementar nosso estudo. Os
assuntos no capítulo serão: o título de 1974, os jogos amistosos contra o Botafogo de
Garrincha em 1959 e contra o Santos de Pelé, em 1960. Ainda será destaque no capítulo, as
histórias relacionadas aos símbolos do clube, cores, mascote e hino, a venda do terreno no
setor universitário, questões ligadas ao termo “chapa branca” a história de Joaquim da Veiga
Jardim, José Henrique da Veiga jardim e de Domingos Prudêncio, o Dezoito. Acreditamos
que:A história oral, explica Verena Alberti (2005, p.155), “permite o registro de testemunhos
e o acesso a ‘histórias dentro da História’ e, dessa forma, amplia as possibilidades de
interpretação do passado”. Será também uma oportunidade de ouvir e relatar algumas
histórias do clube que, não impressas nos livros ou jornais, perder-se-ão após a passagem
desses personagens.
A base conceitual da pesquisa terá como alicerce as proposições inerentes ao estudo
baseado nas análises interpretativas da Nova História Cultural. Dessa forma, pretendemos
percorrer caminhos no qual poderemos, de forma textual, imagética e interpretativa, produzir
uma narração menos seletiva e parcial possível para que possamos rememorar um passado
com seus impasses e suas conclusões. Na qual “as noções que se acoplam mais habitualmente
à de cultura para construir um universo de abrangência da História Cultural são as de
linguagem, comunicação, representação, e de práticas” (BARROS, 2005, p.133). Dessa
forma, e através de uma gama diversificada de fontes, pretendemos escrever a história do time
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Goiania Esporte Clube usando como método de investigação pesquisas em jornais, em
revistas análise de fotografias, teses, dissertações, por meio da história oral, pois, entendemos
que existe uma lacuna histórica que deve ser avivada diante das inúmeras possibilidades de
construir parte da história de Goiás e, principalmente, buscar informações relevantes para uma
melhor argumentação sobre os fatos relacionados à mudança e afirmação da nova capital de
Goiás.
Acrescido aos fatos e às histórias cotidianas do clube, faremos, ainda, em todos os
capítulos da dissertação, um intermédio conceitual da história do time baseados nos autores
que nos dão suporte à Nova História Cultural, pois entendemos que:

De igual maneira uma nova História Cultural interessar-se-á pelos sujeitos
produtores e receptores de cultura- o que abarca tanto a função social dos
intelectuais de todos os tipos, até o publico receptor, o leitor comum, ou as massas
capturadas modernamente pela chamada “indústria cultural”. Agências de produção
e difusão cultural também se encontram no âmbito institucional: os sistemas
educativos, a imprensa, os meios de comunicação, as organizações socioculturais e
religiosas. (BARROS, 2005, p.129, 130)

Dentro dessa concepção abrangente de conceitos, Nova História Cultural16, de
metodologia, de fontes e da possibilidade do uso e análise documental, procuramos no
decurso desse trabalho, enviesar os meios possíveis de fazer a historia do time Goiania
Esporte Clube co-relacionando em suas necessidades epistemológicas de cada conceito, ou
seja, a análise do objeto (Goiânia Esporte Clube) e dos sujeitos (políticos e partícipes) que
fizeram de maneira pontual e que construíram a história do clube através de seus desejos
pessoais e políticos. Ainda nesse viés de polissemia (BARROS, 2005) Cultural e da
viabilidade abrangente do uso dos conceitos de Política, Representação e Memória,
concomitante ao objeto principal, buscaremos, através da análise de fontes escritas,
imagéticas e orais, uma possibilidade de análise dos fatos através da narração histórica.
De forma mais detalhada, faremos explicações de como será a ligação conceitual com
o nosso principal objeto de pesquisa. Comecemos pelo conceito de Representação.

16
História cultural conceituada a partir da interpretação na qual “Será oportuno lembrar, como outra corrente
importante da História Cultural relativa às últimas cinco décadas, a contribuição de Edward P. Thompson e da
escola marxista da história social inglesa no seu conjunto, que traz para o centro da análise historiográfica a ideia
de experiência histórica.” Fonte: José D’Assunção Barros,!!A!Nova!História!Cultural!–!considerações!sobre!o!
seu!universo!conceitual!e!seus!diálogos!com!outros!campos!históricos.!p.6!!
!
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O historiador e professor Frances Roger Chartier17 ao abordar o conceito de
representação na construção histórica observa que:
Uma dupla via abre-se assim: uma que pensa a construção das identidades sociais
como resultando sempre de uma relação de força entre as representações impostas
pelos que detêm o poder de classificar e de nomear e a definição, de aceitação ou de
resistência, que cada comunidade produz de si mesma; outra que considera o recorte
social objetivado como a tradução do crédito conferido à representação que cada
grupo dá de si mesmo, logo a sua capacidade de fazer reconhecer sua existência a
partir de uma demonstração de unidade. Ao trabalhar sobre as lutas de
representação, cuja questão é o ordenamento, portanto a hierarquização da própria
estrutura social, a história cultural separa-se sem dúvida de uma dependência
demasiadamente estrita de uma história social dedicada exclusivamente ao estudo
das lutas econômicas, porém opera um retorno hábil também sobre o social, pois
centra a atenção sobre as estratégias simbólicas que determinam posições e relações
e que constroem, para cada classe, grupo ou meio, um ser-percebido constitutivo de
sua identidade. (CHARTIER, 1991, p.6)

Na perspectiva da utilização do conceito de Representação em nosso objeto de
pesquisa elencados aos sujeitos partícipes da história do clube e da cidade de Goiânia,
observamos que há uma intrínseca relação entre as estratégias dos agentes políticos para
permanecerem no poder usando por meio de uma estratégia simbólica o esporte popular como
o futebol. Além disso, “A teoria das representações sociais se interessaria, dessa forma, por
compreender como os indivíduos, inseridos em seus respectivos grupos sociais, constroem,
interpretam, configuram e representam o mundo em que vivem.” (SANTOS, 2011, p. 08) e é
nesse ínterim de tempo (193318/1974) e espaço (Cidade de Goiânia/Goiás) que acreditamos
que os agentes políticos articularam seus ideais de permanência de poder e consolidação do
projeto de mudança. Ainda entremeando entre a história do clube e a utilização do conceito de
Representação, analisaremos o viés conceitual que observa o objeto histórico de forma que:

As acepções correspondentes à palavra "representação "atestam duas famílias de
sentido aparentemente contraditórias: por um lado, a representação faz ver uma
ausência, o que supõe uma distinção clara entre o que representa e o que é
representado; de outro, é a apresentação de uma presença, a apresentação pública de
uma coisa ou de uma pessoa. (CHARTIER, 1991, p.6)

Nesse sentido, o conceito de Representação possibilitará identificar e analisar o
processo correspondente às demandas dessa dissertação nos parâmetros relacionados de como
o poder se manifesta simbolicamente através de uma paixão nacional, o futebol. Acrescido a
17
https://novaescola.org.br/conteudo/2529/roger-chatier-o-especialista-em-historia-da-leitura. Acesso dia 11-072018
18
Data em que Goiânia foi definitivamente declarada capital de Goiás.
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isso, o conceito de Representação nos dará suporte ao relacionarmos quanto à sua dubiedade
de entendimento no sentindo em que “a representação faz ver uma ausência,” (CHARTIER,
1991, p.6) de algum objeto e/ou personagem que de alguma maneira possa ter contribuído
historicamente como instrumento de algum ideal político, social e cultural.
Política. Ao recorrermos à análise de determinados fatos e objetos históricos utilizando
o conceito, observamos que a sua inserção nessa dissertação dar-se-á a partir do momento em
que:
O estudo do político vai compreender a partir daí não mais apenas a política em seu
sentido tradicional, mas, em nível das representações sociais ou coletivas, os
imaginários sociais, a memória ou memórias coletivas, as mentalidades, bem como
as diversas práticas discursivas associadas ao poder. (FALCON, 1997, p. 64)

Não se tratando apenas em desvincular o conceito político que durante o século XIX
teve por iniciativa promover os grandes heróis e aparelhos estatais, “temas nobres”
(FALCON, 1997, p. 56), mas também em possibilitar o estudo do conceito a partir do
entendimento em que a política é analisada não mais de formas globais, mas sim, em suas
“múltiplas unidades”.19 Privilegiando assim as particularidades de cada região.
Nos anos 30 e 40, após a publicação da primeira revista dos Annales d’Histoire
Économique et Sociale, sob a direção de Marc Bloch e Lucien Febvre, (FALCON,1997),
evidenciamos a possibilidade de revisão de tratamento desse tema através de Jacques
Julliard.20 Que trata os acontecimentos da seguinte forma:
A história política é psicológica e ignora os condicionamentos; é elitista, talvez
biográfica, e ignora a sociedade global e as massas que a compõem; é qualitativa e
ignora as séries; seu objetivo é o particular e, portanto, ignora a comparação; é
narrativa, e ignora a análise; é idealista, e ignora o material; é ideológica e não tem
consciência de sê-lo; é parcial e não o sabe; prende-se ao consciente e ignora o
inconsciente; visa aos pontos precisos e ignora o longo prazo; em uma palavra, uma
vez que essa palavra tudo resume na linguagem dos historiadores, é uma história
factual. (JULLIARD, Jacques. “A Política”. Em: Le Goff, J. e Nora, P. (orgs.).
História: novas abordagens. Rio de Janeiro: Francisco Alves, 1976, p. 180.)

19

Teixeira, Nuno Severiano. “A História Política na Historiografia Contemporânea”. Em: Ler História, 13, 1988,
p. 91. Apud; Domínios da História Ensaios de teoria e metodologia 5ª Edição; Ciro Flamarion Cardoso e
Ronaldo Vainfas
20
Julliard, Jacques. “A Política”. Em: Le Goff, J. e Nora, P. (orgs.). História: novas abordagens. Rio de Janeiro:
Francisco. Alves, 1976, p. 180.apud; Domínios da História Ensaios de teoria e metodologia 5ª Edição; Ciro
Flamarion Cardoso e Ronaldo Vainfas Organizadores 1997; ( quem esteve no livro) Ana Maria Mauad, Edgard
Ferreira Neto, Eulália L. Lobo Francisco Carlos Teixeira da Silva, Francisco Falcon Hebe Castro, Jacqueline
Hermann, João Fragoso Luciano R. Figueiredo, Magali Engel, Manolo Florentino Maria Yedda Linhares, Mary
Del Priore, Rachel Soihet Ronald Raminelli, Sheila de Castro Faria, Virgínia Fontes; Editora Campus Ltda.
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Ainda dessa forma crítica sobre o tipo de tratamento histórico acerca dos temas
abordados de determinados fatos quase sempre interligados sob a influência política, a
geração pós-45 segundo Francisco Falcon,“foi o alvo predileto de diversas correntes teóricometodológicas: Annales, marxismo(s), estruturalismo(s),quantitativismo(s)” (1997, p.59).
Portanto, identificamos a possibilidade de análise do conceito de política a partir do viés
metodológico que amplia a forma de visualizar como a política se estabeleceu não tão
somente na forma de poder, mas de poderes. Como observa René Remond:

À medida que os poderes públicos eram levados a legislar, regulamentar,
subvencionar, controlar a produção, a construção de moradias, a assistência social,
saúde publica a difusão de cultura, esses setores passaram, uns após os outros, para
os domínios da história política. (REMOND, 2003, p. 24)

Dessa forma, o Estado procura abarcar de forma onipresente todos os locais de uma
sociedade vinculando o cidadão de certa forma à sua tutela e dependência no quesito religioso
econômico, social e cultural. O conceito de política, nesse sentido, ganha força quando
vinculamos essa análise ao esporte em Goiás e, particularmente, ao futebol em Goiânia.
“Esse interesse político nas vitórias do Goiânia, às vezes, extrapolava o âmbito
exclusivamente esportivo, fazendo com que a aleatoriedade, que caracteriza o esporte
recebesse interferência da premeditação, que caracteriza a política” (OLIVEIRA, 1999, p. 44).
Assim, ao longo do texto, procuramos ressaltar a pertinência conceitual de Michel Foucault
(1979), apud BARROS,21 ao sugerir“ que o historiador deva buscar a percepção das relações
de poder nos lugares menos previsíveis, menos formalizados, menos anunciados”
(BARROS.2005, p. 20) e com René Remond, atendo-se:
Ao estudo do Estado, como se ele encontrasse em si mesmo o seu principio e a sua
razão de ser é, portanto, deter-se na aparência das coisas. Em vez de contemplar o
reflexo, remontemos à fonte luminosa: ou seja, vamos de uma vez à raiz, às
decisões,às estratégias dos grupos de pressão. (REMOND, 2003, p.20,21)

Com isso, acreditamos que podemos ampliar nossos laços interpretativos quanto às
formas e estratégias políticas que buscavam permanecer no poder em Goiás.
História oral. Ao estabelecer como método de pesquisa o uso de entrevistas,
visualizamos a possibilidade de incrementar em nossa dissertação o uso do conceito de
21

Foucault, Michel. Microfísica do poder. Rio de Janeiro: Graal, 1979. Livro em formato pdf baixado no site;
http://lelivros.love/?x=17&y=11&s=microfisica+do+poder. Acesso dia 05/02/2018
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memória sob o qual, ao buscarmos possíveis definições do termo centralizadas especialmente
à obtenção de aporte teórico às demandas do nosso principal objeto de pesquisa. (Goiânia
Esporte Clube) dessa forma, ao elencarmos diferentes questionamentos aliados a algumas
hipóteses chegamos a quatro principais possibilidades de direcionamento da nossa pesquisa:
A) De que forma o time do Goiânia Esporte Clube ainda permanece na memória dos goianos
depois de muito tempo sem títulos e grandes jogos? B) Quais eram os meios de divulgação do
time à época? C) De que forma foi preservada a história e a memória do clube para que na
atualidade as pessoas que não vivenciaram o período em que o time obteve seus títulos
pudessem na atualidade ter contato com a história do clube? D) Qual seria a visão e como o
time é lembrado pelos que, de forma direta e indireta, participaram da história do clube
quando ainda vivia sob a égide de ser considerado o melhor22 time do estado de Goiás?
O debate quanto à definição do conceito de Memória ganha corpo a partir do momento
em que a sua definição extrapola o limite antes representado de uma maneira geral como
apenas uma “mera atualização mecânica de vestígios, pautados na imprecisão na distorção, na
sua passividade não criadora e/ou até mesmo como depósito de informações”. (BARROS,
2009, p.39) dessa forma, e descrita assim, o uso da Memória como fonte histórica
inviabilizaria sua permanência na escrita da disciplina História, levando em consideração seu
status de cientificidade, deixado-a, assim, Memória, as margens do processo de escrita do
texto histórico. A partir dessa visão simplista do conceito de Memória, inquirimos da seguinte
forma: Até que ponto Memória pode vir a ser História? Coube à Sociologia, encabeçada
principalmente pelo sociólogo Maurice Halbwachs23 (ARAÚJO e SANTOS, 2007, p.96),
através de seus estudos relacionados à Memória social que, com a interdisciplinaridade de
várias áreas do saber como a História, a Antropologia, a Psicologia, o Folclorismo, e a crítica
Literária (BARROS, 2009, p.43), estruturarem o conceito através de uma visão mais ampla do
termo. Trabalhos atuais sobre memória rompem com o discurso histórico outrora construído
de que a memória oficial seria tão somente a memória nacional, por conta disso, aliado a
outros fatores, essa nova possibilidade de reconhecer o estudo da memória como meio
possível de fazer história, trazem para a historiografia às lembranças dos marginalizados e dos
excluídos. (D’ALESSIO, 1998) dessa forma, e através deste ângulo interpretativo, é que
visualizamos a possibilidade de contar a história do Goiânia Esporte Clube.
22

Melhor no sentido de maior detentor de títulos até a década de 90.
Maurice Halbwachs estabeleceu os principais argumentos teóricos de defesa do caráter coletivo da memória
coletiva em duas obras que hoje se tornaram referências obrigatórias ao tem, Os quadros sociais da memória
(1925) e A memória coletiva, esta última publicada após sua morte (1950). Copia integral de nota de rodapé
numero 1 de: ARAÚJO, Maria Paula Nascimento. DOS SANTOS, Myrian Sepúlveda. História, memória e
esquecimento: Implicações políticas. Revista Crítica de Ciências Sociais, 79, Dezembro 2007: 95-111.p. 96

23
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Recordamos a história do mesmo, através de suas memórias, é também um exercício
de resgate da história de um time que nas décadas de 40,50, 60 e 70 viveu seus melhores
momentos dentro e fora de campo.
O time do Goiânia Esporte Clube, nas décadas em que conquistou seus 14 títulos
estaduais, preenchia as manchetes de jornais com a mesma facilidade em que lotava suas
arquibancadas24 no Estádio Pedro Ludovico Teixeira.
Futebolisticamente, Goiânia e Atlético, rotineiramente, estampavam as notícias
esportivas em jornais da capital e essa constatação se torna interessante ao analisarmos o fato
de que o time era segundo alguns entrevistados25,a agremiação que tinha o maior número de
torcedores da nova Capital e também era a principal manchete esportiva dos periódicos
goianos, mas que hoje padece pela falta de registros textuais, visuais e materiais.
Ao analisarmos a história do clube, aproveitamos o ensejo da confecção dessa
dissertação para falarmos do clube que, juntamente com o Atlético, foi rotineiramente
manchete nos jornais locais de Goiânia, como se observa na imagem dois, mas que
nacionalmente ainda se encontrava na periferia dos assuntos do gênero, ou seja, ao
recordamos das histórias do Goiânia Esporte Clube, faremos uma espécie de duplo trabalho
em que resgataremos as memórias do clube com suas histórias do passado para que as novas
gerações possam no mínimo ter acesso ao que foi e o que representou o clube e substanciar os
trabalhos outrora feitos e/ou que virão a ser feito sobre os esportes em geral e principalmente
o futebol praticado em Goiás.

24

Afirmação dos autores dessa dissertação creditada a partir das entrevistas.
Veremos essa afirmação no terceiro capítulo no qual estará a transcrição de trechos das entrevistas. Até o
momento da conclusão dessa dissertação não encontramos fontes escritas em jornais, revistas e/ou dados oficias
que confirmassem a fala dos entrevistados. Ao decidirmos colocar essa afirmação no texto foi pela incisão oral
dos entrevistados e pela análise de jornais da época.

25
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IMAGEM 2: Fonte: Folha de Goiaz. 21 de abril de 1940. Instituto Histórico e Geográfico de Goiás
(IHGG)

Segundo Lucilia de Almeida Neves Delgado, o estudo da memória “reacende e faz
reviver utopias e sonhos de um tempo anterior que marcou suas vidas individuais ou
comunitárias.” Ainda, “Reacende emoções de diferentes naturezas: individuais, sociais,
políticas e culturais. Reconstrói climas de religiosidade, de lazer, de companheirismo e de
lutas.” (2003, p.15) O time Goiânia Esporte Clube representa essa possibilidade de refazer, de
maneira pontual e específica, a história da cidade de Goiânia onde, com suas demandas
particulares, pode evidenciar e/ou até escamotear discursos e pretensões políticas inerentes à
cidade. Ao visualizar a possibilidade de ampliação dos estudos sobre cultura, sobre sociedade
e especificamente sobre o fenômeno urbano, a historiadora Sandra Pesavento acentua:

As (sic) abordagens que se fazem sobre o fenômeno urbano no final do século XX e
no início do novo século, não se estudam apenas processos econômicos e sociais que
ocorrem na cidade, mas as representações que se constroem na e sobre a cidade, ou
seja, com o imaginário criado sobre ela. Em outras palavras, os estudos de uma
história cultural urbana se aplicam no resgate dos discursos, imagens e práticas
sociais de representação da cidade. (PESAVENTO,2007, p.15)

Dessa forma, a história do clube, intercalada à história da cidade, constitui um
arcabouço de fontes e informações no qual sua análise e interpretação ampliar-se-á de forma
que, ao longo do processo histórico teremos novas leituras, outras releituras e inéditas
percepções das manifestações culturais da sociedade goiana.
A proposta conceitual de Maurice Halbwachs, onde a memória coletiva se sobrepõe à
memória individual, fortalece em nossa dissertação a partir do momento em que:
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A nossa impressão pode se basear não apenas na nossa lembrança, mas também na
dos outros, nossa confiança na exatidão de nossa recordação será maior como se
uma mesma experiência fosse recomeçada não apenas pela mesma pessoa, mas por
muitas. (HALBWACHS, 2003, p.29)

E, ao propor escrever a história do Goiânia Esporte Clube, percebemos que existem
ainda muitos remanescentes da “época de ouro”
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do time e que essas personagens guardam

em suas memórias muitas histórias que possibilitarão substancialmente a construção desse
trabalho.
A maior demonstração de interesse coletivo por parte das pessoas convidadas para dar
seus depoimentos foi a de que em nenhum momento, nenhuma delas se mostrou reticente ou
contrariada à proposta, pelo contrário, de forma proporcional aos seus temperamentos e
formas peculiares de explanar suas emoções, alegrias e tristezas, quase sempre estiveram
interessados em participar do trabalho tecendo muitas vezes adjetivos elogiosos aos autores
pela iniciativa.
Ao elencarmos a possibilidade de utilização de entrevistas, História oral, neste
trabalho, buscamos de forma pontual, nos cercamos dos perigos peculiares inerentes a esse
método de pesquisa.27 No qual os entrevistados de acordo com seus interesses, suas vontades,
sua capacidade individual de lembrar e sua cultura adquirida ao longo dos anos, contaram
suas histórias ao seu tempo, em que muitas vezes discordantes e/ou aquiescentes uns com os
outros, nos proporcionaram muitas histórias cabendo assim, a nossa análise e delineamento
dos fatos pertinentes em nossa dissertação.
Regionalmente, o alvinegro, no período em que vivia seus melhores momentos dentro
de campo com títulos e prestígio por parte do governo, era manchete esportiva favorita do
público ávido por esporte. Cada jogada, cada movimento, dentro e fora de campo, o Goiânia
seria motivo de atenção jornalística e popular. E é através dessa notoriedade que o alvinegro
goiano, por meio dos noticiários esportivos, possui um vasto material jornalístico.
Paradoxalmente ao que se propõe à nova História Cultural em evidenciar a história dos
excluídos, ou dos que não são vistos pela sociedade, o Goiânia Esporte Clube, em
determinado período de sua história, era a principal manchete, porém o que percebemos é que
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Na linguagem futebolística “época de ouro” significa que o time ganhou muitos títulos.
É salutar esclarecer que todas as fontes: escrita, material e imaterial, são passíveis de questionamentos onde na
construção de qualquer material que pode servir como documento tem em suas entranhas o interesse particular
de quem o construiu.
27
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na atualidade é iminente a possibilidade dessa memória futebolística, se não em sua
totalidade, mas em grande parte, se perder com o tempo.
Conscientes dessa possibilidade e diante de fatos e fontes, verificamos que muito
material produzido e adquirido pelo clube foi perdido, objetos como: troféus, faixas,
fotografias, documentos, revistas e outros pertences desapareceram do clube e, junto a isso, o
Galo, pela falta de títulos e prestígio, não aparece em manchetes de jornais na atualidade nem
pelas boas ou más notícias. Dá-se a impressão de que a história do Goiânia, construída por
vários anos, será desmemoriada pela falta de uma consciência coletiva de preservação de suas
memórias.
Procuramos, nessa dissertação, alinhavar os fatos políticos à história do clube para
que haja, simultaneamente, o registro histórico com suas possibilidades de aliança entre o
clube e governo e a história institucional do time.

1. FUTEBOL E HISTÓRIA

O futebol ignora questões idiomáticas e físicas e muitas vezes não obedecem a ordens
familiares e diplomáticas. O futebol não segue uma linha contínua alicerçada na
tradicionalidade que muitas vezes pode até aproximar o preto do branco e o homem da mulher
que, apesar de muitos impedimentos, com a bola rolando em campo, temos a ingênua ilusão
de que todos podem se sentarem na mesma arquibancada. Deveras dizer que essas afirmações
-ordens familiares, diplomáticas, tradicionalidade, aproximar o preto do branco, homem da
mulher- explicam momentos relativos de algumas ocasiões em que o futebol proporcionou.
Em sua totalidade, o futebol expõe racismo, preconceito e exclusão das minorias28.
Corroborando nossa ideia de momentos específicos onde o futebol aproxima diferentes
classes e povos. José Miguel Wisnik, em sua obra Veneno Remédio (2008), relata: “Nas
condições mais improváveis, reunindo Curdos, Sunitas e Xiitas à extraordinária capacidade
aglutinadora do futebol e ao técnico brasileiro Jorge Vieira, que se tornou indiscutivelmente
mais popular no país do que o presidente e o primeiro ministro29.” (WISNIK, 2008, p.24)
28

Para que os autores chegassem nessa conclusão as obras base dessa formulação foram: Dança dos deuses:
futebol, sociedade, cultura. Hilário Franco Júnior, Companhia das Letras/ Futebol é "coisa para macho"?
Pequeno esboço para uma história das mulheres no país do futebol. Fábio Franzini/ Ponta pé inicial para o
futebol no Brasil: o bate bolão e os esporte no colégio São Luís: 1880-2014. Paulo Cezar Alves Goulart/
Footballmania: uma história social do futebol no Rio de Janeiro-1902-1938. Leonardo Affonso de Miranda
Pereira / A pátria de chuteiras. Nelson Rodrigues.
29
Leituras de guerra. Entrevista a Ernane Guimarães Neto, folha de São Paulo Mais! 19 de agosto de 2007, p.10.
Apud Wiskid, José Miguel. Veneno Remédio: o futebol e o Brasil. São Paulo: Companhia das Letras, 2008.p.24
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A explicação sobre o ponta pé inicial do futebol, que hoje é praticado no Brasil, foi a
de que Charles Miller, ao ser enviado pelos pais para ser matriculado em uma escola na
Inglaterra ainda pelos idos do século XIX onde, encantado pelo esporte Bretão (MILLS,
2005), após finalizar seus estudos e de volta ao Brasil, trouxe em uma de suas malas de
viagem, as regras, artigos esportivos e bolas (PEREIRA, 2000).
Por ser um esporte relativamente simples, em que a bola é a estrela do espetáculo, em
que qualquer objeto redondo pode vir a ser usado. Destarte, o futebol garantiu sua
popularização em pouco tempo proporcionando, assim, uma parcial integração do jogo com
diversas camadas sociais do país. Devemos ressaltar que o futebol não garantiu a eliminação
da tradição machista contra as mulheres, a erradicação da tradição cultural racista contra os
negros e da segregação social em que são vítimas os menos abastados economicamente deste
país.
Apesar de não ser uma criação genuinamente brasileira, o futebol é o principal esporte
do brasileiro e se tornou uma tradição capaz de fazer acreditar que o esporte praticado em
todas as partes do mundo (LAHUD GUEDES, 2009) é criação de um tupiniquim.
Muitos brasileiros, por mais canela dura30 que sejam, sonham ou já sonharam em ser
um astro da bola e viver de suas glórias. Quando muito, frustrados de não conseguirem a
realização desse sonho, transferem suas esperanças aos filhos e netos. Não obstante, em uma
pesquisa casual sem o rigor científico na grande rede da internet, nos deparamos com centenas
de reportagens nas quais pais e avós fazem homenagens aos jogadores de futebol colocando
nomes de seus filhos e netos com o mesmo prenome de jogadores famosos que fizeram
história dentro de um campo de futebol.
O futebol consegue ser, ao mesmo tempo, aglutinador e violento, importante e banal.
É através do futebol que, em dias de jogos da seleção nacional em copas do mundo, o
comércio fecha, escolas liberam os alunos mais cedo, ruas e avenidas movimentadas ganham
aspecto de lugares abandonados, isso tudo para que, diante de uma tela de TV ou pelo som
chiado de um rádio, vejam ou ouçam 90 minutos de bola rolando em um campo (SCHEFFER,
2012). Exemplificando esse clamor popular pelo futebol, pegamos por empréstimo a imagem
que ilustra a obra do jornalista Rodrigo Alvarez, Aparecida. A biografia da santa que perdeu a
cabeça ficou negra, foi roubada, cobiçada pelos políticos e conquistou o Brasil.

30

Termo usado aos jogadores de futebol de qualidade insignificante.
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IMAGEM 3: Fonte: Rodrigo Alvarez. APARECIDA. A biografia da santa que perdeu a cabeça ficou negra, foi
roubada, cobiçada pelos políticos e conquistou o Brasil. p. 22 e 23.

O autor Rodrigo Alvarez, ao montar uma grande cena imagética com várias imagens
que simbolizam o Brasil, faz o futebol ganhar proporções bastante significativas diante da
população e o coloca em pé de igualdade com a economia, a religião e com os símbolos da
pátria.
Ainda complementado essa idéia de importância do futebol aos Brasileiros fizemos
uma montagem31 (imagem4) na qual destacamos de que forma os chefes de estado do Brasil
no decorrer da história do país procuram evidenciar de como deve lembrar-se da nação.

31

Error! Hyperlink reference not valid.
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IMAGEM 4:1. Ex presidente Norte Americano recebeu camiseta da seleção brasileira das mãos do então
presidente Luis Inácio/ 2. "Ahmadinejad recebe camisa da seleção brasileira das mãos do ministro de
Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, Miguel Jorge/ 3. Ex-Presidente do Egito Hosni Mubarak. 4.
Desfile em carro aberto de Getúlio Vargas em 1941 no Estádio de São Januário.

Diante disso, para o próximo sub-capítulo, analisaremos o futebol buscando viabilizar
ao leitor a possibilidade de compreensão do fato em que esse esporte se tornou uma “paixão
nacional”.32

1.1 FUTEBOL BRASILEIRO E SUAS POSSIBILIDADES HISTÓRICAS

As controvérsias relacionadas à chegada do futebol ao Brasil são muitas, a
discussão central não se baseia somente em quem supostamente introduziu o futebol no
país, mas também na importância de cada agente que ajudou a semear o esporte em terras
brasileiras. Esses agentes não se resumem em apenas confirmar a estória de que Charles
Miller foi o principal introdutor do futebol no país, mas também em possibilitar o
32

A paixão do brasileiro pelo futebol não pode ser analisada como uma coisa dada. Reiterada dessa forma, ela é
vazia, autorreferida e não nos ajuda na compreensão do futebol. É preciso desconstruir esses axiomas a partir da
experiência complexa dos indivíduos, dos grupos sociais e das instituições. FUTEBOL: POR UMA HISTÓRIA
POLÍTICA DA PAIXÃO NACIONAL; História: Questões & Debates, Curitiba, n. 57, p. 15-43, jul./dez. 2012.
Editora UFPR. Luiz Carlos Ribeiro; Professor do Departamento de História da UFPR. Coordenador do Núcleo
de Estudos Futebol e Sociedade.
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questionamento, a análise e a produção de material histórico que busque outras reflexões
por parte da sociedade. Pois entendemos que:
A relação indivíduo/sociedade, inicialmente formulada em termos de oposição entre
ator ou agente e sistema social ou estrutura, evoluiu em um sentido que aproxima, na
sua acepção das noções de ator e de agente e os faz juntar-se à noção de sujeito
(JODELET, 2009, p. 688 e 689)

Dessa forma, podemos buscar em nossas raízes que a brincadeira com bola no Brasil é
bem mais antiga do que a história centralizadora vinda do eixo Rio-São Paulo nos conta.
Segundo Vera Toledo de Camargo, no seu artigo (Jogos indígenas: Etnias Brasileiras
jogavam bola antes da chegada de Charles Miller), havia, por parte dos indígenas da etnia
Parecí, a prática futebolística antes mesmo da chegada dos europeus ao Brasil onde “Pode-se
afirmar que praticavam vários jogos antes da chegada dos colonizadores onde somente o
toque com a cabeça era permitido” (CAMARGO, 2014, p.54). Esse jogo, chamado
xikunahity, demonstra que a bola não foi introduzida no país pelos europeus e que essa ginga,
esse dom e essa intimidade com a pelota33 têm raízes bem mais profundas na nossa história.

IMAGEM 5 :http://blog.usereserva.com/post/88572548049/por-pirikito-sem-asas-em-tempos-de-copae-de34

Posteriormente a essa constatação, temos também investigações e pesquisas
campeadas por pesquisadores que creditam a origem do futebol em terras brasileiras
intermediada pelos jesuítas. Nessa linha de pesquisa, destacamos os trabalhos de Inezil Penna
Marinho que, segundo Silvana Vilodre Goellner, (2009), ao publicar obras temáticas à
educação física, contribuiu sobremaneira com um legado inquestionável e que muito ainda

33
“Pelota”, “Gorduchinha”, “Redonda” são nomes popularmente usado para nomear a bola com que se joga o
futebol.
34
Fonte: http://blog.usereserva.com/post/88572548049/por-pirikito-sem-asas-em-tempos-de-copa-e-de
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tem a contribuir para nosso campo acadêmico e profissional. Marinho, ao publicar
Contribuição para a História da Educação Física no Brasil: O futebol no Brasil antes da
chegada de Charles Miller (1956) deu impulso às novas gerações de pesquisadores para que,
imbuídos de documentação, análise, metodologia e fontes diversificadas nos apresentasse uma
nova versão fato, no caso o esporte/futebol.
Dessa nova geração, podemos destacar a obra de José Moraes dos Santos Neto, Visão
do Jogo- primórdios do futebol no Brasil. 2002, onde o historiador conclui que o futebol
chegou ao Brasil através dos padres jesuítas no Colégio São Luís, em Itu, São Paulo, anos
antes da chegada de Charles Miller. Segundo Santos Neto (2002), Apud Goulart (2014), havia
um manual da corporação, manuscrito de 1880 que já descrevia a prática do futebol no
colégio de Itu. As versões apresentadas nessa linha de pesquisa nos apresentam que o contato
com a bola de futebol não seria uma atividade competitiva com disputas de campeonato ou
mesmo seguindo as primeiras regras estabelecidas no velho continente. Seria apenas, segundo
Goulart (2014), uma apresentação do esporte aos internos.
Entendemos que, a prática esportiva aos internos descende de uma herança vinda dos
colégios europeus que estimulavam a seus alunos terem, além de uma visão espiritual, o
estímulo à valorização corporal e a preparação física.
Ainda não havia times (formação de equipes com 11 jogadores uniformizados), nem
delimitação e demarcação de campo, traves e nem um conjunto de regras- conforme
estabelecia a denominada Football Association… Ao longo de quase toda a década
de 1880, os exercícios com a bola resumiam-se ao bate-bolão, ainda que, associados
a poucas variações do chutar a bola, pudessem construir um preparo para o futebol.
(GOULART, 2014, p.27)

Das várias possibilidades de análises sobre o futebol na academia (FENSTERSEIFER,
2016), nos parece razoável concluir que a historiografia relacionada à chegada do futebol ao
Brasil pode ser dividida em diversas linhas de pesquisas, entre as quais destacamos por opção
nossa, duas linhas de pesquisa sendo que a primeira corresponde às brincadeiras com a bola
sem regras nas escolas e nas ruas ou até mesmo na praia. Enquanto que a segunda, prioriza a
análise do futebol e sua prática utilizando as normas estabelecidas no continente Europeu.
Nessa possibilidade de divisão, temos vários nomes que se destacam nessa introdução
e difusão do futebol no país. Não só como prática esportiva e recreativa, mas também como
competição baseada em regras e normas.
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Recentemente, o historiador Carlos Molinari35 (2014) apresentou o escocês Thomas
Donohoe, nascido em 1863, como o pioneiro do futebol no Brasil com suas regras e normas.
Segundo o autor, em entrevista ao repórter André Curvelo a uma filiada do grupo Globo de
comunicação do Rio de Janeiro36, o escocês Thomas Donohoe saiu de uma cidade natal,
chamada Busby, na Escócia, no ano de 1894, rumo ao Brasil, para trabalhar como mestre
tintureiro nas fábricas do ramo têxtil chamadas de Platt Brothers & Co. Entre sua chegada em
maio de 1894 a agosto do mesmo ano , quando chegam seus filhos e esposa, a bola, trazida
por sua esposa, começa a rolar no país. Existem contestações (PEREIRA, 2000), quanto a
essa primazia de Thomas, alegando que o tintureiro não conseguiu formar nem um time com
onze jogadores à época, e que, no máximo, houve algumas brincadeiras com bola nas ruas da
cidade. Por certo é que Thomas Donohoe é um dos fundadores do clube carioca Bangu
Atlético Clube em 190437.
A versão mais conhecida, e por muito tempo a que mais foi propagandeada sobre a
chegada do futebol no Brasil, é a opção historiográfica38 que trata da chegada do futebol pelas
mãos e pés de Charles William Miller nascido no Brasil em 24 de novembro de 1874.
Miller, em 24 de setembro 1894, ao embarcar em um navio ainda na Inglaterra, onde
havia ido estudar, com destino ao Brasil, trouxe em sua bagagem alguns artigos esportivos,
assim descritos por John Robert Mills em sua obra, Charles Miller: o pai do futebol brasileiro
de 2005:
Uma camisa da equipe da Banister Court School e outra do St. Mary’s, que ele
defendeu com bravura e elegância. Duas bolas de futebol de capotão fabricadas pela
empresa Frank Sugg, de Liverpool, que tinham um significado muito especial para
ele, com uma delas tinha jogado pelo Condado de Hampshire contra o Condado de
Sussex. Um par de chuteiras e uma bomba de ar para encher as bolas. (MILLS,
2005, p. 26)

Dessa forma descrita por Mills, em que o autor praticamente esmiúça a bagagem de
Miller quando o mesmo retorna ao Brasil, acreditamos que de fato havia a intenção de Miller
em introduzir o futebol no Brasil, talvez só não tivesse ideia da dimensão que aqueles
apetrechos esportivos ganhariam no país de sua origem.

35

https://telesporte.wordpress.com/tag/carlos-molinari/ acesso dia 1/12/18
https://www.youtube.com/watch?v=bRq_warw_KA: acesso dia 8/8/2018
37
https://www.bangu-ac.com.br/bangu/sua-historia/ : acesso dia 11/09/2018
38
PEREIRA, Leonardo Affonso de Miranda, 1968 Footballmania: uma história social do futebol no Rio de
Janeiro-1902-1938/Rio de janeiro; nova fronteira,2000/ e MILLS, John Robert Charles Miller : o pai do futebol
brasileiro / John Robert Mills. — São Paulo: Panda Books, 2005 ISBN: 978-85-788-830-03 1. Miller, Charles
William, 1894-1994.
36
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Quase que na mesma época e intensidade, um jovem nascido em 20 de janeiro de 1880
na cidade de Humaitá, Rio de Janeiro, introduz na cidade maravilhosa (1897) a prática
futebolística. Filho de ingleses, segundo Pereira (2000), Oscar Cox é considerado um dos
principais personagens históricos que introduziram o futebol com suas normas e regras no
país, em especial no Rio de Janeiro.
Relatos sobre sua vida indicam que, Cox após retornar de seus estudos na Suíça,
trouxe para o Rio de Janeiro as regras estabelecidas pela Foot-ball Association, associação
futebolística fundada na Inglaterra em 1863 e, com alguns amigos, fundou o Fluminense
Futebol Clube em 1902.
Oscar Cox, no Rio de Janeiro (PEREIRA, 2000), Charles Miller, em São Paulo
(MILLS, 2005), Joaquim Moreira, no Maranhão (DA COSTA, 1989), Frederico Fritz, no
Paraná (CANAVESE, 2015), Walter Sócrates, em Goiás (FILHO, 1982), e Victor Serpa em
Belo Horizonte (SOUTO MAYOR e NETO, 2014). Esses personagens são alguns dos
responsáveis pela afirmação e propagação do futebol em todos os recantos da pátria brasileira,
não são definitivamente os apresentadores da bola em terras brasileiras, mas sim os que
aperfeiçoaram a prática futebolística com suas normas e regras estabelecidas pelo jogo criado
na Inglaterra.
Ainda pelos anos de 1940, o jornalista Loris Baena Cunha discutia esse assunto no seu
livro, A verdadeira História do Futebol Brasileiro, da seguinte forma:
Os paulistas afiançam que foi Charles Miller, e os gaúchos afirmam que foi Sir
Artur Lawson. No Rio de Janeiro, em 1893,ingleses pertencentes a Leooldina
Railway e vários bancos do Reino Unido também disputavam partidas de futebol
num campizal que existia na rua Paissandu. Na Bahia, o futebol foi introduzido em
1901, por José Ferreira Junior. No final do século XVII, Minas Gerais também já
conhecia o novo jogo que era praticado por ingleses da Mina do Morro Velho, na
quinta dos ingleses. (CUNHA, 1944?, p.01)

Nesse sentido, analisamos que reivindicar a paternidade do futebol para sua praça39
esportiva é uma evidência da importância do esporte ao país, porém constatamos que o
esporte relativamente popular teve algumas dificuldades em ser aceito dentro da academia.
Vejamos os fatos.
Apesar do futebol dentro e fora do campo ser um esporte prestigiado pelo público em
geral, pelas mídias e até de ser usado como objeto político por alguns governos em diferentes
épocas e países, esse esporte por muito tempo não contou com o prestígio dentro da academia.
39

A palavra Praça usada no texto é corriqueiramente usada na linguagem futebolística representando ou
substituindo outros termos mais rebuscados (para o futebol) como região, localidade e outros.
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A historiografia que trata do futebol no país ainda é deficitária, não pelas suas
indefinições, mas tanto pelos meios em que o público em geral tem contato com a história do
futebol brasileiro. “Nelson Rodrigues costumava referir-se aos intelectuais e acadêmicos
brasileiros como seres incapazes de cobrar um mísero escanteio ou lateral.” (BARRETO,
2014, p. 55) 40 De fato, podemos considerar que os trabalhos acadêmicos sobre o futebol não
estiveram no rol das preferências dos pesquisadores, fruto talvez de uma academia formada
em sua grande maioria pela elite brasileira na qual as universidades optavam por temas
políticos e econômicos da sociedade passando, assim, ao largo dos temas ligados às minorias.
O futebol, como designador dentro das possibilidades explicativas de alguns conceitos,
identidade, democracia, inclusão entre outros, relacionados à sociedade brasileira de uma
maneira geral, começou a brotar e ganhar mais espaços nas universidades somente a partir da
década de 1980,41 quando os antropólogos Roberto Damatta, Luiz Felipe Baêta Neves, Arno
Vogel e Simoni Lahud publicaram o livro, Universo do futebol: Esporte e Sociedade
Brasileira, de 1982. A obra teve um papel importante nessa linha de pesquisa dentro das
academias, na qual sua abordagem futebolística:
Em vez, portanto, de estudar o futebol em contraste com a sociedade, como é
comum neste tipo de trabalho, analiso o futebol junto com a sociedade. E parte do
meu entendimento que quando eu ganho certa compreensão sociológica do futebol
praticado no Brasil, aumento simultaneamente minhas possibilidades de melhor
interpretar a sociedade brasileira. Serve também como meio explicação da sociedade
brasileira. (DAMATTA, 1982, p.21)

A partir dessa importante contribuição acadêmica surgiram diversas abordagens
históricas relacionando a sociedade brasileira com o esporte. Devemos ressaltar que a
historiografia brasileira influenciada pelas novas formas de abordagens históricas (história
cultural) percebeu a necessidade de evidenciar as histórias da sociedade vistas não tão
somente pelos grandes chefes políticos ou dos personagens da fidalguia, mas também pelas
pessoas nascidas das camadas menos abastadas.
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Túlio Velho Barreto (fez essa citação na introdução da obra) Pesquisador Adjunto da Fundação Joaquim
Nabuco e vice-líder do Núcleo de Estudos e Pesquisas em Sociologia do Futebol (Nesf-UFPE/Fundaj) O
FUTEBOL BRASILEIRO, 1894 A 2013: UMA BIBLIOGRAFIA Lúcia Gaspar, Virgínia Barbosa. Com a
colaboração de: Aécio Oberdam dos Santos, Nataly Rodrigues da Silva e Ana Patrícia de Oliveira Jerônimo,
estagiários do Curso de Biblioteconomia da UFPE.
41
Houve trabalhos acadêmicos feito por pesquisadores que abordaram o tema futebol antes desse período.
Hildebrando Pontes. História do futebol em Uberaba. Uberaba: Academia de Letras de Uberaba, 1972. Gilberto
Freyre (artigo, Football mulato, Diário de Pernambuco, 17 de junho de 1938.) e João Lyra Filho (Introdução à
Sociologia dos Desportos),pontos de vista sociológico. Mario Filho (O negro no futebol Brasileiro) e Thomaz
Mazzoni (Almanaque Esportivo,1927) dentre outros
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O progressivo aumento de pesquisas acadêmicas abriu caminho para diversas
plataformas de estudos sobre o futebol dentro e fora da academia. Esse acontecimento abriu
caminho para novas formas de interpretação histórica do futebol, no qual a partir de novos
questionamentos podemos estabelecer novas possibilidades de análise crítica da sociedade
desvencilhando, assim, de uma história feita apenas pelas manchetes jornalísticas.
Dessa forma, há uma ampliação do leque acadêmico para que outros objetos e fontes
de pesquisas alcancem uma razoável viabilidade metodológica de estudo histórico.
Os frutos dessa ampliação de pesquisa já podem ser vistos pelos inúmeros trabalhos
acadêmicos nas plataformas das universidades de inúmeras obras literárias feitas por
acadêmicos e o surgimento de blogs e sites relacionados à história do futebol e suas nuances,
de forma que:
Essa paixão do brasileiro pelo futebol – que não se resume ao momento de uma
Copa – é um fenômeno cultural que merece menos incredulidade e mais análises.
Estas, depois de muita resistência, começaram a ser construídas – ainda que
timidamente – em algumas universidades brasileiras. Sem dúvida, ainda há muito a
ser feito. (NEGREIROS, 1998, p.122)

Complementando:

A importância que vem sendo atribuída ao futebol nos dois últimos séculos no
cenário mundial, especialmente no contexto brasileiro, inspirou as pesquisas nas
diferentes áreas do conhecimento, como, por exemplo: Educação Física, Sociologia,
Antropologia, História, Geografia, Administração, Comunicação Social e Economia,
dentre outros campos de conhecimento (SOUZA; ALMEIDA; MARCHI JÚNIOR,
2014, apud, FENSTERSEIFER, 2016, p.27)

Ainda:
Em 1982, foi lançado Universo do futebol, dos antropólogos Roberto DaMatta, Luiz
Felipe Baêta Neves, Simoni Lahud Guedes e Arno Vogel. Como disse, tratava-se de
iniciativa inédita entre pesquisadores e professores para superar preconceitos, ainda
não de todo suplantados, é fato, contra o tema no meio acadêmico. Ao mesmo
tempo, a Imprensa Oficial do Estado de São Paulo publicou uma coletânea de
ensaios, tão importante e diversificada quanto a anterior, organizada por José Carlos
Meihy e José Sebastião Witter, com a participação de Robert Levine e Matthews
Shirts, dois brazilianistas. No ano seguinte, após realizar pesquisas no Brasil, a
socióloga norte-americana Janet Lever lançaria A loucura do futebol, deixando ainda
mais evidente o desprezo dos intelectuais brasileiros pelo tema. Desde então, muita
coisa mudou, tanto nas universidades e centros de pesquisas, como no futebol,
sobretudo fora das quatro linhas. E muitos desses estudos e pesquisas têm sido
publicados, formando, ao lado de trabalhos jornalísticos, a base da bibliografia sobre
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o tema no Brasil, como bem se observa no material aqui arrolado por Lúcia Gaspar e
Vírginia Barbosa. (BARRETO, 2013, p.7)42

O crescimento substancial da valorização acadêmica sobre o tema futebol pode
reescrever a história que por muito tempo deu a Charles Miller os créditos da implantação do
esporte no Brasil. Sabemos hoje, através de documentos e fontes, que na verdade o que
sempre foi apregoado sobre esse personagem não passou de mera afirmação do poder elitista
que sempre cultivou a valorização dos que faziam parte da elite Brasileira.
A tradição histórica que permeou essa história, Futebol no Brasil, identificada como
uma “tradição inventada” (HOBSBAWM e RANGER, 1984, p.9) é percebida como ela foi
criada e cultuada durante muito tempo no imaginário das pessoas no qual os méritos dados a
Charles Miller sobre a primazia futebolística no Brasil seria de fato a constatação do poder
elitista, visto que Miller foi um brasileiro filho de escocês que estudava na Inglaterra e que
representava a elite brasileira no século XIX. Comprovadamente, podemos nos certificar que
as classes trabalhadoras menos abastadas e até criminalizadas em vários momentos históricos
do Brasil não poderiam de forma alguma inverter ou produzir outra versão dos fatos, vejamos
o que diz o escritor Leonardo Affonso de Miranda Pereira, professor Associado do
Departamento de História da Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro. Com
graduação em Ciências Sociais (1991), Mestrado (1994) e Doutorado (1998) em História
Social pela Universidade Estadual de Campinas43

Essa diferenciação aparecia na festa em homenagem ao rei Alberto, em pequenos
detalhes. Entrando em campo por portas distintas, os clubes da primeira, segunda e
terceira divisão da liga metropolitana tinham marcadas, no momento do desfile, as
hierarquias que os separavam. O próprio tamanho da delegação enviada por cada
clube indicava a desigualdade que se estabelecia entre eles: enquanto alguns como o
Flamengo e Fluminense faziam-se representar por cerca de 150 atletas, clubes como
Andaraí e o Americano apareciam com pouco mais de trinta jogadores [...] Um
último nível de diferenciação entre os habitantes da cidade viria ainda macular a
imagem articulada e homogênea que se tentava imprimir ao desfile realizado durante
a visita do rei da Bélgica. Poucos dias antes da realização da festa, corria no Rio de
Janeiro a suspeita, divulgada pelo jornal o Paiz, de que “os dirigentes da
metropolitana desejavam que os atletas de cor que fazem parte dos clubs filiados à
entidade carioca, não configurassem na parada sportiva” [sic] (PEREIRA, 2000,
p.167)
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Identificamos, através dessa análise conceitual, o uso de alguns conceitos nos quais
sua afirmação deliberada por vários autores criou uma tradição interpretativa em sua
generalidade, ou seja, muitos autores, na ânsia de explicar a sociedade através do futebol, se
esquecem das mulheres, muitas vezes ignoradas, dos pobres que arrumaram um jeito de jogar
bola, mas que não têm acesso à saúde e educação, dos negros que ainda são hostilizados nos
estádios. Enfim, o futebol, como forma de explicação do brasileiro usando os conceitos,
igualdade, identidade, democracia, muitas vezes não corresponde à realidade de alguns
grupos, mas que pela massificação das ideias dar-se-á a ilusão que, de uma forma ou de outra,
o futebol explica o brasileiro
Como bem anotou Norberto Luiz Guarinelo (2003), reforçando ainda essa crítica aos
conceitos que tentam explicar em sua totalidade o Brasil, Madalena Silva Freitas Dias no seu
artigo publicado na Revista de Ciências Sociais e História – UFSJ n.6 acentua: “o corpo da
nação não é homogêneo” (DIAS,2014, p.73)44 portanto, acreditamos que a análise do futebol
brasileiro feita de forma total/ou global não satisfaz às demandas particulares e,
principalmente, das camadas mais marginalizadas.
A historiografia a partir da década de 60 apresentou uma nova visão e uma nova
possibilidade de apresentação histórica das camadas menos privilegiadas economicamente de
uma determinada sociedade. Dessa nova historiografia, pós-estruturalista45, ampliou-se o
leque de alternativas nos quais os temas históricos não ficariam submersos, escondidos,
esquecidos e imóveis diante de uma estrutura incapaz de visualizar a representabilidade dos
demais agentes de um determinado grupo social.
Nesse conjunto de alternativas, a História, como ciência do conhecimento, nos garante
a perspectiva de podermos vasculhar outros documentos que por muito tempo ficaram
empoeirados sem uso e de ouvir outras vozes muitas vezes amordaçadas.
Assim sendo, citamos os negros, os trabalhadores das fábricas, as mulheres e os
grupos marginalizados podendo, assim, concluir que nesse momento a história abre suas
portas aos demais dirigentes que, de uma forma ou de outra, ajudaram a formatar a sua
própria cultura e seus próprios costumes.
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Ressaltando ainda sobre o mesmo assunto, Márcia Adriana Brasil e Josiane Peres em
um artigo publicado na revista Conhecimento Online (FEEVALE) com o nome de,
Conhecendo a Perspectiva Pós-Estruturalista: Breve Percurso de sua História e Propostas,
acentua a seguinte proposição:
Ao analisar sobre a perspectiva pós-estruturalista, é possível perceber que além das
relações de poder, de dominação em relação às classes sociais, existe a preocupação
primordial com outras formas de dominação de grupos hegemônicos que controlam
outros grupos subordinados, tais como brancos x negros, homens x mulheres,
heterossexuais x homossexuais, entre outros. Por esse motivo, é necessário
desconstruir o que foi historicamente produzido e aceito como verdadeiro, a fim de
evitar as diferentes formas de dominação e exclusão de grupos minoritários.
(AGUILAR; GONÇALVES, 2017,p.42)

Estudos interioranos sobre o futebol muitas vezes são desprestigiados e foram por
longos períodos ignorados. Podemos perceber que a importância e o privilégio dado ao centro
no caso do futebol praticado no Rio de Janeiro e São Paulo são desproporcionais à
importância cultural e social que os outros centros esportivos podem nos oferecer.
De fato, temos a convicção que o futebol, ao chegar ao Brasil, foi bem recebido e que
esse esporte se embrenhou no cotidiano dos brasileiros fazendo com que nos tornasse os
verdadeiros donos da bola. Porém, antes de qualquer afirmação podemos questionar: Até que
ponto esse fato tem sido realmente estudado de forma isenta? A história, ao nomear um filho
de escocês como o pai do futebol, até que ponto não estaria ao lado de quem ditava as ordens?
Por muitos anos a história do futebol no Brasil ficou relegada aos grandes centros e
esse privilégio histórico ainda é recorrente. Verificamos que, de forma centralizadora, o
futebol que brota em São Paulo ganha sucursais no resto do país ficando, assim, de certa
forma, com uma suposta dívida com os donos da bola. O resgate da história do futebol
brasileiro, distante desse centro, tem por objetivo ressaltar sua importância em um contexto
geral e histórico, pois se faz necessário a (re) contagem dessas histórias vistas por quem por
muito tempo permaneceu na esteira dos grandes acontecimentos.
O alcance do futebol no Brasil com extensão continental impressiona pela sua
homogeneidade no sentido de que todos os estados, todos os rincões se joga bola, porém
impressiona também pela sua capacidade de não reconhecer a importância do futebol
praticado no interior, visto que, durante o processo de consolidação do esporte no país o
interior forneceu sob vários aspectos elementos que alavancaram e alicerçaram o esporte no
país. Desse desprestígio e falta de harmonia histórica, o futebol praticado no interior brasileiro
ainda, literalmente, não saiu da pequena área. Os motivos dessa desvalorização são múltiplos
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e passam por explicações sociais, culturais, econômicas e até mesmo pelas distâncias
territoriais. Porém o que podemos perceber conceitualmente é que, decerto, essa indiferença
seja também uma forma de continuidade e preservação inequívoca de uma dominação
regional em que os grandes centros têm a capacidade de preservar suas memórias e a partir
disso suplantar as demais. Prevalecendo assim a história dos grandes centros.
Muitas adversidades dão suporte ao esquecimento e à falta de pesquisa das histórias
provenientes das camadas sociais mais afastadas. Como exemplo disso, podemos destacar a
própria história do clube objeto principal desta pesquisa. Não encontramos nenhum troféu,
nenhuma taça, provavelmente tudo destruído ou distribuído. Tampouco os próprios
documentos do clube, ata de fundação, livros de registros46ou algo que poderia dar suporte a
essa história. Reflexo talvez de uma cultura acostumada a não valorização de sua própria
narração em que a história do outro, centro, seja a mais importante.
Trabalhos importantes no Brasil têm intensificado esse resgate histórico do futebol
feito no interior do país, histórias de clubes de jogadores em que até mesmo a
profissionalização dos radialistas47 da área esportiva acrescenta sobremaneira essa tendência.
A relação entre a quantidade de fatos históricos, dos locais distantes do centro e o
crescimento da preservação da memória e de suas histórias é desproporcional 48. Podemos
evidenciar essa constatação através do número elevado de obras históricas dos times do Rio
de Janeiro e São Paulo onde, por exemplo, o clube de Regatas Flamengo (fundado em 17 de
novembro de 1895) e o Santos de São Paulo, (fundado em14 de abril de 1912) têm publicado
mais de duas dezenas de obras editoriais cada um. Isso sem falar das obras indiretas que
tratam do futebol de uma maneira geral, que sistematicamente citam as agremiações dessas
praças esportivas. No entanto, nossos times goianos têm apenas uma obra editorial cada um
(com exceção do Goiânia Esporte Clube, que não tem nenhuma) e/ou algumas citações49 em
obras acadêmicas. Não se trata de uma constatação amargurada, ressentida e ou carente, mas
meramente de uma corroboração numérica na qual é evidente a necessidade de uma reparação
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histórica dada a importância desses locais do interior que foram e permanecem como
sustentáculo do futebol brasileiro.
Trabalhos relevantes têm se destacado nessa linha de pesquisa, sobre os quais
podemos destacar a importância das obras de Cunha Junior,50 Cecília Elisa Kilpp, Alice
Beatriz Assmann, Janice Zarpellon Mazo,51 e Rodrigo Caldeira Bagni Moura.52 Que, de forma
perene e inspiradora, nos fornecem análises e formas metodológicas consistentes que sejam
capazes de provocar uma possível diminuição dessa lacuna histórica e fazer possível um
alargamento de possibilidades de novos conhecimentos.
1.2.FUTEBOL GOIANO

O futebol goiano vive suas glórias e já viveu momentos históricos que podem garantir
ao Centro-Oeste brasileiro um lugar de destaque na história do futebol do Brasil. Com um
cardápio variado de fatos sobre o futebol praticado em Goiás, acreditamos que se faz
necessário uma melhor representabilidade desses fatos na academia e nos meios editoriais
Onde:
Na distribuição das dissertações e teses por estado, se repetem as desigualdades
encontradas na distribuição pelas regiões brasileiras. A distribuição dos estudos por
estado mostrou o estado de São Paulo (36,32%), sendo o que mais produziu
dissertações e teses. Na seqüência, em ordem decrescente, vêm: Rio Janeiro
(17,32%), Rio Grande do Sul (10,96%), Minas Gerais (9,93%), Paraná (5,58%),
Santa Catarina (5,0%), Distrito Federal (2,94%), Pernambuco (2,46%), Ceará
(2,06%), Bahia (1,90%), Paraíba (1,03%), Rio Grande do Norte (0,79%), Mato
Grosso (0,71%), Espírito Santo e Goiás (0,63%), Pará (0,55%), Amazonas (0,47%),
Alagoas (0,23%), Sergipe e Matogrosso do Sul (0,15%) e Piauí e Maranhão (0,07).
(FENSTERSEIFER, 2016, p. 114)

Afastado historicamente de decisões políticas o Estado de Goiás:
Clamava-se então por uma maior participação nas decisões políticas que, dentro da
continuidade centralizadora em que se encontravam, obstruíam os modestos passos
de desenvolvimento em que o Estado poderia conseguir (CHAUL, 2001, p.32)
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De forma que, mesmo assim, nesse estado de afastamento das vontades políticas,
podemos afirmar que a prática futebolística no estado de Goiás protagonizou episódios
importantes, interessantes e cheios de magia que devem ser analisados e narrados
historicamente.
Goiás é palco de passagem de craques e serve como cenário para que grandes eventos
futebolísticos nacionais e internacionais ganhem ainda mais brilho na história do esporte
Bretão. Exemplificando, temos: Túlio Maravilha, formado nas categorias de base do Goiás,
foi convocado para jogar alguns amistosos e Copa América pela seleção Brasileira em 1995 53;
o pernambucano Josué, que se profissionalizou no Goiás, defendeu a Seleção Brasileira na
Copa da África, no ano de 2010 54; Dadá Maravilha, craque da Copa de 1970, complementou
seu currículo futebolístico jogando pelo Goiás na década de 198055; o jogador argentino
Diego Armando Maradona, jogando pela seleção Argentina na Copa América de 1989, jogou
no Estádio Serra Dourada quatro partidas56; na década de 5057, Pelé e Garrincha jogaram no
Estádio Olímpico contra o Goiânia Esporte Clube; o time do Goiás foi vice-campeão da
segunda edição da Copa do Brasil em 1989, jogando no estádio Serra Dourada contra o
Flamengo do Rio de janeiro, com um público de 45.504 pagantes58. O time do Vila Nova, em
1997, em disputa pelo campeonato nacional, Série B59, jogou contra o América de Minas
Gerais uma partida que poderia classificá-lo para Série A do ano seguinte, o público do Serra
Dourada foi de quase 50 mil expectadores60; ainda relembramos a incrível virada61 do time do
Vila Nova sobre o Goiás, em 1999, em disputa pelo Campeonato Goiano, na qual o Goiás
vencia o Vila pelo placar de 3x0 e o Colorado62 em uma reação extraordinária venceu o jogo
pelo placar de 5x363. São inúmeros os exemplos de histórias que poderíamos catalogar sobre o
futebol goiano. Dessa forma, acreditamos que a história do futebol brasileiro também passa
por Goiás.
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Historicamente, os meios editoriais e acadêmicos publicam poucas pesquisas sobre o
futebol praticado em Goiás, parcos trabalhos podem nos dar suporte inicial para entendermos,
em partes, o futebol goiano. Nessa linha de fontes escritas, destacamos os periódicos que
circulam em território goiano desde o século XIX e, principalmente, século XX. Ou seja, a
história do futebol goiano consubstancia-se em notícias jornalísticas, minimamente por obras
acadêmicas, algumas publicações comemorativas em revistas e por poucos livros editados,
muitas vezes de forma independente.
Apesar da máxima em dizer que todo brasileiro é um técnico de futebol,
academicamente, a linha de pesquisa relacionada ao esporte bretão praticado em campos
goianos é pouco explorada e, por consequência, pouco divulgada. Apesar de o futebol ser o
protagonista dos esportes no país e exclusivamente também na capital goiana, pouco se
escreve sobre o tema. São recorrentes as manifestações de quem escreve história a
contestação que o esporte bretão é pouco citado na academia e principalmente em obras
editoriais. A linha de pesquisa cujo tema é o futebol, historicamente, no Brasil é considerada
ainda em processo de adaptação aos meios acadêmicos, segundo o Historiador Hilário Franco
Júnior “No Brasil, o futebol é bastante jogado e insuficientemente pensado” (FRANCO
JÚNIOR, 2007, p.11) na qual as linhas de pesquisas históricas ainda carregam o ranço de uma
história que privilegiam temas como a política e a economia.
O futebol, por ser um esporte, no qual não há o privilégio exclusivo de uma classe
social como, por exemplo, o Tênis de quadra que, segundo Michel Pompolini Paiva, Edivaldo
Góis, Tony Honorato e Paiva Junior “continua sendo um jogo elitista e praticado
principalmente em clubes e academias particulares” (2014, p. 07) o futebol é praticado nas
ruas, em campos de terra, descalços ou não, com bolas de plástico de couro ou até mesmo de
papel e é dessa variedade de possibilidade de se praticar o esporte é que surgem inúmeras
histórias provenientes das classes sociais menos abastadas.
Os argumentos propostos às dificuldades inerentes à escrita dos primeiros toques de
bola em Goiás se esfacelam pela quantidade de material histórico pulsante nas mãos dos
filhos, dos netos, dos ex-partícipes que ainda inéditos, permanecem inertes em seus baús à
espera de sua divulgação. Mais do que esse material, existe um manancial de documentos em
posse das pessoas, arquivos pessoais, incontáveis periódicos publicados no período de
mudança de capital, algumas publicações acadêmicas que, necessariamente não são
exclusivas sobre o futebol, mas que nos oferecem caminhos e pistas. Destarte, algumas obras
(não acadêmicas) e, principalmente, as histórias das pessoas que através de suas memórias
podem nos fornecer muitos relatos e muitas histórias.
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A obra mais emblemática da história do futebol goiano é o livro do jornalista João
Batista Alves filho,64 Arquivos do Futebol Goiano, de 1982. Nessa obra jornalística, o autor
relembra, através de suas 336 páginas, parte da história do futebol goiano.
Com muitas imagens e um repertório interessante de fatos no qual o autor descreve
várias agremiações do interior e da capital goiana. O autor relembra personagens na crônica
esportiva, árbitros, dirigentes, presidentes de clubes e associações. Homenageia grandes
craques, ressalta nossas praças esportivas existentes até o momento da conclusão da obra na
década de 80 e, em rápidas pinceladas, descreve como foi à chegada do futebol no Brasil e em
Goiás. Essa obra jornalística sem os rigores da academia é um manancial de fonte escrita e,
principalmente, imagética em que o historiador e o curioso pelo futebol terão a possibilidade
de conhecer trechos da história do futebol em Goiás. O livro de João Batista Alves Filho
segue como guia e abre caminhos para uma investigação mais apurada do roteiro futebolístico
goiano.
Perfazendo o papel da principal obra a ser consultada pelo público em geral o livro de
Batista (1982) é privilégio de poucos leitores. O que temos, muitas vezes, são trechos da obra
em sites especializados que se encarregam de contar fatos e histórias do futebol goiano. Essa
obra, pela sua extensão temporal e pela falta de trabalhos acadêmicos, se sobrecarrega como
sendo uma das poucas que tratam do futebol de Goiás, constituindo, assim, um incentivo à
possibilidade de debatermos e de construirmos outras narrações sobre o esporte goiano.
Ainda nessa linha jornalística, temos a obra do jornalista Ciro Lisita Junior, “30 anos
de futebol em Goiânia”
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, que faz um percurso histórico dos principais times da capital,

extintos ou não, de forma que, destaca alguns personagens do futebol, elenca vários resultados
dos principais times da capital (Goiânia, Atlético, Vila Nova e Goiás) de 1938 a 1974 e, por
fim, a grande obra, o Estádio Serra Dourada.
Os times da capital, Atlético Clube Goianiense, fundado em 2 de abril de 193766, o
Goiás Esporte Clube, fundado em 6 de abril de 194367 e o Vila Nova Futebol Clube, fundado
em 29 de julho de 1943,68 tiveram suas histórias publicadas em obras editoriais.
O livro do Goiás Esporte Clube foi escrito pelo professor69de Matemática da rede
municipal de Goiânia, Francisco Leal, em 2014, Goiás: Sob o manto verde do cerrado. A
64

João Batista Alves Filho foi um historiador, fotógrafo e jornalista nascido em Jaraguá, criado em Ceres e
radicado
em
Goiânia
desde
1966.
Falecimento
em
maio
de
2008.
Fonte:http://www.goianiamostracurtas.com.br/gmc_2013/curriculo/joao-batista-alves-filho. Acesso dia 12/05/18
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Publicado pela Editora. Dom Bosco em 1975
66
Fonte; http://www.atleticogoianiense.com.br/o-clube. Acesso dia 20 de novembro de 2018
67
Fonte; http://www.goiasec.com.br/oclube/historia. Acesso dia 20 de novembro de 2018
68
Fonte; https://www.campeoesdofutebol.com.br/hist_vilanova_go.html. Acesso dia 01 de dezembro de 2018
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história do clube Atlético Clube Goianiense foi escrita pelo geógrafo, Horieste Gomes, em
2015, “A saga do Atlético Goianiense” e, finalmente, o Vila Nova Futebol Clube com o
jornalista Cristiano Silva publicando, em 2008, a obra “Vila, Uma Paixão”. Ainda do Vila
Nova, encontramos uma monografia de finalização de curso de graduação em História; “Vila
Nova Futebol Clube-1943 a 1973: Formação e Consolidação de uma Instituição Popular”. Do
graduado em história Wilson Balzacchi Brito Junior70. As histórias dos clubes da capital
Goiana retratadas nessas obras são essenciais e se tornam relevantes no sentido em que esses
autores enxergaram a necessidade de tratarem a História de seus times.71
Independentemente da forma passional com que esses autores tratam seus times de
coração, o material publicado é um resultado de muitas pesquisas e análises, acreditamos, nas
quais os autores puderam expressar, através da escrita e pela exposição de imagens,
momentos importantes da história do futebol Goiano.
1.3.O INÍCIO DO FUTEBOL EM GOIÁS
Da mesma forma em que há algumas contrariedades na definição quanto à origem do
futebol no Brasil, existe também a indefinição de como chegou o futebol em Goiás. Segundo
Péricles Xavier Rebello em sua obra Usos e costumes de Goiás estudos e interpretações de
1900-1980“(1900) (sic)

72

foi “Makental que introduziu o futebol na antiga capital” (1987,p.

97).Uma versão mais propagada pelos meios acadêmicos é que o futebol chegou ao Estado de
Goiás pelo missionário escocês Archie Macintyre, que veio para o Brasil em 1907
(BATISTA, 1982). Contrariando Péricles, Ordália Cristina Gonçalves Araújo, em sua obra,
Protestantismo no norte goiano: estudo sobre a viagem de Archibald Macintyre, escreve:

Em missões responsáveis pela reivindicação e manutenção de pessoas estrangeiras
que levassem a cabo a difusão do protestantismo não apenas no Brasil, mas também
em outros países da América Latina como Argentina e Peru. Em 1908, “estabeleceu
sua base na cidade de Goiás, [...] e de lá partia para diversas expedições
evangelísticas e de colportagem bíblica”, assumindo funções administrativas como
presidente da Comissão Executiva da EUSA e superintendente do campo
missionário em Goiás (ARAÚJO, 2016, p.05.)
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Informações cedidas ao autor da dissertação pelo do próprio supracitado professor e autor do livro “Goiás; Sob
o manto verde do cerrado”
70
Fonte: H.G.S-PUC-GO-2002
71
Conversamos com os autores das supracitadas obras e eles nos revelaram serem torcedores dos times pelos
quais fizeram suas obras.
72
A data 1900 de acordo com estilo em que o autor escreveu o livro, nos faz imaginarmos que ele não trata de
uma data exata, mas sim de uma data aproximada.
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No que concernem às datas, acreditamos que Péricles Rebello não foi específico e sim
generalizou a data 1900 como sendo algo que poderiam ter acontecido dois anos ou mais após
o fato. Independentemente da data específica, o que temos de relatos sobre a chegada do
futebol em Goiás é que no início do século XX podemos constatar que havia movimentos
relacionados ao esporte na antiga capital.
A Cidade de Goiás no início do século XX oferecia poucas condições favoráveis a um
desenvolvimento econômico, a exploração aurífera praticamente já havia se extinguido.
Poucos aventureiros ainda visualizam possibilidades de se enriquecerem com a extração de
pedras preciosas.
Socialmente, a Cidade de Goiás não oferecia muitas garantias de diversidade aos
moradores onde festas religiosas e algumas datas comemorativas davam o tom de mansidão
típica de cidade do interior. Enquanto isso, algumas cidades goianas mais ao sul de Goiás,
Catalão e Itumbiara, que fazem fronteira com Minas Gerais, viviam uma grande expectativa
de crescimento social, cultural e econômico, inclusive era opção de alguns pais mandarem
seus filhos estudarem no estado fronteiriço nos colégios comandados pelos jesuítas, cidades
mineiras que viviam grande desenvolvimento econômico, a exemplo disso, Uberaba, parte
integrante do composto do triângulo mineiro que oferecia oportunidades de trabalho nas
linhas da Companhia Mogiana de Estradas de Ferro desde 1889. (DIAS, 2013) Dessas
possibilidades de integração entre os estados, podemos supor que é nesse momento que o
futebol realmente chega a Goiás, vale destacar que municípios ao norte goiano tiveram o
contato com a prática do futebol através da Bahia, Maranhão e Pará. Não somente como
atividade esportiva ou recreativa, mas como ação competitiva com suas regras e normas.
Ao falarmos de futebol em Goiás, devemos destacar a importante contribuição de
Walter Sócrates do Nascimento, o notório engenheiro nascido em Goiás em 23 de agosto de
1892, descendente de José Gonzaga Sócrates de Sá. A irmã de Walter, a escritora Ofélia
Monteiro, autora da obra Como nasceu Goiânia (1938), relata-nos o fato na obra
Reminiscências: Goiás D’antanho. (1907-1911) da seguinte forma:

Logo depois de nossa chegada a Goiás, meu irmão Valter e Renato Lacerda
introduziram entre a rapaziada o jogo de futebol. Em 1907 o Largo do Chafariz, tão
quieto, tão tranqüilo, passou a ser agitado pela algazarra dos jogadores de futebol. O
“campo” era a parte do imenso logradouro público situada em frente ao chafariz. De
vez em quando o vitorioso brado de – gol![...] ecoava de lado a lado da praça,
entrando pelas casas a dentro . Como um eco, as crianças, nos quintais, repetiam –
gol![...] Desde então a nova palavra introduzida no vocabulário de Goiás foi se
estendendo [...] deixou a amplidão do Largo do Chafariz, desceu rua abaixo,

56

atravessou o Rio Vermelho, abandonou os limites do município da Capital e
inundou todo o Estado. Em 1908 o ministro Archie Marcintyre, amante de esportes,
tomou a direção dos jogos, disciplinou-os, incentivou-os. (sic.) (MONTEIRO, 1974,
p.81)

No livro de João Alves Batista, Arquivos do Futebol Goiano, o engenheiro conta que
em 1905, ainda em São Paulo, conheceu o futebol intermediado por Charles Miller naquele
estado e que em 1907 retornou para Goiás. Nesse mesmo período, Walter Sócrates organizou
as primeiras peladas na cidade em um campo forrado de cascalho com traves feitas de varas
enterradas ao chão, os times com apenas seis jogadores não usavam uniformes e nem tão
pouco os jogadores usavam calçados apropriados para os jogos.
Havia nesse período,em 1911,(sic.) o intendente municipal da cidade contratou
serviço de energia elétrica, ao mesmo tempo em que anunciou o início da construção
da sua primeira linha telegráfica, inaugurada no ano seguinte. Em 1913, as primeiras
locomotivas da Estrada de Ferro Goiás atravessavam a ponte sobre o Rio Paranaíba,
estabelecendo, finalmente, ligação férrea entre Goiás e Minas Gerais. (DIAS, 2002,
p.09)

As primeiras notícias de formação de times de futebol em Goiás vêm de Catalão. A
agremiação futebolística Catalão Futebol Clube, formada em 1913, representa bem esse
espaço regional de Goiás onde havia um claro crescimento econômico, social e cultural diante
da sua proximidade ao Estado de Minas Gerais.
O time de Catalão é considerado o primeiro campeão73 extra-oficial de Goiás em 1923.
Em um período em que havia imensa dificuldade de locomoção, o time de Catalão, após
sucessivas vitórias em partidas amistosas com times de sua região, enfrentou o time de
Anápolis que, segundo o jornalista João Batista Alves Filho, havia derrotado também alguns
times de suas proximidades. O duelo se deu em Anápolis onde o time de Catalão foi o grande
vencedor. O resultado da partida foi 2x0.
O pioneirismo do futebol em Goiás é creditado à Cidade de Goiás, restando às demais
cidades a sua difusão e até mesmo a seu aperfeiçoamento. A história relacionada ao futebol de
Goiás depende de muito estudo e pesquisa para que haja uma melhor ampliação do nosso
conhecimento, principalmente com os times do interior goiano que de fato foram primordiais
para alavancarem e promoverem a sua prática.
73

Essa afirmação corresponde a uma conclusão individual do jornalista João batista Alves filho na sua obra
Arquivos do Futebol Goiano. Não havia nesse período uma entidade esportiva que seria a organizadora de um
campeonato. Entendemos que essa afirmação serve para muitos (principalmente torcedores) como uma
possibilidade de valorização do futebol no interior do estado. Veremos mais à frente uma notícia de jornal na
qual o autor do texto faz referências a outro time (América de Morrinhos) como sendo o primeiro campeão
goiano, porém em 1927.
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IMAGEM 6: Folha de Goiaz 30 de abril de 1944 (IHGG)

Constatamos que havia de fato uma intensa movimentação futebolística no Estado na
qual, diversas cidades tinham seus representantes que, com imensas dificuldades, montavam
seus times e saiam pelo estado desafiando outros centros esportivos. No jornal Folha de Goiaz
30 de abril de 1944, há o relato do primeiro campeão goiano ainda nos anos de 1927 quando o
time da cidade de Morrinhos venceu a equipe Associação Atlética União Goiana pelo placar
de 4x0. Ainda complementando informações sobre os times do interior de Goiás, podemos
citar a existência de jogos em Catalão e Anápolis (1915); temos notícias de jogos que
movimentavam as cidades de Itaberaí (1917), Pirenópolis, (1924) Araguari, (1925) Jaraguá,
(1926) e o do Clube Recreativo Catalano (CRAC) fundado em 13 de julho de 1931.74

1.4.O INÍCIO DO FUTEBOL EM GOIÂNIA E OS TIMES DA CAPITAL

A história mais recorrente sobre os primeiros jogos na nova capital de Goiás, ainda
pelos idos da década 1930, é a notória narração da escritora Ofélia Sócrates do Nascimento
Monteiro na sua obra mais emblemática, Como nasceu Goiânia, em que a autora descreve o
fato da seguinte forma:

74

Fonte: datas de fundação dos times, identificadas no livro, Arquivos do Futebol Goiano (1982) de João Batista
Alves Filho.
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A novel capital de Goiás, viveu, domingo último, dia 12, horas de intensa vibração
com a realização do macth intermunicipal de futebol entre a União Americana Sport
Clube, local, e o poderoso conjunto do Botafogo S.C., da cidade vizinha de
Anápolis. Foi o primeiro jogo do popular esporte bretão que se realizou na cidade
menina e os seus organizadores, srs, João Fadú Sáher, Manoel de Oliveira, José
Henrique da Veiga Jardim e Maximiano Mata Teixeira, resolveram, num gesto
acertado, oferecê-lo aos Drs. Pedro Ludovico Teixeira, Governador do Estado,
Coimbra Bueno, engenheiro chefe da construção de Goiânia e Venerando de Freitas
Borges, Prefeito na nova capital de Goiás... O placard marcou um honroso empate
1x1, que pode ser considerado uma excelente vitória do recém-surgido team local
sobre o seu adestrado adversário Anápolis. (sic.) (MONTEIRO, 1938, p.512.)

Segundo a autora, o primeiro time de futebol da nova capital de Goiás foi a União
Americana Esporte Clube fundado em 28 de abril de 1936. Time que, segundo Monteiro, sua
fundação seria uma homenagem aos times da antiga capital de Goiás, a Associação Atlética
União Goiana e ao América Esporte Clube. Dentre os fundadores, podemos destacar a
presença de Elísio Taveira, (presidente) e Jarí Sócrates (secretário) Acácio José e José
Henrique da Veiga Jardim como pessoas responsáveis de atrair sócios e arrecadar donativos
ao clube.
A presença de José Henrique da Veiga Jardim, Zezé da Veiga, nessa agremiação
esportiva fez com que alguns autores afirmassem que o União América seria a gênese do
Goiânia Esporte Clube anos mais tarde, porém não podemos afirmar essa hipótese de forma
mais contundente levando em consideração que a simples presença de um personagem no ato
de fundação de um time seja levado a cabo como uma história definitiva75.
De forma razoável e conclusiva, podemos afirmar que, de fato, Zezé da Veiga,
começou os trabalhos futebolísticos e de grande valor em Goiânia a partir desse período
quando chega à nova capital. Substanciando essa afirmação, podemos também narrar outro
episódio relacionado aos primeiros jogos na nova capital goiana citando um macth76 que
ocorreu meses antes do jogo narrado por Monteiro.
Identificamos que no mês de maio de 1936, dia não confirmado, houve um jogo entre
atletas goianos, mineiros e paulistas que, separados em duas equipes, formaram os
representantes de Campinas e os representantes de Goiânia. O combate entre os pioneiros do
futebol em Goiânia foi disputado em um campo de avião na capital, local não identificado, em
homenagem ao diretor do departamento de propaganda Joaquim Câmara Filho.
Com o retângulo campal marcado com cal branco, traves de caibro e fixadas com
cimento, material doado pela construtora de Coimbra Bueno e com a arbitragem do prefeito
75
Em entrevista ao jornal O popular do dia 10 de julho de 1988, Joaquim da Veiga Jardim diz que essa história
(O União ser a gênese do GEC) não procede.
76
Palavra em inglês. Tradução livre do autor cujo significado é a palavra jogo e/ou partida.

59

de Goiânia à época, Venerando de Freitas, o jogo segundo Zezé da Veiga terminou com o
placar de 2x1 pró-capital. Mais relevante que a própria partida foi o grau de importância que o
jogo dispôs, pois estavam presentes nessa partida, ao lado do público da “geral”77, várias
autoridades da época que, percebendo a força e importância do futebol, fizeram daquela
partida um ato quase que oficial.
O jogo, apesar de suas precariedades, é um marco na história do futebol praticado em
Goiânia, pois circunscreve de forma governamental os possíveis anseios do poder, dando
importância ao ato, mandando seus representantes oficiais ao prélio na qual não havia
separação entre rico ou pobre, dessa forma o poder executivo ali representado, ficando ao lado
dos despossuídos, em nossa opinião, foi estrategicamente pensada, levando em consideração
os problemas da cidade e a força em que o futebol exerce sob as pessoas. É nesse momento
que nasce a rivalidade entre os Campineiros do Atlético Clube Goianiense e os Goianos do
Goiânia Esporte Clube.
Ainda sobre esse jogo deveras dizer que, os bastidores foram devidamente
fotografados pelas lentes de Alois Feichtenberger78 e divulgados no Rio de Janeiro por
intermédio de João Fadul Saher e Manoel de Oliveira79. Estavam presentes nesse jogo pessoas
que anos depois seriam os responsáveis, de forma direta e indireta, no crescimento do futebol
praticado em Goiânia. Exemplificando, José Henrique da Veiga Jardim, (fundou Goiânia
Esporte Clube e Atlético C.G) Lino Barsi (fundou o Goiânia Esporte Clube e o Goiás E.C80) o
prefeito de Goiânia, Venerando de Freitas, o Dr. Joaquim Câmara Filho, Neném Nikerson, pai
de Nikerson Filho, que foi um importante jornalista esportivo em Goiás nas décadas de 1950,
60, 70 e 80. Antonio Pereira Salgado, pai de Wilson da Silveira, que foi presidente do time
Vila Nova na década de 70 e presidente da Federação Goiana de Futebol no período de 1990
até a sua morte em 2007.

77

Em referência aos locais onde o público pode ficar dentro do estádio. Normalmente, os estádios eram
construídos com a seguinte disposição arquitetônica. 1) Geral com preços mais baratos. 2) Arquibancada com
preços um pouco mais elevados 3) Cadeiras com valores mais elevados dos que as demais.
78
Nascido em 1908 e falecido em 1986, é um dos pioneiros da fotografia na nova capital onde se tornou morador
a partir de 1935. A fonte pesquisada para essa informação e narração é o Jornal Folha de Goiaz de data exata não
localizada, mas que, por indícios, classificamos que foi na década de 40. Cita que as fotografias podem ter sido
tiradas pelo fotografo Antonio Pereira da Silva, vulgo Antonio português, que chegou a Goiânia no ano de 1933.
(1897-1977)
79
Esses dois supracitados nomes, anos mais tarde, ajudariam a fundar o Galo. Fontes: Goiânia 70 e manuscrito
Jose H. da Veiga Jardim.
80
Segundo Francisco Leal, João Alves Batista em obras já listadas no texto e site oficial do clube.

60

IMAGEM 7: Jornal Folha de Goiaz. Década de 1940. Arquivo pessoal Márcia Veiga Jardim, neta de Zezé
da Veiga.

Essa fotografia histórica da década de 1930, em face do que a prática futebolística
representa nos fornece possibilidades de entendimento do ato, amistoso, e a presença de
autoridades junto com a população mais pobre. Entendemos que esse simples amistoso não
foi marcado de forma despretensiosa somente para que pessoas pudessem correr atrás de uma
bola. Para a população mais carente de Goiânia naquele momento, o jogo de futebol seria
talvez a única diversão, ainda mais, levando em consideração que era entre dois rivais
políticos, quando a população de Campinas lutava pela sua preservação cultural e conservação
de sua tradicionalidade, enquanto que em Goiânia havia um ambiente de renovação.
Não foi possível identificar todos os personagens da fotografia, tanto pela sua
qualidade e também, é claro, pela falta de fontes confiáveis. Então, de forma resumida,
sabemos81 que estavam nessa fotografia o homenageado Joaquim Câmara Filho (outro
homenageado foi o Dr. Jorge Diniz que não está na fotografia), os organizadores João Fadul
Saher, Manoel de Oliveira, Benedito Zupelli, Aquilino Contart, Pedro Osório, João Santana e
Beijo Roriz. O prefeito, Venerando de Freitas, é o da esquerda (de calça preta, camisa branca
e boina preta). Estão na foto, ainda, os goleiros, Alemão e Neige. Os jogadores de linha
Henrique, José, Beijinho, Carioca, Mansur, Negrinho Trindade, Ditinho, Nenzinho, Chico
Ribeiro, Manoel Lazaro, João Leite e Manoel Alves. Demais pessoas não catalogadas,
segundo Zezé da Veiga, entraram no quadro fotográfico da máquina porque eram “uns
penetras”.

81

Fonte: Jornal Folha de Goiaz. 1940, dia e edição do periódico não encontrada.
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Encontramos, em uma reportagem do jornal carioca SPORT ILUSTRADO, do dia 9 de
abril de 1942, uma matéria em que o futebol em Goiás, mesmo sem uma competição oficial,
estava acontecendo de forma simples, porém efetiva. De fato, havia por parte dos que
buscavam a consolidação do esporte em Goiás, a preocupação em divulgá-lo.

IMAGEM 8: Jornal Esporte Ilustrado. Nove de abril de 1942. Arquivo pessoal do autor.

Goiânia a nova capital de Goiás na década de 1930 foi projetada politicamente com a
ideia de mudança e de transformação econômica, social e cultural. Na qual, a partir das idéias
mudancistas da antiga capital, Cidade de Goiás, não oferecia possibilidades de acompanhar o
crescimento e o desenvolvimento que se projetava no país no período em que Getúlio Vargas
era o presidente e Pedro Ludovico Teixeira o interventor em Goiás. Havia, naquele ambiente
de mudança, a visão que a antiga capital de Goiás representava o atraso. O historiador, Nars
Chaul, ao analisar o tema em sua obra, “A construção de Goiânia e a Transferência da Capital
livro publicado em 2001, pela Universidade Federal de Goiás diz o seguinte sobre o tema:

Na capital, a reação foi fulminante. Protestos, de uma mentalidade mais romântica
do que realista, não deixaram ver que uma nova capital não era ideia fixa apenas de
um homem no concurso político do estado. Era também a necessidade um país em
pleno avanço da frente pioneira que respaldava a idéia de mudança como uma forma
de se concretizar tal processo, ou seja, uma nova capital viabilizaria a frente
pioneira, nos moldes capitalistas, ao mesmo tempo em que reunia condições de
penetração para novas frentes de expansão. (CHAUL, 2001, p.77)
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Complementando essa idéia de atraso os mudancistas projetavam, assim, diminuir o
poder dos coronéis que há décadas comandavam o estado de Goiás de forma autoritária e
ininterrupta. Ademais, cerceavam os demais que não faziam parte de suas famílias e que não
comungavam com suas ideias a permanecerem à margem das decisões políticas e sociais do
estado.
Goiânia é a nova capital de Goiás a partir da década de 1930, ela nasce da esperança
da transformação política que diretamente poderia culminar em mudanças econômicas, sociais
e culturais. Goiânia surge amparada pelo espírito de mudanças.
No cerne da nova capital pulsa uma vocação à prática esportiva, não somente do
futebol, mas também a “bola ao cesto” 82; o ciclismo; o jiu jitsu; o tênis e corridas a cavalo no
Hipódromo da Lagoinha, construído na década de 1940.

IMAGEM 9: 1. Correio Oficial 25/02/1937/ 2. Correio Oficial 23/08/1938/ 3. Correio Oficial 10/09/1938/ 4.
Diário do Oeste 3/07/1960/ Arquivo Estadual de Goiás.

A nova capital, que seria construída por várias mãos, é concebida de possibilidades
artísticas e culturais nas quais o futebol e outros esportes se destacariam de forma suplementar
ao cotidiano dos pioneiros de Goiânia.

1.4.1. ATLÉTICO CLUBE GOIANIENSE

O Dragão da Campininha, como é chamado cariosamente pelos seus torcedores, foi o
primeiro clube registrado na Federação Goiana de Futebol. Fundado em 2 de abril de 1937,
segundo o torcedor e Geógrafo Horieste Gomes, na sua obra A Saga do Atlético Clube
Goianiense (1937-2012), “A história da fundação do Atlético Clube Goianiense ocorreu em 2
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de abril de 1937, quando Goiânia já estava em ritmo de crescente construção”. (GOMES,
2015, p.70). Havia, na cidade de Goiânia e em Campinas, vários campinhos de terra batida
onde os meninos e os homens mais velhos jogavam futebol, como forma de diversão, em
alguns campeonatos. Mesmo não tendo ainda um campeonato oficial, e muito menos um
órgão responsável para organizá-lo, o futebol nos campinhos era bastante movimento e atraia
muita gente a assisti-lo. Dessa forma:
Já o embrião do esquadrão campineiro, nasceu de jogadores que treinavam no
campo de terra batida, situado a algumas quadras além do limite Sul de Campinas,
que treinavam na Avenida Maranhão, hoje Marechal Castelo Branco, próximo à
residência do Sr. Antonio Accioly situada no alto da rua Pouso Alto. (GOMES,
2015, p.70)

Tendo como mascote um Dragão, o Atlético foi fundado por Nicanor Gordo, Edson
Hermano, João de Brito Guimarães, João Batista Gonçalves, Ondomar Sarti, Benjamim Roriz
e Joaquim da Veiga Jardim. O time se apresenta vestido de camiseta rubro negra com listas
horizontais (semelhante aos do Flamengo/ Rio de Janeiro) calção branco e meiões listrado
com vermelho e preto. O escudo, segundo o geógrafo e professor Horieste Gomes, foi
inspirado no escudo do time paulista São Paulo/SP.
O grande personagem fora de campo do Atlético Clube Goianiense foi o dono de
cartório Antonio Accioly (1915-1973) que, durante parte da sua vida, se dedicou ao time
contratando, abrigando e, muitas vezes, pagando jogadores para o clube. O terreno onde se
localiza atualmente um belíssimo estádio foi obtido pelo clube, ainda na década de 1942, pela
influência de Antonio Accioly e Edson Hermano, imóvel doado pelo Estado83 à época.
Inicialmente, o espaço onde foi construído o “campo de batalha” rubro negro, era de 18.000
m2 ampliada em seguida para 30.000m2.
O Atlético Clube Goianiense foi o principal rival do Goiânia Esporte Clube por quase
cinco décadas, as duas agremiações, de 194484 ao ano de 1960, se revezaram no pódio85, ora
em primeiro ora em segundo lugar. Não havia concorrentes aos dois times e aos outros clubes
restavam o contentamento e a possibilidade de assistirem aos jogos finais sentados nas
arquibancadas do estádio Pedro Ludovico na Av. Paranaíba ou no estádio Antônio Accioly
em Campinas. De 1937 (ano de fundação) a 2018 o Atlético conquistou 13 títulos estaduais,
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inclusive foi primeiro campeão goiano (1944) e ficou na vice-colocação do campeonato
regional em 21 oportunidades.
O Atlético Clube Goianiense, disputou campeonato Brasileiro da Série A em 1979,
1980, 1986, 2010, 2011, 2012 e 2017. Campeão da Série C em 2008. O rubro negro goiano
ainda foi campeão em duas oportunidades, na Série B, 2009 e 2016.

1.4.2. GOIÁS ESPORTE CLUBE

O Goiás Esporte Clube, que também pode ser reconhecido como o Avião Verde,
Periquito Atômico ou simplesmente Verdão, foi fundado no dia 6 de abril de 1943 e de acordo
com as estatísticas atuais86, é o clube com maior número de títulos estaduais e com mais
participações na primeira divisão do Campeonato Brasileiro. Com umas das melhores
estruturas prediais do Brasil, o clube mantém uma sede no Setor Bela Vista, Complexo
Esportivo e Recreativo Ruarc Douglas, com dois campos de treinamentos; uma piscina de 25
metros semi-olímpica, coberta e aquecida; um estádio com capacidade para 10 mil torcedores;
um ginásio e um empório que vende somente produtos ligados ao clube. O Goiás ainda
mantém duas sedes, o Centro de Treinamento Coimbra/Bueno, no Jd. Buriti Sereno 4ª Etapa
em Aparecida de Goiânia e o Centro de Treinamento Edmo Pinheiro, localizado no Parque
Anhanguera 1 / Jardim Atlântico em Goiânia com campos de treinamentos, vestiários, e
academia para aos jogadores e comissão técnica87.
O clube Goiás, como instituição, se destaca pela sua organização que, diretamente,
reflete dentro de campo. Conquistou seu primeiro título somente em 1966 (mais de vinte anos
após sua fundação) e em 2018 é o maior detentor de títulos regionais. A primeira sede do
clube foi erguida no setor Bela Vista em Goiânia, na qual destaca Francisco Leal:
Havia naquele período apenas uma “trilha” no meio da mata do cerrado que ligava a
Serrinha ao Centro, mas era já um grande começo. Seu Ruac chegou a subir em um
trator emprestado pela prefeitura de Goiânia, vislumbrando abrir uma rua, ainda que
de terra, ligando a Serrinha ao centro. Hoje temos a bela Avenida 85 e o sonho de
um visionário se realizou para o bem do Goiás e de toda Nação Esmeraldina.
(LEAL, 2014, p.49,60)

Lino Barsi é o principal nome quando nos referimos à fundação do Goiás, porém os
méritos do clube ao longo de seus 75 anos podem e devem ser divididos a vários personagens.
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Fonte: Site da federação goiana de futebol. www.fgf.com.br
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A família Barsi tem uma estreita ligação com o Goiânia esporte clube, pois os dois irmãos
Carlos e Lino Barsi ajudaram Joaquim e José da Veiga Jardim fundar o “Galo carijó” na
década de 1930, mas, por razões pessoais, Lino Barsi, anos mais tarde, sai do Goiânia e, em
1943, funda o Verdão. Por ter uma estreita ligação com a Itália (filho de italianos), Carlos e
Lino Barsi eram torcedores do Palmeiras, à época Palestra Itália, e nos seus planos o time
teria uniforme verde e o nome seria também Palestra Itália. Porém, devido às questões
relacionadas à segunda guerra mundial, em que a Itália não era bem vista pelos países aliados,
grupo do qual o Brasil fazia parte, tiveram que trocar o nome. Segundo Francisco Leal, o
nome do Goiás “foi sugerido pelo interventor goiano, Pedro Ludovico Teixeira” (2014, p.32).
O primeiro presidente do Goiás Esporte Clube foi o experiente administrador Ozório
de Oliveira e a primeira partida do Goiás foi disputada no dia 20 de junho contra o Atlético
Clube Goianiense. O resultado da partida foi um empate pelo placar de 1x1. O principal rival
do Goiás na cidade atualmente é o Vila Nova, mas a primeira grande história dentro e fora de
campo vivida pelo Goiás foi o episódio em que o Goiânia Esporte Clube (GEC) reverteu,
após quase uma década, um resultado (1951) em que o Verdão havia conquistado o primeiro
título regional.88 O primeiro campeonato conquistado pelo Goiás Esporte Clube foi no ano de
1966.À época, o Goiás fazia seus treinamentos táticos e físicos na Serrinha 89 e, sob o
comando técnico de Paulo Lázaro, conquista, em cima do Vila Nova (4x2), o primeiro
campeonato estadual. Um fato interessante nesse período em que o Goiás começa a sua
ascensão foi um documento escrito a próprio punho pelo fundador do Goiânia Esporte Clube
(GEC), Joaquim da Veiga Jardim, no qual, mesmo contrariado com uma derrota do GEC,
escreveu no seu livro de anotações a seguinte frase;
Jogando nossa penúltima partida no atual campeonato goiano (1971), demos o
combate ao agora chapa branca90do futebol goiano, o Goiás e fomos derrotados por
2x1. Jogamos essa partida contra o próprio Goiás, contra a federação goiana, contra
o departamento de árbitros e etc.(Livro Ata. n.1, de anotações escritas por Joaquim
da Veiga Jardim.91 s.d)

Dessa forma, fica evidente, pelo menos por parte do dirigente do Galo, que o Goiânia
começou a perder espaço fora de campo, já que em campo o time já não conseguia sobrepujar
seus rivais como fazia em décadas passadas.
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Esse fato será detalhado no segundo capítulo desta dissertação.
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90
Grifo nosso
91
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IMAGEM 10: Reprodução fotográfica: Djalma O. de Souza. Livro, Ata, de anotações escrito por Joaquim da
Veiga Jardim. Arquivo pessoal: Dr. Paulo Cesár da Veiga Jardim.

Depois desse primeiro título regional as equipes formadas pelo Goiás possibilitaram
um grande crescimento ao clube dentro de campo. O Goiás foi o primeiro time goiano a
participar do campeonato nacional92 criado na década de 1970. No qual, a sua primeira
participação só veio acontecer no ano de 1974, competição disputada por quarenta clubes,em
que o time goiano ficou na 21ª colocação93. Nos anos subsequentes, até o final da década, o
Goiás não ficou de fora em nenhum ano do campeonato nacional e conseguiu um excelente 7º
lugar no campeonato de 1974. (LEAL, 2014) Os jogadores destaque desse período foram
Lincoln, Lucinho, Matinha e Paghetti.
No ano de 1974 o Goiás viveu um fato marcante na sua história. O time em disputa
pelo campeonato nacional daquele ano conseguiu um empate heróico jogando em São Paulo
contra o Santos de Pelé depois de estar perdendo pelo placar de 4x1. O Goiás saiu de campo
no primeiro tempo perdendo o jogo pelo placar de 4x1, Porém o que se viu no segundo tempo
foi uma espetacular reação do Goiás onde ao final do jogo conseguiu ainda um belo empate
pelo placar de 4x4.
Nas décadas de 80 e 90 o Goiás só ficou fora do campeonato brasileiro organizado
pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF) em 1994 e 1998. A melhor colocação do clube
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Na década de 60 havia uma competição nacional com o nome de Roberto Gomes Pedrosa.
Fonte; O Almanaque do Futebol Brasileiro 96/97. Pag.123
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nesse período foi o sétimo lugar no ano de 1983. O Goiás sob o comando do técnico de Paulo
Gonçalves contava no seu elenco com os seguintes jogadores: Marcelo, Gilson Jader, Carlos
Alberto, sabão, Edson, Zé Teodoro, Cacau, Washington, Tatau, Zé Ronaldo e Marion Cesar.
Com dois rebaixamentos94 no brasileiro na década de 90 o Goiás no ano de 1990 viveu
um dos seus melhores momentos dentro de campo. Na segunda edição da competição
nomeada Copa do Brasil, criada pela CBF no ano de 1989. Depois de alguns jogos
emocionantes contra Cruzeiro (MG) e Atlético mineiro e uma vitória emocionante, nos
pênaltis, contra o Criciúma, o Goiás chegou à final contra o Flamengo carioca. No primeiro
jogo (01/11/90) no Estado Rio de Janeiro, o Goiás perdeu para o rubro negro carioca pelo
placar de 1x0. Uma semana depois no Serra Dourada, com um público estimado em 45 mil
pessoas, o Goiás empatou com o Flamengo pelo placar de 0x0. Assim, o título ficou para o
time carioca, que contava em seu elenco com jogadores de renome como Renato Gaúcho,
Júnior, Djalminha, Zinho, Bobô, Leandro, entre outros. O time do Goiás, comandado por
Sebastião Lapola, tinha em seus quadros de principais jogadores,o goleiro Eduardo, o
zagueiro Jorge Batata, o meio campo Luvanor e o centro avante, Túlio Maravilha.
Em 1999, o Goiás, após conquistar o título de campeão brasileiro série B, volta à elite
do campeonato brasileiro (Série A) e conquista regionalmente o pentacampeonato goiano.
A partir de 2003, a CBF mudou as regras de disputa do campeonato brasileiro,
deixando de lado a fórmula “mata a mata” na qual havia a disputa entre os melhores
colocados da competição a partir das oitavas de final95. Com a mudança, a fórmula de disputa
“pontos corridos” estabelece o campeão a partir da pontuação mais expressiva da equipe que
mais pontos acumular ao final de trinta e oito jogos. De sua implantação em 2003 até o ano de
2018, o Goiás, foi o clube goiano que mais acumulou participações no Campeonato Brasileiro
primeira divisão, somando onze participações96. A melhor colocação do Goiás Esporte Clube
foi uma terceira posição no ano de 2005. Com esse resultado, o Goiás, no ano de 2006 sob o
comando técnico de Geninho, obteve uma das cinco vagas para participar da Copa
Libertadores da América. Sendo eliminado nas oitavas de final.
Com bons resultados no campeonato nacional de 2006, 2008 e 200997, o Goiás
garantiu sua participação na Copa Sul Americana na qual, em 2010, com a participação de 39
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Números somente no sistema de pontos corridos. Fonte: site da CBF. https://www.cbf.com.br/futebolbrasileiro/competicoes/campeonato-brasileiro-serie-a/2012. Acesso dia 24/12/2018.
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equipes o Goiás foi vice-campeão da competição perdendo nos pênaltis (5x3) para o
Independiente da Argentina.
Em 2018, o Goiás conquistou o seu 28º campeonato regional, voltou novamente para a
“série A” do campeonato nacional depois de três anos consecutivos na “série B”.

1.4.3 VILA NOVA FUTEBOL CLUBE

O Vila Nova Futebol Clube, fundado oficialmente no dia 29 de junho de 1943, é
considerado popularmente como um time das massas, pois sua origem remete à ligação ao
termo de resistência e luta da classe operária que, distante geograficamente do centro da
cidade e economicamente da classe mais abastada, contribuíram com sua força bruta de
trabalho na construção da nova capital de Goiás.
O bairro da Vila Nova, que dá nome ao clube na atualidade, foi habitado
principalmente por cearenses, maranhenses, mineiros, baianos, piauienses, pernambucanos e
alagoanos e, a partir dessa diversidade populacional em que as dificuldades financeiras
prevaleciam, cresceu a necessidade de criação de algum entretenimento que possibilitasse, de
alguma forma, amenizar os problemas diários de uma classe economicamente abaixo da
razoabilidade humana. Segundo o professor Frederico Fagundes,98 a gênese do colorado da
capital goiana procedeu da seguinte forma:
No ano de 1942 Chega o Padre José Balestiere para cuidar da paróquia da Vila
Nova. Entusiasta do esporte bretão, o Pe. Balestiere organizou um pequeno time da
paróquia, a Associação Mariana (time precursor do Vila Nova FC) surgiu com
intuito de proporcionar um lazer saudável para os jovens rapazes do bairro (que
naquele momento era uma invasão), talvez para que o sonho e a esperança não
morressem dentro da comunidade. O fato é que a atitude do pároco foi fundamental
para criar uma base para a fundação do Vila Nova Futebol Clube. (FAGUNDES,
2015, p.2)

Do início de sua fundação em 1943 até a conquista do seu primeiro título em 1961, o
“time da vila famosa” como também é chamado, mudou de nome em duas oportunidades e, na
vez primeira que entrou em campo contra o Galo Carijó, vestia camisas tricolores. “com
faixas nas cores azul, vermelho e branco” (SILVA, 2008, p. 14). No ano de 1946, após a
eleição de Urbano Vilela, o antes tricolor passa agora a usar somente as cores vermelho e
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branco em seus uniformes quando, inesperadamente, muda de nome. Dessa forma, a partir
daquele momento, o nome do time viria a ser Operário Futebol Clube.
Dois anos após a mudança de nome, o coronel José Sotero assume a direção do clube e
novamente o time volta a usar a nomenclatura Vila Nova. Da mesma forma em que o Goiânia
Esporte Clube é popularmente lembrado como “time do governo”, no período em que Pedro
Ludovico estava no comando do estado de Goiás, o Tigrão99 tinha como madrinha a esposa do
governador, Pedro Ludovico Teixeira, Dª Gercina Borges. A correspondência entre o time do
Vila Nova e a primeira Dama ganha sustentação a partir da análise interpretativa de que a
Primeira Dama fazia intensos trabalhos de assistência social aos mais necessitados da capital
(MONTEIRO).
Em 1949, agora sob a direção de Wilmar Guimarães, o time novamente muda de
nome. A escolha feita pelo presidente foi a de que o time passaria a ser chamado de Araguaia.
O fato interessante desse período é que o time, ainda com nome de Araguaia, fez um amistoso
disputado no Estádio Olímpico na década de 1940, contra o Flamengo, do Rio de Janeiro. O
resultado do jogo foi o placar de 4x1 para os cariocas.
Fora dos campeonatos estaduais de 1951, 52, 53 e 54, o time do Vila Nova volta a
disputar o Campeonato Goiano de 1955, novamente nomeado como Vila Nova, agora com a
presença, na sua diretoria, de Onésio Brasileiro Alvarenga. Com campanhas tímidas na
década de 1950, o Tigrão começaria a década seguinte com força total.
O time do Vila Nova, ao comemorar o bi-campeonato em 1962, foi a primeira equipe
a conquistar um título regional no regime profissional estabelecido pela Federação Goiana de
Futebol, FGF, naquele ano. Emendando mais título em 1963, o Tigre se fez tricampeão
goiano. Ainda na década de 1960, o colorado disputou a Taça Brasil de 1963 e 1964100
Ainda em 1969, o Vila conquistou o quarto título regional preparando terreno para a
década de 1970, quando, de forma mais intensa, afirmaria sua força e rivalidade contra o
Goiás. Entre 1970 e 1980, o time do Vila disputou seis finais do regional dentre as quais três
contra o seu maior rival (Goiás) e, de forma inédita101, conquistou o tetracampeonato jogando
contra o Goiás. Na mesma década e pós 1980, o Vila disputou o brasileiro de 1977, 1978,
1979, 1980, 1981, 1983 e 1985.
Um dos maiores símbolos do Vila Nova fora de campo é a sua torcida. Muito pela
quantidade de torcedores, que se iguala com seu maior rival, Goiás Esporte Clube, outro fator
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relevante e que deve ser destacado da torcida do time do Vila Nova é a resistência e
persistência de seus torcedores que mesmo não tendo presenciado participações do clube no
Campeonato Brasileiro da primeira divisão desde 1986 e de ainda ter presenciado a
agremiação fazer campanhas modestas na segunda divisão do campeonato brasileiro é
considerada uma torcida apaixonada e em constante renovação.102Nessa possibilidade de
representabilidade e resistência, um dos símbolos dessa torcida pode ser representada pela
figura de Mãe Carmem, uma ardorosa torcedora do Vila Nova a partir das década de 60.
Mãe Carmem foi uma das 63 mil pessoas presentes na inauguração do Serra dourada
em 1975. Segundo a revista Bolão Milionário n. 9, p. 31, “Mãe Carmem foi à primeira mulher
Vilanovense a entrar no estádio que ficou totalmente colorido com suas bandeiras alvirrubras”
Os grandes ídolos do Tigrão dentro de campo foram Guilherme (1968), Tasso (1973),
Danival,Modesto, Zé Ronaldo, Zé Henrique (1979), Triel, Roberto Oliveira, (1979/1980),
Anderson, Finazzi e Túlio Maravilha (2000).
A rivalidade entre o Vila Nova e Goiás, ao longo dos anos, se acentuou a partir da
década de 80. Dessa forma, estabeleceu constantes conflitos entre os torcedores rivais,
chegando às margens da violência física. O debate sobre essa rivalidade entre torcidas é tema
recorrente de diversas análises acadêmicas na qual especificamente podemos acentuar nossa
análise a partir do artigo publicado pela revista Pensar a Prática (UFG), na qual Marcus Jary
Nascimento norteia seu trabalho baseando- se na política militarista adotada a partir de 1964:

A desconstrução do tecido social, ao mesmo tempo em que comprometeu as
relações interpessoais, atomizou o indivíduo provocando um esvaziamento da
construção de projetos coletivos, lançando-o em processos sociais pautados no vazio
político, histórico e identitário[...] as torcidas organizadas seriam103 umas das formas
que os indivíduos encontraram de reaﬁrmação ante a destruição da identidade
subjetiva e coletiva. (NASCIMENTO, 2007, p.3)

Dessa forma, em que o individual se sobrepõe o coletivo, formam-se grupos, torcidas
organizadas, que, defendendo seu território, buscam de qualquer forma derrotar seu oponente
dentro ou fora de campo. Ainda, segundo Nascimento, “O perﬁl apaixonado do Vilanovense
esconde a história de um clube e sua torcida que nasce da discriminação e da desigualdade
que caracterizaram a construção de Goiânia e se perpetuaram nas décadas que se seguiram até
os dias atuais.” (NASCIMENTO, 2007, p.2), enquanto que, o seu oponente, Goiás Esporte
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Clube, é referendado como time da elite e acreditamos, dessa forma, que as circunstancias
sociais e econômicas possam apontar caminhos explicativos dessa cizânia entre os torcedores.
No ano de 2019 o time do Vila Nova tem, em seu quadro de conquistas, quinze títulos
regionais, dois títulos de campeão da Série C, em 1996 e 2015 e disputa atualmente a Série B
do Campeonato Brasileiro. O clube, na década de 1970, construiu o estádio de futebol Onésio
Brasileiro Alvarenga (OBA), localizado no setor Universitário (Goiânia), com capacidade
atual de quase 12 mil expectadores. O Tigre, ainda, é dono de um centro de treinamento em
Goiânia (Toca do Tigre), com cinco campos reservados para treinamentos das escolinhas e
equipe profissional.
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2. GOIÂNIA ESPORTE CLUBE E A NOVA CAPITAL
Quem foi às bancas de revista, em cinco de julho de 2018, e comprou os principais
jornais104 locais diários de Goiânia na expectativa de ler uma reportagem ou algumas linhas
que exaltassem a história do time de futebol Goiânia Esporte Clube, que naquele momento
faria oitenta anos, se frustrou. Quem comprou os mesmos periódicos, indiferente à notícia,
não teve a oportunidade de ler, de relembrar ou até mesmo saber, os mais jovens, parte da
história do time que por muitos anos representou dentro de campo o nome da capital de Goiás.
Segundo Maurice Halbwachs,“Nossas lembranças permanecem coletivas e nos são
lembradas por outros”(HALBWACHS, 2006, p. 30).Temos a impressão de que a história do
time Goiânia Esporte Clube, de maneira sutil, perecerá ao longo do tempo.
A história do Goiânia Esporte Clube se confunde com a construção da nova capital de
Goiás, quando esses dois acontecimentos, na década de 1930, marcaram profundamente a
história política cultural e social do Centro Oeste goiano. Enquanto o interventor Pedro
Ludovico Teixeira articulava politicamente a transferência da capital de Goiás para Goiânia
(1930), um grupo de sonhadores, chefiados por José Henrique da Veiga Jardim e Joaquim da
Veiga Jardim, se reuniam para formar o time de futebol que seria por longos anos o
maior105do Estado.
O time Goiânia Esporte Clube nasceu sob a égide do progresso106 e da mudança, dessa
forma:

A ideia de mudança da capital era uma bandeira eleitoral que ocultava a face real de
seu intento: não se tratava apenas de deslocar os Caiados do centro de poder,
Goiânia representava o veículo de condução político-burocrática capaz de levar o
Estado a uma maior inserção no mercado nacional, a uma dinamização do processo
de acumulação capitalista nas fronteiras economicamente mais desenvolvidas do
Estado. (CHAUL, 2009, p.104, 105)
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Fazemos referência ao Jornal O Popular e Diário da Manhã.
Essa adjetivação (maior) se refere ao número de títulos conquistados pelo clube entre as décadas de
40,50,60,70 e 80.
106
A integração de Goiás ao Brasil se daria com a modernização, isto é, com a inserção da região em uma lógica
de desenvolvimento nacional. As elites brasileiras acreditavam que a viabilização da nação brasileira se daria “a
partir de uma perspectiva civilizadora, partindo do modelo europeu ou norte-americano” (PEREIRA, 1995,
p.71).apud; COSTA, Marcelo Henrique Da. Goiânia 2007. GOIÂNIA: MITO OU MODERNIDADE? UM
OLHAR PUBLICITÁRIO SOBRE A IDENTIDADE DA CIDADE. Dissertação apresentada ao Programa de
Pós Graduação em Cultura Visual – Mestrado – da Faculdade de Artes Visuais – FAV/UFG, como exigência
parcial para obtenção do título de Mestre em Cultura Visual, sob orientação da Professora Drª. Rosa Maria
Berardo. p.26 e27.
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O discurso era uma oposição direta à política coronelista dos estados Brasileiros que
sob a liderança de Getúlio Vargas pretendia se desligar totalmente dos grupos familiares que
comandavam as regiões de forma muitas vezes, particular. (CHAUL, 2009) Paralelamente às
grandes obras do governo na construção da nova capital, o time de futebol Goiânia Esporte
Clube construía sua história em forma de títulos e conquistas.
A semente de uma história frutífera, que anos depois sustentaria frondosamente a
árvore genealógica de um dos maiores clubes de futebol do centro oeste goiano no século XX,
foi plantada em uma reunião no dia 28 de abril de 1936. Nesse período, havia a rivalidade
entre dois times da antiga capital, Vila Boa. (América Futebol Clube e Associação Atlética
União Goiana). Dessa rivalidade e por sugestão de Irapuan Sardinha, que se tornaria segundo
secretário da agremiação, surgiu o União Americana Esporte Clube. Essas informações estão
presentes em um especial publicado no início dos anos 70107o qual relata, de forma
jornalística, a história do Goiânia Esporte Clube.

2.1. A FAMIGERADA DATA

A data exata da fundação do time de futebol Goiânia Esporte Clube é repleta de
mistérios e confusões e, de acordo com documentos (Estatuto de 1981 e 1996) do clube,
podemos constatar que a agremiação foi fundada em cinco de julho de 1938. Porém, o
geógrafo e escritor Horieste Gomes relata, no seu livro A Saga do Atlético Clube Goianiense
(1937-2012)108,que “O Goiânia Esporte clube foi fundado em 28 de julho de 1938, com o
nome de Esporte Clube Corinthians Goiano.”(GOMES, 2014,p.86) Enquanto que, o sétimo
presidente do clube, Aládio Teixeira Álvares, eleito em oito de janeiro de 1945, período em
que o galo conquista seu primeiro título, relata, no livro Memória Cultural- ensaios da história
de um povo (1985, p.30), que o time Goiânia Esporte Clube foi fundado em dois de julho de
1938.
Temos ainda uma nota, no jornal “Cidade de Goiaz”, em sua seção esportiva do dia 19
de junho de 1938, a informação que, no dia 28 de maio de 1938, foi fundada uma nova
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Goiânia 70. Uma série publicada em três revistas exclusiva para assinantes de O Popular. Editada pela T.
Pinheiro Editora Publicidade. Redatores: Carlos Safadi e Draulas Vaz.
108
Horieste Gomes, A SAGA DO ATLÉTICO CLUBE GOIANIENSE (1937-2012) Goiânia. Ed. do autor,
2014.

74

agremiação do esporte goiano, “Corintians Goiano Futebol Clube”. Sabemos que essa
nomenclatura (Corintians Goiano Futebol Clube) na verdade é o Goiânia Esporte Clube.

IMAGEM 11: Folha de Goiaz 8 de outubro de 1938 (IHGG). Reprodução fotográfica, Djalma oliveira de Souza.

Segundo a revista “Goiânia 70”, n.1, p.11, o time passou por algumas mudanças em
sua diretoria, então, houve uma “paulistanização” dos dirigentes do clube. Os fatos narrados
pela revista podem ser descritos da seguinte forma:

Havia no quadro social do Goiânia um numeroso contingente de paulistas, esses
paulistas que vieram para a capital goiana em busca de trabalho (construção da nova
capital) fizeram uma conspiração liderada por Virgilio Sales e em maio de 1937 sob
a presidência de Ademar Martins Vieira administraram o clube até cinco de julho de
1938. (Goiânia 70, n. 1 p.11)

Faz-se necessário ressaltar que encontramos, em uma nota no jornal Correio Oficial de
18 de setembro de 1938, edição nº3748, a informação de que na data ocorreria uma partida de
futebol, “melhor de três”
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entre o Anápolis Esporte Clube da cidade de Anápolis e o time

Termo usado para indicar que haverá três jogos entre duas equipes.
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do Corintians Goiano Futebol Clube. Nesse confronto, o jornal informa que o presidente em
exercício era o capitão Walfredo Maia.
Como se observa, existem muitas confusões e contradições de datas e nomes.
Seguindo os passos da pesquisa através dos informativos do próprio time (que tinha uma
gráfica própria)110, o Corintians Goiano Futebol Clube teve treze meses de existência, ou seja,
o time foi registrado no dia cinco de julho de 1938 com o nome de Goiânia Esporte clube.
Nessa data, estavam reunidos paulistas e goianos nos salões do Grande Hotel onde
foram decididas mudanças no uniforme e no próprio nome do time. A reunião foi chefiada
pelo futuro presidente do clube, à época, Irany Alves Ferreira.111
Contrariando a história descrita pelos autores dessa dissertação, após a leitura da
revista Goiânia 70, número 1, os jornais da época (1938/39) nos possibilitam escrever outra
versão dos fatos relacionados à fundação do clube.
O jornal Cidade de Goiaz, seis de junho de 1938, anuncia que, após uma reunião no
dia 28 de maio de 1938, na cidade de Goiânia capital de Goiás, com a presença do Dr.
Ademar Martins (presidente), dos Srsº Joaquim da Veiga Jardim (1º tesoureiro), Carlos Barsi
(diretor de esportes), José Henrique da Veiga Jardim (sócio honorário) e Jaime Câmara
(comissão de propaganda), é fundada uma nova agremiação futebolística com o nome de
Corintians Goiano Futebol Clube que tem como presidentes de honra, os senhores Pedro
Ludovico Teixeira(Interventor de Goiás), João Teixeira Álvares e J. Coimbra Bueno. A nota
jornalística, de uma maneira geral, anuncia que Goiânia terá um novo clube de futebol, porém
a nota, ao usar a frase “passou a denominar-se Corintians112 [...]” deixa subtendida que o
time já existia e só mudou de nome. A mesma nota um pouco mais acima diz o seguinte “foi
fundada nesta capital uma NOVA113 agremiação esportiva.” O jornal, ao usar a palavra
“nova”, aumenta ainda mais a nossa impossibilidade de conclusão do fato. Pois se é nova, em
tese não existia antes.
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Fonte: GOIÂNIA 70. Nº3. 1970
Fonte: GOIÂNIA 70. Nº1. 1970
112
Grifo nosso
113
Grifo nosso
111
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IMAGEM 12: Microfilmagem jornal Cidade de Goiaz. 6 de junho de 1938 (Instituto Brasil Central)

Encontramos, em três oportunidades, no jornal Correio Oficial de Goiás, notícias de
jogos do Corintians Goiano nas datas de 13 de julho, 18 de setembro e quatro de novembro de
1938. E, no jornal O Popular, tivemos a oportunidade de ler as notícias de jogos do time nos
dias 23 de junho e 13 de setembro de 1938.
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IMAGEM 13:Correio Oficial, quatro de novembro de 1938 (Arquivo Estadual de Goiás)

IMAGEM 14:Jornal O Popular do dia 23 de junho de 1938 (CEDOC)

O jornal O popular, do dia 13 de julho de 1939, anuncia, em sua página esportiva, que
o time Corintians Goiano mudaria seu nome para Goiânia Esporte Clube. A nota relata que
houve uma votação entre os sócios e torcedores do clube, inclusive, entre esses sócios
votantes, estava o então interventor Pedro Ludovico Teixeira. Dos 364 votos, a maioria, o
jornal não informa quantos, optou pela mudança de nome. A nossa análise central da nota do
jornal foi particularmente centrada na possibilidade de encontrar alguma frase ou palavra que
deixasse margem interpretativa ou que pudéssemos subentender que o time do Goiânia já
havia se chamado “Goiânia” em um passado recente e que, naquele momento,mudou de nome
novamente. Porém, não percebemos, através da leitura da nota, se o Galo estava voltando às
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suas origens e novamente mudando de nome. Entendemos através da nota que, o GEC nasceu
como Corintians.

IMAGEM 15:Jornal O Popular: 13/07/1939 (CEDOC)

IMAGEM 16: Correio Oficial, 18/07/1939 (Arquivo Estadual de Goiás)

Segundo a revista “Goiânia 70” n.1, p. 13, o Goiânia oficializou a data de sua
fundação somente no dia 13 de outubro de 1940 quando, durante uma reunião utilizada para
várias deliberações, alguns sócios e dirigentes resolveram oficializar a data gênese do clube
em cinco de julho de 1938. Coincidências (?) à parte, em 1942, Pedro Ludovico escolhe o
cinco de julho para comemorar o batismo cultural da nova capital de Goiás. Ainda nesse tema,
pegamos por empréstimo parte do texto “O signo de Goiânia”, escrito por Pedro Ludovico em
suas memórias, onde o interventor ressalta a importância do mês de julho para a história do
Estado de Goiás:
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O fato de inaugurar-se no começo do mês de julho torna cabível a menção da
circunstância de que numerosos acontecimentos, que formam a tessitura da história
de Goiás, ocorreram, também, nesse mês. Foi a 2 de julho de 1720 que Bartolomeu
Bueno da Silva, o segundo, requereu a D. João V, rei de Portugal, para penetrar os
altos sertões, à procura de minas de ouro[...] Foi a 3 de julho de 1772 que, a mando
do Governador D. Rodrigo César de Mascarenhas, Bartolomeu Bueno da Silva
partiu de São Paulo [...] Foi a 2 de julho de 1726 que Rodrigo Cesar de Mascarenhas
passou ao capitão Bartolomeu Bueno da Silva e seu genro, Cap. João Leite da Silva
Hortiz, a famosa Carta de Sesmarias, dando-lhe os direitos das passagens dos rios
das Velhas, Paranaíba, Guacorumbá e Meia Ponte [...] Segundo Americano do
Brasil, foi a 6 de julho de 1726 que o Anhanguera entrou em Goiás pela segunda
vez. Foi em julho de 1727 que o mesmo bandeirante paulista lançou, às margens do
Rio Vermelho [...] Foi em 25 de julho de 1739 que o Governador D. Luís de
Mascarenha, depois Conde d’Alva e Vice Rei das Índias, instalou Vila Boa de Goiás
[...] Foi a 2 de julho de 1846 que o notável jurisconsulto Joaquim Inácio de
Ramalho, Presidente da Província , criou, por lei, o Liceu de Goiás.
(TEIXEIRA1973, p. 203 e 204.)

Ao verificarmos a importância e todo o simbolismo, mês de julho, correlacionados à
falta de documentos para que possamos nos alicerçar sobre a data de fundação do clube,
podemos supor que possa ter existido uma apropriação, por parte dos dirigentes e/ou dos
autores da ideia de estabelecer o cinco de julho como data gênese do clube.
Não podemos afirmar categoricamente, no momento, se realmente aconteceu uma
reunião na década de 40 e que na mesma havia em sua pauta o tema em que seria decidido o
cinco de julho de 1938 como data inicial e oficial de fundação do GEC. Mas podemos indagar
o seguinte; será que a reunião de fato existiu e nela foi votada essa demanda e dois anos
depois (1942), pela influência dos dirigentes do Galo, o interventor tenha aceitado a ideia de
fazer o batismo cultural da cidade na mesma data em que o time Goiânia Esporte Clube foi
fundado? Ou seria o inverso? Será que anos depois do batismo cultural da cidade alguns
dirigentes possam ter escolhido essa data estrategicamente? Ainda, temos uma nota de jornal
Folha de Goiaz114 que, ao relatar um fato do nosso futebol goiano, nos anos de 1937, descreve
uma partida entre o Goiânia e o time de Morrinhos. Nessa nota, o jornalista da reportagem
não trata do jogo entre Corintians e Morrinhos, mas sim entre Goiânia e Morrinhos. Dessa
forma paira novamente nossa incerteza quanto à primazia do nome e data de fundação do
clube.
O que podemos entender, após análise de documentos e conversas com pessoas sobre
o fato, é que o time de futebol Goiânia Esporte Clube possa ter existido com a nomenclatura
de “Goiânia” antes mesmo da oficialização como “Corintians”, porém acreditamos que esse
nome deve ter ficado somente no famoso “boca a boca”. Supomos que em 1938 tenham
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O jornal foi publicado no dia 30/04/1944. Mas publicou um fato relacionado ao dia 24 de outubro de 1937.
(Arquivo IHGB)
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oficializado o time quando, talvez pelo modismo e/ou influência dos novos moradores de
Goiânia, tenham colocado o nome do time imitando a equipe paulista.
Porém esse nome durou pouco mais de um ano e então, através de votação, o time
volta a ser, definitivamente, “Goiânia”, em 1939. Quanto à reunião, do dia 13 de outubro, em
1940, citado pela revista “Goiânia 70” n. 01. p. 13, não encontramos nenhum outro registro,
seja em jornais, revistas, manuscritos e através das entrevistas que fizesse referência à data,
dessa forma, acreditando haver uma possibilidade de apropriação da data com o propósito de
colocar o time como uma extensão da cidade.

QUADRO 1:DEMONSTRATIVO DAS POSSÍVEIS DATAS DE FUNDAÇÃO DO CLUBE.

Data

Fontes

30 de julho de (Goiânia 70) nº1
1

1936
Maio de 1937

Goiânia 70. nº1

2

28 de maio de Jornal Cidade de Goiaz
3

4

5

6

1938

Goiânia
Clube

Esporte

Corintians
Goiano Futebol
Clube
Corintians
Goiano Futebol
Clube

2 de julho de Aládio Teixeira Álvares/ Memória Cultural- Goiânia
Clube
1938.
ensaios da história de um povo (1985)

Esporte

5 de julho de Estatuto do clube 1981 e 1996/ Goiânia 70. Goiânia
Clube
1938
nº1/

Esporte

28 de julho de Horieste Gomes /A Saga do Atlético Clube Corintians
Goiano Futebol
1938
Goianiense/
Clube
12 de julho de Jornal O Popular

7

Nome

1939

Anúncio
de
mudança
de
Corintians
Goiano Futebol
Clube
para
Goiânia Esporte
Clube

Fontes: Goiânia 70, Jornal Cidade de Goiaz, Memória Cultural- ensaios da história de um povo (1985),
Estatuto do clube 1981 e 1996, A Saga do Atlético Clube Goianiense e Jornal O Popular.
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2.2.OS PRIMEIROS JOGOS

O Goiânia Esporte Clube tem uma estreita ligação com a população goianiense, e essa
vinculação, fica ainda mais evidente quando verificamos a história do clube e da cidade de
Goiânia. Essa aproximação foi acentuada, não somente pelas suas datas de fundação e de
localização, mas também pelo seu apelo popular proporcional à sua área específica, no caso, o
futebol e a política.
Goiânia, a cidade, floresceu ao raiar de uma nova década quando, com o suor e
trabalho de muitos homens e mulheres que, ao plantar e fecundar esse solo com seus filhos e
raízes de afetividade, estabeleceram um mesmo plano familiar no qual não há uma linha que
separe o público do privado. Nessa mesma seara está o futebol e principalmente o GEC. Por
ser do mesmo período, o time de futebol Goiânia faz também essa ponte entre o público e o
privado de forma natural. Nesse contexto, o time de futebol faz o papel preponderante na vida
social dos Goianienses. O time, que leva em seu escudo o mesmo nome da nova capital,
“rivaliza”,com seus ídolos e títulos, com as grandes construções e inovações da nova capital.
Com isso, como não se lembrar do primeiro título em 45? E o pentacampeonato de 50 a54?
Como se esquecer dos artilheiros Mateba115e Foca116 e os grandes eventos com Pelé e
Garricha na cidade? Enfim, o GEC pode ter representado, de forma simbólica, a mudança e o
novo.
A história da nova capital de Goiás e o time do Goiânia Esporte Clube se confundem
na medida em que, da mesma forma em que encontramos o nome de Pedro Ludovico como o
presidente de honra do time em duas fontes117e como sendo o homenageado em um dos
primeiros jogos do GEC (década de 30), encontramos pessoas influentes do time em algumas
fases importantes da construção da cidade. Nomes como o de Nicanor Brasil Gordo,
presidente do Clube na década de 40, Assessor de Pedro Ludovico Teixeira, Dr. Irani Alves
Ferreira, (médico, diretor geral de Saúde do estado118 e um dos fundadores do time), Dr.
Aladio Teixeira Álvares, presidente do clube em 1945, o juiz de direito, José Henrique da
Veiga Jardim, um dos principais fundadores do clube, e o empresário119 e funcionário público,
115

Antonio Francisco de Souza. (Mateba) marcou nove gols no primeiro titulo do GEC em 45, segundo dados da
federação goiana de futebol e o almanaque do futebol brasileiro 96. Marco Aurélio Klein e Sergio Alfredo.
Editora escala.
116
Segundo o almanaque do futebol brasileiro 96/97, Foca, foi o primeiro grande artilheiro goiano marcando 28
gols em 1951, 20 gols em 1952 e 26 gols em 1953.
117
João Alves Batista, p. 122. O autor fala que o GEC foi fundado em 28 de julho de 1938, o livro é da década
de 1982 e o Jornal Cidade de Goiás, do dia 6 de junho 1938.
118
Fonte; jornal Correio Oficial, 25 de maio 1940.
119
Dono das Casas Carajás, (fundada em 1939) loja especializada em venda de material esportivo.
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Joaquim da Veiga, que veio para Goiânia indicado por Pedro Ludovico para vender lotes na
capital.
De sua ideia de fundação em 1936 até o primeiro título em 1945, o GEC disputou
alguns amistosos locais, intermunicipais e participou de “torneios na cidade”, uma espécie de
embrião do Campeonato Goiano.
O primeiro jogo do Goiânia Esporte Clube, segundo a revista “Goiânia 70” n.1, foi
realizado no dia 12 de junho (1936?). A primeira partida do time, ainda com o nome de União
Americana120, foi contra o Botafogo Futebol Clube de Anápolis. Dessa disputa, podemos
destacar que o precursor do alvinegro goiano empatou pelo placar de 1x1 e que a partida foi
uma homenagem ao governador Pedro Ludovico. Vale destacar que o árbitro da partida foi o
primeiro prefeito da capital goiana, o senhor Venerando de Freitas.
Ainda, de acordo com a mesma fonte, destacamos o segundo jogo do GEC, agora com
o nome de Goiânia Esporte Clube. A revista não deixa clara a data exata do ano dessa disputa,
mas deixa pistas do mês e dia da disputa, já que foi realizada em Bela Vista de Goiás, em
homenagem à padroeira do município goiano, Nossa Senhora da Piedade, que faz suas preces
e festas no dia 28 de julho.121O jogo para o GEC não foi dos melhores, já que o mesmo foi
derrotado pelo time local pelo placar de 3x1.
O time que entrou em campo foi Pernambucano, Diogo, Lázaro, Carioca, Lino (da
família Barsi, que mais tarde seriam os principais dirigentes fundadores do Goiás Esporte
Clube), Hugo Piegas,Dito, Salgado, Trindade, João leite e Juca. O jornal Folha de Goiás, na
edição de 30 de abril de 1944, relata um jogo do GEC contra o América de Morrinhos, nessa
partida destacamos a derrota do GEC pelo placar de 4x0. O jornal, nessa reportagem, demarca
a força histórica do time de América de Morrinhos. O destaque da reportagem é relatar que o
time da casa foi o primeiro campeão goiano em 1927, único Campeonato disputado nas
décadas de 20 e 30 em Goiás. O GEC, como se viu, não foi páreo ao grande América de
Morrinhos, que contava no seu elenco com os melhores e mais experientes jogadores.

120
121

Versão da revista Goiânia 70, num. 01. Contestada por Joaquim da Veiga
Fonte; http://belavista.go.gov.br/. Acesso dia 15/06/2018.
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IMAGEM 17:Jornal Folha de Goiaz dia 30 de abril de 1944 (IHGG)

Superado das derrotas iniciais, uma nova partida foi organizada na Cidade de Goiás
contra Associação Atlética União Goiana, pesquisas em jornais e revistas da época122 dão
conta de que esse time da antiga capital era formado pelos melhores representantes da prática
futebolística em Goiás, como resultado dessa superioridade o time local venceu o jogo por
2x1.
Após essa série de derrotas, o time do GEC consegue sua primeira vitória contra o
time Anápolis Futebol Clube, o resultado do jogo foi 2x1, com gols de Sírio e Sebinha. O fato
interessante dessa partida acrescido da primeira vitória do Goiânia foi que o árbitro da partida
prorrogou o jogo após os 90 minutos, talvez na expectativa de que a equipe local ao menos
empatasse o jogo. Já às escuras, sem nenhum tipo de iluminação artificial, o jogo foi
encerrado com os jogadores de ambos os times estafados de cansaço. O quadro goiano dessa
partida foi escalado da seguinte forma: Zeno (goleiro) Garcia, e Sócrates, (zagueiros) Braz,
Tonico, Lino e Lázaro (meio campo), Veiga e Salgado (pontas), Sírio e Sebinha
(centroavantes). O time era treinado por Lino Barsi e José Henrique da Veiga Jardim.
Ainda na década de 1930, Goiânia e Atlético Clube Goianiense disputaram um
campeonato à parte onde só os dois eram os participantes, apenas três jogos, dessa disputa o
primeiro jogo123 foi realizado no dia 11 de dezembro de 1938, quando GEC,venceu o rival
pelo placar de 4x1 enquanto que os outros dois jogos não foram favoráveis ao GEC, saiu
derrotado no dia 18 de dezembro pelo placar de 1x0. O jogo foi disputado no estádio
122
123

Jornal Correio Oficial/ Revista Goiania 70.
Jogo realizado no estádio Antônio Accyoli. Campo do Atlético Clube Goianiense.
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Olímpico e,no dia 25 de dezembro, agora no estádio Antônio Accioly, o GEC é derrotado
mais uma vez agora pelo placar de 3x2. Apesar dessas disputas não terem praticamente
nenhuma importância no contexto nacional, na cidade de Goiânia esse encontro entre GEC e
ACG (Atlético Clube Goianiense) representava muito, a autoestima do time que levava o
nome da capital estava abalada, então, em um último gesto de levar taça “A vanguarda” o
GEC entra com um pedido de cancelamento do jogo alegando invasão de campo. Acatado o
pedido, mais uma partida foi realizada no dia 26 de março de 1939, quando ACG derrotou o
GEC pelo placar de 4x0. Pela taça Agência Ford, o Galo venceu o Anápolis pelo placar de
3x2. Os jogos de 1939, ano em que o time muda de nome, o GEC jogou nove vezes entre os
meses de março e novembro, a disposição dos resultados por ordem de data foram assim:
QUADRO 2:JOGOS DO GOIÂNIA ESPORTE CLUBE / 1939124

Goiânia 3x1 Campinas
Goiânia 0x4 Atlético
Goiânia 5x1 Bela Vista
Goiânia 2x1 Operário de Anápolis
Goiânia 1x2 Bela Vista
Goiânia 1x1 Atlético
Goiânia 3x2 Liceu
Goiânia 3x3 América
Goiânia 3x2 Operário de Anápolis.
Fonte: Todas as informações em forma de quadros presentes no corpo desta dissertação (resultados) tiveram
como fontes: 1) site http://futeboldegoyaz.com.br/ revista Goiânia 70. n.1,2 e 3/ livro “30 anos de futebol em
Goiânia” Lisita Júnior/ A saga do Atlético clube Goianiense. Horieste Gomes/ Goiás: Sob o manto verde do
cerrado. Francisco Leal. Arquivos do futebol goiano. João Batista Alves Filho.

O jornal Folha de Goiás do dia 12/11/1939 noticia a formação da seleção da cidade de
Goiânia (selecionado goiano que disputaria um torneio de seleções dos estados organizado
pela Confederação Brasileira de Desportos, (CBD). Entidade privada responsável pelo futebol
brasileiro à época). Com quinze jogadores do Atlético e treze do GEC. Os jogadores
selecionados do Goiânia foram Barola, Magalhães, Castorino, Valdemar, Benedito, Geraldo,
Sebinha, Braz, Sírio, Bruger, Costa e Perequito. Nesse mesmo jornal, encontramos notícia
sobre a temporada de jogos amistosos entre o GEC e ACG no período1938 e 1939. No total
124
Todas as informações em forma de quadros presentes no corpo desta dissertação (resultados) tiveram
como fontes: 1) sitehttp://futeboldegoyaz.com.br/ revista Goiânia 70. Nºs 1,2 e 3/ livro “30 anos de futebol em
Goiânia” Lisita Júnior/ A saga do Atlético Clube Goianiense. Horieste Gomes/ Goiás: Sob o manto verde do
cerrado. Francisco Leal. Arquivos do futebol goiano. João Batista Alves Filho.
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foram nove jogos com seis vitórias do Atlético (5x0/4x0/3x2/4x3/1x0/2x1) um empate (1x1) e
duas vitórias do Goiânia (4x1/ 2x1) Havia, de fato, uma rivalidade entre os dois clubes, como
podemos observar na imagem 18:

IMAGEM 18: Jornal Folha de Goiaz. Década de 1950. (IHGG)

Não obstante, essa rivalidade ultrapassava os gramados, ganhava as ruas e chegava
até ao palácio do governo. Entretanto, contrariando essa hostilidade futebolística,
encontramos no jornal Folha de Goiás do dia 17 de dezembro de 1939, a notícia de que
haveria um jogo amistoso entre o Goiânia Esporte Clube e um time representante da cidade de
Rio Verde de Goiás. Partida que indiscutivelmente teria um caráter de rivalidade entre o
interior e a nova capital de Goiás. Com isso, as direções do Goiânia Esporte Clube e do
Atlético Clube Goianiense, fizeram uma parceria na qual, o Galo iria contar em seu elenco,
para a disputa amistosa, com jogadores do Dragão de Campinas. Dessa forma entendemos que
segundo Clifford: “Há, portanto, uma pressão generalizada não apenas para demonstrar que
você é importante do ponto de vista local, mas que você não é importante o bastante para
considerar os demais como não-satisfatórios, e até mesmo como rivais”. (GEERTZ, 1973, p.
307) Essa atitude de unificação dos dois principais times da capital à época é demasiadamente
relevante, principalmente quando a análise se baseia a partir da perspectiva de que apesar da
rivalidade, havia o interesse dos times da capital em preservar sua força e/ou demonstrar um
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possível crescimento do futebol praticado na cidade de Goiânia125. Os jogadores do ACG
foram: Edilson, Jason, Djamil e Afonsinho, treinados por Orlando Feresin.
No dia sete de abril de 1940 temos a fundação da Liga de Esportes de Goiás com
apoio e o auxílio do então governador Pedro Ludovico, no mesmo ano inicia-se a disputa do
campeonato da cidade na qual o campeão do Torneio Início (14 de abril) foi o Goiânia
Esporte Clube126. (Goiânia 7x0 Campinas/ Goiânia 4x0 ECG127/ Goiânia 3x0 Atlético) os
times participantes desse campeonato foram Goiânia, Operário, Atlético e Campinas.
O campeão desse campeonato foi o Goiânia (título não reconhecido pela federação
que, só a partir de 1944, começou a contabilizar e organizar os campeonatos). Jornais128 da
época noticiaram que o ACG abandonou o campeonato e que o time base do Alvinegro
goiano era Pedrinho, Magalhães, Jason, Alberto, Dito, Djamil, Geraldo, Periquito, Afonsinho,
Batistinha, Sebinha e Neri. Os resultados do Goiânia no ano de 1940, sem os já citados do
torneio início foram quatro jogos amistosos, com dois empates, uma vitória e uma derrota:
Goiânia 5x0 Trindade; Goiânia 1x1 Catalão; Goiânia 4x4 Uberlândia (MG) e Goiânia 0x1
América (GO). Em jogos pelo campeonato (Campeonato da Cidade), os resultados foram os
seguintes: Goiânia 2x2 Operários de Goiânia/ Goiânia 4x1 Atlético/ Goiânia 6x1 ECG/
Goiânia 8x1 Operários de Goiânia/ Goiânia 0x3 Atlético e contra o Campinas o Goiânia
ganhou por WO129.
O novo presidente foi eleito no dia 15 de julho de 1941. A preferência dos
conselheiros recaiu em Paulo Fleury da Silva e Souza, que já participara da administração
anterior, então, no dia 12 de agosto, uma importante decisão era tomada durante uma reunião
da diretoria no Automóvel Clube: o Goiânia decidia contratar os serviços de João Chiavoni,
ex-treinador do Uberaba Esporte Clube.

“A passagem de Chiavoni por Goiás trouxe inestimáveis benefícios para o ainda
incipiente esporte na região e os resultados foram imediatos, de forma que, o
técnico, e vários jogadores do Goiânia que fizeram parte da seleção goiana que
disputou o campeonato brasileiro de seleções na década de 1940 obtiveram
expressivos resultados em São Paulo contra os mato-grossenses”. (Goiânia 70, n.1.
p. 14)
125

Não encontramos o resultado dessa partida. Vale destacar que, constantemente em nossas pesquisas em dos
jornais da época, nos deparamos com essa situação, na qual os periódicos não informavam os resultados dos
jogos.
126
Fonte: Folha de Goyaz do dia 21 de abril 1940
127
Empresa de Construções Gerais Futebol Clube
128
Folha de Goiaz/ Jornal O Popular/
129
Expressão usada quando um time não comparece ao jogo. WO é uma sigla da palavra walkover (inglês) que
traduzido para a língua portuguesa significa vitória fácil.

87

Em 21 de dezembro de 1941, o GEC teve uma nova diretoria, o conselho deliberativo,
reunido na sede do Automóvel Clube, elegeu Nicanor Brasil Gordo para presidente e, como
diretor geral, Joaquim da Veiga jardim. Percebemos, através de algumas fontes, que o time
que carrega o nome da capital de Goiás na década de 40 ajudou de forma indireta a levantar a
questão da profissionalização dos clubes de futebol. Apesar de que, no ano de 1962, os
dirigentes do alvinegro não participariam da reunião que decidiria como seria resolvida a
questão da profissionalização do futebol goiano.
Essa percepção é sentida quando verificamos que havia a divisão de tarefas
estabelecidas com secretários, tesoureiros, secretário geral, dentre outras funções. Havia
eleições para presidentes e seus vices. Existia uma organização em que as reuniões eram
devidamente relatadas em atas constando despesas com o time, os amistosos do clube e
diversas demandas da época. Procuramos, ao longo dessa pesquisa, encontrar essas atas130 e
documentos, porém ficamos apenas com a notícia de que esses documentos se perderam ao
longo dos tempos por conta de mudanças e falta de zelo dos dirigentes que não se
preocuparam com a história do clube. Essa organização em que havia o “profissionalismo
marrom”131 é evidenciada quando conseguimos obter alguns documentos que não nos deixam
dúvidas de que o clube tinha várias despesas e que, para suprir esses gastos, alguns dirigentes
faziam doações (sócios torcedores),contavam com alguns patrocinadores132 e com a ajuda do
governo estadual e municipal. Destacando essa organização do GEC na década de
1940transcrevemos o seguinte trecho encontrado na revista “Goiânia 70” n. 1:

Já em nosso clube, contamos com ótimos jogadores de fora, que aqui militam não
como profissionais, mas que, para a sua manutenção, exercem outras atividades, as
quais lhes foram arranjadas pelos dirigentes do clube. Só assim se justifica a
importação de jogadores na época atual. Relatório de final de mandato do então
ex-presidente Nicanor Gordo (Goiânia 70. 1970, p.24)

Complementando essa ideia de que o GEC fez papel preponderante para a
profissionalização do futebol goiano, devemos destacar também que havia a compra de

130

Tivemos acesso a dois livros Atas. Material pertencente a Paulo Cesar da Veiga Jardim.
“Profissionalismo marrom” é um termo usado como referência explicativa de que os times à época não viviam
o sistema profissional oficializado pela federação, porém agiam como se fossem profissionais. Pagando salários
aos jogadores mantendo-os de alguma forma vinculados ao clube.
132
Encontramos na revista Goiânia 70 nº1 p.24 a prestação de contas do clube no ano de 1942, onde é descrita a
participação de oito empresas que investiam no clube.
131

88

jogadores de outras praças esportivas e de treinamentos físico buscando um melhor
condicionamento dos atletas.
Os principais jogos da temporada do GEC em 1941 foram: (jogos amistosos) Goiânia
9x3 Buriti-GO; Goiânia 1x3 Uberlândia (MG); Goiânia 9x3 Buriti-GO; Operário (MG) 1x1
Goiânia/ Goiânia 3x0 Pires do Rio/ Goiânia 2x2 Anápolis; Goiânia 0x3 Uberaba (MG) e
América (MG) 0x2 Goiânia. O Goiânia, ainda na temporada 1941, disputou dois jogos no mês
de maio, relacionados à Taça Imperial, nos quais obteve duas vitórias contra o União Operária
pelos placares de 4x2 e 1x0.133

IMAGEM 19:Jornal publicado no estado do Rio de Janeiro, Sport Ilustrado de 10 de Abril de 1941. p.29.
Nº157. Arquivo do autor.

O Goiânia, no ano de 1942, disputou vários jogos, o que seria somente um fato
corriqueiro. Levando em consideração que seriam jogos amistosos, na verdade esses
enfrentamentos servem como uma possibilidade de representar a grande força do time nos
primeiros anos de sua formação. O GEC jogou em Morrinhos contra o América em que saiu
vitorioso pelo placar de 5x1; venceu, em Anápolis, a Associação Atlética por 5x2; contra o
133

Fonte: http://futeboldegoyaz.com.br/campeonatos/taca-cine-imperial/1941, acesso dia 02/11/2018. O torneio
foi disputado no sistema “melhor de três”. No qual, duas equipes se enfrentam e a que vencer dois jogos é
considerada campeã da competição. Caso isso não aconteça, fica com o título aquela que somar mais pontos.
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Trindade, o placar foi favorável ao Galo goiano, 6x1. Ganhou do Operário de Esporte Clube
pelo placar de 6x3 e empatou com o Pires do Rio em 1x1.
Dando sequencia a uma boa temporada, o GEC derrotou a Associação Atlética de
Amadores de Anápolis pelo placar de 5x3. Cruzando as fronteiras, derrotou o Independente
Atlético Clube, de Uberaba, pelo placar de 2x1 e o Sal Tropeiro, de Uberlândia, por 7x1.
Esses jogos amistosos compreendem o período de janeiro a novembro.
Como ainda não havia um campeonato oficial organizado pela federação goiana antes
de 1944, os times goianos se movimentavam disputando amistosos e torneios com times da
capital. Havia em Goiás uma movimentação futebolística interessante no interior na qual,
várias agremiações eram potências no futebol e rivalizavam frente a frente com os times da
capital. Equipes de Catalão, Anápolis e da Cidade de Goiás representavam de fato a força do
futebol interiorano. O time do Goiânia ainda obteve os seguintes resultados na temporada;
Goiânia 10x0 Anhanguera (GO); Goiânia 4x2 Uberlândia (MG); Goiânia 2x1 América (GO) e
Goiânia 3x1 Anápolis (GO).
O ano de 1943 foi um período marcante para a política mundial já que nesse ano os
aliados conseguem avançar contra a Alemanha nazista de Hitler, enquanto que na Itália,
segundo Eric Hobsbawm, já havia a troca:

[...] De lado e de regime político em 1943 e não foi inteiramente tratada como
território ocupado, mas como um país derrotado com um governo reconhecido,
confirmando a situação do poder de Benito Mussolini na Itália, deixando assim os
alemães cada vez mais acuados em suas pretensões. (HOBSBAWM, 1995. p.40)

Enquanto que no Brasil, sob o governo de Getúlio Vargas, vivíamos momentos
cruciais em que ditador do executivo, definitivamente agora ao lado dos aliados, buscava
reafirmar sua permanência no poder criando mecanismos que pudessem garanti-lo como
presidente. Nesse sentido, “em 1931, o governo Vargas incluía o jogador de futebol entre as
profissões que deveriam ser regulamentadas pela legislação trabalhista.” (SANTOS JÚNIOR,
2007, p.76). Ainda nesse lote de medidas de caráter populista, (HERMET,2003) Getúlio
criou, no ano de 1943, a CLT (Consolidação das Leis do Trabalho), leis que beneficiaram os
trabalhadores brasileiros, estabelecendo, assim, uma animosidade entre os empregadores.
Em Goiás, o interventor Pedro Ludovico ainda fazia grandes esforços para finalizar as
obras que foram iniciadas ainda nos anos de 1930. Devido às opções políticas internacionais
iniciais de Getúlio Vagas ao apoiar a Alemanha, o Brasil teve seus produtos de exportação
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bloqueados e impossibilitados de serem vendidos, com isso, havia um conjunto de problemas
econômicos (AURÉLIO, 2009) que aumentava os juros ano a ano no país. Pedro Ludovico,
dependente das ordens federais, viu o estado de Goiás mergulhado em uma crise econômica
que só definitivamente começou a se exaurir após a mudança de apoio de Getúlio Vargas aos
aliados.
O futebol em Goiânia, ainda de forma amadora, vivia grandes momentos em que havia
a possibilidade para o próximo ano (1944) de um campeonato organizado pela federação
goiana para que os times de Goiás pudessem mostrar seus talentos regionais e, assim, de
forma concreta, demarcar o território futebolístico no plano nacional.
O campeonato da cidade, realizado no ano de 1943 não entra nas contas da federação
goiana como mais um título estadual, aliás, somente a partir de 1944 é que são computados os
títulos dos clubes goianos.
Enquanto o futebol no estado de Goiás ainda de forma arcaica organizava suas
competições, no Rio de Janeiro já havia, na década de 1940, a história de clubes como o
Fluminense que, no ano de 1943, já havia conquistado até aquele momento quatorze títulos
estaduais134, o Flamengo135, também carioca, colecionava nove títulos estaduais; em São
Paulo, a primeira edição do campeonato paulista é do ano de 1902 136; na Bahia 1905137;
Minas Gerais138 1915 e, no Rio Grande do Sul139, 1919. Destarte, podemos verificar que havia
ainda uma procrastinação por parte dos cartolas goianos em realizar uma competição que
elevasse o nível do futebol praticado em Goiás.
Eleito em 26 de dezembro, Joaquim da Veiga Jardim se torna o presidente do
alvinegro 1943. Na temporada, o GEC realizou uma série de jogos e permaneceu invicto nos
amistosos e no Campeonato Citadino. Neste campeonato, no qual o Goiânia disputou jogos no
mês de agosto contra o Comercial de Goiânia, Vila Nova e Atlético, os resultados foram os
seguintes: Goiânia 3x2 Comercial de Goiânia; Vila Nova 1x6Goiânia; Goiânia 5x0 Atlético.
Nos jogos amistosos, o Goiânia obteve as quatro vitorias: Goiânia 5x1 América; Goiânia 5x3
Anápolis; Goiânia 7x1 Operário (MG); Goiânia 2x1 Independente (MG) e um empate de 1x1

134

A
primeira
edição
do
Campeonato
Carioca
foi
realizada
em
1906.
http://www.fluminense.com.br/sobre/os-titulos. Acesso dia 11/10/2018
135
https://www.terra.com.br/esportes/futebol/historia-do-flamengo-titulos-idolos-e-jogosterra,62083f1d71ced310VgnCLD200000bbcceb0aRCRD.html. Acesso dia 11/10/2018
136
https://www1.folha.uol.com.br/esporte/2017/01/1854885-veja-os-campeoes-do-campeonato-paulistadisputado-desde-1902.shtml. Acesso dia 11/10/2018
137
https://www.fbf.org.br/baianao/?menu=pagina&id=1. Acesso dia 11/10/2018
138
https://www.campeoesdofutebol.com.br/minas_gerais.html. Acesso dia 11/10/2018
139
https://www.campeoesdofutebol.com.br/rio_grande_sul.html. Acesso dia 11/10/2018

Fonte:
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contra o Pires do Rio. De acordo com os resultados dos concorrentes no Campeonato goiano,
o Goiânia Esporte Clube é considerado informalmente campeão goiano de 1943.
No início de 1944, o Goiânia disputou uma “melhor de três” contra o Atlético, na qual
a premiação seria um troféu oferecido por uma firma da capital. Os resultados desses jogos
foram: 2x1 na primeira partida, enquanto que, no dia seis de fevereiro, o resultado foi 2x2 e,
finalizando essa disputa, o Galo venceu o concorrente pelo placar de 4x3.
Nesse ano, o grande campeão goiano foi o Atlético Clube Goianiense tendo como vice
o Goiânia Esporte Clube.

2.3.HISTÓRIAS E TÍTULOS

O ano de 1945 foi o período de afirmação do GEC, sob a presidência de Aládio
Teixeira, o Goiânia foi o campeão goiano pela primeira vez. Foi um ano bastante
movimentado para o alvinegro goiano. Foi campeão e ainda obteve vitórias expressivas diante
de seus adversários. No dia 18 de março, o Goiânia enfrentou a Associação Atlética
Guaraense, da cidade de Guará, do Estado de São Paulo onde o time goiano saiu como
vitorioso (placar 2x1).Os principais resultados desse ano foram 1x1 contra o Ipameri; 8x2 no
Goiás; 6x1 no Vila nova; 7x2 no Leopoldo de Bulhões; 8x2 contra o Campinas; 5x1 contra o
Guaraense; 3x1 contra o Pires do Rio e 3x0 contra o FUME140. Vale destacar que o artilheiro
do Campeonato Goiano de 1945 foi o jogador Mateba, do GEC, com nove gols.
Alguns episódios marcam a trajetória do Goiânia Esporte Clube dentro e fora de
campo. Entre os fatos, elegemos a notícia, no ano de 1945, de que o time do São Paulo-SP
viria participar de um jogo amistoso contra o alvinegro goiano. Porém, o que se viu no
noticiário, ao invés da promoção do jogo, foi à notícia do jornal diário de Goiânia, à época
(Folha de Goyaz), anunciando, na sua edição de 8/11/1945, que o GEC iria acionar
judicialmente o time do São Paulo-SP (Fundado em 25 de janeiro de 1930), pois, dias antes
do combinado, chega à notícia em Goiânia que o time paulista não iria mais participar do
amistoso. Sem muito tempo para cancelar ou remarcar o jogo (seria realizado dia 24/10/45),
os dirigentes goianos tiveram que trazer às presas outro time paulista para a realização do
jogo. O time convidado foi Juventus Paulista, equipe fundada em 20 de abril de 1924. Sem
grande interesse do público, o resultado dessa partida foi de 1x0 pra o time goiano.

140

Time de Brasília DF.
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O ano de 1946 ficou marcado pelo primeiro bicampeonato do Goiânia Esporte Clube.
Sob a presidência de Joaquim Brandão, eleito em janeiro de 1946. Os principais resultados do
ano do bicampeonato foram 8x0 contra os bancários; 7x2 no Vila Nova e 5x1 no Goiás. Com
apenas uma derrota para o time anapolino (Anápolis) por 4x5. O campeonato de 1946 foi
marcado também pela sua paralisação no mês de agosto por conta da formação de um
selecionado goiano para disputar jogos fora de Goiás. Formaram duas equipes a Branca e a
Azul, titulares e reservas respectivamente. Dessas duas equipes, podemos identificar como
principais jogadores os do Goiânia e do Atlético. A grande atração nesse período para o
público era ver os selecionados, treinados por Nicanor Gordo, disputarem entre si algumas
partidas quase sempre vencidas pelos titulares. A seleção se apresentaria em Uberaba.
De volta, em 25 de outubro de 1946, o Campeonato Goiano teve como campeão o
Goiania Esporte Clube. Os principais jogadores dessa temporada foram Max, Periquito, Bela
Vista, Dito, Pão Duro, Mucio, Gil, Regulo, Tarzan, Otacílio e Rosa. Nesse mesmo ano, sob a
chefia de Irani Alves Ferreira, a federação anunciava que, no ano seguinte, estariam
programando um campeonato no interior de Goiás, em que, seria dividido por regiões e o
campeão do interior viria a Goiânia disputar com o campeão da capital. Desta disputa (melhor
de três) sairia o grande campeão de Goiás.

IMAGEM 20:Jornal Folha de Goiáz, dezembro de 1946. (IHGG) [s.d]

No dia 22 de janeiro de 1947, foi lida e aprovada a ata da reunião do conselho
deliberativo do Goiânia Esporte Clube, que elegeu o Dr. Augusto de Pádua em substituição e
sucedendo a Joaquim Brandão. O novo presidente, depois de receber de seu antecessor,
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nomeou e deu posse aos seus auxiliares, com destaque a Joaquim da Veiga Jardim, João de
Paula, Henrique Silva e Catulino Santos que ocupariam cargos de diretores de esporte.
O campeonato de 1947 foi marcado pela quebra da seqüência de títulos do Goiânia
Esporte Clube. Campeão em 45, 46 e do torneio no início de 1947, o time comandado pelo
presidente Augusto Cesar Pádua Fleury ficou com o troféu de vice-campeão, tendo à sua
frente o ACG. A temporada de futebol na capital começou com a disputa entre Atlético e
Goiânia em que os dois times disputaram nos dias 6, 20 e 27 de abril três partidas. Nessa
disputa, estava em jogo o título e a posse da taça Foto Berto.141De forma que, os resultados
desses jogos foram os seguintes: Goiânia 3x2 Atlético; Goiânia 2x2 Atlético e Goiânia 3x5
Atlético. O Dragão levou a taça para o Antonio Accyoli.142Antes do início do campeonato,
havia a prática de um torneio chamado “Torneiro Início” os jogos eram disputados em um
único dia, normalmente uma semana antes do início do campeonato oficial, em jogos com o
tempo reduzido de 20 minutos, divididos em dois tempos. O título do “Torneio Início 1947”
foi para o Goiânia, com os seguintes resultados: Goiânia 2x0 Inhumas, com gols de Bela
Vista e João Preto; Goiânia 2x0 Operários e Goiânia 1x0 Atlético, com gol de Loló.
O Campeonato Goiano de 1947 teve seu início no mês de junho e finalizou no mês de
novembro, os times concorrentes ao título da temporada foram Goiânia, Atlético, Vila Nova,
Goiás, União Esportiva e Bancários. A forma de disputa seguiu pelas normas de pontos
corridos, ou seja, quem tivesse mais pontos ao final das disputas seria o campeão.
O Goiânia, ainda nessa temporada, disputou duas partidas amistosas: Uberlândia 4x0
Goiânia e Goiânia 2x1 Atlético. O artilheiro do campeonato foi o jogador Dido (Atlético),
com 17 gols. Os principais jogadores do Galo nesse campeonato foram: Mateba, João Preto,
Bela Vista, Otacílio, Loló e Gil.

141

Sílvio Berto, italiano radicado em Goiânia no período de mudança da capital de Goiás. Silvio foi fotógrafo e
era proprietário do estúdio fotográfico Foto Berto, localizado na Avenida Araguaia, quase esquina com a Av.
Anhanguera, no centro de Goiânia.
Fonte; O PIONEIRO SÍLVIO BERTO: FOTOGRAFIA E
SOCIABILIDADE , Jordão Horta Nunes. Professor de Sociologia da UFG. Revistas UFG, Sociedade e Cultura.
v. 4, n. 1 (2001)
142
Sede do time Atlético Clube Goianiense localizado no bairro de Campinas na Av. 24 de outubro, Goiânia.
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QUADRO 3 - CAMPEONATO GOIANO DE 1947
Primeiro turno

Segundo Turno

Goiânia 2x0 Atlético

Goiânia 0x0 Atlético

Goiânia 3x1 Vila Nova

Goiânia 4x1 Vila Nova

Goiânia 1x1 Goiás

Goiânia 4x1 Goiás

Goiânia 4x0 Bancários

Goiânia 3x0 Bancários

Goiânia 2x1 Inhumas

Goiânia 3x1 Inhumas

Goiânia 1x2 Anápolis

Goiânia 4x0 Anápolis

Goiânia 1x2 Vila Nova

Goiânia 3x1 Vila Nova

Goiânia 1x1 Goiás

Goiânia 1x1 Goiás

Goiânia 4x0 Bancários

Goiânia 3x0 Bancários

Fonte: Site.futeboldegoyaz.com.br/ revista Goiânia 70. n.1,2 e 3/ livro “30 anos de futebol em Goiânia” Lisita
Júnior/ A saga do Atlético clube Goianiense. Horieste Gomes/ Goiás: Sob o manto verde do cerrado. Francisco
Leal. Arquivos do futebol goiano. João Batista Alves Filho.

O ano de 1948, que começou com o assassinato de Mahatma Gandhi por um hinduísta
fanático, 30 de janeiro, foi o mesmo ano em que no mês de dezembro, dia10, foi adotada e
proclamada, pela Assembléia Geral das Nações Unidas -resolução 217-a Declaração
Universal dos Direitos Humanos. E é nesse decurso de1948 que o GEC voltaria a comemorar
mais um título estadual. Sob a presidência de Ary Rodrigues de Bessa, o alvinegro goiano fez
uma boa campanha. O time entrou em campo vinte duas vezes, obteve 17 vitórias marcou 64
gols com uma média de três gols por partida. Foi um ano atípico do que havia sido nos anos
anteriores, já que, no período, a presidência do país não estava nas mãos de Getúlio Vargas e
em Goiás o governo (executivo) era de Jerônymo Coimbra Bueno, empresário do ramo de
engenharia, que havia substituído Atílio Correia Lima na elaboração do plano diretor e
arquitetônico de Goiânia. Coimbra Bueno havia derrotado o candidato José (Juca) Ludovico
de Almeida (primo de Pedro Ludovico Teixeira), nas eleições de 1946, pelo partido que fazia
oposição à sigla do interventor goiano da década de 30. Dissidentes do PSP e membros da
UDN se aproximaram politicamente alcançando êxito nas eleições. Apesar desse pano de
fundo político aparentemente desfavorável ao time do GEC, o representante da capital ainda
formou uma boa equipe, com bons resultados dentro de campo, deixou mais uma vez o
Atlético na segunda colocação.
Os resultados de mais destaque dessa jornada foram as goleadas de 9x0 no time dos
bancários e repetindo o mesmo resultado contara o Botafogo de Anápolis, ainda10x3 contra o
Independente e 5x0 na equipe do Vila Nova. O time base de 1948 era composto com os
seguintes jogadores: China, Bela Vista, Rosa, Dito, Bagaia, Vavá, J. Pinto, Duduca, Max,
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Pernambucano e Cesar. Vale destacar que o Alvinegro jogou duas vezes nessa temporada com
o seu maior rival, o Atlético, ganhou a primeira pelo placar de 2x1 enquanto que, pelo
segundo confronto perdeu o jogo por 2x0. O destaque fica por conta da intensa rivalidade
entre os dois times, em que, mesmo se sagrando campeão da temporada, o Atlético saiu com
um melhor saldo de gols. O artilheiro do campeonato foi o jogador Tarzan (Vila Nova), com
12 gols.
Buscando a afirmação do campeonato estadual em Goiás, ainda de forma amadora, os
times goianos se movimentavam, dentro de suas possibilidades, promovendo o futebol
praticado em Goiás. Dentre essas iniciativas, destacamos a aparição em terras goianas do
grande e eterno ídolo, Domingos da Guia. Jogador de nível internacional, que lutou pela
profissionalização do futebol e que foi um ícone na luta contra o preconceito racial nos
gramados do Brasil. Domingos da Guia, na década de 1940, jogava no Bangu, do Rio de
Janeiro, e a convite dos dirigentes do Goiânia e do time da Anapolina, time da cidade de
Anápolis, a 50 quilômetros da capital de Goiás, fundado em 1948, veio disputar dois
amistosos contras essas agremiações. O confronto contra o time da capital foi no dia 13 de
março. Segundo as fontes consultadas, essa partida interestadual foi o primeiro jogo em que
um time carioca veio a Goiânia, o placar foi de 2x2. Já, contra o time Anapolino, em uma
partida realizada no dia 3 de março de 1949, o Bangu não deixou por menos e venceu o time
anapolino pelo placar de 4x2.

QUADRO 4- CAMPEONATO GOIANO DE 1948
Primeiro Turno

Segundo Turno

Goiânia 2x1Atlético

Goiânia 0 x2 Atlético

Goiânia 9x0 Bancários

Goiânia 7x0 Bancários

Goiânia 2x1 Goiás

Goiânia 0x0 Goiás

Goiânia 2x2 Vila Nova

Goiânia 3x1 Vila Nova

Goiânia2x0Anapolina

(Goiânia3x2Anapolina)

Goiânia 2x1 Anapolina

Goiânia 9x0 Botafogo

Goiânia 10x0 Botafogo

Goiânia 4x0 Independente

Goiânia 7x0 Independente

Fonte: Site.futeboldegoyaz.com.br/ revista Goiânia 70. n.1,2 e 3/ livro “30 anos de futebol em Goiânia” Lisita
Júnior/ A saga do Atlético clube Goianiense. Horieste Gomes/ Goiás: Sob o manto verde do cerrado. Francisco
Leal. Arquivos do futebol goiano. João Batista Alves Filho.

A temporada de 1949 revitalizou novamente a rivalidade entre o Goiânia Esporte
Clube e o Dragão campineiro, agora quem levanta a taça é o Rubro Negro Goiano. O Goiânia,
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por sua vez, ficou com o vice-campeonato, ganhando do seu maior rival (Atlético) pelo placar
de 4x2, com dois gols de Loló, um de Pernambuco, e um do grande ídolo, Elson. Na segunda
partida, o jogo não saiu do 0x0. Entre jogos oficiais e amistosos, o Goiânia Esporte Clube
entrou em campo onze vezes na temporada, desses confrontos, foram marcados, por parte do
Goiânia Esporte Clube, 34 gols, tendo sofrido 13 gols. Apenas uma derrota na temporada,
para o Goiás, pelo placar de 2x0 e quatro empates.
A equipe base dessa temporada foi Uberaba, Paulistano, Vavá, Turco, Pão Duro, Rosa,
Bela Vista, Cisquinho, J. Pinto, Pernambuco e Elson.

QUADRO 5 - CAMPEONATO GOIANO DE 1949
Primeiro Turno

Segundo Turno

Goiânia 4x4 Araguaia

Goiânia 2x0 Araguaia

Goiânia 2x0 União

Goiânia 1x1 União

Goiânia 9x0 Botafogo

Goiânia 6x0 Botafogo

Goiânia 0x2 Goiás

Goiânia 4x2 Goiás

Goiânia 4x2 Atlético

Goiânia 0x0 Atlético

Fonte: Site.futeboldegoyaz.com.br/ revista Goiânia 70. n.1,2 e 3/ livro “30 anos de futebol em Goiânia” Lisita
Júnior/ A saga do Atlético clube Goianiense. Horieste Gomes/ Goiás: Sob o manto verde do cerrado. Francisco
Leal. Arquivos do futebol goiano. João Batista Alves Filho.

2.4.PENTA CAMPEÃO

De 1950 a 1954, o Goiânia Esporte Clube conquistou o título de pentacampeão
goiano. Fato igualado143 pelo time do Goiás nos anos 2000. Para obter os cinco títulos de
forma consecutiva, o Goiânia precisou disputar 68 partidas nas quais obteve 56 vitórias, seis
derrotas e seis empates, destaque para os últimos dois títulos (53/54), quando o time se
manteve invicto. O ataque alvinegro marcou 243 gols (média de 3,5 de gols por partida) com
apenas 62 gols sofridos, o saldo do time, dessa temporada, foi de 181 gols.
Os episódios relacionados ao pentacampeonato se estenderam até os anos 60 devido
aos vários mandados de segurança impetrados na justiça pelas equipes envolvidas, no caso
Goiânia e Goiás. O pentacampeonato só foi confirmado no dia 3 de março de 1960, quando o
Goiânia derrotou o Goiás, por 2x1, na partida de desempate determinada pelo Superior
Tribunal de Justiça Desportiva.
143

O clube de futebol Goiás Esporte Clube conquistou o pentacampeonato de 1996 ao ano 2000.
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O Brasil, em 1950, foi sede da quarta edição da Copa do Mundo de Futebol e, em
Goiás, havia uma grande expectativa, a despeito do campeonato de 1950, já que no
campeonato anterior (1949), o Atlético havia tirado desforra no Goiânia Esporte Clube,
ganhando o seu terceiro título estadual. Naquele momento, Goiânia e Atlético estavam
empatados em números de títulos (três para cada um), então o campeonato de 1950 seria a
continuidade da rivalidade entre os clubes. Quem ganhasse o campeonato iniciaria uma nova
década à frente do rival. O campeonato de 1950 contou com presença de dez equipes:
Goiânia, Atlético, Goiás, Anapolina, Inhumas, Flamengo, Botafogo, União, União Operaria e
Araguaia (atual Vila Nova).
A campanha do Alvinegro goiano no ano de 1950 entre jogos oficiais e amistosos foi
de 21 jogos. O time perdeu duas vezes e empatou em duas oportunidades. O GEC marcou 58
gols e sofreu 18, Elson, que fazia parte da equipe campeã, foi o artilheiro do campeonato com
18 gols. O campeonato de 1950 teve início no mês de março e foi finalizado em dezembro,
com vinte rodadas.O time do Galo ainda disputou três amistosos: Goiânia 1x0 União; Goiânia
4x1 União e Goiânia 2x0 Goiás.

QUADRO 6- CAMPEONATO GOIANO DE 1950
Goiânia 8x3 Anapolis

Goiânia 8x3 Anapolis

Goiânia 3x0 Flamengo

Goiânia 7x1 Flamengo

Goiânia 2x1 Inhumas

Goiânia WO x 0 Inhumas

Goiânia 1x1 Operário

Goiânia 8x3 Operário

Goiânia 7x0 Botafogo

Goiânia 2x0 Botafogo

Goiânia 2x0 Goiás

Goiânia 2x0 Goiás

Goiânia 2x1 Araguaia

Goiânia 2x1 Araguaia

Goiânia 1x3 Atlético

Goiânia 2x2 Atlético

Goiânia 5x1União

Goiânia 2x0 União

Fonte: Site.futeboldegoyaz.com.br/ revista Goiânia 70. n.1,2 e 3/ livro “30 anos de futebol em Goiânia” Lisita
Júnior/ A saga do Atlético clube Goianiense. Horieste Gomes/ Goiás: Sob o manto verde do cerrado. Francisco
Leal. Arquivos do futebol goiano. João Batista Alves Filho.

O campeonato de 1951 foi muito disputado, ao ponto de que, os dois times da capital
(Goiânia e Goiás) terminaram a seqüência de jogos empatados com o mesmo número de
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pontos144. Como não havia outros critérios de desempate, foi criado um impasse em que os
dirigentes após consultarem o regulamento do campeonato identificaram que o artigo 40
definia que, em caso de empate o campeão sairia de uma disputa em uma melhor de três145. A
expectativa era grande: “vem despertando interesse nos meios esportivos dessa capital a
decisão do campeonato goiano de 1951, que será feita entre o Goiania e o time do Goiás.”
(Folha de Goiaz)146.O artigo deixava margens para dupla interpretação ao não deixar claro o
que seria essa “melhor de três”.O time do Goiás, após vencer a primeira partida pelo placar de
3x2 (13/01/1952) e empatar a segunda pelo placar sem gols em um jogo ocorrido uma semana
depois, foi declarado Campeão Goiano pela Federação Goiana de Futebol.Com esses
resultados, a federação entendeu que o time alviverde era o campeão da temporada de 1951.
Insatisfeito com a decisão da federação, o GEC entrou com um recurso junto ao
tribunal de justiça que reconheceu a legitimidade da argumentação do alvinegro. Afinal, seria
por pontos ou por partidas? De da posse ambiguidade de interpretação no artigo, o diretor de
esportes do Goiânia, Joaquim da Veiga Jardim, conseguiu obter êxito no seu pedido, com
isso, a federação marcou outra partida.
Um ano depois do processo, uma nova partida entre o Goiânia e o Goiás foi realizada
e, no dia 8 de março de 1953, o time do Goiânia venceu o Goiás pelo placar de 3x1. Nesse
jogo, é relevante esclarecer que, mesmo com a vitória do Goiânia no tempo normal (90
minutos), houve prorrogação e, mesmo assim, não houve mudanças no placar. Por certo é que
a federação declarou o Goiânia campeão goiano de 1951. Dessa forma, agora seria a vez do
Goiás protestar no STJD contra a decisão da federação. Entre recursos e mandados de
segurança, a decisão do título de 1951 só foi definida na década de 1960 quando Goiás e o
Goiânia entraram em campo pela quarta vez. O resultado do jogo foi 2x1 para o time do
Goiânia com gols de Clévio e Lili, Tão Segurado descontou para os alviverdes. Enfim, o
Goiânia é o campeão de 1951.

144

Cabe ressaltar que o campeonato goiano iniciado oficialmente em 1944, profissionalizado em 1962 e sempre
priorizou o critério de pontos corridos até a década de 1970, ou seja, quem acumulasse mais pontos seria o
campeão.
145
“Melhor de três” significa que dois times irão se enfrentar 3 vezes e quem obtiver mais vitórias ou pontos será
o vencedor. Caso haja empate, em tese, seriam usados os critérios de desempate, que vai desde números de gols
até número de cartões amarelos ou vermelhos.
146
Datas perdidas devido às condições de armazenamento. Arquivo encontrado no IHGB. Na pasta digital do
ano de 1950.
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QUADRO 7 JOGOS ENTRE GOIÂNIA E GOIÁS NA DISPUTA DO TÍTULO DE 1951
3X2 Pró Goiás Esporte Clube

13/01/1952

0x0 Empate em Gols

20/01/1952

3x1 Pró Goiânia Esporte Clube

08/03/1953

2x1 Pró Goiânia Esporte Clube

03/03/1960

1

2

3

4
Fonte: Revista Goiânia 70; Jornal Folha de Goiaz; site: Futebol de Goiás e suas Histórias.

Do time que iniciou a conquista em 1951 somente, o goleiro Uberaba e o ponteiro
João preto tiveram a oportunidade de jogar e de vivenciar as duas fases dessa disputa.
O time base do GEC de 1951 era composto dos seguintes jogadores: Uberaba, Bela
vista, Elson, Tião Palhaço, Rosa, Dequinho, João preto, Cisquinho, Foca, Vavá e Bagainha.
Enquanto que o time de 1960 escalava os seguintes jogadores: Uberaba, Maduca, Osmar, João
preto, Gilberto, Clevio, Lili, Célio, Tachinha, Lailson e Orestes. Nesse interstício de anos, o
jogador Tião Palhaço faleceu em 1958, dessa forma, não teve a oportunidade de comemorar o
título de campeão goiano. O artilheiro da temporada de 1951 foi o centroavante Foca do
Goiânia, com 28 gols, números interessantes, levando em consideração o baixo número de
jogos por temporada dos times à época. O Goiânia, nessa temporada, goleou o Botafogo de
Goiânia, pelo placar de 13x0 e 5x0; venceu o Anápolis pelo placar de 6x0 e, por fim, 5x0 na
Anapolina.
Ainda em 1951, o Goiânia Esporte Clube, sob a presidência de Pedro Daniel da Silva,
enfrentou o Fluminense147carioca no dia 15 de julho. Foi o primeiro jogo feito pelo clube
carioca na região Centro Oeste. Utilizando todos os seus titulares, o Goiânia entrou em campo
com Uberaba no gol e Foca como centroavante. Porém, o time completo do Galo foi
subjugado pelo centenário carioca pelo placar de 4x1. O time do Fluminense estava escalado
com Castilho, Lafaiete e Pinheiro, Pé de Valsa, Sanford, Jaiminho, Lino, Didi (considerado o
melhor jogador da copa de 1958), Villalobos, Orlando (jogou a copa de 1958 pela seleção
Brasileira) e Joel, o time esteve sob a supervisão técnica de Zezé Moreira. Nesse jogo, o
goleiro Castilho, do tricolor carioca, ao tentar defender um chute de um atleta do Galo,
chocou-se contra a trave vinda a quebrar um dos dedos da mão·.

147

Time fundado em 12 de julho de 1902.
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QUADRO 8-CAMPEONATO GOIANO DE 1951
Primeiro Turno

Segundo Turno

Goiânia 1x2 Anapolina

Goiânia 5x0 Anapolina

Goiânia 10x0 São Francisco

Goiânia 4x3 São Francisco

Goiânia 4x1 União

Goiânia 7x2 União

Goiânia 4x2 Anapolis

Goiânia 6x0 Anapolis

Goiânia 2x1 Goiás

Goiânia 0x2 Goiás

Goiânia 2x2 Atlético

Goiânia 4x0 Atlético.

Goiânia 0x1 Flamengo

Goiânia 2x1 Flamengo

Goiânia 13x1 Botafogo

Goiânia 5x0 Botafogo

Fonte: Site.futeboldegoyaz.com.br/ revista Goiânia 70. n.1,2 e 3/ livro “30 anos de futebol em Goiânia” Lisita
Júnior/ A saga do Atlético clube Goianiense. Horieste Gomes/ Goiás: Sob o manto verde do cerrado. Francisco
Leal. Arquivos do futebol goiano. João Batista Alves Filho.

O ano de 1952, ainda sob a indefinição do título de 51, foi muito produtivo para o
Galo goiano. Com uma equipe alinhada desde a defesa até os marcadores de gols, o time do
GEC disputou entre jogos oficiais e amistosos 24 partidas. Desses jogos que renderam mais
um título de campeão goiano ao Galo (inclusive o título de Torneio Início), o alvinegro
marcou 84 gols, sofreu apenas quatro derrotas, com um aproveitamento de quase 84%. Mais
uma vez, o artilheiro do campeonato foi o jogador Foca, do Goiânia, com 20 gols marcados.
Buscando uma movimentação mais efetiva, equipes de Goiânia (Goiânia, Goiás,
Atlético) e Anápolis (Anapolina, São Francisco) promoveram, no período 21 de dezembro a
14 de fevereiro de 1953, uma série de jogos entre as equipes interioranas e da capital, os quais
nomearam de “Supercampeonato” em que o GEC foi o campeão. Os jogos do Galo foram:
Goiânia 3x2 São Francisco; Goiânia 7x2 Goiás; Goiânia 4x0 Anapolina; Goiânia 2x3
Atlético; Goiânia 2x1 São Francisco; Goiânia 2x1 Goiás; Goiânia 2x0 Anapolina e Goiânia
2x1 Atlético. Entre os jogos oficiais, o Goiânia disputou alguns amistosos dos quais valem
destacar as vitórias de 7x3 no Anápolis, 7x2 na Associação Marina, da Cidade de Goiás e por
fim as derrotas pelas equipes de Minas Gerais. Araguari 4x3 e Vila Nova (MG) por 2x1.
Enquanto o mundo ainda assistia atônito aos testes nucleares promovidos pelos norteamericanos com a bomba de hidrogênio em 1952, o governo Brasileiro criava a Petrobrás sob
o signo da independência e pela possibilidade de prosperidade trazida pela venda do petróleo.
Em Goiás, o comando do Estado estava nas mãos de Pedro Ludovico, que vivia,
naquele ano, uma lamentável tragédia familiar. Antonio Borges Teixeira, quinto filho de
Pedro Ludovico e Dª Gercina Borges, de apenas 21 anos de idade (nascido em 22 de agosto
de 1931 e falecido em 12 de agosto de 1952), fazia o trajeto Rio Verde- Goiânia quando o
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avião Douglas DC3, que sobrevoava próximo a cidade de Palmeiras de Goiás, caiu e toda
tripulação e passageiros vieram a óbito148. É nesse momento crucial para a nação que, em
Goiás, sob o governo de Pedro Ludovico Teixeira, foi desenvolvido o projeto que visava à
melhoria do povo goiano na qual saúde, educação e crescimento econômico era a pauta do
dia.
Goiás passava por dificuldades financeiras gravíssimas, funcionalismo público com
salários atrasados, obras de infraestrutura paralisadas, ou nem mesmo iniciadas. “a escassez
energética era a carência mais limitadora. Não se resolvera até então nem sequer a iluminação
pública e domiciliar de Goiânia” (ROCHA, 2012, p.73) Nesse contexto de dificuldades
econômicas e de possibilidades de restabelecimento social, o futebol goiano continua sua saga
em busca de reconhecimento visualizando sempre poder fazer parte e ter sua parcela de
contribuição no desenvolvimento do futebol no país.
O time do GEC, disposto a elevar seu grau de importância, forma uma boa equipe
novamente e, de forma invicta, mais uma vez é o campeão goiano. Campeão do Torneio
Início pelo segundo ano consecutivo, o Goiânia Esporte Clube Goiano agora é tetracampeão.

QUADRO 9- CAMPEONATO GOIANO DE 1952
Primeiro Turno

Segundo Turno

Goiânia 6x0 Botafogo

Goiânia 5x4 Botafogo

Goiânia 3x1 Pires do Rio

Goiânia 4x0 Pires do Rio

Goiânia 7x0 União

Goiânia 3x0 União

Goiânia 3x2 Atlético

Goiânia 4x2 Atlético

Goiânia 1x3 Goiás

Goiânia 3x1 Goiás

Fonte: Site.futeboldegoyaz.com.br/ revista Goiânia 70. n.1,2 e 3/ livro “30 anos de futebol em Goiânia” Lisita
Júnior/ A saga do Atlético clube Goianiense. Horieste Gomes/ Goiás: Sob o manto verde do cerrado. Francisco
Leal. Arquivos do futebol goiano. João Batista Alves Filho.

O campeonato de 1953 contou com as seguintes equipes: Goiânia, Botafogo, Ipiranga,
Anapolina, Goiás, São Francisco, União e Anápolis. O GEC, com dois empates e sem
derrotas fez, 72 gols em 16 partidas, enquanto que, seus adversários fizeram 11 gols149.O
jogador Foca,artilheiro por três campeonatos consecutivos, fez 26 gols. O GEC também,
nessa temporada (1953), realizou alguns amistosos com os seguintes resultados Goiânia 3x2
Atlético; Pontalina de Goiás 2x3 Goiânia; Buriti de Goiás 2x1 Goiânia.
148
149

Fonte: Jornal O Popular dia 14 de agosto de 1952
Em jogos contra o GEC
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QUADRO 10- CAMPEONATO GOIANO DE 1953
Primeiro Turno

Segundo Turno

Goiânia 10x0 Botafogo

Goiânia 4x0 Botafogo

Goiânia 1x1 Ipiranga

Goiânia 7x10 Ipiranga

Goiânia 5x1 Anapolina

Goiânia 6x1 Anapolina

Goiânia 2x2 Goiás

Goiânia 5x1 Goiás

Goiânia 5x0 União

Goiânia 4x1 União

Goiânia 4x2 São Francisco

Goiânia 5x0 São Francisco

Goiânia 7x0 Anápolis

Goiânia 2x0 Anápolis.

Fonte: Site. futeboldegoyaz.com.br/ revista Goiânia 70. n.1,2 e 3/ livro “30 anos de futebol em Goiânia” Lisita
Júnior/ A saga do Atlético clube Goianiense. Horieste Gomes/ Goiás: Sob o manto verde do cerrado. Francisco
Leal. Arquivos do futebol goiano. João Batista Alves Filho.

No dia 21 de abril de 1954, em uma assembléia geral, o clube elegeu Orlando Paulino
da Silva para presidente, com mandato de dois anos (54/56). Na mesma reunião, fizeram uma
grande homenagem (voto de louvor) a Pedro Daniel que segundo esta registrada na revista
“Goiânia 70” foi por conta de sua “brilhante administração financeira”, pelo zelo com o social
do clube e, por fim, pelos grandes resultados em campo que permitiram ao Goiânia conquistar
vários feitos.
Os primeiros jogos do ano (1954) foram à disputa de vários amistosos, iniciando a
série no dia 4 de abril quando derrotou o Atlético por 1x0. Uma semana depois, os
tradicionais rivais voltaram a se defrontar resultando a partida num empate de 4x4.
No dia 2 de maio, o Goiânia obteve um grande resultado ao empatar com o famoso
clube Atlético Mineiro-MG (Fundado em 25 de março de 1908), time que leva em seus
uniformes às mesmas cores do Goiânia Esporte Clube (preto e branco), além de a mascote de
ambos, serem representados pela figura do Galo. O jogo entre os dois alvinegros terminou
com o placar marcando 1x1. O gol do GEC foi marcado pelo ponteiro esquerdo Loló. O time
base do clube Atlético Mineiro, que havia feito uma excursão na Europa150, era composto por
Kafunga, Mão-de-Onça, Moreno, Márcio, Juca, Oswaldo, Afonso, Zé do Monte, Haroldo,
Lucas, Lauro, Zezinho, Alvinho, Vavá, Nívio, Vicente Perez, Barbatana, Vaguinho e
Murilinho. Esse time estava sob a supervisão técnica de Ricardo Diez.

150

Em 1950 Atlético Mineiro jogou contra times da Alemanha, França e Luxemburgo totalizando de dez jogos,
nesses confrontos o clube mineiro saiu com seis vitorias, dois empates e duas derrotas. Fonte: Site oficial do
clube.

103

Disputando o Torneio Início no dia 6 de junho de 1954, o time do GEC novamente é o
campeão. Na verdade, tricampeão. O certame 1954 se iniciou no mês de julho e finalizou-se
no mês de dezembro. Os times participantes do campeonato de 1954 foram: Goiânia,
Botafogo, União, Atlético e o Goiás. O Goiânia de forma invicta, foi campeão do certame
com sete vitórias e apenas um empate. Fez vinte gols e sofreu apenas quatro. O artilheiro da
temporada foi o jogador Elson do Goiânia Esporte Clube, com 26 gols. Esses números podem
causar estranheza levando em consideração que o time, no campeonato inteiro, só fez 20 gols.
Porém, em todas as fontes consultadas encontramos esse número. Supomos que essas fontes
tenham se baseado em todos os gols do atleta, inclusive no Torneio Início. Não dispomos da
relação dos jogos ocorridos no torneio e a fonte que nos informa a respeito do título do
mesmo é a revista “Goiânia 70”, publicada pela agência Junior de publicidade nos anos de
1970.
Ainda nessa temporada, o GEC levantou o título na categoria de aspirantes151. Os
jogos foram os seguintes: Goiânia 0x1 Bonsucesso do Rio; Goiânia 4x2 Atlético; Goiânia 2x1
Ipiranga; Goiânia 5x3 Atlético.
No roteiro dos amistosos, o Goiânia Esporte Clube disputou três jogos contra o
Atlético goiano, vitórias de 5x3, 1x0 e empate pelo placar de 4x4. Contra os mineiros, os
goianos do GEC jogaram em quatro oportunidades. Goiânia 4x2 Ituiutabana; Goiânia 1x2
Ituiutabana; Goiânia 1x0 Ituiutabana. Contra os goianos, foram três vitórias e uma derrota, fez
onze gols e sofreu sete. E, contra os mineiros, foram duas vitórias e uma derrota.

QUADRO 11- CAMPEONATO GOIANO DE 1954
Primeiro Turno

Segundo Turno

Goiânia 2x0 Botafogo

Goiânia 5x1 Botafogo

Goiânia 3x0 União

Goiânia 2x0 União

Goiânia 2x1 Atlético

Goiânia 3x1 Atlético

Goiânia 2x0 Goiás

Goiânia 1x1 Goiás

Fonte: Site. futeboldegoyaz.com.br/ revista Goiânia 70. n.1,2 e 3/ livro “30 anos de futebol em Goiânia” Lisita
Júnior/ A saga do Atlético clube Goianiense. Horieste Gomes/ Goiás: Sob o manto verde do cerrado. Francisco
Leal. Arquivos do futebol goiano. João Batista Alves Filho.

151

O termo “Aspirantes”, utilizado no futebol, era para caracterizar os jogadores que não eram definitivamente
titulares ou nem mesmo estavam na reserva. Eles treinavam juntos com os titulares e, caso se destacasse,
poderiam conseguir um lugar no time principal. Vale destacar que, na década de 50 e 60, havia campeonatos
goianos de aspirantes.
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Em 1955, o Atlético interrompeu a seqüência de títulos consecutivos do Goiânia
Esporte Clube. Com uma temporada muito produtiva, mesmo não conquistando o título
estadual o GEC foi campeão de Aspirantes, do juvenil e vice-campeão do Torneio Início e
Campeonato Goiano. O campeonato contou com a participação dos seguintes times: Goiânia,
Sírio Libanês, Nova Vila, Vila Nova, São Luiz, Associação Mariana e Atlético. Os amistosos
do Goiânia Esporte Clube foram bastante produtivos, já que, após dez jogos, o GEC
conquistou seis vitórias balançando a rede dos adversários por 25 vezes.
Os jogos amistosos do Goiânia Esporte Clube no ano de 1955 tiveram como destaque
o enfrentamento contra times do interior da capital e, principalmente, contra times do estado
de Minas Gerais. Pelo segundo ano consecutivo, os Galos, goianos e mineiros, se enfrentaram
e, dessa vez, o grande vencedor foi o representante de Minas Gerais, pelo placar de 1x0. O gol
mineiro foi convertido por Silva, já na segunda etapa do jogo. O Goiânia também jogou
contra o Fluminense de Araguari, cujo resultado foi à goleada sofrida pelo GEC pelo placar
de 7x2.
QUADRO 12- CAMPEONATO GOIANO DE 1955
Primeiro Turno

Segundo Turno

Goiânia 1x2 Sírio Libanês

Goiânia 2x1 Sírio Libanês

Goiania 9x0 Nova vila

Goiânia 1x1 nova vila

Goiania 1x1 Vila Nova

Goiânia 4x1 Vila nova

Goiania 3x1 Associação Mariana

Goiânia 4x0 A. Mariana

Goiania 3x3 Goiás

Goiânia 0x0 Goiás

Goiania 3x0 São Luiz

Goiânia 3x1 São Luis de Campinas

Goiania 1x2 Atlético

Goiânia 1x1 Atlético

Fonte: Site.futeboldegoyaz.com.br/ revista Goiânia 70. n.1,2 e 3/ livro “30 anos de futebol em Goiânia” Lisita
Júnior/ A saga do Atlético clube Goianiense. Horieste Gomes/ Goiás: Sob o manto verde do cerrado. Francisco
Leal. Arquivos do futebol goiano. João Batista Alves Filho.

Em 1956, o Goiânia Esporte Clube volta a comemorar mais um título de campeão
goiano. A equipe base do ano em que o time vencia o nono título, na qual já haviam sido
disputadas onze edições do Campeonato Goiano, foi: Foca, Cisquinho, Élson, Artur, Loló,
Didíu, Uberaba, João Preto, Bagainha, Jorginho e Lailson. No dia 25 de março, o GEC jogou
contra o fluminense do Rio de Janeiro e conseguiu um empate, com o tricolor carioca, sem
gols. O time carioca teve como principais jogadores, Castilho, Jair, Clovis, Escurinho e Telê.
No campeonato estadual, os confrontos renderam ao Galo 14 vitórias, uma derrota e
um empate. Destaques desses jogos do campeonato goiano de 1956 ficam por conta das
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goleadas sobre o Vila Nova, pelos placares de 10x3 e 9x1. Contra o arquirrival Atlético,
foram dois jogos com vitória, de 2x0, no primeiro encontro e derrota no segundo jogo, pelo
placar de 2x1. No total, foram 16 jogos e o Goiânia balançou a rede adversária em 69 vezes,
com 16 gols sofridos. A média de gols no campeonato foi de mais de quatro gols por partida.
O artilheiro da temporada foi o jogador Tão Segurado, do Goiás, com 22 gols.

QUADRO 13-CAMPEONATO GOIANO DE 1956
Primeiro Turno

Segundo Turno

Goiânia 2x0 Atlético

Goiânia 1x2 Atlético

Goiânia 4x0 São Luis

Goiânia 4x0 São Luis

Goiânia 2x0 Goianás

Goiânia 5x2 Goianás

Goiânia 4x2 Nova Vila

Goiânia 9x1 Nova Vila

Goiânia 3x1 Associação Mariana

Goiânia 3x0 Associação Mariana

Goiânia 3x0 São Paulo

Goiânia 0x WO São Paulo

Goiânia 3x0 Sírio Libanês

Goiânia 5x0 Sírio Libanês

Goiânia 10x3 Vila Nova

Goiânia 6x0 Vila Nova

Goiânia 5x5 Goiás

Goiânia 3x2 Goiás

Fonte: Site.futeboldegoyaz.com.br/ revista Goiânia 70. n.1,2 e 3/ livro “30 anos de futebol em Goiânia” Lisita
Júnior/ A saga do Atlético clube Goianiense. Horieste Gomes/ Goiás: Sob o manto verde do cerrado. Francisco
Leal. Arquivos do futebol goiano. João Batista Alves Filho.

O ano de 1957 foi marcado pela extraordinária campanha do time carioca Vasco da
Gama (time fundado no dia 21 de agosto de 1898) no Torneio Internacional de Paris. Na
oportunidade, o Cruzmaltino do Rio de Janeiro desbancou o Real Madrid, da Espanha, na
final do torneio pelo placar de 4x3152.
O grande mérito desse título foi à concretização de um projeto futebolístico no qual o
preconceito racial tão arraigado no Brasil “às vezes de forma direta e violenta, enquanto que
em outras oportunidades, apresentada de forma sutil e mascarada” (ALMEIDA, 2015, p.12)
perdia força diante da atitude dos dirigentes do clube de futebol Vasco da Gama, pois parte
dos jogadores do clube era composto por “negros”

152

153

. Vale lembrar que, por conta dessa

Fonte: http://www.vasco.com.br/site/noticia/detalhe/15213/ha-60-anos-vasco-conquistava-o-trofeu-teresaherrera-na-espanha/
http://www.vasco.com.br/site/conteudo/detalhe/49/1957-campeoes-do-torneio-de-pariscampeonato-com-valor-mundial
153
Para Antônio Sergio Guimarães, os conceitos de raça usados pelas ciências humanas ganham o seguinte
caráter: “São discursos sobre as origens de um grupo, que usam termos que remetem à transmissão de traços
fisionômicos, qualidades morais, intelectuais, psicológicas, etc. Pelo sangue (conceito fundamental para entender

106

atitude de inclusão do negro no time principal, o clube foi impedido de jogar a principal série
do campeonato regional posterior ao ano de 1923 (PEREIRA, 2000).
A deferência ao tema preconceito se faz relevante nesse contexto histórico, pois essa
prática de separação de “raças” não se processou somente no Rio de Janeiro, uma vez que é
notória a notícia de que havia preconceito em São Paulo (ABRAHÃO, 2012), no Rio Grande
do Sul (JESUS, 1999), em Minas Gerais (FREITAS, 2006) e em grande parte do país. Ao
trazermos essa discussão ao futebol praticado em Goiás, e exclusivamente ao time do Goiania
Esporte Clube, percebemos que a historiografia relacionada ao tema em Goiás ainda não
privilegiou em seus estudos acadêmicos o assunto de forma específica. Em outras palavras,
existe uma lacuna histórica de análise sobre a presença do negro no futebol goiano.
De posse dessa constatação, acreditamos que um estudo direcionado, e exclusivamente
ligado à questão poderia facultar em um possível meio de responder alguns questionamentos
latentes no seio da sociedade. A partir do que, por exemplo, poderíamos inquirir: Havia
preconceito radical154 dos futebolistas goianos de igual maneira que houvera no Rio de
Janeiro e/ou em outros estados nos anos 30, 40 e 50? Como era tratado o jogador negro em
Goiás pelos jornais e/ou pela imprensa em geral? Havia negros nos cargos diretivos dos
clubes goianos? Qual seria a visão dos remanescentes das épocas mais próximas à chegada do
futebol em Goiás em relação à forma de tratamento ao negro futebolista? Enfim, existe uma
infinidade de questões, ainda merecedoras de pesquisa, concentradas especificamente no
cerne deste objeto.
A nossa percepção sobre as questões racistas no futebol goiano, pouco discutida e
analisada academicamente no tempo presente se baseia por uma questão recorrente de uma
cultura ainda acostumada pela petrificação ideológica do mito de democracia racial
(ALMEIDA, 2015). Dessa forma, temos a ilusão155 de que possa não ter existido o racismo à
la goiano dentro de campo. Segundo Oracy Nogueira, os estudos que analisam a situação do
negro e mestiço no Brasil podem ser divididos em três correntes:

raças e certas essências). TEXTO; Como trabalhar com "raça" em sociologia. Antonio Sérgio Alfredo
Guimarães. Educação e Pesquisa, São Paulo, v.29, n.1, p. 93-107, jan./jun. 2003
154
Radical tem o sentido de impedir o negro de jogar ou de frequentar as dependências do clube.
155
A utilização do termo ilusão pode dar um significado, por parte dos leitores, de que foi feita uma análise
aprofundada sobre o tema. Fato não ocorrido, mas acreditamos, devido aos estudos sobre o tema na sua
diversidade, que há indícios de que isso (preconceito) possa ter acontecido.
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1) a corrente afro-brasileira, a que deram impulso Nina Rodrigues e Arthur Ramos, e
os estudiosos que mais diretamente foram influenciados por ambos;e que, sob a
influência de Herskovits, prossegue, sob uma forma renovada,com os trabalhos de
René Ribeiro, Roger Bastide e outros, podendo ser caracterizada como aquela
corrente que dá ênfase ao estudo do processo de aculturação, preocupada em
determinar a contribuição das culturas africanas à formação da cultura brasileira; 2)
a dos estudos históricos, em que se procura mostrar como ingressou o negro na
sociedade brasileira, a receptividade que encontrou e o destino que nela tem tido,
corrente esta de que Gilberto Freyre é o principal representante; e 3) a corrente
sociológica que,sem desconhecer a importância dos estudos feitos sob as duas
perspectivas já mencionadas, se orienta no sentido de desvendar o estado atual das
relações entre os componentes brancos e de cor (seja qual for o grau de mestiçagem
com o negro ou o índio) da população brasileira. (NOGUEIRA, 2007, p.1)

Dessa divisão proposta por Nogueira em que os estudos históricos se caracterizam pela
receptividade branca em relação à negra dentro da sociedade, encontramos o viés ideológico
fundamentado aos escritos de Gilberto Freyre que, Segundo Ronaldo Vainfas, se caracteriza
“Quanto à ausência de preconceito racial entre os portugueses ou, mais nitidamente, a
característica da miscibilidade, vocação lusitana que, ao lado da mobilidade e da
adaptabilidade, faria dos portugueses colonizadores excelentes.” (VAINFAS, 1999, p.6)
Utilizando-se dessa possibilidade interpretativa caracterizada principalmente pela mobilidade,
adaptabilidade e miscibilidade, o jornalista e escritor Mario Rodrigues filho (1908-1966)
escreveu o livro O negro no Futebol Brasileiro, onde é criada, a partir dessa obra, a ideia de
que através do futebol poderia verificar-se a chamada democracia racial.
A obra O negro no Futebol Brasileiro, contestada por não contemplar as exigências
científicas da academia, tornou-se referência sobre o assunto no país e, a partir da
disseminação dessas idéias, criou-se um arcabouço mitológico em descrever a situação de
prestígio, aproximação e até de negação do preconceito racial dentro do futebol brasileiro
(SOARES, 2003 apud ALMEIDA, 2015).
Dessa forma, ao chamar a atenção sobre o tema fazendo esta ligação ideológica
sedimentada na ilusória sensação de que no futebol o racismo encontra de certa maneira
resistência em sua manifestação mais autêntica, instituímos, para nossa análise ao GEC, a
verificação sobre o tema a partir das fotografias dos times formados pelo clube entre as
décadas de 1940 a 1970 e, através da leitura e análise dos jornais Folha de Goiaz (1944-1974),
Correio Oficial (1930- 1960) e números aleatórios do Jornal O Popular156 (1958-1972).
Através da análise textual157 das supracitadas fontes escritas, verificamos que não há
algum tipo de referência ao negro no sentido de desmoralizá-lo ou mesmo de rebaixá-lo. Ao
156

Não conseguimos ter acesso ao arquivo. Por isso ficamos, de certa forma, dependentes e restritos a poucos
números para nossa pesquisa
157
Não observamos as fotografias dos periódicos.
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inverso da prática disseminada em alguns estados brasileiros como o exemplo a seguir do Rio
de Janeiro “sacudindo os braços, como um macaco”(PEREIRA, 2000,p.315),quem escrevia
em jornais (sobre futebol) não apresentava de forma declarada haver algum tipo de restrição
aos jogadores negros.

IMAGEM 21: Jornal carioca Esporte Ilustrado. n. 451, Data 28/11/46. (Arquivo Pessoal do Autor)

A imagem 22 pode nos apontar caminhos de uma possível investigação, a qual não
inferioriza a figura do “negro” em forma de xingamentos agressivos, porém, ao apelidar de
“maravilha negra”, supomos que havia, no mínimo, a prática jocosa de lembrar que o jogador
era “negro”, afinal não encontramos em nenhum outro jornal o “maravilha branca”. O que
reforça a teoria já ressaltada anteriormente de mascaramento.

IMAGEM 22:Fonte: Folha de Goiaz. 25 de janeiro de 1945. (Arquivo Estadual de Goiás)

Na parte analítica feita por intermédio fotográfico, observamos cerca de 30
fotografias158e identificamos a presença do jogador negro nessas imagens por 48 vezes.
Esclarecendo que as fotografias analisadas foram especificamente das equipes completas que,

158

Arquivo do futebol goiano/ arquivo pessoal do ex-jogador Nenzinho (Década de 60)/ arquivo pessoal Márcia
Veiga jardim (neta do fundador do GEC, Zezé da Veiga Jardim)/ arquivo Homero Sabino/Goiânia70. Num.1,2 e
3. Arquivo pessoal Drº Paulo Cesar da Veiga Jardim. (filho de Joaquim da Veiga)
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em tese, disputariam um jogo, ou seja, onze jogadores por imagem nas quais, em média,
contamos 1.6 de representante da “raça” negra por foto. Proporcionalmente, é evidente a
maior incidência dos homens de pele branca no time, 9.6 em média.
A forma escolhida para realização de nossa análise quanto à presença do negro no time
do GEC não se sustenta por primazia na caracterização e definição se o clube fazia restrição
ao negro nos quadros de atletas do clube. Na verdade, nossa pesquisa (quantitativa) teria um
caráter de aporte a uma análise aprofundada que deveria, em sua totalidade, abranger questões
sociais, econômicas e culturais dos personagens que margeavam o clube.
Os principais jogadores negros do GEC, devido à eficiência futebolística, se tornaram,
em alguns casos, ídolos e ícones do clube, com destaque aos craques Antonio Francisco de
Sousa, Mateba (1940); Casimiro (1940); Otacílio (1950); Manduca (1960); Bill (1970). Essa
análise textual e imagética pode não significar de forma consensual que não havia o racismo
no clube, devemos destacar que há outras formas de análise desse tema nas quais o resultado
poderia contrariar essa nossa conclusão, pois sabemos que, de forma semelhante aos estados
componentes da federação brasileira, em Goiás também houve a prática da escravidão. A
partir dessa constatação, poderíamos supor que o rastro e o ranço do preconceito racial
poderiam refletir na prática futebolística em Goiás.
Observamos também fotografias159 em que está reunida a parte diretiva do clube nas
décadas de 70. As fotografias analisadas reportam a ideia de que naquela data aconteceu
alguma reunião na qual os motivos da mesma não foram esclarecidos pela detentora da
imagem.

IMAGEM 23:Da esquerda para direita: Jaime Câmara, Paulo Roberto (Bob), Aladio Teixeira, Ibsen de
castro, Estevão, Carlos L. Deirel. Fonte: Arquivo pessoal Dª Valdina Gomes.

159

Arquivo pessoal Márcia da Veiga Jardim e Valdina Gomes, vulgo D. Nezinha. (Irmão de ex-funcionário do
clube. Fidelino) 10 fotos
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A análise exclusiva das fotografias poderia remeter novamente à constatação numérica
na qual perceberíamos a maior incidência de cidadãos brancos. Mas, ultrapassando os limites
interpretativos que uma imagem pode nos oferecer, descobrimos que não houve na história do
GEC 160 nenhum presidente e vice que fosse um visivelmente vinculado à categoria negra.
Finalizando o assunto, mas não o tornando esclarecido definitivamente por conta de
suas infindáveis possibilidades de análise, em alguns momentos de nossas entrevistas,
tivemos a curiosidade de perguntar aos entrevistados se havia algum tipo de restrição aos
negros nas dependências do clube, preconceito aos atletas, funcionários ou torcedores, dessa
feita e forma unânime, os entrevistados disseram não ter visto nenhum tipo pratica
preconceituosa nas dependências do clube. De fato, ficaria demasiadamente improvável que
algum entrevistado dissesse que o clube era racista, porém as respostas, “não havia isso
naquela época”, “naquele tempo tudo era muito inocente”, dos entrevistados corroboram
nossa análise fundamentada nos preceitos de que o preconceito, sob a camuflagem ou
inseridos na ilha (SCHWARCZ, 2005) de que não somos racistas e que o futebol aproxima os
cidadãos (SOARES e LOVISOLO, 2008.), permeavam também a sociedade goiana e, não por
acaso, as dependências do GEC.
Em treze de abril de 1957 realizou-se a eleição e posse de João Teixeira Neto na
presidência do Goiânia. O Goiânia Esporte Clube, que terminaria a temporada com a faixa de
Vice-Campeão Goiano, comemorando o título de Campeão na categoria de aspirantes. O time
base de 1957 foi Uberaba, Bagainha, Sasí, Peru, Didiu, Lailson, Foca, Gilberto, Cisquinho,
Diniz, Elson, Artur e Tarciso. O campeão foi o rubro negro goiano e o artilheiro da
competição foi Dimas Diniz (Goiânia), com 18 gols. Um fato interessante dessa temporada do
Galo é que o time não saiu de campo em nenhum dos seus 21 jogos (amistoso e campeonato
oficial) como perdedor. Marcou 84 gols, empatou quatro vezes e fez 84 gols. Os times que
participaram da temporada futebolística e1957 foram: Goiânia, São Paulo (time fundado na
década de 50 pela colônia paulista residente em Goiânia) Vila Nova, Atlético, Sírio Libanês
(time fundado na década de 50 com sede em Goiânia, extinto na década de 1960), Goiás,
Associação Mariana, São Luiz de Campinas e Goianás. O GEC, nessa temporada, goleou a
Associação Marina pelo placar de 5x0, emplacou um 8x1 e um 7x1 no São Luiz e, em dois
momentos, derrotou o Vila Nova, pelos placares de 5x0 e 5x2.

160

Período de 1938 a 1974.
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QUADRO 14- CAMPEONATO GOIANO 1957
Primeiro Turno

Segundo Turno

Goiânia 4x1 São Paulo

Goiânia 4x0 São Paulo

Goiânia 3x3 Atlético

Goiânia 1x2 Atlético

Goiânia 4x3 Goiás

Goiânia 1x2 Goiás

Goiânia 4x0 Sírio Libanês

Goiânia 2x0 Sírio Libanês

Goiânia 1x0 Goianás

Goiânia 4x4 Goianás

Goiânia 1x1 Associação Marina

Goiânia 5x0 Associação Marina

Fonte: Site.futeboldegoyaz.com.br/ revista Goiânia 70. n.1,2 e 3/ livro “30 anos de futebol em Goiânia” Lisita
Júnior/ A saga do Atlético clube Goianiense. Horieste Gomes/ Goiás: Sob o manto verde do cerrado. Francisco
Leal. Arquivos do futebol goiano. João Batista Alves Filho.

O ano de 1958 foi marcado pela Copa do Mundo disputada na Suécia, onde a seleção
Brasileira (campeã) apresentava ao mundo o talento do Rei Pelé com apenas 17 anos e do
“pernas tortas”, Garrincha. Nessa mesma competição foi destaque o jogador brasileiro Didi
(Príncipe Etíope), considerado pela Federação Internacional de Futebol (FIFA) à época como
o melhor jogador da competição. Numa época em que o negro era pouco aceito dentro das
quatro linhas, o sucesso desse jogador jogou água fria nos defensores da divisão étnica feita
nos gramados até aquele momento.
O público via a seleção de 1958 com muita desconfiança, pois, depois da perda da
Copa disputada no Brasil em 1950, pairou no imaginário brasileiro a teoria de que nossos
jogadores não teriam condições psicológicas para lidar com grandes competições. O cerne
dessa desconfiança era alicerçado pela tese de que a nossa miscigenação que, ao mesmo
tempo em que “criava” jogadores habilidosos, gerava atletas incapazes de suportar pressões.
Virtuosos na força física, hábeis, porém, intectualmente desequilibrados.
As conquistas das Copas de 1958 e 1962, segundo o dramaturgo Nelson Rodrigues,
desmontaram essa tese e a acabaram com a “síndrome de vira-lata” proposta pelos próprios
brasileiros que acreditavam serem inferiores. Segundo o autor, o brasileiro era uma espécie de
“Narciso às avessas que cospe na própria imagem.” (RODRIGUES, 1959, p.29). Os jogadores
da seleção de 1958 foram Gilmar,Nilton Santos, Djalma Santos, Orlando, Bellini, Didi, Zito,
Garrincha, Zagallo,Vavá,Pelé, De Sordi, Dida, Oreco, Castilho, Mauro, Zózimo, Dino Sani,
Moacir, Pepe, Joel e Mazzola, sob o comando técnico de Vicente Feola. Enquanto parte da
nação brasileira ouvia no rádio a seleção brasileira conquistar o seu primeiro título mundial,
outra parte assistia, in loco, os campeonatos organizados pelas federações estaduais pelo país.
A principal atração, em âmbito nacional antes do primeiro campeonato que reuniu times de
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vários estados (Taça Brasil em 1959), foi o Campeonato Brasileiro de Seleções. Esse
campeonato era a reunião dos melhores jogadores de cada estado, a disposição dos jogos era
feita por regiões.161 A primeira edição dessa competição foi no ano de 1924. Goiás participou
das edições de 1941, 1951, 52, 54, 56, 1960 e 1962. Vários jogadores do GEC estavam
presentes no selecionado goiano como, por exemplo, Didiu, Foca, Uberaba, Mateba,
Manduca, Élson, Lili, Cisquinho, Bela Vista, dentre outros. Após 1933, com a
profissionalização do futebol em alguns estados (Goiás foi se profissionalizar em 1962), o
futebol brasileiro teve como foco a disputa entre os times do Rio de Janeiro e São Paulo.
O torneio Rio-São Paulo foi, durante as décadas de 1940 até meados da década de
1960, a principal atividade futebolística do país. Foi através dessas competições no Sudeste
que, em 1959,surgiu a Taça Brasil, na qual a equipe do Bahia foi o primeiro campeão.
Não muito distante dos holofotes, o futebol em Goiás, a cada ano mais organizado e já
visualizando a possibilidade de se profissionalizar, conhece o campeão da temporada de 1958.
O campeão foi o GEC, comemorando, dessa forma, o décimo título goiano. Com uma
campanha bastante produtiva, o Goiânia Esporte Clube entrou em campo 33 vezes entre jogos
amistosos e partidas do campeonato goiano. Fez 83 gols e derrotou seus adversários em vinte
oportunidades. Participaram do campeonato de 1958 os seguintes times: Ferroviário, Vila
Nova, Sírio Libanês, Goiás, Associação Campineira, Goianás e Atlético. Com apenas uma
derrota para o rubro negro, pelo placar de 3x4, o Goiânia Esporte Clube vencendo seus
adversários com placares muitas vezes com alto número de gols.
A campanha no Campeonato Goiano poderia muito bem ter sido ofuscada pelos jogos
amistosos que o Goiânia Esporte Clube fez durante o ano. O time goiano, que a cada ano
ganhava respeito e notoriedade no país, trouxe para o estado de Goiás times como o Santo-SP
do qual obteve o empate de 1X1, com o gol de Lili para os goianos e de Getúlio, para os
santistas. Jogou e foi derrotado pelo Corintians-SP, pelo placar de 2x0. No dia 23 de março de
1958, foi derrotado pelo Botafogo de Ribeirão Preto, pelo placar de 4x2. Contra o São PauloSP, nova derrota de 1x0. Jogou contra o Olaria-RJ e obteve uma importante vitória, pelo
placar de 3x2 e ainda fez seu batismo internacional jogando contra o Guarany do Paraguai,
empatando o jogo, pelo placar de 2x2, com gols de Artur e Carlinhos.

161

Exemplificando, Goiás versus Mato Grosso se enfrentavam em dois jogos, quem obtivesse mais vantagens
passaria para próxima fase da competição.
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Imagem 24 Jogo Internacional do Goiânia Esporte Clube. Fonte: Jornal Folha de Goiaz. Foto1. Dia 22/10/1958;
Foto2. 26/10/1958; Foto3. 27/10/1958. (IHGG)

O GEC foi campeão do quadrangular “Preto- Tarzan” que contou com os times do
Goiás, Sírio Libanês e Atlético. Com uma derrota para o Sírio Libanês pelo placar de 2x0, o
Goiânia levantou a taça de campeão. O alvinegro ainda viajou para Araguari onde participou
do triangular “São Paulo – Minas – Goiás” e, com bons resultados: (2x1) sobre o Araguari de
Minas Gerais e um placar sem gols contra o time de Barretos-SP, o Galo goiano saiu invicto
da competição. Complementando a temporada, o clube Goiânia, representado pelos
aspirantes, ainda sagrou-se bicampeão, enquanto que os juvenis levantaram o troféu de vicecampeão.

QUADRO 15-CAMPEONATO GOIANO 1958
Primeiro Turno

Segundo Turno

Goiânia 5x1 Ferroviário

Goiânia 4x2 Ferroviário

Goiânia 5x1 Sírio Libanês

Goiânia 2x0 Sírio Libanês

Goiânia 5x1 Associação Campineira

Goiânia 1x1 Associação Campineira

Goiânia 3x0 Vila Nova

Goiânia 3x0 Vila Nova

Goiânia 2x1 Goiás

Goiânia 4x2 Goiás

Goiânia 4x1 Goianás

Goiânia 4x1 Goianás

Goiânia 3x4 Atlético

Goiânia 0x0 Atlético

Fonte: Site.futeboldegoyaz.com.br/ revista Goiânia 70. n.1,2 e 3/ livro “30 anos de futebol em Goiânia” Lisita
Júnior/ A saga do Atlético clube Goianiense. Horieste Gomes/ Goiás: Sob o manto verde do cerrado. Francisco
Leal. Arquivos do futebol goiano. João Batista Alves Filho.
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Após a estréia de 1959 com a derrota para o Botafogo162, o GEC realizou, ainda no
primeiro semestre, uma série de amistosos. Foram contabilizados nove jogos amistosos contra
os seguintes adversários: Botafogo de Ribeirão Preto-SP (1x1); Ituiutabana-MG (5x0);
Ipiranga, da cidade Anápolis (4x0); Anapolina (3X1); Araguari-MG (4x2); Guará, de Brasília
(1x1); Atlético (1X1, 2x0 e 4x2). Com exceção dos empates, evidentemente, o Galo ganhou
todos os jogos. Premiando uma temporada de grandes encontros futebolísticos, o Goiânia
Esporte Clube finalizou mais vez o campeonato goiano com o título de bicampeão.
A forma de disputa do campeonato de 1959 foi alterada. O sistema de pontos corridos,
com “turno e returno”, agora seria uma disputa semelhante, mas, nesse caso, classificaria
cinco equipes, melhores colocadas, e seria feito um turno final entre os times. Quem somasse
mais pontos desse turno final, seria declarado campeão. O GEC, dessa feita, o time tornou-se
bicampeão goiano. O campeonato, que começou no segundo semestre do ano de 1959, só
finalizou seus jogos nos meses de março e abril de 1960. Os times postulantes ao título de
1959 foram: Goiânia, América de Morrinhos, Sírio Libanês, Goiás, Vila Nova, Santa Rita,
Atlético, Goianás e Associação Campineira.
Os times que se classificaram para o turno final foram: Goiânia, Vila Nova,
Associação Campineira, Atlético e Goiás. Os resultados dessa fase final foram: Goiânia 3x1
Vila Nova; Goiânia 2x1 Goiás; Goiânia 9x1 Associação Campineira e Goiânia 4x2 Atlético.
O GEC, somente no campeonato goiano, fez 49 gols, perdendo somente uma partida (Goiânia
0x3 Goiás),em um universo de treze partidas.
A zaga alvinegra, que havia levado seis gols em uma só partida contra o Botafogo,
ajustou, nos treinamentos, o que havia de errado e, nesse universo de treze jogos, levou
apenas treze gols. O artilheiro do campeonato foi o jogador Lailson (Goiânia), com 08 gols.
Nos aspirantes, o Galo foi tri-campeão e ficou com o título na categoria Juvenil.

QUADRO 16-CAMPEONATO GOIANO DE 1959
Goiânia 2x0 Ferroviário
Goiânia 3x0 América de Morrinhos
Goiânia 2x0 Sírio Libanês
Goiânia 0x3 Goiás
Goiânia 5x3 Goianás
162

Fato que será relatado no capítulo 3
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Goiânia 2x1 Vila Nova
Goiânia 10x0 Santa Rita
Goiânia 5x1 Associação Campineira
Goiânia 2x0 Atlético
Fonte: Site.futeboldegoyaz.com.br/ revista Goiânia 70. n.1,2 e 3/ livro “30 anos de futebol em Goiânia” Lisita
Júnior/ A saga do Atlético clube Goianiense. Horieste Gomes/ Goiás: Sob o manto verde do cerrado. Francisco
Leal. Arquivos do futebol goiano. João Batista Alves Filho.

O ano de 1960 foi, para o GEC, a redenção e a afirmação do time de futebol fundado
ainda pelos idos da década de 1930. Em um período conturbado politicamente para o Brasil,
em que, após a finalização da construção de Brasília, forças políticas internas tencionavam
uma possibilidade de reviravolta nos rumos do comando do país. Em Goiás, a autoridade
estadual estava sob gestão de grupos ligados a Pedro Ludovico. O governador era José
Feliciano Ferreira que, em 1961, após dois anos de governança, de 1959 a 1961, foi
substituído, através do voto popular, por Mauro Borges (filho de Pedro Ludovico).
Nacionalmente, o esporte brasileiro vivia momentos de puro êxtase após o título SulAmericano (Peso-Galo), do pugilista Éder Jofre, ao derrotar o mexicano Eloy Sánchez, por
nocaute, era o início arrasador de um dos maiores pugilistas da história que, em 1976, ao se
aposentar, contabilizava, em se currículo, incríveis números de: 81 lutas, com 77 vitórias (52
nocautes) dois empates e apenas duas derrotas.
Ainda que Goiás passasse por graves problemas financeiros, havendo também muitas
indefinições políticas à nação brasileira, o futebol em Goiás estava em alta. Dando sequencia
a títulos da temporada 1960, o time do Goiânia foi tricampeão goiano, disputando o título
com os seguintes times; Goiás, Vila Nova, Atlético, Associação Campineira e Ferroviário. O
Goiânia, nesse campeonato, disputou dez partidas, tendo apenas uma derrota e marcou 23
gols. O artilheiro do campeonato foi novamente o jogador Lailson do Goiânia com 10 gols.
Os principais resultados desse campeonato ficam por conta da goleada aplicada pelo
Galo no time do Ferroviário pelo placar de 8x0, as vitórias no time do Goiás pelo placares de
3x1 e 3x0. Em duas situações o Goiânia Esporte Clube enfrentou seu maior rival (Atlético) e
no primeiro jogo o placar não foi alterado permanecendo 0x0, na segunda partida permaneceu
a força do Goiânia ganhando pelo placar de 1x0.
O time do Goiânia ainda em 1960 disputou e ganhou a Taça Cidade de Goiânia
(campeonato disputado entre os dias 5 e 12 de maio) contra os rivais Vila Nova, Atlético e
Associação Campineira. A fórmula dessa competição foi a de pontos corridos em que, o
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campeão seria o time que acumulasse mais pontos. O Goiânia ganhou os três jogos. (1x0 Vila
Nova, 3x2 Atlético e 6x2 Campineira)
No inicio da temporada o GEC disputou o torneio quadrangular nomeado de “Régulo
Macedo Junior”. Onde mais uma vez o Goiânia Esporte Clube foi o grande campeão
vencendo o Goiás pelo placar de 2x1, o Atlético por 4x2 e empatou com o Vila nova sem
abrir a contagem de gols.
No dia três de março foi disputada a histórica partida pela decisão do campeonato de
1951. O Goiânia mais uma vez vitorioso ganhou a decisão pelo placar de 2x1 e dessa forma
definitivamente foi considerado Penta campeão goiano. O time goiano ainda em 1960 jogou
algumas partidas amistosas, com resultados positivos. Nas partidas contra o Rabelo de
Brasília, 8x2. Contra o Botafogo de Itaberaí, 3x1 e contra a Anapolina 4x1. O maior destaque
dos amistosos do Galo em 1960 foi à partida contra o Santos Futebol Clube de Pelé e Pepe163.
Os anos que sucederam o ano de 1960 foi um período em que o Goiânia Esporte Clube
encontrou algumas dificuldades financeiras e técnicas para dar continuidade aos títulos de
campeão goiano. O Goiânia que desde o primeiro campeonato em 1944 não havia ficado mais
de um ano sem o título máximo, agora pode provar o “doce amargo” de ficar na fila sem
títulos de 1961 a 1967 onde nem mesmo com a faixa de vice-campeão o GEC conseguiu
ganhar.
Nesse período em que o Goiânia Esporte Clube não obteve os títulos de Campeão
Goiano, os times que mais se destacaram foram o Vila Nova, tricampeão 1961,62 e 63, sendo
que foi vice em 1965 e 66. O Atlético, campeão em 1964 e o Goiás, conquistando seu
primeiro título em 1966. Os destaques positivos desse período em que o Goiânia não chegou
às finais ficam por conta do tricampeonato conquistado pelo Vila Nova e pelo excelente
crescimento dos times do interior de Goiás. Em 1965, o grande campeão foi Anápolis
(fundado em primeiro de maio de 1946), enquanto que, em 1967, o grande campeão goiano
foi o Clube Recreativo Atlético Catalano, CRAC (clube fundado em 13 de julho de 1931) e
ainda vice-campeão em 1969.
Ainda no interior identificamos que o time do Inhumas (clube fundado na década de
40)164 conseguiu uma incrível façanha e por três vezes –1962,1963 e 1964– foi vice campeão
goiano.

163

Fato que será relatado no capítulo 3
O autor e jornalista João Alves Filho, na sua obra intitulada Arquivos do futebol goiano, de 1982, relata que
existiam algumas dificuldades em definir a data de fundação do clube. Ele cita que nos documentos da federação
consta a data 01 de julho, de 1944.

164
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Os números do Goiânia Esporte Clube nessa competição ficaram assim dispostos:
nove jogos nos quais a equipe fez doze gols e sofreu nove, saiu vitorioso em quatro partidas.
O Goiânia, ainda no mês de maio, disputou a Taça Cidade Goiânia, na qual atuou em três
jogos. Nessas partidas, o alvinegro fez oito gols e foi derrotado em uma oportunidade pelo
Vila Nova, pelo placar de 3x1.
Na disputa do Octagonal Goiânia- Anápolis, no qual o time do GEC disputou seis
jogos, fez 24 gols, saindo ao final da disputa com saldo positivo de 15 gols. Nessas três
competições, o time colorado do Vila Nova foi o grande detentor da “tríplice coroa”.165
Ainda em 1961, o GEC disputou o Campeonato Estadual166 e nessa competição teve
como adversários os times do Inhumas e da Anapolina. Invicto, o alvinegro goiano fez 17
gols e, com apenas quatro gols sofridos, comemorou o campeonato estadual com os seguintes
resultados: Goiânia 5x1 Anapolina; Goiânia 5x3 Inhumas; Goiânia 2x0 Inhumas e Goiânia
6x3 Anapolina.

QUADRO 17-CAMPEONATO GOIANO DE 1960
Primeiro Turno

Segundo Turno

Goiânia 3x0 Campineira

Goiânia 9x1 Campineira

Goiânia 1x0 Ferroviário

Goiânia 8x0 Ferroviário

Goiânia 1x0 Atlético

Goiânia 4x2 Atlético

Goiânia 1x1 Vila Nova

Goiânia 0x1 Vila Nova

Goiânia 3x1 Goiás

Goiânia 2x1 Goiás
Goiânia 2x1 Goiás167
Goiânia 3x1 Vila Nova
Goiânia 3x1 Campineira
Goiânia 0x0 Atlético

165

“Tríplice coroa”. Na linguagem o futebol significa que o time ganhou três competições diferentes em uma
mesma temporada.
166
Essa competição, nomeada campeonato estadual, acontecia de forma paralela ao Campeonato Citadino. O
time do Vila Nova ganhou a edição do campeonato de 1961, porém o site futeboldegoyaz.com.br relembra que
esse campeonato não é reconhecido pela federação goiana. Consultamos outras fontes e, no site da federação,
consta como campeão de 1961 o Vila Nova. Na revista História em Goiás, número 07, maio de 2006, editora
Kelps, o time colorado é o campeão da temporada 1961. Em desacordo com essas duas fontes, a revista Goiânia
70 , número 2, publicada, provavelmente, em 1970 não cita o Vila Nova como campeão estadual, mas sim o
Goiânia. A revista supracitada cita inclusive o GEC como bicampeão dessa competição.
167
Os jogos abaixo, QUADRO 16, podem corresponder a uma terceira fase do campeonato. Por isso a
necessidade provavelmente do terceiro confronto. Não obtivemos as regras do campeonato.
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Fonte: Site. futeboldegoyaz.com.br/ revista Goiânia 70. n.1,2 e 3/ livro “30 anos de futebol em Goiânia” Lisita
Júnior/ A saga do Atlético clube Goianiense. Horieste Gomes/ Goiás: Sob o manto verde do cerrado. Francisco
Leal. Arquivos do futebol goiano. João Batista Alves Filho.

QUADRO 18-CAMPEONATO GOIANO1961
Primeiro Turno

Segundo Turno

Goiânia 2x3 Associação Campineira

Goiânia 7x2 Associação Campineira

Goiânia 3x0 Ferroviário

Goiânia 2x1 Ferroviário

Goiânia 0x0 Atlético

Goiânia 0x1 Atlético

Goiânia 2x0 Goiás

Goiânia 3x1 Goiás

Goiânia 0x1 Vila Nova

Goiânia 0x2 Vila Nova

Fonte: Site.futeboldegoyaz.com.br/ revista Goiânia 70. n.1,2 e 3/ livro “30 anos de futebol em Goiânia” Lisita
Júnior/ A saga do Atlético clube Goianiense. Horieste Gomes/ Goiás: Sob o manto verde do cerrado. Francisco
Leal. Arquivos do futebol goiano. João Batista Alves Filho.

2.5.PROFISSIONALIZAÇÃO DO FUTEBOL GOIANO

1962 foi o ano em que a federação goiana de futebol se tornou profissional. O debate
sobre a questão se havia a necessidade de se profissionalizar ou não o futebol praticado em
Goiás tinha defensores dos dois lados em que os maiores apoiadores da profissionalização do
futebol Goiano eram os jogadores e alguns dirigentes representantes dos clubes. Pela parte
dos jogadores a profissionalização seria benéfica, pois não havia nenhuma garantia ou
proteção ao profissional da bola com o sistema amador. Os atletas, na maioria dos casos,
trabalhavam em outras profissões para garantir o sustento e quando se machucavam ou
ficavam impossibilitados de exercerem a profissão, por causa da idade ou por estarem
doentes, eram descartados sumariamente do time sem nenhum tipo de indenização
(CARVALHO, SANTANA e ALCÂNTARA, 2015).
Mesmo sendo uma atividade que tinha seus compromissos diários com treinamentos
e jogos nos fins de semana, o futebol não garantia ao jogador a possibilidade de se dedicar
exclusivamente ao oficio de jogador. Os esportistas entendiam que, com a profissionalização,
haveria maior proteção trabalhista quando se machucassem ou fossem dispensados dos
clubes.
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Por parte dos clubes, a profissionalização do futebol em Goiás seria benéfica no
sentido de fazer com que o futebol goiano fosse respeitado nacionalmente. Algumas
federações esportivas do Brasil naquele momento já haviam se profissionalizado168,
acentuando assim a pressão para que os clubes goianos aderissem ao sistema profissional,
pois os dirigentes goianos sabiam que postergar esse acontecimento poderia trazer muitos
prejuízos ao futebol em Goiás como, por exemplo, a não contratação de jogadores para a
seleção nacional ou até mesmo a participação de um time goiano em uma competição
nacional. A entidade máxima no futebol em 1962 era a Confederação Brasileira de Desporto,
CBD (única entidade nacional reconhecida pela FIFA) que havia tido muitos problemas com
os clubes cariocas e paulistas e, de acordo, com o que se desenhava e o que já havia se
passado169futebolisticamente a profissionalização seria demasiadamente um passo importante
para o crescimento do futebol praticado em Goiás.
A reunião que definiu os rumos da profissionalização do futebol goiano aconteceu no
dia 14 de julho de 1962, com a presença dos representantes dos clubes Atlético, Ipiranga, Vila
Nova, Associação Campineira, Inhumas, Botafogo de Buriti Alegre e o Goiás. A reunião,
presidida em uma quinta feira no período noturno pelo superintendente Capitão Carlos
Nascimento, representante da Federação Goiana de Desporto, teve como pauta principal a
confecção de um documento dirigido a CBD, no qual foi demonstrada a vontade da maioria
dos dirigentes goianos para que o futebol praticado em Goiás ganhasse status de
profissionalismo. Após a redação do documento regido a varias mãos foi entregue ao
superintendente que por despacho, enviou à sede da entidade maior no Rio de Janeiro.
Devido às discussões acaloradas no decorrer do ano sobre o fato (profissionalização
do futebol praticado em Goiás), o campeonato goiano de 1962 teve seu calendário modificado
e somente em novembro o certame iniciou, finalizando nos primeiros meses de 1963.
O primeiro campeão goiano na era profissional foi o Vila Nova e, nesse meio
tempo,quando havia a discussão sobre a profissionalização do futebol em Goiás iniciada ainda
no início do ano de 1962 e somente finalizado em novembro de 1962, o futebol brasileiro,
com a sua seleção, conquistava o bicampeonato na Suécia. Pelé e Garrincha mostravam sua
arte ao mundo e de forma indiscutível, a autoestima do brasileiro vivia seus melhores
168

Alguns times paulistas e cariocas nas décadas de 1930, 40 e 50 romperam com a CBD e, por motivos ligados
à profissionalização do futebol, fundaram a Federação Brasileira de Futebol (FBF). A CBD ficou do lado dos
times que não havia se profissionalizado, enquanto que a FBF tinha consigo os times adeptos a
profissionalização. Dessa cisão, em que bons jogadores estavam no meio dessa briga ficaram de fora da Copa de
1934, disputado na Itália. Repleta de jogadores amadores, a seleção brasileira foi eliminada ainda na primeira
fase pela Espanha.
169
Nesse período a seleção brasileira já havia participado de seis Copas do Mundo, inclusive havia sido campeão
na Suécia em 1958.

120

momentos levando em consideração o grande trauma sucedido após a derrota na Copa de
1950, disputada no Brasil.
O momento político a nível federal no país era de instabilidade, no qual o presidente
João Goulart, após assumir o cargo renunciado por Jânio Quadros ainda nos primeiros meses
de mandato170,enfrentava diversos problemas econômicos e, principalmente, políticos.
Em Goiás, o comando do Estado, ainda sob a responsabilidade de Mauro Borges,
ganhou reforço no Senado Federal com a eleição de Pedro Ludovico (pai de Mauro Borges) e
José Feliciano (Antecessor de Mauro no Governo) em 1962. Goiânia, que nesse momento
havia triplicado171 o números de habitantes, “passando de 52.201 habitantes, em 1950, para
151.013, em 1960”. (MOTA, 2005, p.1), trazia no seu bojo de problemas a expectativa
política na qual a ameaça de um golpe militar circundava os palácios e as assembléias Brasil
afora.
A campanha alvinegra, no ano em que o futebol goiano se tornou profissional, foi de
certa forma, decepcionante. Na temporada 1962 o Goiânia disputou o Campeonato Goiano e a
Taça Cidade de Goiânia, somando as duas competições, o Galo esteve em campo por onze
vezes. Não conseguiu êxito em nenhuma competição, fez 38 gols e teve um aproveitamento
de 63%. O artilheiro da competição foi o jogador Líbano (Inhumas), com 18 gols. O certame
contou com a participação de 12 equipes. O Goiânia, na temporada em que os profissionais
não ganharam nenhuma competição, a elevação da quantidade de troféus em sua galeria ficou
por conta dos aspirantes e juvenis, ambos campeões da temporada.

QUADRO 19-CAMPEONATO GOIANO 1962
Turno Único
Goiania 1x1 Anápolis
Goiania 1x3 Inhumas
Goiania 4x3 Ipiranga
Goiania 5x0 Campineira
Goiania 3x0 Botafogo goiano
Goiania 3x2 Atlético
Goiania 0x2 Goiás
170

Jânio Quadros, eleito pelo voto popular, assumiu a Presidência em 31 de janeiro de 1961, mas, ainda no mês
de agosto do mesmo ano, renunciou ao cargo. Assumido, assim, João Goulart.
171
Goiânia, anos 60: Os planos diretores de Luís Saia e de Jorge Wilheim/Serete e as diferentes práticas de
planejamento urbano nos períodos pré e pós SERFHAU. Juliana Costa Mota, Departamento de Pós Graduação
em Arquitetura e Urbanismo – EESC/USP.
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Goiania 3x3 Botafogo de Buriti Alegre
Goiania 1x5 Ferroviário
Goiania 2x2 Vila Nova
Fonte: Site.futeboldegoyaz.com.br/ revista Goiânia 70. n.1,2 e 3/ livro “30 anos de futebol em Goiânia” Lisita
Júnior/ A saga do Atlético clube Goianiense. Horieste Gomes/ Goiás: Sob o manto verde do cerrado. Francisco
Leal. Arquivos do futebol goiano. João Batista Alves Filho.

O ano de 1963, para o time de futebol GEC, foi o período de renovação na
presidência. Enquanto a federação organizava o campeonato com o maior número de
participantes, 16 no total. O alvinegro, no dia 30 de junho, empossava Jerônimo Pinheiro de
Abreu, presidente, sucedendo Joaquim da Veiga Jardim. Ao mesmo tempo em que José
Henrique da Veiga Jardim permanecia no departamento administrativo do clube. A temporada
para o Goiânia não foi positiva, em um total de 16 jogos a equipe alvinegra obteve cinco
vitórias e quatro derrotas. Fez 30 gols e terminou com o saldo positivo de nove gols. O
artilheiro do campeonato foi o jogador Valtercides, do Campinas Esporte Clube172, com 19
gols. Nesse ano, o Galo alvinegro foi bicampeão na categoria de juvenis.
Nos jogos amistosos, o Goiânia Esporte Clube goleou o Uruana pelo placar de 5x1, em
um jogo difícil, venceu a seleção Amadora, pelo placar de 5x4. Ainda nessa temporada
derrotou o Goiás de Rio Verde por 6x1. Venceu o Anicuense por 3x2; derrotou o Vila nova,
por 2x1; empatou com Formosa, com o Santa Rita e América de Morrinhos pelo placar de
1x1. Foi derrotado em uma oportunidade, pelo time do Ferroviário pelo placar de 4x0.

QUADRO 20-CAMPEONATO GOIANO DE 1963
Goiânia 4x0 Campineira

Goiânia 1x3 Anápolis

Goiânia 3x1 Vila Coimbra

Goiânia 3x1 Botafogo de Buriti

Goiânia 4x0 São Luiz

Goiânia 1x1 Ferroviário

Goiânia 1x3 Anapolina

Goiânia 0x0 Botafogo (local)

Goiânia 1x1 Santa Rita

Goiânia 0x1 Vila Nova

Goiânia 4x1 Trindade

Goiânia 4x5 Ipiranga

Goiânia 1x1 Buriti

Goiânia 0x0 Inhumas

Goiânia 1x1 Atlético

Goiânia 2x2 Goiás.
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Time fundado em 1946 com o nome de Associação Bancária. Em 1949, passou a ser denominada União
Bancária. Em 1955, Associação Mariana. Em 1958, Associação Campineira e, finalmente, nos anos 60, foi
transformada em Campinas Esporte Clube. Fonte: 30 anos de futebol em Goiânia. Lisita Júnior.
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Fonte: Site.futeboldegoyaz.com.br/ revista Goiânia 70. n.1,2 e 3/ livro “30 anos de futebol em Goiânia” Lisita
Júnior/ A saga do Atlético clube Goianiense. Horieste Gomes/ Goiás: Sob o manto verde do cerrado. Francisco
Leal. Arquivos do futebol goiano. João Batista Alves Filho.

2.6. 1964: OS RESULTADOS DO GOIÂNIA ESPORTE CLUBE NA ERA
MILITAR

“Eu tenho um sonho” (LUTHER KING)173.Enquanto a população mundial ainda
absorvia e analisava o discurso proferido por Martin Luther King em 1963, o ano de 64 foi,
para os brasileiros o período em que a liberdade partidária, a liberdade de expressão e
imprensa foram extintas pelos militares que tomaram o poder político e individual do cidadão.
Em contrapartida, ainda em 1964, Martin Luther King ganhava o prêmio Nobel da paz, gesto
simbólico contra o preconceito e um aceno aos líderes mundiais que, sob a sombra da Guerra
Fria, viviam na iminência de mais um conflito mundial.
Encontramos ocorrências de jogos pelo Campeonato Goiano de 1964 o ano inteiro, há
registros de jogos, de 15 de janeiro (Vila Nova 1x0 Goiânia) a 15 de dezembro (Goiânia 4x1
São Luís). Levando em consideração os problemas ocorridos após a tomada de poder por
parte dos militares em que o governador Mauro Borges174 foi deposto pelo regime comandado
por militares, o futebol parece não ter padecido de algum tipo de imprevisto em sua
continuidade.
Mais uma vez, o time alvinegro goiano não apresentou uma boa temporada. O
campeão da temporada foi o seu velho rival, o rubro negro Atlético, tendo como vice campeão
o time do Inhumas. O artilheiro da temporada foi o jogador Líbano (Inhumas), com 14 gols.
O Goiânia Esporte Clube, sob a gestão de Evandro Faleiro Ribeiro, no ano de 1964,
ficou na terceira colocação no campeonato oficial, foi vice-campeão no Torneio Início do
certame. Na categoria juvenil, o Goiânia levantou a taça de tricampeão. Em agosto, foi
realizado um torneio nomeado de “Iris Rezende Machado” e o time do Goiânia obteve os
173

Em frente ao Memorial de Abraham Lincoln, em Washington, no dia 28 de agosto de 1963, o líder negro
Martin Luther King discursava para 250 mil pessoas. Seu pronunciamento, conhecido como “Eu tenho um
sonho”, entrou para a história dos direitos humanos e da luta pela igualdade racial. As conseqüências desse
discurso não se restringem aos Estados Unidos, pois são um marco da consciência em todo o mundo. Fonte:
http://www.palasathena.org.br/downloads/Eu_tenho_um_sonho-MLK.pdf. Acesso dia 8/11/2018
174
Mauro Borges foi um crítico e opositor do governo de João Goulart. Mesmo tendo sido um parlamentar que
lutou pela legalidade e posse do supracitado presidente em 1961, quando Jânio Quadros renunciou ao cargo.
Mauro Borges, após a posse de Jango, não mantinha boas relações com o mesmo. Pois Jango, após assumir a
Presidência, não manteve os tratos que Jânio Quadros havia sinalizado em benefícios ao estado de Goiás.
Principalmente, os tratos relacionados à exploração de minerais em Niquelândia. Mauro Borges, em 1964,
acreditava que a saída de Jango da Presidência seria demasiadamente importante para a retomada do crescimento
econômico do país.
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seguintes resultados: 5x0 no Campinas; 3x1 no Goiás e saiu derrotado pelo Atlético, com o
placar de 4x2. Não identificamos, através das fontes pesquisadas, quem foi o campeão do
torneio. A fonte175encontrada cita somente os jogos do Galo. O campeonato de 1964 contou
com os seguintes times: Campinas, São Luis, Botafogo de Buriti, Ferroviário, Anapolina,
Inhumas, Ipiranga, Vila Nova, Goiás, Anápolis e Atlético. Os resultados mais expressivos
dessa temporada do time alvinegro foram os 5x0, no Anápolis, a derrota pelo placar de 5x2,
do Inhumas; a vitória de 4x1, na Anapolina e uma vitória apertada contra o campeão da
temporada, Atlético, 3x2. O Galo, em 1964, em 21 jogos marcou 46 gols. Média de mais de
dois gols por partida. Com saldo positivo de 17 gols ao final da temporada o Goiânia Esporte
Clube saiu derrotado em quatro jogos e em cinco oportunidades obteve empates contra seus
adversários.
A temporada de 1965, marcada pela presença dos militares no poder, teve a grata
participação, no mais alto local de premiação, do Anápolis. O grande campeão da temporada
dessa vez não foi o Goiânia e nem, tampouco, o Dragão da campininha. O melhor da
temporada e, de forma inédita, foi o também Galo da cidade de Anápolis.
Pela primeira vez, um time do interior, de forma oficial, levanta a taça de melhor
equipe de Goiás. O artilheiro do campeonato foi o jogador Nelson Parrilha (Anápolis), com
16gols. O time campeão do Anápolis, em 1965, foi escalado com; Morais, Nina, Osmar,
Wilson, Ali, Genésio, Eudécio, Zezito, Dida,Nelson Parrilha e Deca. O jogo final do
campeonato aconteceu no Estádio Jonas Duarte contra a equipe do Vila Nova. Depois de estar
perdendo pelo placar de 2x0, virou o jogo no segundo tempo para o placar de 3x2.
O time do GEC, mais uma vez, amargou a perda de um título goiano. Foram
disputados, na temporada, 20 jogos nos quais o Galo marcou 31 gols e perdeu em três
oportunidades. Os times postulantes ao título de 1965 foram: Campinas, Anapolina,
Riachuelo (Fundado em 01/05/1955), Anápolis, Botafogo, Inhumas, Ferroviário, Vila Nova,
Goiás e o Ipiranga, (Fundado em 15/11/1952). O time base da temporada 65 foi: Nelson
Gama, Bi, Manduca, Lincoln, Osmar, Rubens, Chico, Toró, Artur, Gomes e Bené.
No dia 27 de agosto, o time do GEC em uma excursão chefiada por Zezé da Veiga,
tomou os rumos de Cuiabá, Mato Grosso, de forma que recebendo uma cota de Cr$2.000,00
com hospedagem e transporte obteve os seguintes resultados: contra a Seleção do Mato
Grosso o resultado foi de 2x2, com gols de Bené e Claudinho. Jogou ainda nessa
oportunidade contra o Dom Bosco saindo vitorioso, dia primeiro de setembro, pelo placar de
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Fonte: Goiânia 70 anos. n.2
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3x0, com gols de Bené (dois) e Artur. Na despedida do estado, goleou o time do Operário,
pelo placar de 6x1. Os gols foram marcados por Bené (dois), Toró (dois), Claudinho e Artur.
Os jogadores que estiveram presentes nessa excursão por pare do GEC: Nelson Gama, Bi,
Manduca, Lincoln, Claudinho, Clevio, Osmar, Rubens, Chico, Toró, Artur, Gomes Zé
Martins, Nenê e Bené.
A conquista mais expressiva do GEC, em 1965, foi o tetracampeonato juvenil. Com
uma prática já enraizada de privilegiar as categorias de base, o time de futebol profissional
sempre esteve abastecido de bons jogadores. Havia, no Goiânia Esporte Clube, quatro tipos de
categorias assim dispostos: Infantil, onde se poderia começar aos dez anos e seguir até os
dezessete; ao completar essa idade, ficariam dois anos no Juvenil e, aos dezoito anos, o
caminho era os Aspirantes. A linha que separava a categoria entre Aspirantes e Profissionais
era definida de acordo com o talento e necessidade do time de cima, ou seja, poderia ter
jogadores no time profissional com a mesma idade dos jogadores aspirantes. Os treinos,
muitas vezes, eram juntos para que a comissão técnica observasse um novo talento. Os
jogadores destaque desse período são: Silvinho, Chico Frazão e Tuíra.
O Goiânia foi tetracampeão na categoria juvenil, conquistou os torneios dos Diários
Associados e Gumercindo Inácio Ferreira. Os resultados que deram o título ao Goiânia
Esporte Clube no torneio “Diários Associados” foram: 3x1 no Ferroviário; 2x0 no Inhumas;
1x0 no Atlético e, a única derrota ao alviverde, Goiás, pelo placar de 0x2.
O time profissional do Goiânia Esporte Clube disputou, no ano de 1965, seis jogos
amistosos. Perdeu 50% dos jogos, fez sete gols e teve o saldo negativo de dois gols.
Proporcionalmente, foi à pior temporada de amistosos do alvinegro, considerando que
somente um desses jogos fora disputado contra times de outros estados: Goiânia 1x2 América
Mineiro.
A história do campeão da temporada de 1966, Goiás Esporte Clube, fundado em seis
de abril de 1943, tem uma estreita ligação em seu nascedouro com o Goiânia Esporte Clube.
Este, fundado na década de 30, teve entre os seus fundadores os mesmos que mais tarde iriam
formar o time esmeraldino. A família Barsi.
Ainda pelos idos da década de 30, os irmãos Lino e Carlos Barsi (filhos de imigrantes
italianos), em parceria com Zezé da Veiga Jardim, fundaram o Goiânia Esporte Clube, mas,
por conta de desentendimentos e/ou por vicissitudes do destino, ainda nos anos 30/40,
prepararam terreno para fundar o Goiás Esporte Clube.
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O seu sonho maior e para isso uma ideia fixa, era fundar um time com as cores verdes
e brancas, com o nome e as cores do seu time de coração, o Palestra Itália (atualmente
Palmeiras). Do ponto de vista histórico, vale lembrar que um ano antes da fundação do
Goiás, em 1942, o mundo vivenciava o drama da Segunda Guerra Mundial (1939-45)
e o governo de Getulio Vargas já havia rompido com os países do eixo. (LEAL, 2014,
p.31)

Foi o primeiro título do Goiás depois de mais de 20 anos de espera. Em 1951 quando
foi vice-campeão em um campeonato decidido mais fora das quatro linhas do que dentro. O
Goiás tinha em seu plantel campeão os seguintes jogadores: Joel, Sete Léguas, Aleixo,
Japonês, Dias, Baltazar, Macalé, Gonçalinho, Paulinho Dantas, Marrom, Índio, Afonso,
Sinval e Eurípedes. O treinador era Paulo Lazáro.
O Goiânia, no campeonato de 1966, passava por um momento muito difícil dentro e
fora de campo, com a escassez de títulos desde o tricampeonato de 1960, o Goiânia Esporte
Clube não havia conquistado nem mesmo os vice-campeonatos nesses seis últimos anos.
Com a saída de Evandro Faleiro, a presidência do Goiânia Esporte Clube foi
comandada por três representantes: Edner de Brito, João Alves de Castro e Nabucodonosor
Ferraz de Lima. Em janeiro do corrente ano, Antônio Geraldo Ramos Jubé foi eleito
presidente do clube, mas, seis meses depois de eleito, renunciou e, para seu lugar, foi
empossado seu vice Hugo Bellingroth.
Dentro de campo o time não transformava sua história recente em resultados positivos.
Principalmente no campeonato oficial. O primeiro campeonato defendido pelo Goiânia
Esporte Clube em 1966 foi o torneio “Taça Cidade de Goiânia”, com bons resultados, o
alvinegro Goiano ficou empatado com o Vila Nova em números de vitórias. Com saldo de
gols abaixo do colorado, perdeu a taça. Dois meses depois dessa competição, o Galo ganha a
“Taça Campinas”, derrotando o Goiás pelo placar de 4x1.
O Goiânia disputou onze jogos amistosos. Com apenas seis vitórias, três empates e
duas derrotas, ficou com uma média de 2,3 gols por partida.
Os fracos resultados do alvinegro no campeonato oficial propiciaram uma intensa
renovação de atletas. Jogadores como Paulo, Chico, Tuíra, Carlinhos, Alexandre, Joninha e
Silvinho que participaram esporadicamente do campeonato entrariam definitivamente
somente no final do certame, no entanto, os torcedores do alvinegro já visualizavam que
aquela safra de craques logo traria muitas alegrias ao Galo. O alvinegro terminou o
campeonato de 1966 na 6ª colocação.
Os participantes do campeonato 1966 foram: Goiás, Goiânia, Atlético, Anápolis,
Botafogo, Vila Nova, CRAC, Inhumas, Anapolina e Ipiranga. O time do Goiânia Esporte
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Clube, mesmo tendo perdido muitos pontos no decorrer dos jogos176, ainda se classificou para
a fase final do certame e, com o aproveitamento de 50% em sete jogos, o alvinegro mais uma
vez não levantou o troféu. O Goiânia por duas vezes derrotou o seu maior rival, Atlético (1X0
e 2x1). O artilheiro do campeonato de 1966 foi o jogador Nelson Parrilha, do Anápolis, com
17gols. O time base do Goiânia, em 1966, era composto por Nenzinho, Clévio, Osmar,
Manduca, Tido, Zé Carlos, Rubens, Danilo, Soca, Lailson, Chico, Carlinhos, Silvinho,
Alexandre, Joninha, Sabará e Tuíra.
QUADRO 21- “TAÇA CIDADE DE GOIANIA” (1966)
Goiânia 4x4 Ipiranga.
Goiânia 2x1 Anapolina
Goiânia1x0 Inhumas
Goiânia 0x1 Quinze de Piracicaba
Goiânia 1x1 América de Morrinhos
Goiânia 8x3 Palmeiras de Mineiros
Goiânia 1x1 Colombo (DF)
Goiânia 1X2 Buriti
Goiânia 2x1 Colombo (DF)
Goiânia 4x0 Uruaçu
Goiânia 2x4 Atlético
Fonte: Site.futeboldegoyaz.com.br/ revista Goiânia 70. n.1,2 e 3/ livro “30 anos de futebol em Goiânia” Lisita
Júnior/ A saga do Atlético clube Goianiense. Horieste Gomes/ Goiás: Sob o manto verde do cerrado. Francisco
Leal. Arquivos do futebol goiano. João Batista Alves Filho.

O presidente do Goiânia, no ano de 1967, era Hugo Bellingroth. Sob a sua gestão, o
Goiânia modernizou a parte técnica do clube trazendo um treinador uruguaio de renome
nacional, Ricardo Diez177, além disso, organizou a parte burocrática do clube e intensificou o
projeto que profissionalizou a equipe. Foi um período de crescimento no qual o Goiânia
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A forma de disputa do campeonato de 1966 foi da seguinte forma:jogos de ida e volta no primeiro turno, nos
quais classificaram oito times que disputaram um octogonal de pontos corridos, ou seja, quem fizesse mais
pontos seria o campeão.
177
Ricardo Díez Santa Cruz, nascido Emeterio Seledonio Díez, geralmente conhecido como Ricardo Díez
(Rivera (Uruguai), 11 de fevereiro de 1900. Em 1950, surgiu um grande nome uruguaio na história alvinegra:
Ricardo Díez. Ele foi o comandante da épica excursão do Atlético à Europa, que rendeu ao clube o título
simbólico de Campeão do Gelo. Foi ainda tricampeão mineiro (1954/55/56). Fonte:
(https://pt.wikipedia.org/wiki/Ricardo_D%C3%ADez)(https://www.mg.superesportes.com.br/app/noticias/futeb
ol/atletico-mg/2015/12/03/noticia_atletico_mg,324936/de-campeao-do-gelo-a-jogador-tecnico-conhecauruguaios-que-ja-dirigiram-a-equipe-do-atletico.shtml) acesso dia 19/10/2018.
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Esporte Clube conquistou o primeiro título interestadual levantando a taça da Copa Brasil
Central (COBRACEN).

IMAGEM 25: técnico uruguaio Ricardo Diez. Treinador do GEC na década de 1960. Imagem do site;
www.mg.superesportes.com.br/. S/A. Data 1950.

O GEC disputou jogos amistosos contra o Nacional de Uberaba, (saiu derrotado pelo
placar de 0x1) e goleou a Anapolina, pelo placar de 4x1. O amistoso destaque dessa
temporada foi o jogo contra o Cruzeiro178, de Minas Gerais o qual o alvinegro Goiano perdeu,
pelo placar de 5x0.
QUADRO 22-COPA BRASIL CENTRAL (COBRACEN 1967)
Primeiro turno

Segundo Turno

Goiania 1x0 Anapolina

Goiania 2x2 Anapolina

Goiania 1x1 Ipiranga

Goiania 1x1 Ipiranga

Goiania 3x1 Colombo

Goiania 6x0 Colombo

Goiania 3x0 Defelê

Goiania 5x1 Defelê

Goiania 2x2 Atlético

Goiania 1x0 Atlético

Fonte: Site. futeboldegoyaz.com.br/ revista Goiânia 70. n.1,2 e 3/ livro “30 anos de futebol em Goiânia” Lisita
Júnior/ A saga do Atlético clube Goianiense. Horieste Gomes/ Goiás: Sob o manto verde do cerrado. Francisco
Leal. Arquivos do futebol goiano. João Batista Alves Filho.

O Cruzeiro que na verdade era uma verdadeira seleção, na década de 1960 foi
responsável por quebrar a hegemonia paulista e carioca do futebol brasileiro quando as
atenções estavam voltadas sempre para os times da região Sudeste. O Cruzeiro, no ano de
1966, havia conquistado a Taça Brasil, vencendo o Santos, de Pelé e companhia, em duas
oportunidades: (6x2 em Minas Gerais e 3X2 em São Paulo). Dessa forma, apesar da derrota, o
178

O Cruzeiro Esporte Clube nasceu através do esforço de desportistas da comunidade italiana em Belo
Horizonte, com o nome de Societá Sportiva Palestra Itália, em 2 de janeiro de 1921. Fonte:
https://www.cruzeiro.com.br/index.php?section=conteudo&id=24, acesso dia 19/10/2018.
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alvinegro Goiano mostrou novamente seu prestígio, em 1967, trazendo um grande clube em
Goiás para uma partida amistosa. A equipe base do Cruzeiro era composta por Raul
Plassmann, Pedro Paulo, Willian, Fontana (disputou a Copa de 1970), Procópio, Neco,
Wilson Piaza (disputou a copa de 1970), Zé Carlos, Dirceu Lopes, Natal, Tostão (disputou a
Copa do Mundo de 1970), Evaldo e Hilton. Todos esses craques sob o comando técnico de
Orlando Fantoni.
A primeira Copa Brasil Central (COBRACEN), disputada em Goiânia e no Distrito
Federal entre os meses de abril e junho de 1967, foi o primeiro título do GEC fora dos limites
territoriais do Estado de Goiás. Com a participação de times goianos e brasilienses, a
COBRACEM veio em boa hora para o Goiânia Esporte Clube, já que, desde o início dos anos
de 1960, o alvinegro não havia conquistado nenhum título com o time principal.
A campanha do Goiânia Esporte Clube, na qual ele foi campeão invicto se
desenvolveu da seguinte forma: Ganhou seis de dez jogos179disputados, fez em 25 gols
terminando a competição com saldo de 17 gols. Os times participantes que pleitearam o título
da COBRACEM foram: Goiânia, Anapolina, Colombo (DF), Defelê (DF), Atlético e
Ipiranga.
O campeonato de 1967 iniciou com o Torneio Início disputado no dia 6 de agosto no
qual o Goiânia conquistou o primeiro lugar. Para chegar ao título, o alvinegro venceu
Atlético, Ipiranga, Anápolis e Ceres. O campeonato oficial começou no dia nove de agosto e o
grande campeão do campeonato de 1967 foi, mais uma vez, um time do interior, Clube
Recreativo Atlético Catalano, (CRAC de Catalão) Time da cidade de Catalão, a
261quilômetros de distância da capital, que, com uma campanha impecável, terminou o
certame em primeiro lugar. O jogo final do campeonato aconteceu no estádio Antônio
Accioly, contra o Atlético. Com a arbitragem do senhor Francisco Nogueira de Andrade e
com o gol de Wagner, o Clube Recreativo Atlético Catalano derrotou o rubro negro em uma
tarde de sábado, no seu próprio estádio, pelo placar de 1x0. O time campeão Catalano,
comandado por Odair Tito, foi composto por Nego, Gato, Lázaro, Dema, Silvio, Luiz Carlos,
Claudinho, Dezoito, Toró, Toninho e Wagner.
O time do Goiânia Esporte Clube foi o único da capital que venceu o clube de Catalão
no dia 12/11, pelo placar de 2x1. Com uma campanha regular, o time goianiense, na
temporada de 1967, fez dezoito jogos nos quais obteve seis vitórias, perdeu em oito rodadas e
179
No site “futebol goiano e sua historias” os dados não são compatíveis com essa afirmação. Os números são os
seguintes; 27 gols pro Goiânia, 11 pro adversários e saldo positivo de 16 gols.
http://futeboldegoyaz.com.br/temporada-campeonato-clube?cp=53&ed=479&cl=1 acesso dia 19/10 2018.
Coletamos nossos dados na revista Goiânia 70 num.1
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por quatro vezes empatou. Fez 21 gols. O Goiânia, que quase sempre desde a sua fundação
havia feito muitos gols, desta feita saiu com o saldo negativo de um gol.
O destaque negativo para a torcida alvinegra foi à goleada aplicada pela Anapolina,
em pleno estádio Olímpico, no dia 19 de outubro, quando o time da cidade vizinha venceu o
Goiânia Esporte Clube pelo placar de 7x1. O artilheiro do campeonato foi o jogador Toninho
Índio, do CRAC, com 18 gols. O time base do Goiânia na temporada foi composto com
Sorriso, no gol, Bi, Manduca, Paulo, Carlinhos, Chico, Zé Carlos, Danilo, Waldeir, Tuíra e
Jeová.
QUADRO 23- CAMPEONATO GOIANO DE1967
Primeiro Turno

Segundo Turno

Goiânia 4x0 Ceres

Goiânia 3x0 Ceres

Goiânia 1x0 Anapolina

Goiânia 1x7 Anapolina

Goiânia 0x1 Inhumas

Goiânia 1x2 Inhumas

Goiânia 1X1 CRAC

Goiânia 2X1 CRAC

Goiânia 0X1 Ipiranga

Goiânia 0X1 Ipiranga

Goiânia 2x3 Atlético

Goiânia1x1 Atlético

Goiânia 0x0 Vila Nova

Goiânia 2x0 Vila Nova

Fonte: Site.futeboldegoyaz.com.br/ revista Goiânia 70. n.1,2 e 3/ livro “30 anos de futebol em Goiânia” Lisita
Júnior/ A saga do Atlético clube Goianiense. Horieste Gomes/ Goiás: Sob o manto verde do cerrado. Francisco
Leal. Arquivos do futebol goiano. João Batista Alves Filho.

O ano de 1968 foi marcado por fatos dentro e fora de campo. No início do corrente
ano, a presidência do GEC mudou novamente. O presidente, que deveria assumir ao cargo
seria Nicanor Gordo que, por motivos particulares, repassou o cargo para o secretário, Sérgio
Dias Guimarães. Com vários problemas financeiros e sem técnico, o presidente Sergio
Guimarães, ao longo do seu mandato, conquistou o campeonato estadual, foi campeão da
Copa Anhanguera e providenciou toda a documentação para que fosse vendida a área do
Goiânia situada no setor Universitário180. Neste local havia um campo de treinamento cujo
nome prestava homenagem, em vida, a Joaquim da Veiga Jardim.
Os primeiros passos do presidente Sérgio Guimarães ficaram por conta da organização
de alguns amistosos para o time que, naquele momento, contava com os trabalhos técnicos de
Waldemar Silva. O destaque dos jogos amistosos ficou por conta da vitória sobre o
Fluminense (MG), pelo placar de 2x1. Segundo a revista Goiânia 70, Nº 03, o time goiano

180

Venda da área localizada no Setor Universitário será um assunto mais evidenciado e analisado no terceiro
capítulo.
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recebeu pelo jogo uma cota de Cr$ 1.000,00181. A primeira grande competição em 1968,
disputada pelo Goiânia Esporte Clube, foi a Copa Anhanguera. A competição ocorreu nos
meses de Março, Abril e Maio e contou com os seguintes times: Goiânia, Ipiranga, Anapolina,
Nacional de Itumbiara e Inhumas. Com jogos de ida e volta, ou seja, em dois turnos, o
Goiânia, segundo a revista Goiania 70, Nº 03, ganhou a competição, de forma invicta182, com
os seguintes resultados:

QUADRO 24: RESULTADOS- COPA ANHANGUERA 1968
Primeiro Turno

Segundo Turno

Goiânia 2x2 Ipiranga

Goiânia 1x0 Ipiranga

Goiânia 3x2 Inhumas

Goiânia 3x3 Inhumas

Goiânia 2x1 Anapolina

Goiânia 2x0 Anapolina

Goiânia 1x1 Nacional

Goiânia 2x0 Nacional

Fonte: Site.futeboldegoyaz.com.br/ revista Goiânia 70. n.1,2 e 3/ livro “30 anos de futebol em Goiânia” Lisita
Júnior/ A saga do Atlético clube Goianiense. Horieste Gomes/ Goiás: Sob o manto verde do cerrado. Francisco
Leal. Arquivos do futebol goiano. João Batista Alves Filho.

O time do Goiânia marcou 16 gols, com destaque para os quatro de Waldeir e pelos
três de Tuíra e Deca. Os jogadores que fizeram parte do elenco campeão foram: Sorriso, Bi,
Gesmar, Manduca, Paulo, Carlinhos, Chico, Silvinho, Danilo, Tuíra, Waldeir, Deca, Osmar,
Alexandre, Fabio, Neto, Sabará, Jonatas, Julinho, Toninho, Lailson, Índio, Zé Martins e
Raimundinho.

181

Cruzeiros
novos
era
o
nome
da
moeda
brasileira
à
época.
Fonte:
http://www.moedasdobrasil.com.br/moedas/timeline7.asp
182
Segundo o site futeboldegoyaz.com.br, o Goiânia saiu derrotado no jogo contra a Anapolina pelo placar de
1x0 no dia 18 de abril.
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IMAGEM 26: Disposição dos Jogadores, da esquerda para direita: Presidente Sergio Dias Guimarães,
Sorriso, Gesmar, Francisco Frazão, Manduca, Carlinhos, Paulo, Ney Fernandes (Técnico) Danilo Alves,
Pinto, Tuíra, Waldeir, Silvinho e Sabará. Fonte: Arquivos do Futebol Goiano. 1982, João Batista Alves
Filho. Fotografia de Hélio de Oliveira. P/B. Reprodução fotográfica, Djalma Oliveira de Souza. Arquivo
pessoal do ex- jogador do Goiânia Esporte Clube, Nenzinho.

O campeonato de 1968 foi marcado pelo primeiro título do Goiânia Esporte Clube na
era profissional. O alvinegro, sob o comando técnico de Ney Fernandes, privilegiou os
jogadores que iniciaram sua carreira no time, dessa feita, voltou a ser o campeão Goiano. O
destaque dessa geração fica por conta de um dos melhores meio campos do Goiânia Esporte
Clube de todos os tempos. Chico Frazão, que jogava pela direita, era a camisa cinco; Silvinho,
camisa oito, que jogava pela esquerda, e Tuíra, que vestia a camisa número 10 fazia o papel
de meio atacante. Tuíra fez oito gols, enquanto que, Silvinho quatro, totalizando 12 gols.
O campeonato disputado na forma de pontos corridos, em primeiro e segundo turno,
de modo que quem somasse mais pontos seria o campeão. Os postulantes ao título de 1968
eram: Goiânia, Anápolis, Atlético, Vila Nova, Nacional, CRAC, Anapolina, Goiás, Ipiranga e
o Inhumas. O saldo do Goiânia, após dezoito jogos, foi de nove vitórias, seis derrotas e três
empates. Marcou 32 gols e ficou com saldo positivo de dez gols. O artilheiro da competição
foi o jogador do GEC, Waldeir, com onze gols. O título de 1968 representava a décima
terceira vez que o Goiânia Esporte Clube ficava acima dos seus concorrentes, até aquela data
o time mais próximo do Goiânia Esporte Clube, em números de títulos, era o Atlético com
seis conquistas.
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Finalizando a campanha de 1968, o GEC participou de dois quadrangulares no mês de
dezembro. O primeiro quadrangular homenageava Nilo Margon Vaz183,no qual o time do
Galo foi o campeão com os seguintes resultados: Goiânia 1x0 Atlético, com gol de Waldeir e
Goiânia 3x0 Vila Nova, com gols de Lailson, Danilo e Sabará. Disputou também o
quadrangular que homenageava o empresário goiano, Luiz Gonzaga Mascarenhas, em que,
obteve uma vitória pelo placar de 5x0 contra o São Cristovão, da Guanabara, com gols de
Waldeir (dois) Chico, Lailson e Sabará. E, contra o Goiás foi derrotado pelo placar de 1x0,
dessa feita, o Goiânia Esporte Clube terminou o quadrangular na vice-liderança.

QUADRO 25-CAMPEONATO GOIANO DE 1968
Primeiro turno

Segundo Turno

Goiânia 2x1 Anápolis

Goiânia 0x2 Anapolis

Goiânia 3x1 Atlético

Goiânia 3x1 Atlético

Goiânia 1x0 Vila Nova

Goiânia 1x1 Vila Nova

Goiânia 3x1 Nacional

Goiânia 2x0 Nacional

Goiânia 3x2 CRAC

Goiânia 2x3 CRAC

Goiânia 3x3 Anapolina

Goiânia 0x0 Anapolina

Goiânia 2x3 Goiás

Goiânia 0x0 Goiás

Goiânia 0x0 Ipiranga

Goiânia 2x2 Ipiranga

Goiânia 2x0 Inhumas

Goiânia 4x2 Inhumas

Fonte: Site futeboldegoyaz.com.br/ revista Goiânia 70. n.1,2 e 3/ livro “30 anos de futebol em Goiânia” Lisita
Júnior/ A saga do Atlético clube Goianiense. Horieste Gomes/ Goiás: Sob o manto verde do cerrado. Francisco
Leal. Arquivos do futebol goiano. João Batista Alves Filho.

QUADRO 26-AMISTOSOS NO ANO DE 1968
Goiânia 1x2 Anápolis
Goiânia 3x0 Atlético
Goiânia 0x2 Rio Verde
Goiânia 2x3 Rio Verde
Goiânia 2x8 Anápolis
Goiânia 3x2 Defelê

183

Nilo Margon Vaz De família tradicional de Catalão foi presidente SINDICARNE Sindicato da Indústria de
Carnes e Derivados do Estado de Goiás no período de 1980/1983 e fundador da Fundepec-Goiás. FONTE:
http://www.sindicatodaindustria.com.br/sindicarnego/galeriap/
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Goiânia 3x2 Atlético
Goiânia 2x1 Itumbiara
Goiânia 0x1 Itumbiara
Goiânia 3x1 Ceres
Goiânia 1x2 Bota fogo do Rio
Goiânia 1x2 Vila Nova
Goiânia 2x1 Quinze de Piracicaba
Goiânia 1x2 Itauçu
Goiânia 2x1 Fluminense (MG)
Fonte: Site.futeboldegoyaz.com.br/ revista Goiânia 70. n.1,2 e 3/ livro “30 anos de futebol em Goiânia” Lisita
Júnior/ A saga do Atlético clube Goianiense. Horieste Gomes/ Goiás: Sob o manto verde do cerrado. Francisco
Leal. Arquivos do futebol goiano. João Batista Alves Filho.

2.7.FIM DOS ANOS 60 E O PERÍODO DE INSTABILIDADE EM 1970

O ano de 1969 marcou época por alguns acontecimentos nacionais e internacionais,
pois, ao mesmo tempo em que a população mundial assistia atônita a chegada do homem à
lua184, membros de um grupo de esquerda no Brasil, em protesto contra a prisão de 15 presos
políticos, sequestraram o embaixador norte americano Charles Burke185,sendo que a condição
de libertação do mesmo estava condicionada à soltura de seus militantes. Enquanto isso, a
governança goiana estava nas mãos do governador eleito pela coligação UDN, PSP, PTB e
PDC, em 1965, Otávio Lage. (ROCHA)
Em relação ao esporte e, mais especificamente, ao futebol, Goiás (Estado) vivia
momentos interessantes no que concerne a multiplicidade de times de futebol goianos e pela
variedade de esportes praticados na capital e no interior. Em Anápolis, o estádio Jonas Duarte
já havia sido inaugurado, em 1965186, enquanto que na capital, podia-se jogar bola no estádio
Antônio Accioly e no estádio Pedro Ludovico Teixeira.
Para o Goiânia Esporte Clube, não foi um ano em que pode reviver seus grandes
momentos dentro de campo. O clube, que agora poderia contar com uma sede própria e
apropriada à prática de certa variedade esportiva, não viveu em campo bons resultados. A
temporada, para o alvinegro, começou com a disputa (fevereiro) do Torneio Jorge Sahium, no
184

Fonte: http://www.brasil.gov.br/noticias/educacao-e-ciencia/2014/07/chegada-do-homem-a-lua-completa-45anos. Acesso dia 30 de dez. de 2018
185
https://acervo.oglobo.globo.com/fatos-historicos/em-setembro-de-1969-embaixador-dos-estados-unidos-foisequestrado-no-rio-9195228. Acesso dia 30 de dez. de 2018
186
http://anapolinafutebol.blogspot.com/2009/08/estadio-jonas-duarte.html. Acesso dia 30/12/18
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qual o time ficou na vice-liderança. Em seguida, ainda no mês de fevereiro, o Goiânia Esporte
Clube deu ponta pé inicial no campeonato regional, derrotando o time de Ceres, pelo placar de
4x1.
Para quem imaginava que o time comandado por Danilo, Líbano, Silvinho e Lailson
fosse comemorar o bicampeonato naquela temporada, a boa expectativa foi maior que o
futebol apresentado pelos jogadores daquele período. O campeonato, que teve duração de
fevereiro a julho com turno e returno, contou com a participação dos times: Ceres, Goiás,
Inhumas, Anapolina, Atlético, Vila Nova, CRAC, Ipiranga e Anápolis. O Goiânia jogou 18
vezes. Com sete vitórias, o time alvinegro do Estádio Olímpico mais uma vez não levantou a
taça.
Na mesma temporada e logo após o fim do campeonato goiano ainda no mês de julho
o Goiânia Esporte Clube disputou novamente o Torneio Brasil Central, competição da qual
ele havia sido campeão em 1967. Porém, dessa vez o time do Galo Carijó, em onze jogos
disputados de julho a dezembro, não obteve nenhuma vitória. Foram seis derrotas e cinco
empates. Os postulantes ao título do torneio foram os times: Uberaba (MG), XV de Piracicaba
(SP) (campeão), Araxá (MG), América (SP), Goiás, Vila Nova (GO) e Atlético Clube
Goianiense.
O time base do Goiânia Esporte Clube, no ano de 1969, foi composto por Sorriso, Jair
Silvério, Gesmar, Machado, Carlão, Jota Alves, Betinho, Danilo, Waldeir, Marcos, Lailson,
Silvinho e Virgínio. Os artilheiros de uma temporada na qual foram feitos 41 gols em 34
jogos (média de 1,2), foram Silvinho e Líbano, com seis gols cada um. Segundo o site
Futebol de Goyaz, o time do Galo ainda disputou um quadrangular nomeado de Troféu
Torcida do Tigre em que o mesmo ficou na terceira colocação. O campeão estadual em Goiás
foi o time do Vila Nova e o artilheiro foi o jogador Toninho, do CRAC de Catalão.
Nesse momento político em que historicamente deixávamos mais uma década para
trás, 1960, esta que se passou sob o olhar de um poder estatal tudo via e que não deixava
quase ninguém enxergar, falar e ouvir, agora se perdia no horizonte dando lugar a uma nova
década.
Ao iniciarmos uma nova década em que são debatidos vários temas mundiais, temas
ligados a política, economia e à cultura, seria demasiadamente improvável, principalmente ao
brasileiro, se desvencilhar o tema futebol, levando em consideração que naquele momento
estava formada uma das melhores seleções de futebol.
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QUADRO 27-CAMPEONATO GOIANO DE 1969
Goiânia 4x1Ceres

Goiânia 2x1Ceres

Goiânia 0x1Goiás

Goiânia 0x1Goiás

Goiânia 1x0 Inhumas

Goiânia 0x0 Inhumas

Goiânia 8x3 Anapolina

Goiânia 2x0 Anapolina

Goiânia 2x2 Atlético

Goiânia 4x0 Atlético

Goiânia 1x2 Vila Nova

Goiânia 0x2 Vila Nova

Goiânia 1x4 CRAC

Goiânia 1x2 CRAC

Goiânia 3x1 Ipiranga

Goiânia 1x1 Ipiranga

Goiânia 3x1 Anápolis

Goiânia 0x2 Anápolis.

Fonte: Site.futeboldegoyaz.com.br/ revista Goiânia 70. n.1,2 e 3/ livro “30 anos de futebol em Goiânia” Lisita
Júnior/ A saga do Atlético clube Goianiense. Horieste Gomes/ Goiás: Sob o manto verde do cerrado. Francisco
Leal. Arquivos do futebol goiano. João Batista Alves Filho.

QUADRO 28- COPA BRASIL CENTRAL-COBRACEM 2ª EDIÇÃO 1969
Goiânia 1x1 Uberaba
Goiânia 1x1 XV de Piracicaba
Goiânia 0x1 Araxá
Goiânia 0x0 América
Goiânia 0x3 América
Goiânia 0x1 Goiás
Goiânia 0x1 Uberaba
Goiânia 1x1 Vila Nova
Goiânia 0x3 XV de Piracicaba
Goiânia 1x1 Atlético
Fonte: Site.futeboldegoyaz.com.br/ revista Goiânia 70. n.1,2 e 3/ livro “30 anos de futebol em Goiânia” Lisita
Júnior/ A saga do Atlético clube Goianiense. Horieste Gomes/ Goiás: Sob o manto verde do cerrado. Francisco
Leal. Arquivos do futebol goiano. João Batista Alves Filho.

QUADRO 29-TROFÉU TORCIDA DO TIGRE E JOGOS AMISTOSOS 1969
TROFÉU TORCIDA DO TIGRE
Goiânia 0x1 Vila Nova
Goiânia 4x0 Goiás.

JOGOS AMISTOSOS
Goiânia 1x2 são Luis
Goiânia 2x1 Anápolis
Goiânia 0x1 Rio Verde
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Goiânia 0x0 Botafogo (SP)
Fonte: Site.futeboldegoyaz.com.br/ revista Goiânia 70. n.1,2 e 3/ livro “30 anos de futebol em Goiânia” Lisita
Júnior/ A saga do Atlético clube Goianiense. Horieste Gomes/ Goiás: Sob o manto verde do cerrado. Francisco
Leal. Arquivos do futebol goiano. João Batista Alves Filho.

A seleção Brasileira de 1970, que jogava com Pelé, Gerson, Tostão, Rivelino, Carlos
Alberto Torres e companhia, mostrou ao mundo, depois de conquistar o tricampeonato no
México, que o futebol poderia ser considerando também como uma arte.
A seleção brasileira de 1970, desde a sua formação base ainda pelos idos de 1969,
sempre foi motivo de extensos debates futebolísticos e também políticos. Durante a
preparação para a Copa do Mundo, no México, a ditadura, vendo uma possibilidade de
garantir a ordem através do evento futebol, montou duas seleções brasileiras (módulo amarelo
e branco). Dessa forma, havia dois selecionados que viajavam o país em excursão
promovendo o sistema e a seleção (PEREIRA). Sobre esse tema e substanciando nossa
opinião quanto à influência política militar na seleção Brasileira de 1970, os jornalistas Jonas
Rossi e Leonardo Mendes Júnior em sua obra Guia politicamente incorreto do futebol
ressaltam o seguinte:

Entre 1965 e 1975, todos os passos de Pelé foram vigiados por agentes do governo.
Em nome de uma tentativa de evitar que o apolítico jogador fosse cooptado por
grupos de esquerda, homens da repressão seguiram o camisa 10 mesmo em suas
viagens ao exterior para defender o Santos e a seleção. Lançaram uma lupa sobre
toda movimentação dele e de suas empresas. (ROSSI, 2015, p. 300)

Dessa forma, e com essa percepção, a força política e militar Brasileira garantia a
ordem nacional187 e por extensão trazia um pouco de alegria à população. No plano regional
Goiás na década de 1970 faria a nona edição do campeonato local na era profissional, quando
o Atlético Clube Goianiense e o Goiânia Esporte Clube voltariam a serem os protagonistas.
Mesmo sendo vice-campeão na temporada, tendo o Atlético como campeão, o
alvinegro da capital goiana fez uma boa temporada saindo invicto do Campeonato Goiano. O
artilheiro da competição foi o jogador atleticano Dadi, com 13 gols. Os postulantes ao título
da temporada 1970 foram: Atlético, Goiânia, Goiás, Vila Nova, Itumbiara, Grêmio
Anapolino, Santa Helena, CRAC, São Luís, Inhumas, Jataiense, América e Ceres.

187
Havia também outras formas de manter a ordem por parte dos militares, inclusive a violência e prisão de seus
opositores.
http://memoriasdaditadura.org.br/comissao-nacional-da-verdade-2/index.html.
acesso
dia
31/12/2018.
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Em 24 jogos, o Galo fez 48 gols e terminou o campeonato com um saldo de 32 gols. O
período em disputa do supracitado campeonato corresponde aos meses de julho a dezembro.
Sob o comando técnico do especialista em Educação Física, Paulo Gonçalves, o Galo
Carijó conquistou, entre os meses de fevereiro e maio, o “Torneio Tomaz Mazzoni”. O time
do Goiânia contava em seu elenco com Carlos Alberto, Gesmar, Alexandre, Paulo, Carlão,
Jota Alves, Silvinho, Chico, Carlinhos, Franklin, Geraldino, Alírio e Carlos Ramos. O torneio
contou com a participação das equipes do Vila Nova, Grêmio, Goiás e Atlético. Os resultados
dos jogos que deram o título do torneio ao Goiânia foram: Goiânia 3x1 Vila Nova; Goiânia
3x0 Vila Nova; Goiânia 0x0 Grêmio188; Goiânia 2x0 Goiás; Goiânia 0x1 Goiás; Goiânia 0x1
Atlético; Goiânia 3x0 Atlético.
Goiás e Goiânia ficaram empatados ao fim do torneio, desse modo, houve a
necessidade de serem feitos dois jogos, nos quais o primeiro ficou registrado um empate de
zero a zero, enquanto que no segundo, o GEC venceu o Goiás pelo placar de 2x1, dessa
forma, sagrou-se campeão do torneio com gols de Alexandre (pênalti) e Alírio.
O Goiânia ainda disputou o torneio Joviro Rocha em que o Galo, com uma derrota e
duas vitórias, ficou na terceira colocação. Amistosamente o Goiânia jogou em três
oportunidades, perdeu para o Vila Nova pelo placar de 1x0; perdeu para o Coenge, de
Brasília, pelo placar de 3x1 e, finalmente, perdeu para o Atlético pelo placar de 1x0.

QUADRO 30-CAMPEONATO GOIANO DE 1970
Primeiro Turno

Segundo Turno

Goiânia 0x0 Grêmio Anapolino

Goiânia 1x1 Grêmio Anapolino

Goiânia 0x0 Inhumas

Goiânia 2x0 Inhumas

Goiânia 3x2 Ceres

Goiânia 0x0 Ceres189

Goiânia 7x0 América

Goiânia 6x2 América

Goiânia 0x0 Goiás

Goiânia 3x0 Goiás

Goiânia 0x0 Atlético

Goiânia 0x0 Atlético

Goiânia 1x0 Jataiense

Goiânia 4x1 Jataiense

Goiânia 2x1 São Luís

Goiânia 2x2 São Luís

Goiânia 0x0 Santa Helena

Goiânia 4x0 Santa Helena

Goiânia 1x1 Vila Nova

Goiânia 4x1 Vila Nova

188
189

Dois jogos, entre as duas equipes, que acabaram com o mesmo placar.
Jogo vencido pelo Goiânia por WO.
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Goiânia 0x0 Itumbiara

Goiânia 1x1 Itumbiara

Fonte: Site.futeboldegoyaz.com.br/ revista Goiânia 70. n.1,2 e 3/ livro “30 anos de futebol em Goiânia” Lisita
Júnior/ A saga do Atlético clube Goianiense. Horieste Gomes/ Goiás: Sob o manto verde do cerrado. Francisco
Leal. Arquivos do futebol goiano. João Batista Alves Filho.

Os campeonatos Goianos que se sucederam ao de 1970 (1971/72/73) não
representaram toda força que o Goiânia sempre demonstrou durante a sua participação nos
certames. Com campanhas regulares o time do GEC disputou 21 competições de 1970 a 1978,
não levamos em consideração Campeonato Goiano, e foi campeão em apenas três
oportunidades. Dessa forma, a agremiação Goiânia Esporte Clube fora de campo já
demonstrava não ser mais o clube capaz mostrar seu poderio político190.
Segundo o entrevistado, e torcedor do Galo desde 1960, Gilberto Franco Teixeira, em
entrevista concedida no dia 13 de dezembro de 2018, “O Goiás (clube) na década de 1970 era
o time da Segurança Pública, vários funcionários do time conseguiam emprego lá”. Dessa
forma, e sem um bom time dentro de campo, o GEC viu, por três temporadas, o Goiás e Vila
Nova se revezarem no pódio mais alto do regional goiano. (1971: Goiás, campeão e Vila
Nova, vice-campeão; 1972: Goiás, campeão e Atlético, vice-campeão; 1973:Vila Nova,
campeão e Goiás, vice-campeão. Confirmando a ascendência de outros clubes no estado o
Goiás, por exemplo, ao disputar a Copa Leonino Caiado, de 1972 ao ano de 1975, conquistou
o tetracampeonato da competição. Outro time que começava a despontar foi o Vila Nova, que
conquistou o tetracampeonato goiano no período 1977 a 1980.
Fizemos um quadro no qual contemplamos as competições disputadas (com exceção
do campeonato estadual) pelos clubes Goianienses, no período 1970/1980191, com o intuito de
demonstrar os parcos resultados do GEC.

190

Levando em consideração que as pessoas faziam especulações da possível aliança entre o clube e o governo
estadual e municipal.
191
Houve outros torneios, porém, por opção nossa, só destacamos as disputas em que havia mais de dois times.
Esse quadro foi baseado pelas informações contidas no site; http://futeboldegoyaz.com.br/ Acesso em dias
diversos no ano de 2018. As informações desse site segundo seus criadores, os jornalistas Geliezer de Paula e
Rafael Bessa, foram obtidos nos jornais O Popular e Folha de Goiaz. (CEDOC e IHGG, Respectivamente)
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QUADRO 31: TORNEIOS GOIANOS DISPUTADOS NA DÉCADA DE 1970
Competição e ano

Campeã

Galo

o

participou

Torneio Joaquim Guedes de Amorim Coelho Vila
1

/1970

Nova

Copa Goiás /1971

Vila

Não

Sim

Nova

2
Torneio Leonino Caiado / 1971

Goiânia

Sim

Torneio Manoel dos Reis e Silva /1971

Goiás

Não

5

Troféu Tobias Ribeiro /1971

Goiânia

Sim

6

Torneio Deputado Siqueira Campos/1972

Vila

Sim

3

4

Nova
7

Torneio Goiás – Maranhão/1972

Atlético

Sim

8

Torneio Pará – Goiás. Atlético e Goiás/ 1973

Atlético/

Não

Goiás
9

Torneio Goiás rural /1973

Atlético

Sim

10

Torneio Leonino Caiado /1973

Vila

Sim

Nova
Torneio Rubens Vieira Guerra /1973

Vila

Sim

Nova

11
Torneio Imprensa /1974

Vila

Sim

Nova

12
Troféu Dráulas Vaz /1974

Umuarama

Sim

13
Torneio Lamartine Reginaldo da Silva Júnior Goiânia
14

/1974

Torneio Rogério Gouthier Fiúza /1975
15

Sim

Vila
Nova

Sim
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Torneio Incentivo /1977 e 75.

Atlético

Não

16
Copa Leonino Caiado 1972/ 1973/ 1974/ 1975/ Goiás
17

Sim

1977
Troféu Leonino Caiado /1975

Goiás

Sim

Torneio Gilberto Alves /1976

Vila

Sim

18

Nova

19

Torneio Ibsen Henrique de Castro, Goiânia Goiânia
20

Sim

campeão.
Torneio Otávio Lage Siqueira/1978

Goiás

Sim

21
Fonte: site futeboldegoyaz.com.br/ Revista Goiânia 70. n.1,2 e 3/ Jornal O Popular/ Jornal Folha de Goiaz.

Após análise textual, documental e oral, observamos que há caminhos possíveis de
explicação dessa parcial decadência do clube em cinco principais vertentes. 1) Falta de
prestígio do time diante dos governos municipal e estadual. 2) Falta de profissionalismo dos
dirigentes do clube. 3) Com a profissionalização do futebol goiano (1962), perdeu-se toda
magia e inocência do futebol. 4) Muita corrupção após a venda do imóvel do Setor
Universitário. 5) Alguns dirigentes acreditam serem os verdadeiros donos do clube e, de
forma alguma, aceitam novas ideias e a inclusão de pessoas que poderiam ajudar ao time.
Dentre esses principais caminhos elencados, em que procuramos verificar quais as
hipóteses possíveis de explicação dessa falta de títulos do clube, enviesamos nossa análise em
duas possibilidades. A primeira seria pelo lado político, em que verificamos que, após a
entrada dos militares no poder em 1964, Pedro Ludovico, eleito Senador em 1962 pelo PSD,
teve seu mandato cassado em 1969 (FERNANDES, 2003). Dessa forma, acreditamos que o
“ex-político” já não conseguia exercer tanta influência política nos rumos do estado e o
futebol/esporte, que outrora foi um aliado em suas estratégias de permanência e afirmação de
poder, ficava agora em segundo plano. Marilena Julimar Fernandes, em sua dissertação de
mestrado em História pela Universidade Federal de Uberlândia, ao falar de Pedro Ludovico
pós-cassação, o descreve da seguinte forma:

Através da leitura e análise das fontes, percebemos que, após a cassação, Ludovico
retornou à sua casa, juntamente com a família, em Goiânia-Goiás. Levava uma vida
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rotineira e simples. Às vezes, frequentava a antiga fazenda no município de Rio
Verde para fazer caçada juntamente com alguns amigos. Em Goiânia, recebiam
alguns poucos amigos. Mesmo afastado da vida política, Ludovico continuava a
receber em sua residência, para uma visita social, políticos influentes do Estado de
Goiás e até mesmo do país. No entanto, os jornais não mencionam os nomes desses
políticos.(FERNANDES, 2003, p.28)

Os governadores e prefeitos, que comandaram o Estado e a capital de Goiás pósditadura, listado a seguir, substanciam nossa hipótese de que Pedro Ludovico poderia estar
afastado das decisões políticas do Estado.

QUADRO 32: GOVERNADORES DE GOIÁS DE 1965 AO ANO DE 1982
Governante

Partido

Período

Emílio Ribas

Interventor Federal

1965/1966

Otavio Lage

UDN-PSP-PTB

1966/1970

Leonino Caiado

ARENA

1971/1974

Irapuan Costa Júnior

ARENA

1975/1978

Ary Valadão

ARENA

1979/1982

FONTE: Quadro produzido pelo autor baseado nas seguintes fontes: Os inquilinos da casa verde: Governos de
Pedro Ludovico à volta de Marconi Perillo. Hélio Rocha. Pronto Editora Gráfica. (2012) e site http://
www.imb.go.gov.br/ index.php?option=com_ content&view= article&id=87&catid=27&Itemid=213
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QUADRO 33: PREFEITOS DE GOIÂNIA DE 1961 AO PERÍODO DE 1982
Prefeitos de Goiânia Período
Hélio Seixo de Brito Janeiro de 1961 até janeiro de 1966. Eleito pela UDN.

Leonino Di Ramos Outubro de 1969 até junho de 1970. Foi nomeado pelo
Caiado

Governador Otávio Lage de Siqueira

Manuel dos Reis e Julho de 1970 até abril de 1974. Nomeado pelo
Silva

Governador Otávio Lage de Siqueira.

Rubens

Vieira Maio de 1974 até março de 1975. Nomeado pelo

Guerra

Governador Leonino Di Ramos Caiado

Francisco de Freitas Março de 1975 até maio de 1978. Nomeado pelo
Castro

Governador Irapuan Costa Júnior

Hélio

Mauro Maio de 1978 até abril de 1979. Nomeado pelo

Umbelino

Lôbo Governador Irapuan Costa Júnior.

Índio

Brasil Junho de 1979 até maio de 1982. Nomeado pelo

do

Artiaga Lima

Governador Ary Valadão

FONTE:www4.goiania.go.gov.br

Contudo, nos faz supor que definitivamente o ex- governador e interventor não fazia
mais frente aos interesses do clube192. A segunda análise se baseia na hipótese na qual a falta
de títulos do GEC possa estar ligada à falta de organização nos quadros profissionais193 do
clube.
No momento em que não tinha mais apoio oficial, dirigentes e responsáveis pela
instituição não fizeram projeto que viabilizasse independência financeira ao clube. Não
descartamos que a construção da Vila Olímpica, como projeto de estabilidade material
192

Levando em consideração que de fato havia a ajuda do executivo ao clube.
Em alguns momentos de sua história, o GEC (principalmente antes do período 1970) tinha a cultura de
privilegiar seus jogadores que iniciaram suas carreiras pelo clube.
193
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(Campos e locais de treinamento próprio), foi muito importante ao clube, mas que, em nossa
analise, não garantia à agremiação uma sustentação capaz de englobar todas as demandas de
uma equipe futebolística.
Quando citamos a questão profissionalismo no GEC como segunda opção por parte
dos dirigentes do clube, reforçamos nossa opinião baseados, não só pela profissionalização
dos outros clubes da capital, mas, também, pela forma com que esses representantes
conduziam suas agremiações. Citamos dois exemplos: O time do Vila Nova, por ser campeão
goiano em 1962 e 63, garantiu sua participação na Taça Brasil (campeonato Brasileiro à
época) de 1963 e 64. O Goiás, campeão goiano pela primeira vez somente em 1966, não só
garantiu sua participação na Taça Brasil de 1967, como também garantiu a sua participação
no Campeonato Brasileiro de 1973, após vencer o Estadual do ano anterior. Assim, o Goiás
sendo campeão ou não do campeonato regional, garantiu sua participação no brasileiro de
1971 a 1980 em sete oportunidades, mesmo fazendo-se campeão em apenas quatro
campeonatos regionais.
Segundo Eliézer Cardoso de Oliveira, “O Goiás sempre teve estreitas ligações com o
governo do estado, principalmente após o ano de 1973” (1999, p. 98). Acreditamos ainda que,
além desse prestígio do time da Serrinha, conquistado a partir das décadas de 1960, existe
também a visão profissional de seus dirigentes que, ao se aproximarem dos dirigentes maiores
do futebol brasileiro (CBD), perceberam que havia outras vias de conduzirem o futebol sem
ficaram dependentes de subvenções oficiais. A fotografia abaixo, a qual mostra, no primeiro
plano, o dirigente maior do futebol brasileiro, João Havelange, (à esquerda) ao lado do exgovernador, Irapuan Costa Júnior (de óculos), reforça nossa tese de que poderia haver a
preocupação de alguns dirigentes goianos pela continuidade do projeto de profissionalização
do futebol em Goiás e, os que não estivessem alinhados a essa perspectiva certamente
perderia terreno. É salutar lembrar que os membros envolvidos na federação, outrora sempre
estiveram ligados ao Galo, mas que, à época, isso já não era mais corriqueiro. Na
oportunidade, Havelange (imagem 25) estava em visita ao Estado de Goiás (1973) para posse
de Gilberto Alves no comando da Federação Goiana de Desportos.
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IMAGEM 27: Fotografia reproduzida a partir da fonte, Revista Bolão da sorte milionária n.4, p.6

Ao relatarmos a história do GEC nesse capítulo, percebemos, através da leitura de
revistas194 que divulgavam a história do time, haver por parte do clube o incentivo à prática e
a valorização de suas categorias de base, ou seja, formação de novos atletas. Modalidade
importante a um clube, levando em consideração as ações sociais195 e os valores elevados em
que são feitas as transações de um atleta. Considerando que o Galo formou alguns jogadores e
os tenha vendido, acreditamos que possa haver, no mínimo, uma má gestão desses recursos.
Mas, investigar o destino e como era feita a preparação das categorias de base do clube, não
faz parte desse trabalho e fazer suposições sem provas, somente por opção especulativa, não
seria de bom alvitre.
Voltando aos resultados. Dentro de campo, o GEC, apesar de montar equipes
competitivas, não emplacou bons resultados nos anos de 1971/72/73, ao ponto de garantir o
título estadual. Pois, enquanto as máquinas e homens construíam o que seria a sede do
clube196 na cidade vizinha, Aparecida de Goiânia, o time, em campo, não dava aos torcedores
a possibilidade de reviver as mesmas alegrias que outrora havia proporcionado. Joaquim da

194

Goiânia 70. Número 1, 2 e 3. Bolão da sorte premiada do número 1 ao 12. (não temos os números 7,8 e 10)
Até a década de 1990 os times da capital faziam testes semanalmente com meninos (sem intermédio de
escolinhas) em busca de bons jogadores. Essa prática era um incentivo para ajudar tirar as crianças das ruas e
praticar o esporte.
196
No terreno onde se localiza a Vila Olímpica atualmente (2019), já havia um clube onde, em suas
dependências, existiam piscinas, campos, área de camping etc. Após a compra pelo Goiânia havia o projeto de
aumentar o número de campos e espaço para concentração e alojamento.
195
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Veiga Jardim no ano de 1971, após uma derrota do Goiânia Esporte Clube contra o time do
Goiatuba, pelo placar de 3x0, escreveu o seguinte no seu diário197:
Dia 4/6/71. É necessário com maior brevidade possível, um trabalho objetivo e
efetivo mais organizado e estruturado por parte da diretoria no sentido de exigir dos
atletas maior responsabilidade para com suas obrigações. Necessário que se faça
(sic) de um departamento de futebol profissional, mais enérgico e duro. (Livro Ata
n.2, p. 48 a)

Essa angústia, relatada pelo antigo dirigente e fundador, talvez possa refletir o que
muitos torcedores passavam naquele momento em que o time não se apresentava com bons
jogos, muitos gols e vitórias convincentes. Em outra parte do diário, “A Velha Raposa”, como
era chamado por Lisita Júnior (30 anos de futebol em Goiânia; 1975; p.12), acrescenta:

1/8/71. Demos combate ao agora “chapa branca” do futebol goiano, o Goiás e fomos
derrotados por 2x1. Jogamos essa partida contra o próprio Goiás, contra a federação
goiana, contra o departamento de arbitragem etc. o Goiás é o candidato mais sério ao
título. Com seu homem forte que é o senhor Joviro Rocha e atualmente vicepresidente da Federação Goiana de Desportos (FGD), dificilmente o Goiás perderá o
campeonato. (Livro Ata n.2. p. 49 a)

Dessa forma, o Goiânia Esporte Clube não conseguiu bons resultados nos
campeonatos regionais nos anos de 1971, 1972 e 1973. O grande vencedor do campeonato
Goiano de 1971, que ainda teve como artilheiros do certame os jogadores Lindemberg
(Campinas) e Carlos Ramos (Goiânia) com nove gols cada um, foi o Goiás Esporte Clube. Na
temporada, o Goiânia Esporte Clube disputou o Torneio Oswaldo Teixeira Duarte (mês de
Janeiro) com a presença do time paulista, Portuguesa de Desportos (SP), que foi a equipe
campeã. Entre os meses de fevereiro e março, o GEC disputou a Copa Goiás, na qual o
campeão foi a equipe do Vila Nova. Em um quadrangular disputado nos dias 18 e 20 de maio,
o GEC venceu a equipe do Vasco (RJ), nos pênaltis, e foi considerado campeão do Torneio
Leonino Caiado. Com uma temporada bastante movimentada, o alvinegro ainda disputou o
Torneio da Integração Nacional, no qual o campeão foi o Atlético.
Disputando a Taça Cidade de Goiânia, o GEC fez oito jogos e viu mais uma vez o
Atlético Clube Goianiense levantar a taça de campeão. Em disputa ao troféu Tobias Ribeiro
(mês de Dezembro), o Galo venceu o Umuarama, pelo placar de 2x0, dessa feita foi
197

Tivemos acesso a dois livros ata, no qual havia anotações de Joaquim da Veiga Jardim. Por opção nossa
nomeamos os livros da seguinte forma: livro ata n1 (década de 1940 até 1960) e livro ata n2 (década de 1960
até 1970)
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considerado o campeão. Ainda em 1971, o Goiânia fez seis jogos amistosos nos quais venceu
apenas um jogo contra o Botafogo de São Paulo pelo placar de 2x1. Totalizando 46 jogos na
temporada, com cinquenta gols marcados, na qual o time teve um aproveitamento na
temporada de 50%. Percebemos, através dos números e datas dos jogos, que o GEC teve um
aproveitamento positivamente mais expressivo no primeiro semestre do ano. Reforçando
dessa forma, o desabafo do ex-dirigente, Joaquim da Veiga Jardim, em dizer que faltava mais
seriedade em relação aos treinamentos físicos dos jogadores.
Os principais jogadores que fizeram parte do Goiânia na temporada 1971, comandados
pelo técnico Paulo Dantas, foram: Sorriso, Nenzinho, Carlos Alberto, Gesmar, Jair, Paulo,
Carlão, J. Alves, Franklin, Chico, Sapucaia, Carlos Ramos, Alírio, Lucinho, Silvinho,
Geraldino e Alexandre.

QUADRO 34- CAMPEONATO ESTADUAL 1971
Primeiro turno

Segundo turno

Goiânia 4x2 Grêmio anapolino

Goiânia 2x2 Grêmio anapolino

Goiânia 5x0 Jataiense

Goiânia 1x2 Jataiense

Goiânia 1x0 Atlético

Goiânia 0x2 Atlético

Goiânia 0x2 Goiás

Goiânia 1x2 Goiás

Goiânia 2x1 Goiatuba

Goiânia 0x3 Goiatuba

Goiânia 1x2 Campinas

Goiânia 1x0 Campinas

Goiânia 0x1 Vila Nova

Goiânia 2x0 Vila Nova

Goiânia 3x0 Goianésia

Goiânia 2x1 Goianésia

Fonte: Site.futeboldegoyaz.com.br/ revista Goiânia 70. n.1,2 e 3/ livro “30 anos de futebol em Goiânia” Lisita
Júnior/ A saga do Atlético clube Goianiense. Horieste Gomes/ Goiás: Sob o manto verde do cerrado. Francisco
Leal. Arquivos do futebol goiano. João Batista Alves Filho.

A temporada de 1972 foi de altos e baixos, na qual o Galo disputou a Copa Leonino
Caiado, que se iniciou no mês de fevereiro e finalizou no mês de maio e que teve como
campeão, o Goiás. Disputou o torneio Goiás-Maranhão, mês de maio, no qual o campeão foi o
Atlético. Nos meses de julho e agosto, o GEC disputou o Torneio Deputado Siqueira Campos,
que teve como campeão o time do Vila Nova.
Finalizando a temporada, o Goiânia Esporte Clube jogou contra as equipes do
Atlético, Goiás, Campinas e Vila Nova, a Taça Cidade de Goiânia, nos meses de novembro a
dezembro, que teve como campeão o Vila Nova.
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O Campeonato Goiano de 1972 teve como campeão a equipe do Goiás e o vicecampeão foi Atlético Clube Goianiense. O artilheiro da temporada foi o jogador Dadi
(Atlético), com 12 gols. Com uma campanha regular, o Goiânia disputou 49 jogos, marcou 79
gols, com um aproveitamento de quase 60% em seus jogos. Em nossa análise, o time não
padeceu sem títulos na temporada por conta somente do desgaste físico, pois, ao contrário do
ano anterior, fez uma temporada mais vitoriosa no segundo semestre. Acreditamos que a
explicação para o que aconteceu nesse caso específico possa estar relacionada ao alto nível
das equipes que participaram das competições. Haja vista que foram marcados 287 gols 198 na
temporada, com poucas goleadas199 e vários empates sem gols 200.

QUADRO 35-CAMPEONATO ESTADUAL 1972
Primeiro turno

Segundo turno

Goiânia 2x0 Campinas

Goiânia 0x1 Campinas

Goiânia 4x0 Santa Helena

Goiânia 3x0 Santa Helena

Goiânia 0x1 Atlético

Goiânia 1x3 Atlético

Goiânia 2x4 Goiás

Goiânia 1x2 Goiás

Goiânia 2x1 Goiatuba

Goiânia 1x0 Goiatuba

Goiânia 2x1 Itumbiara

Goiânia 1x0 Itumbiara

Goiânia 1x0 Vila Nova

Goiânia 2x2 Vila Nova

Goiânia 0x0 Ipiranga

Goiânia 1x1 Ipiranga

Goiânia 2x0 Inhumas

Goiânia 7x2 Inhumas

Goiânia 3x1 Anápolis

Goiânia 3x1 Anápolis

Goiânia 1x1 América

Goiânia 2x0 América

Fonte: Site.futeboldegoyaz.com.br/ revista Goiânia 70. n.1,2 e 3/ livro “30 anos de futebol em Goiânia” Lisita
Júnior/ A saga do Atlético clube Goianiense. Horieste Gomes/ Goiás: Sob o manto verde do cerrado. Francisco
Leal. Arquivos do futebol goiano. João Batista Alves Filho.

O ano que antecedeu o título estadual de 1974 ao GEC não foi muito produtivo. Pois,
ao final de 45 jogos oficiais e amistosos, o Galo terminou com saldo negativo de 17 gols.
Com muita dificuldade dentro de campo, o alvinegro novamente ficou como coadjuvante em
um campeonato em que as equipes do Vila Nova (campeão) e Goiás (vice-campeão)
brilharam mais uma vez.
198

Fonte: http://futeboldegoyaz.com.br/campeonatos/campeonato-goiano. Acesso dia 02/01/19.
Consideramos (opção nossa) goleadas, placares com quatro ou mais gols por partida, marcadas por uma
equipe. No caso de 1972, houve cinco resultados com esse critério.
200
Em vinte rodadas, quinze jogos ficaram no 0x0.
199
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Durante o ano, além de disputar o campeonato regional, o alvinegro goiano jogou
partidas amistosas, com destaque negativo à derrota, no pelo placar de 4x1, para o América do
Rio de Janeiro, partida que visava a comemoração do trigésimo quinto aniversário do clube
(04/07/1973). Disputou a Copa Leonino Caiado, janeiro a julho, na qual o campeão foi o Vila
Nova, nos meses de março e abril disputou o Torneio Rubens Vieira Guerra, no qual o
campeão foi o Vila Nova novamente e, nos meses de agosto a dezembro, disputou,
paralelamente ao Campeonato Goiano, o Torneio Goiás Rural, que teve como grande
campeão o Atlético Clube Goianiense. O artilheiro do certame foi o jogador Lincoln (Goiás),
com 18 gols.

QUADRO 36-CAMPEONATO GOIANO DE 1973
Primeiro turno

Segundo turno

Goiânia 1x3 Goiatuba

Goiânia 2x4 Goiatuba

Goiânia 2x0 Santa Helena

Goiânia 0x3 Santa Helena

Goiânia 2x2 Anápolis

Goiânia 3x2 Anápolis

Goiânia 2x2 Itumbiara

Goiânia 2x2 Itumbiara

Goiânia 1x1 Vila Nova

Goiânia 1x0 Vila Nova

Goiânia 1x3 Atlético

Goiânia 0x2 Atlético

Goiânia 1x0 Novo Horizonte

Goiânia 2x0 Novo Horizonte

Goiânia 1x0 Goiás

Goiânia 0x4 Goiás

Fonte: Site.futeboldegoyaz.com.br/ revista Goiânia 70. n.1,2 e 3/ livro “30 anos de futebol em Goiânia” Lisita
Júnior/ A saga do Atlético clube Goianiense. Horieste Gomes/ Goiás: Sob o manto verde do cerrado. Francisco
Leal. Arquivos do futebol goiano. João Batista Alves Filho.

A narração correspondente ao título de 1974, juntamente com outros episódios, serão
relatados no capítulo três. O motivo dessa escolha corresponde à forma como o capítulo foi
escrito, no qual demos uma maior visibilidade às narrações descritas pelos entrevistados, ou
seja, uma captação metodológica que terá como fio condutor a ligação entre o caráter técnico
e científico que rege um trabalho acadêmico e o caráter emocional que permeia o uso das
entrevistas com suas memórias.
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3. MEMÓRIAS

A discussão acerca do uso de entrevistas orais como fontes documentais no trabalho
do historiador vem gerando, ao longo dos tempos, um intenso debate quanto a sua
autenticidade científica e como algo que possa caracterizar o fazer História. Desqualificado
como método no final do século XIX, no século XX, as entrevistas orais foram reintegradas
ao conjunto de práticas científicas pela historiografia, que acreditava na validade do estudo
das histórias do tempo presente (FERREIRA, 2002). Entre os historiadores do século XIX, o
não reconhecimento da possibilidade de fazer uso da história oral como fonte documental
parte da idéia de que, para fazer História, os postulantes deveriam ser profissionais da área e o
trabalho de pesquisa do historiador deveria partir do âmbito da Academia. Assim, descartavase a história oral por conta da crença de que, com a adoção desse procedimento, quem estaria
fazendo História não seria um historiador, ou seja, não seria a pessoa cientificamente
habilitada e com métodos acadêmicos específicos para proceder a interpretação do passado.
Esse era, por exemplo, o posicionamento de Charles Seignobos, um dos historiadores que
exercia grande influência naquele século, conforme demonstra Marieta de Moraes Ferreira
(op. cit.) em História, tempo presente e história oral:

Charles Seignobos, co-autor, junto com Charles Langlois, de Introduction aux
études historiques, manual publicado em 1898 que definia as regras de escrita da
história, pretendia divulgar os procedimentos e princípios da prática da história
científica entre os jovens estudantes e historiadores. Na sua definição, a história
tinha como objetivo descrever “por meio de documentos” as sociedades passadas e
suas metamorfoses. O documento e sua crítica eram assim essenciais para distinguir
a história científica da história literária (praticada pela geração precedente), ou seja,
os profissionais dos ensaístas. (FERREIRA, 2002, p.3)

Na concepção de Seignobos, a história como disciplina científica ficaria a cargo dos
acadêmicos, restrita a fatos do passado. Somente a partir do século XX, quando a Escola
Francesa começa a se interessar pela cultura popular, é que ocorre alteração na percepção da
Academia, de maneira que o uso da memória popular, os fatos presentes na oralidade, passam
a ser também relevantes nos trabalhos científicos.
Segundo José Carlos Sebe Bom Meihy, embora a “história oral não seja solução para
tudo – sabe-se que ela é, pelo menos, uma janela que deixa ventilar o ar puro do ‘tempo
presente’ e que sem ele não se pode pensar a sociedade e os projetos de melhoria da vida
coletiva.” (2006, p.4), A partir dessa possibilidade de visualização das histórias coadjuvantes,
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histórias colhidas na oralidade, aliadas a um contexto, a memória coletiva ganha corpo e
caráter transformador. O uso da história oral faz com que “as histórias que relembramos não
[sejam] representações exatas de nosso passado, mas trazem aspectos desse passado e os
moldam para que se ajustem às nossas identidades e aspirações atuais.” (THOMPSON, 2012,
p.7)
Destarte, por meio da perspectiva de transformar (CALDAS, 1986), de dar voz aos
excluídos (FERREIRA, 2003), de desmontagem do documento (LE GOFF, 1984), o uso da
história oral em nosso trabalho substancia em nossa emergência por caminhos que podemos
percorrer em busca de histórias que nas suas reminiscências outrora ficaram esquecidas.
A motivação da escolha dos temas específicos para esta parte da dissertação foi
ancorada principalmente na peculiaridade e unicidade de cada acontecimento. Por meio do
uso de imagens, documentos escritos e entrevistas destacar-se-ão os seguintes fatos
envolvendo acontecimentos e personalidades: o título do GEC em 1974; os jogos em que
Garrincha e Pelé vieram a Goiânia enfrentar o Galo; a história que envolve os símbolos do
GEC; a venda de um imóvel no Setor Universitário e compra da Vila Olímpica; e, ainda, parte
da trajetória desportista201, dentro do clube, dos primos Joaquim e Zezé da Veiga Jardim, além
de também fazer referência a um dos ídolos, personalidade que se destacou do lado de fora do
campo do GEC, que se popularizou entre os torcedores que o conheciam como Dezoito202, o
roupeiro.

3.1. TÍTULO DE 1974

O ano é 1974. Tempos difíceis para a nação, diante de uma ditadura que não sustentou
o crescimento econômico brasileiro, iniciado a partir de 1968, o que faz o país entrar em
recessão em face de uma crise mundial (CAMPOS, 2015). A Seleção Brasileira, que em 1970
havia conquistado tricampeonato no México, foi eliminada pela Seleção Holandesa e teve de
se contentar com um quarto lugar, após perder para a Polônia por um placar de 1x0. Na final,
a Alemanha Ocidental203, de Franz Beckenbauer e Gerd Müller, que disputava a Copa do

201

Zezé da Veiga não foi um desportista.
Domingos Prudêncio, cujo apelido era Dezoito. Trabalhou no Goiânia Esporte Clube nas décadas de 1950 e
1960.
203
“O mundo dividido em leste e oeste. A Alemanha foi dividida, oficialmente, em quatro partes: zonas de
ocupação soviética, americana, francesa e inglesa. Mas, praticamente, todos sabem no que resultou aquela
divisão: duas partes, dois estados. Por um lado, a zona de ocupação soviética (Alemanha Oriental); por outro, as

202
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Mundo em seu próprio país, enfrentaria a poderosa Seleção da Holanda, na qual se destacava
Johan Cruyff, saindo da disputa vitoriosa pelo placar de 2x1.
Em Goiânia, Capital, sob a supervisão e direção do engenheiro coordenador Lamartine
Reginaldo da Silva Júnior, iniciava-se a construção do estádio Serra Dourada. Lamartine, que
é figura importante não só na história do GEC, mas também na história do esporte goiano, nos
concedeu uma entrevista que nos permitiu fazer alguns questionamentos sobre a construção
do estádio Serra Dourada:

Djalma Oliveira: Eu tive contato com o nome do senhor através de um livro em
que conta a história do estádio Serra Dourada. Como foi essa história?
Lamartine Rodrigues: É. Eu fui convidado para ser coordenador da obra porque,
na época, eu era presidente da Fundação Estadual de Esportes do governo de
Leonino Caiado, e ele tinha a promessa de construir o estádio e o autódromo.(muda
de assunto) Nós tocamos as duas obras paralelas.Foi barra.Não foi fácil, mas a gente
conseguiu formar uma equipe muito boa, não só pela equipe goiana, que era a nossa
turminha, como também tivemos muita sorte nas licitações.
Djalma Oliveira: O senhor já havia feito algo assim? Estádio?
Lamartine: Nada (risos). O único estádio meu era o Olímpico204. O Serra Dourada,
a gente fez aquilo ali com muito carinho e muito amor.

Sobre o GEC Lamartine acentuou a seguinte proposição:

Djalma Oliveira: Como podemos descrever a história do senhor no Goiânia?
Lamartine Reginaldo: A minha história com o Goiânia é muito bonita. Eu tinha 11
anos de idade. Eu mudei pra Goiânia em 1950 e não precisa dizer (pausa), naquela
época o Goiânia tinha um timão. O Goiás era um time mediano, ainda tava
começando, não tinha nenhuma projeção maior, nenhum título. E tinha o Atlético que
trazia Campinas, que era o bairro que batia de frente com o Galo. E era chamado o
choque rei, que era [a disputa entre] o Goiânia e o Atlético. O Goiânia, na era do
Olímpico, dominou. (muda de assunto) E eu acho que o Goiânia começou a entrar em
decadência depois do período em que profissionalizou o futebol em Goiás.
Djalma Oliveira: por quê?
Lamartine Reginaldo: Naquela época, todos eram amadores e o Goiânia tinha muito
isso de jogar mais pelo coração. Arrumava um empreguinho aqui [para os atletas] e tal
e jogava bola. Não era uma coisa como hoje, em que os jogadores profissionais vivem
daquilo. Eu vivi essa era romântica. O Vila Nova não existia. Ele veio depois e a gente
ficava restrito (sic) ao Goiás, ao Atlético e ao Goiânia.

outras três, compondo a Alemanha Ocidental.” (GALVAN, ...E a Guerra fez a Geografia. Aula inaugural do
Curso de Mestrado em Geografia da Universidade Federal de Santa Catarina. p. 4,1990)
204

Lamartine fez essa afirmação em tom de brincadeira, ele não foi construtor do estádio Olímpico.
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IMAGEM 28: Reprodução fotográfica de Djalma Oliveira de Souza, Foto P/B. 15X21. Arquivo pessoal,
Lamartine Reginaldo. Foto 15x21. P/B. (1974), autor desconhecido.

Enquanto o Estádio Serra Dourada começava a ser erguido, saindo do papel a caminho
de uma estrutura de cimento e aço, com capacidade para receber até 75 mil torcedores, o time
do Goiânia Esporte Clube fazia suas preparações para disputar o 13º Campeonato Estadual na
era profissional205. O campeonato de 1974, iniciado no segundo semestre, precisamente no
mês de agosto, contava com as seguintes equipes para a disputa que se estendeu até o mês de
novembro: Santa Helena, Goiânia, Independente206, Anápolis, Atlético, Vila Nova, Goiatuba,
Goiás e Itumbiara. O modo de disputa do campeonato dera-se da seguinte maneira: jogos de
ida e volta (todos contra todos) em dois turnos, conhecido também como jogo “em casa” e
jogo “fora de casa207”. Os times campeões de cada turno seguiriam para a disputa final em
dois jogos, seguindo o critério de dois mandos de campo, salvo nos casos em que o mesmo
time sagrasse vitorioso nos dois turnos da campanha, o que o faria campeão direto do
campeonato.
O GEC foi o campeão invicto do primeiro turno, ao passo que o Goiás, do segundo, de
forma que a Final dera-se entre o Galo e o Periquito. A campanha do GEC foi de 17 jogos,
com oito vitórias, sete empates e duas derrotas. Com 21 gols, saiu do campeonato com saldo
positivo de sete. O time base do GEC contava em seu elenco com Nilson, Eulálio, Dema,
Lula, Tasso, Benê, Mauricio, Marco Antônio, Rogério, Marcelo, Sinomar e Curió. O técnico

205

O primeiro campeonato Goiano na era profissional foi realizado em 1962.
Time da Cidade de Goiás, antiga capital goiana.
207
Essas expressões, “dentro de casa” e “fora de casa” tem o significado de quando um time joga na sua cidade
natal e o seu inverso respectivamente.
206
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era o professor de Educação Física Tomaz de Aquino, vulgo Tomazinho, irmão do treinador
Paulo Gonçalves, que havia treinado o GEC ao iniciar a década de 1970.
A primeira partida entre o Goiás e o Galo Carijó pelas finais de 1974 aconteceu no dia
20 de novembro, em um jogo onde prevaleceu à tática e a estratégia de seus treinadores. O
GEC ganhou o jogo pelo placar de 1x0 com gol de Marcelo. O Árbitro daquele jogo foi o
reconhecido juiz de futebol, Arnaldo Cesar Coelho.
O GEC, depois de fazer o primeiro e único gol no segundo tempo, adotou, por ordem
do seu técnico, a estratégia de dar uma “segurada na bola” para evitar um possível empate, ou
até mesmo uma reviravolta do oponente, e pediu que os seus jogadores guardassem forças
para o segundo jogo que estava marcado para o dia 24 de novembro.
24 de novembro de 1974 foi um dia de domingo. O relógio marcava 17 horas quando,
sob um sol escaldante,208 o Árbitro Oscar Escolfado apita o início do jogo209. O Galo, que já
tinha saído vitorioso no primeiro jogo, não colocou o regulamento debaixo do braço 210 e, da
mesma forma que demonstrou no decorrer do campeonato, saiu para o jogo.
A este respeito, entrevistamos o ex-jogador e goleiro Nilson que, diante do tema
abordado, descreveu particularidades do embate da seguinte forma:

Djalma Oliveira: Os times respeitavam o Goiânia?
Nilson: Todo mundo tinha medo do Goiânia por conta de sua aplicação tática,que o
time tinha.
Djalma Oliveira: Como foram os dias que antecederam o jogo final?
Nilson: Seu Tomaz (técnico) foi muito inteligente. Ficou todo mundo concentrado.
Ficamos na Estância Real, hoje Real Privê, um lugar fantástico.
Djalma Oliveira: E a população, a imprensa falava muito de futebol na época?
Nilson: Falava muito. O repórter que cobria o Goiânia era o Edson Costa, que
depois virou repórter policial. O jornal O Popular mandava o fotógrafo Jacaré.
Tinha também o Manoel de Oliveira, Ledes Gonçalves, Jurandir Santos e Amir
Sabbag. (muda de assunto) Tínhamos dois bons zagueiros reservas, o Tininho e o
Diogo. Os titulares eram o Dema e o Lula.
Djalma Oliveira: Vocês jogaram bem desde o início do campeonato?
Nilson: Bem, desde o início sempre jogando bem, nós fizemos um mês de prétemporada e quando eu entrei no time, eu e o Tasso, o time já estava praticamente
formado.
208

Afirmação elaborada a partir das informações do site https://pt.weatherspark.com/y/29979/Climacaracter%C3%ADstico-em-Goi%C3%A2nia-Brasil-durante-o-ano. Acrescidas ainda dos depoimentos dos
jogadores Nilson e Dema.
209
O público pagante foi de 15 mil 681 pagantes. Renda de $127 mil. Fonte: jornal O Popular dia 10/07/1988.
210
Termo usado para caracterizar que o time usou o regulamento do campeonato em sua defesa, ou seja, o time
deixa de jogar ou de arriscar por conta de saber que não se lançando à frente o resultado seria eficaz. O time
abdica de jogar.
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Djalma Oliveira: Havia muitas discussões entre os jogadores? Se um falhasse,
como era reação de vocês?
Nilson: Não havia brigas e, caso alguém falhasse, tudo era compreendido. A gente
superava a deficiência técnica com muita vontade, vontade de ganhar.
Djalma Oliveira: O senhor se lembra de detalhes do segundo jogo?
Nilson: Lembro. O estádio estava lotado. A torcida do Goiânia, bem maior que a
torcida de todos os times. Eu me lembro que o nosso time, quando ia jogar contra o
Vila, nós já planejava a feira no outro dia. A gente não perdia para o Vila nunca.
Djalma Oliveira: Vocês chegaram a que horas ao estádio?
Nilson: Era umas 3horas. Fomos para o vestiário. OTomazinho deu a preleção.
Saímos da concentração de ônibus e não tinha nenhuma briga [...] Eu sei que
começou o jogo, daí o Tuíra chutou, aí eu espalmei e a bola sobrou para o Paguete,
que era muito técnico. Ele tirou de lado e gol.
Djalma Oliveira: Como foi a reação de vocês após o gol?
Nilson: Fomos pra cima. Do mesmo jeito que sempre fizemos. (descrição do gol) Eu
me lembro que eu fiz uma defesa. Peguei a bola e fiz uma ligada. O que na época
(inaudível), isso que os goleiros fazem hoje (dá um tapa na palma da mão),
dobradiça ou quebrada, eu fazia isso há muito tempo. Defendi e liguei a bola na
ponta que alcançou o Sinomar, ou o Mauricio, se não me engano. Não me lembro.
Só sei que a bola foi cruzada e o baixinho Marco Antônio abaixou a cabeça e fez o
gol.
Djalma Oliveira: No gol da Paranaíba?
Nilson: Não, do outro lado.
Djalma Oliveira: Quantos minutos?
Nilson: Trinta, trinta e cinco minutos. Eu me lembro que o Goiás tinha uma jogada
que talvez tenha sido a defesa mais importante do campeonato e a defesa mais
importante que eu já fiz. Eu estudava os adversários. O Goiás tinha uma jogada onde
eles transavam a bola de um lado para o outro. Reinaldo, Ulisses e Raimundinho. A
bola não ia no Lincão. Eles ficavam jogando a bola de um lado para o outro. De
repente um jogador entrava na diagonal. Aí eles lançaram uma bola entre a marca do
penalty e a pequena área. Daí essa bola sobrou para o Rinaldo. Foi quando eu
percebi que eu teria que encurtar a minha distância entre a bola e o jogador. Aprendi
isso com o Andrada. A bola foi cruzada, saí de uma forma que impedisse a
aproximação do atacante. Raimundinho, do jeito que a bola caiu, ele pegou de
primeira. (pausa)
Djalma Oliveira:E aí?
Nilson: Aí, do jeito que ele bateu de primeira, eu peguei e não soltei. Caí com ela
encaixada. Houve até a dúvida de alguns porque realmente a bola sumiu. Eles só
viram a bola quando eu levantei e mostrei a bola. Daí a torcida gritou.

A festa em campo estendeu-se noite afora para os jogadores, dirigentes e familiares. A
comemoração do título, feita no Jóquei clube de Goiás, premiou o time do GEC com muita
comida e bebida.
O simbolismo do título de 1974 caracteriza-se em partes pela sua carga emocional,
devido às dificuldades em que se encontrava o clube naquele momento. O ano anterior ao
título (campeonato de 1973) foi muito difícil para o Goiânia e as perspectivas daquele ano não
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eram as melhores. Prevaleceu naquele momento à união e a técnica dos jogadores, aliadas à
estratégia do técnico Tomazinho.
Existe também a questão política. Naquele momento, sob as armas e olhos da ditadura,
as movimentações dos clubes estavam monitoradas pelos agentes públicos. O Galo, que
sempre foi um aliado do grupo ligado a Pedro Ludovico Teixeira, deposto pelo regime
ditatorial, preferiu não se comprometer com os militares, assim que estes subiram ao poder.
Dessa forma, o time resistiu contra o poder político, passando também a sofrer com a falta de
organização do clube o que, consequentemente, gerava falta de recursos para manter o time,
isso, diante de um cenário de crescimento de outros clubes da Capital, com destaque para o
Goiás Esporte Clube. O clube não tinha um grande craque. Dessa feita, o coletivo superou a
individualidade e ofereceu aos torcedores do GEC a possibilidade de voltar a sonhar como
nos anos em que o clube conquistara seus 14 títulos estaduais.

QUADRO 37- CAMPEONATO GOIANO 1974
Primeiro turno 1974

Segundo turno 1974

Santa Helena 0x2 Goiânia (Marcelo e
Sinomar)
Independente 0x1 Goiânia (Marcelo)

Independente 0x1 Goiânia (Maurício)

Anápolis 0x1 Goiânia (Bené)

Anápolis

2x2

Goiânia

(Rogério

e

Marcelo)
Atlético 1x1 Goiânia (Marco Antônio)

Atlético 1x1 Goiânia (?)

Vila Nova 1x1 Goiânia (Marco Antônio)

Vila Nova 1x2 Goiânia (Maurício e
Palmi)

Goiatuba 2x3 Goiânia (Marco Antônio,

Goiatuba 2x1 Goiânia (Sinomar)

Curió e Rogério)
Goiás 1x1 Goiânia (Sinomar)

Goiás 1x0 Goiânia

Itumbiara 0x1 Goiânia (Sinomar)

Itumbiara 1x1 Goiânia ( Curió)

Final (Primeiro Jogo)

Final (Segundo Jogo)

Goiás 0x1 Goiânia (Marcelo)

Goiás 1x1 Goiânia (Marco Antônio)

Fonte: Jornal O Popular 24 de novembro de 2004
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3.2.GARRINCHA VERSUS GALO

A temporada que culminou no bicampeonato do GEC em 1959 começou com uma
extraordinária promoção em que os dirigentes alvinegros goianos trouxeram para Goiânia o
alvinegro carioca, ou seja, o Botafogo, fundado em 1º de julho de 1894, e que carinhosamente
é chamado de “O Glorioso” e de “Estrela Solitária”. O time do Rio, que carrega o preto e o
branco em seu uniforme principal, nas décadas de 50 e 60 tinha em seu elenco uma “coleção”
de jogadores excepcionais, os quais, por onde passavam, levavam multidões.
Distante das glórias do alvinegro carioca, o Galo Carijó de Goiânia percebendo a
importância do confronto entre as equipes, principalmente para o time goiano, acertaram as
questões econômicas e a viabilidade do amistoso, marcando o encontro entre Goiânia x
Botafogo para o dia 27 de janeiro de 1959.
Com uma arrecadação recorde de Cr$ 779.460,00, cruzeiros novos, o grande encontro
entre os alvinegros foi marcado não só pela presença de Garrincha, Didi, Nilton Santos e
Zagallo dentro de campo, mas também pela participação de autoridades goianas no estádio
Pedro Ludovico. Estavam presentes, à época, o prefeito de Goiânia João de Paula Teixeira
Filho, o Governador José Feliciano Ferreira e o deputado federal eleito em 1958 Mauro
Borges. As presenças dessas autoridades reforçam nossa argumentação de que o
esporte/futebol, mais vez, servia como meio de ligação entre as massas e a força política do
Estado.
O jornal O Popular daquela data retrata que, antes do apito inicial, o governador do
estado de Goiás fez um pequeno discurso em que deixava clara a sua intenção de ajudar o
esporte em Goiás falando ainda da importância daquele evento.
As expectativas para o jogo começaram antes de a bola “rolar” em campo, pois, havia
o receio de que as chuvas que caiam na cidade há semanas pudessem tirar o público das
arquibancadas, além de atrapalhar o decurso do jogo com poças de água, o que causaria
escorregões e, a depender da situação do gramado, incomodar os toques com a bola. Por conta
das fortes chuvas daquela época, muitas caravanas do interior tiveram sua vinda para a Capital
cancelada, já que as condições das estradas eram péssimas. Porém, às 16 horas, antes que o
senhor Airton de Moraes (Árbitro da Federação Mato-Grossense de futebol) pudesse começar
da partida, a chuva desapareceu e o tempo permitiu o desenrolar do jogo.
O jogo entre Botafogo e Goiânia foi marcado por uma série de gols do time carioca
contra o alvinegro goiano. Foi um total de seis gols, marcados por Garrincha, Quarentinha e
Didi, na proporção de dois gols para cada atleta. Com respeito a esse evento, destacaremos no
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corpo da dissertação a entrevista concedida pelo Senhor Paulo Roberto (Bob) 211, que, na
condição de torcedor do Galo, assistiu ao jogo das arquibancadas:
Djalma Oliveira: Como foi o jogo entre o GEC e o Botafogo do Rio de janeiro? O
que o senhor pode destacar daquele jogo? Tem algum lance que o senhor não
esquece?
Paulo Roberto: Foi um espetáculo. O Garrincha tinha vindo de um título mundial
em 58. Então todo mundo tinha ido pra ver o Garrincha. Em determinada hora do
jogo, acho que ainda no primeiro tempo, aí ele jogava na ponta direita e o lateral
esquerdo era o Saci (Herman)212. Daí ele pegou a bola, assim, em cima da linha de
fundo, deu uma balançada e saiu pela linha de fundo. Daí o Saci, sem saber como
marcar, no impulso, saiu pela linha de fundo e atropelou o bandeirinha e o público
que estava ali sentado em redor do campo. (risos)

O senhor Paulo Roberto também destacou o lance do jogador Didiu nesse mesmo
jogo:
Paulo Roberto: O Fidêncio era o treinador. Aí o Fidêncio falou para o Saci:“uai
Saci que negócio é esse você saiu para fora do jogo? Que negocio é
esse?”213(risos)Então o Saci respondeu:“eu não sei não. O homem com aquelas
pernas tortas deu aquela balançada e me mandou para fora de campo”(risos). (Muda
de assunto) Então o Garricha saiu da ponta direita e foi para a ponta esquerda, onde
o lateral direito era Peru. Daí ele deu uns dois dribles no Peru. Aí o Peru limpou o
suor da testa e disse:“Mané o seu negão é aquele do outro lá viu!”(risos). O lance do
Didiu foi o seguinte: o Didi (jogador do Botafogo) pegou a bola na meia lua da
grande área do campo do Botafogo e, como ele era perfeito nos lançamentos, fez um
lançamento no meio. E o Garrincha saiu da ponta para o meio. Nessa hora, o Didiu,
que já tinha entrado no lugar do Gilberto, que era o centro médio, (nesse momento o
entrevistado faz um parênteses e comenta). Didiu, no intervalo, deu uma bronca no
time e disse: “vocês estão deixando esses caras driblar todo mundo”. Aí o Fidêncio
substituiu e colocou o Didiu no Lugar do Gilberto. Primeira bola, Didi lança a bola,
Garrincha entra pelo meio. Aí a bola vem. Ela deu um quique e o Didiu armou o
peito pra matar a bola. Armou a pose pra fotografia. De repente, o Garrincha passou
por ele e buscou ela de calcanhar e pup! Deu um chapeuzinho nele de calcanhar,
pegou a bola num sem pulo e pá! Um golaço.

Entrevistamos também o jogador Didiu214 que nos descreveu alguns lances do jogo da
seguinte forma:
Homero Sabino: O Garricha fez umas das melhores partidas que eu vi ele fazer.
Djalma Oliveira: Ele era muito rápido?
Homero Sabino: Muito rápido! Eu tive a honra de participar do jogo dos principais
jogadores do Brasil e do mundo naquela época. E eram os melhores, Zagalo, Didi,
211

Paulo Roberto Fleury da silva Souza (Bob) (11/6/42) Entrevista concedida dia 14 de janeiro de 2019.
Seu pai foi um dos fundadores e presidente do Goiânia Esporte Clube. Dr.º Paulo Fleury da silva Souza.
(16/10/1911) Responsável pela ata de fundação da cidade de Goiânia.
212
Grifo nosso
213
Grifo nosso
214
Didiu é o desembargador aposentado Homero Sabino, nascido em Rio Verde em 01/04/1930, que nos
concedeu entrevista em 19/11/2018.
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Milton Santos, Quarentinha e Garrincha. Pra mim, foi à maior partida de futebol que
eu joguei [...]. O Zagalo deu um passe pra ele e eu antecipei. E o Garrinha veio da
direita correndo. Quando eu quis colocar a cabeça assim (faz o gesto), cabeceei o ar.
Ele pegou a bola assim, (nesse momento Homero Sabino se levanta e explica o
lance). Deu um bonezinho em cima de mim e da entrada da área ele pegou com
esquerda e fez um golaço.
Djalma Oliveira: Tem mais algum lance desse jogo?
Homero Sabino: Tem sim. Estava eu o Manduca e não sei quem mais. E fechamos
o Garrincha na pontinha. De repente, ele pegou a bola pra lá e prá cá e saiu
correndo. E nós três saímos correndo atrás dele. Só que ele tinha deixado a bola
parada (risos). Daí ele voltou pegou a bola e cruzou para o Didi, que só encostou na
bola e fez o gol.

Apesar do placar elástico, o time do Goiânia Esporte Clube em nenhum momento se
entregou, ou mesmo utilizou a violência para barrar o time carioca. O problema relatado pelo
periódico é que a comissão de frente do Glorioso não ofereceu nenhuma folga aos defensores
do Goiânia Esporte Clube. O arqueiro Agildo mesmo, tendo levado meia dúzia de gols, não
teve culpa em nenhum deles.“Foram gols de feituras matemáticas215”. A zaga alvinegra, sob o
comando de Herman, tendo que marcar o “imarcável216”, o jogador Garricha, fez o que pode.
O “pernas tortas” alvinegro, com seus dribles inesperados, deixaram de pé e sem voz o
público, enquanto os defensores do Galo ficavam só com a esperança de que a jogada, por si
só, não se efetivasse em gols.
O time goiano, treinado por Fidêncio de Souza Lobo Filho, jogou com Agildo,
Manduca, Herman, João Preto (Jorginho), Clever, Saci, Gilberto (Didiu), Orestes, Cisquinho,
Lailson (Foca) e Lili. Já o alvinegro carioca, treinado por João Saldanha, contou com os
seguintes jogadores: Ernani, Cacá, Paulistinha, Tomé (Jorge), Nilton Santos, Pampolini,
Garrincha, Didi, Paulinho, Edson (Rossi), e Quarentinha (Zagalo). Vale destacar que a torcida
presente ao estádio ficou extasiada pelo futebol apresentado pelo craque Didi e que, ao avistar
Zagalo à beira do campo onde iria substituir Quarentinha, colocou-se de pé em efusivos
aplausos.

215
216

Jornal O Popular, dia 27 de janeiro de 1959. Página de Esportes. Arquivo CEDOC.
Palavra dita pelo entrevistado e presente no Jornal O Popular do dia 27/01/1959
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IMAGEM 29: Jornal O Popular. Dia 27 de janeiro de 1959. (CEDOC)

3.3. PELÉ, PEPE E COUTINHO CONTRA O GALO

Fundado em 14 de abril de 1912, o Alvinegro Praiano do estado de São Paulo
transformaria a década de 60 no período mais frutífero do clube, ganhando títulos regionais,
nacionais, sul-americanos e mundiais.217Esse mesmo esquadrão alvinegro, multi campeão,
veio ao estado de Goiás para uma disputa amistosa contra o Goiânia Esporte Clube.
O jornal Diário do Oeste, na edição do dia 23 de agosto de 1960,218 anunciava que o
time do Goiânia mais uma vez demonstrava seu prestígio dentro e fora de campo. O jornal
anunciava que Edson Arantes do Nascimento viria a Goiânia representando o time Santista
para enfrentar o Alvinegro de Goiás no dia 24 de outubro daquele ano, data em que se
comemora o aniversário da Capital. Apesar de terem divulgado o acontecimento do jogo para
o dia 24 de outubro, a partida só foi realizada mesmo no dia 15 de novembro de 1960. O
Goiânia Esporte Clube já havia enfrentado o time do Santos em duas oportunidades, porém,
em nenhum desses eventos teria contado com a presença de Pelé.
O evento, a presença do time do Santos na cidade de Goiânia, de acordo com o que se
noticiou à época nos jornais em circulação e conforme foi possível colher durante os
depoimentos dados nas entrevistas, movimentou a população e gerou grandes expectativas no
público que esperava ver o Rei Pelé em campo. Essa expectativa extrapolava as quatro linhas
do campo, conforme depõe o torcedor Paulo Roberto (Bob), filho de um dos fundadores do
Goiânia Esporte Clube que, inclusive, afirma ter montado uma estratégia para poder adquirir a
camisa de Pelé.
217

No ano de 1962, o Santos Futebol Clube foi bi-campeão do paulista, bi-campeão brasileiro, campeão da
Libertadores das Américas e campeão da disputa do Mundial de Clubes. Fonte: site oficial do clube
218
Fonte; jornal Diário do Oeste. Arquivo Estadual. Goiânia.
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Djalma Oliveira: Como foi a história da camisa que o senhor ganhou do Pelé?
Paulo Roberto: É uma camisa de algodão, marca Atleta. Eu conversei com o
goleiro do GEC e ele, depois do jogo, pegou a camisa pra mim. O Santos estava
hospedado no hotel Presidente e esse goleiro, eu não me lembro o nome dele, ele
tinha até o apelido de Churrasquinho. O Edmundo, que também foi presidente do
Goiânia, que depois trouxe o Bill para o time, mas então, o Edmundo trouxe esse
goleiro pra cá. Daí eu falei pra ele: se você trouxer a camisa do Pelé pra mim, eu
compro ela de você. Eu te dou uma grana. Daí, olha o que é que ele fez (pausa).Foi
aí muito esperto. O Santos, no hotel Presidente, o melhor hotel que tinha aqui, aí ele
foi lá e falou para o Pelé que (ele) estava passando algumas dificuldades e se teria
como o Pelé dar uma ajuda prá ele. Daí o Pelé falou pra ele:“o que é que eu posso
fazer pra te ajudar?” Então ele falou:“você me dá sua camisa depois do jogo que eu
me viro depois”. Pelé disse: “perfeito, mas você fica esperto que muita gente vai
querer minha camisa”. Aí (risos), quando estava terminando o jogo, ele [o goleiro do
Goiânia] era um negrinho baixinho forte troncudo, quando estava assim pra acabar o
jogo, ele ficou agachado, olhou para o Pelé, porque, assim que acabasse o jogo, ele
correria no rumo do Pelé. O Joviro Rocha, que foi diretor do Goiás por muitos anos,
o Joviro estava assim na beira do campo, que ia pedir a camisa do Pelé. Quando o
juiz terminou o jogo, o Churrasquinho atravessou o campo, tirou a camisa do Pelé,
colocou em uma sacola e correu. E agora está comigo aqui.

IMAGEM 30:Fotografia: Djalma Oliveira de Souza. Imagem da camisa que pertenceu ao ex- jogador Pelé
no dia em que ele veio jogar em Goiânia (1960) contra o Galo. A referida camisa pertence a Paulo Roberto
(Bob). Foto colorida.

Terça feira, 15 de novembro, 16 horas, Avenida Paranaíba. Mais de nove mil pessoas
ocupavam o Estádio Olímpico, quando Pelé entrou em campo. O time do Santos venceu a
partida pelo placar de 6x1 com dois gols de Sormani, um de Pepe, e três de Coutinho. O gol
do Galo Carijó foi assinalado por Lili, ainda no primeiro tempo. O comando arbitral do jogo
ficou por conta de Dino Pazini, da Federação Paulista de Futebol. A renda do jogo foi de Cr$
1.804.000,00.219 Os jogadores do Galo que participaram do jogo foram: Uberaba, Manduca,
Memeco, João Preto, Clévio, o Príncipe Olacir, Lili, Cisquinho, Artur, Lailson e Carlinhos.
219
Fonte: Jornal O Popular do dia 17 de novembro de 1960. Esses dados numéricos transcritos do jornal
certamente foram repassados pela organização do jogo à redação. Possivelmente não significa que correspondam
ao número correto de torcedores que compareceram ao estádio e nem tampouco a real arrecadação da partida.
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Os reservas foram: Osmar, Gilberto, Foca e Célio. No time do Santos os jogadores escalados
foram: Laércio, Mauro, Zé Carlos, Fiote, Zito, Sormani, Jair, Coutinho, o Rei Pelé e Pepe. Os
reservas foram: Irno, Calvert, Mengálvio, Nenê e Tite.
Alguns fatos curiosos de bastidores teriam feito com que o amistoso entre Santos e
Goiânia ficasse ainda mais interessante. Um dos fatos fora de campo foi notícia em destaque
no jornal O Popular do dia 17 de novembro de 1960, em relatos de que dirigentes do Jóquei
clube de Goiás, fundado no dia 28 de abril de 1937,220 localizado na Avenida Anhanguera,
fizeram um coquetel para os grandes astros Santistas, dos quais, não compareceram Zito,
Pepe, Mauro e Pelé, dessa forma, deixando os demais convidados decepcionados e frustrados.
Outro fato citado pelo jornal foi à venda de ingressos para o jogo. Os responsáveis
pelo Estádio Olímpico, à época, Estádio Pedro Ludovico Teixeira, inaugurado em três de
setembro de 1941, programou e divulgou na imprensa que seriam vendidos 7.400 ingressos.
Entretanto, o mesmo jornal identificou que, dentro do estádio não havia menos que nove mil
expectadores lotando as arquibancadas e os contornos próximos ao gramado221. Somente para
as cadeiras numeradas venderam 200 ingressos a mais, deixando parte do público sem o local
adequado para assistir ao prélio.
O arquiteto Aládio Teixeira Álvares Junior, filho de Aládio Teixeira, nascido no dia 1
de abril de 1918, é um dos fundadores do Goiânia na década de 1930, concedeu-nos uma
entrevista no dia 14 de janeiro de 2019, quando relatou o seguinte episódio:

Djalma: O senhor foi ao jogo em que o GEC jogou contra o Santos de Pelé e Pepe?
Aládio Teixeira Álvares Junior: Eu estava lá sim e aconteceu um lance muito
interessante. O Pepe bateu duas faltas. A (na) primeira falta, o goleiro do Goiânia
mandou abrir. O Pepe mandou um foguete nele, que bateu no peito, que ele caiu
com bola e tudo pra dentro do gol (risos). Na segunda falta, no mesmo lugar e o
goleiro do Galo colocou seis na barreira (risos).
Djalma Oliveira: Mesmo assim foi gol?
Aládio Teixeira Álvares Junior: Foi! A bola passou por cima. Esse (nesse) jogo eu
estava lá.222

220

Autor(as): Marina Nahas Dafico Bernardes e Eline Maria Moura Pereira Caixeta, Unidade Acadêmica:
Faculdade de Artes Visuais – UFG. JÓQUEI CLUBE DE GOIÁSDocumentação e história em busca do resgate
memorial. Orientando(a): Marina Nahas Dafico Bernardes Orientador(a): Eline Maria Moura Pereira Caixeta
Colaboradores: Juliana Cristina de Souza,Mariana Del’Aqua, Raiane da Silva Dias e Flavio Vasco.
221
Relatos de torcedores e participes dos jogos nesse período descrevem que havia torcedores à beira do
gramado sentados em cadeiras para assistir aos jogos.
222
Esse relato, no qual descreve um provável segundo gol do jogador Pepe, entra em contradição com a notícia
jornalística publicada pelo jornal O Popular do dia 17 de novembro de 1960. O jornal relata que o jogador Pepe
fez apenas um gol.
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Após o jogo, alguns expectadores queixaram-se de que a partida não correspondeu às
suas expectativas. Reclamaram de jogadores como Pepe e Pelé, alegando que os mesmos não
teriam dado o espetáculo esperado. É importante ressaltar que, de acordo com a descrição do
jogo feita pelo jornal, o time do Goiânia Esporte Clube não apresentou muitas dificuldades
diante do clube santista, o que justificaria o fato de os astros não terem tido necessidade de
muito esforço, enfim, de apresentar o chamado bom futebol. Outro fator importante é que,
provavelmente, em se tratando de uma partida amistosa, não era compensatório para os atletas
e para o próprio time santista correrem riscos físicos naquele tipo de partida, pois era sabido
que, depois daquele evento, o time teria agenda de competições oficias. Além disso, como
parte do elenco santista era de jogadores que faziam parte da Seleção Brasileira, os mesmos já
vinham em preparação para a Copa do Mundo que seria disputada no Chile em 1962, fato que
requeria cuidados por parte dos atletas no sentido de evitarem contusões.
Críticos esportivos da época transmitiram esse tipo de reclamação da parte de alguns
torcedores, dizendo que Pelé, enquanto esteve em campo, mostrou porque é considerado o rei
do futebol, pois “deu passes espetaculares e fez jogadas de primeira.” O Popular dia 17/11/60.

IMAGEM 31: Jornal O Popular, dia 11 de novembro de 1960. (CEDOC)

IMAGEM 32: manuscrito Joaquim da Veiga. Relato primeiro jogo do GEC contra o Santos S/P.
24/10/1957 livro ata n.1
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IMAGEM 33: manuscrito Joaquim da Veiga. Relato primeiro jogo do GEC contra o Santos
18/5/1958 livro ata n.1 (RESULTADO 1X1) Gol de Lili.

S/P.

3.4.CORES, HINOS E MASCOTE

A história do GEC, forjada na luta dos pioneiros da nova capital do estado, é repleta de
simbolismos e personagens. A partir deste ponto da dissertação, é pretensão do presente
trabalho analisar o uso de alguns símbolos – cores, hinos e mascote – agregados ao clube ao
longo de sua história, estabelecendo sobre os mesmos uma análise antropológica, com a
finalidade de compreender a razão e a importância da adoção destes na vida e na história do
time.
As contribuições antropológicas dos estudos da disciplina História, campeadas
principalmente pelo Belga Claude Lévi-Strauss (DESCOLA, 2009), para Lilia K. Moritz
Schwarcz (2005), sobressaem-se no sentido de que a antropologia pode ser definida como a
busca de alteridades das sociedades e as diversas possibilidades de reflexões expressivas de
cada grupo. Assim, ao buscarmos explicações reflexivas sobre o uso das cores Preto e Branco
no uniforme do Goiânia, sobre a imagem do galo com a mascote e sobre a forma como foi
composto o hino do clube, acreditamos que, por meio dessa metodologia, seja possível
abarcar não só a história dos objetos, mas também que possamos oferecer caminhos
interpretativos a respeito de cada escolha (cores, mascote, composição do hino) feira pelo
time.
Para afirmar e ressaltar nossa escolha por dar explicações a respeito dos símbolos do
clube pelo viés antropológico servimo-nos das orientações de Irineia M. Franco dos Santos
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(2010) que, em seu artigo História e Antropologia: Relações Teórico-Metodológicas, Debates
sobre os Objetos e os Usos das Fontes de Pesquisa, traz o seguinte trecho do pensamento de
Clifford Geertz:

A Antropologia é o estudo do homem como ser biológico, social e cultural. Sendo
cada uma destas dimensões por si só muito ampla, o conhecimento antropológico
geralmente é organizado em áreas que indicam uma escolha prévia de certos
aspectos a serem privilegiados como a “Antropologia Física ou Biológica” (aspectos
genéticos e biológicos do homem), “Antropologia Social” (organização social e
política, parentesco, instituições sociais), “Antropologia Cultural” (sistemas
simbólicos, religião, comportamento) e “Arqueologia” (condições de existência dos
grupos humanos desaparecidos). Além disso, podemos utilizar termos como
Antropologia, Etnologia e Etnografia para distinguir diferentes níveis de análise ou
tradições acadêmicas. Para o antropólogo Claude Lévi-Strauss (1970:377) a
etnografia corresponde “aos primeiros estágios da pesquisa: observação e descrição;
trabalho de campo”. A etnologia, com relação à etnografia, seria “um primeiro passo
em direção à síntese” e a antropologia “uma segunda e última etapa da síntese,
tomando por base as conclusões da etnografia e da etnologia”. Qualquer que seja a
definição adotada é possível entender a antropologia como uma forma de
conhecimento sobre a diversidade cultural, isto é, a busca de respostas para
entendermos o que somos a partir do espelho fornecido pelo “Outro”; uma maneira
de se situar na fronteira de vários mundos sociais e culturais, abrindo janelas entre
eles, através das quais podemos alargar nossas possibilidades de sentir, agir e refletir
sobre o que, afinal de contas, nos torna seres singulares, humanos. (GEERTZ,
Clifford. A Interpretação das Culturas. São Paulo: LTC, 1989. apud; SANTOS,
Irineia M. Franco dos. História e Antropologia: Relações Teórico-Metodológicas,
Debates sobre os Objetos e os Usos das Fontes de Pesquisa. Revista Crítica
Histórica, Ano I, Nº 1, Junho/2010. p. 5 e 6)

Dessa forma, acreditamos ser essencial a inclusão do estudo antropológico cultural na
busca de explicação simbólica dos objetos pesquisados junto ao Goiânia Esporte Clube, tanto
pela relevância, quanto pela falta de documentos inerentes aos objetos pesquisados.

3.5. LISTRAS EM PRETO E BRANCO
As cores de um clube, muitas vezes representadas através de seus uniformes, podem
apresentar traços históricos de uma época e até mesmo a personalidade de um time, de uma
instituição ou de um indivíduo. Dessa forma, acreditamos que, buscando explicações
socioculturais sobre a preferência das cores alvinegra para a composição dos uniformes e
objetos do Goiânia Esporte Clube, abrimos caminhos não antes trilhados223 na busca de
explicação sobre a razão de o clube ter optado pelas cores, preta e branca, em seus uniformes
223
A nossa afirmação “não antes trilhado” refere-se exclusivamente ao objeto em questão, pois não encontramos
nenhuma referência nos bancos de dissertações e teses às cores do time explicadas pelo viés conceitual
antropológico.
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– de jogos e de treinos – nas bandeiras e nos objetos fabricados no decorrer das oito décadas
de sua existência. Cremos que o que está em jogo não é simplesmente relatar o que foi dito ou
escrito, mas sim compreender as lógicas dotadas de significados em cada escolha. (SAHLINS,
2004)
O historiador Hilário Franco Júnior, ao tratar das cores de uniformes em sua obraA
dança dos Deuses, descreve o seguinte sobre as cores preta e branca e de sua disposição nas
camisas formando listras.

Nos primeiros tempos, por exemplo, décadas finais do século XIX e iniciais do XX,
apenas duas cores eram consideradas moralmente aceitáveis para todos os
personagens dos jogos. Tudo que tocava o corpo deveria ser puro, quer dizer,
branco, tudo que recobria externamente deveria ser digno, isto é, escuro. [...]
Baseada em determinação bíblica (Levítico, 19:19), a sociedade cristã ocidental,
pelos menos entre os séculos XII e XVIII, tinha considerado tecidos listrados uma
marca diabólica. A partir do século XIX, porém, as mudanças sociais e culturais
inverteram essa apreciação e atribuíram às listas e suas variantes, valor positivo.
(FRANCO JÚNIOR, 2007, p.231-232)

Ao considerarmos a explicação sobre o uso de camisas alvinegras pelos times do
Brasil, levando em conta o viés religioso – é importante considerar que a cultura religiosa
predominante no Brasil é o Cristianismo224–, principalmente por tratar-se das décadas finais
do século XIX e os decanatos correspondentes da primeira metade do século XX, período em
que grande parte dos clubes tradicionais brasileiros teria sido fundada, podemos supor que,
relativamente, pode ter havido algum tipo de influência. Porém, não podemos afirmar
categoricamente sobre o assunto, com base somente na exposição numérica, usando a
perspectiva de maior incidência de cristãos no ocidente. Evidentemente, essa primeira
impressão não se firma e nem tampouco se consolida, se partirmos para uma analise mais
acurada que é o que exige o trabalho científico. Porém, como apêndice e intermediado por
outras fontes, pode ser reveladora de outras histórias.
No caso, para alcançar uma razoável compreensão a respeito do tema, religião/cores,
seria necessário aprofundar a pesquisa relacionando a mesma à religiosidade dos fundadores,
que até poderia evidentemente resultar num fecundo debate conceitual sobre o papel
sociocultural dos indivíduos que se envolveram na fundação dos clubes brasileiros.
Para explicar o porquê do Goiânia Esporte Clube ter escolhido as cores alvinegras para
compor o uniforme de seu clube, recorremos à leitura do livro FOOTBALLMANIA, de
224

Ver artigo: https://s3.amazonaws.com/academia.edu.documents/31624766/ As Religiões Censo de 2000.
Revista de Estudos da Religião Nº 2 / 2003 / pp. 75-80. Pe. Alberto Antoniazzi.
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Leonardo Afonso de Miranda Pereira (2000), que faz uma abordagem sobre o tema,
afirmando que a escolha das cores de parte dos times cariocas teria sido feita dentro de um
viés elitista, pois,

Essa sofisticação aparecia, ainda, na dependência material que esses clubes passam a
manter com seus produtos importados diretamente da Inglaterra. Excetuando-se o
Bangu [...] todos os outros clubes futebolísticos do período traziam da Inglaterra o
material necessário à prática do jogo. Era o caso do Botafogo, cuja diretoria
decidira, em julho de 1905, mandar vir da Europa o equipamento de que precisava.
Justificando a atitude por ser muito mais caro comprar esses artigos no Brasil, o
clube encomenda a uma casa comercial inglesa todo material, como bolas,
uniformes e paletós para seus sócios. [...] essa mesma preferência pelos uniformes
ingleses chegara mesmo, dois anos antes, a definir a mudança das cores da camisa
do Fluminense: sem localizar o tecido cinza que compunha o antigo uniforme nas
diversas casas de artigos esportivos que visitara na Inglaterra, onde se achava em
viagem, Oscar Cox manda uma carta à diretoria do clube sugerindo a adoção do
vermelho, verde e branco. [...] a importação dos uniformes explicitava ainda mais
claramente a sofisticação que os defensores do futebol tentavam atribuir ao jogo –
sendo os clubes constantemente elogiados nos jornais pelo garbo de seus teams.
(PEREIRA, 2000, p.39-40)

O Goiânia Esporte Clube, considerado o time “chapa branca” (GOMES, 2015, p. 38);
(TITO, 2008, p.89); (OLIVEIRA, 1999, p.43) pelo meio acadêmico e confirmado por alguns
entrevistados, ganhou esse apelido pela influência de seus principais dirigentes junto aos
gestores estaduais e municipais de Goiânia e, por isso, pode vir a ser chamado e/ou
confundido também como time da elite Goiana.
Se olharmos o objeto (GEC) pelo viés elitista, diante de um quadro em que havia o
Vila Nova Futebol Clube, considerado time das “massas” (OLIVEIRA, 1999, p.78) e outros
clubes fundados na capital225, extintos possivelmente por falta de recursos financeiros e/ou má
gestão, há razões de se supor que o Goiânia Esporte Clube teria sido mesmo um time
elitizado. Contudo, o que observamos é que apesar da influência e poderio financeiro dos seus
dirigentes o time passou também por dificuldades financeiras, fato relatado na série de
revistas “Goiânia 70”, números 01,02 e 03.
Desprovidos de qualquer tipo de pesquisa ou trabalhos científicos para que
pudéssemos nos ancorar em uma possível assertiva quanto ao fato supracitado, o que, de fato,
fica subtendido através das entrevistas que fizemos é que teria havido no quadro de torcedores

225

Fontes: 1) Lisita Júnior. 30 anos de futebol em Goiânia; 2) Jornais Folha de Goyaz e Diário Oficial. (anos 40,
50 e 60)
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do clube pessoas de todas as classes sociais, da mesma forma que ocorria no Atlético226,
Goiás, Vila Nova e demais equipes da Capital227.
Dessa forma, acreditamos que a escolha dos uniformes do clube não tenha tido um
caráter baseado na possibilidade de exclusão das pessoas que não estivessem enquadradas no
provável perfil elitista do time. Diferentemente de alguns times cariocas faziam, já que era
costume inviabilizar a participação de pessoas que não tinham condições financeiras,
impedindo-os de participar dos quadros dos clubes (sócios), ao que indica os dados, o GEC
não demonstrava esse glamour capaz de afastar as minorias de seu ambiente esportivo.
Outro caminho possível de explicação sobre a preferência pelas cores preta e branca
do GEC pode estar relacionado ao fato dos dirigentes Alvinegros terem tido algum tipo de
inspiração externa, ou seja, teriam sido influenciados por outras equipes fundadas
anteriormente. Fato relativamente possível se pegarmos, por exemplo, os times goianos como
o Atlético e Goiás.
O Dragão Campineiro (Atlético Clube Goianiense), segundo Horieste Gomes

a

escolha das cores do time procedeu da seguinte forma: “o uniforme escolhido recaiu nas cores
do Flamengo, já o escudo foi inspirado no do São Paulo” (2015, p.71), enquanto que o Goiás
segundo Leal (2014, p.34), “no dia 20 de junho, o time sem recursos, utilizou camisas (verdes
com listras horizontais brancas) doadas pelo América Mineiro”. Porém, existia uma tendência
do Goiás em usar o verde e branco em seus uniformes pelo fato de que seus fundadores
(família Barsi) serem descendentes de italianos e torcedores do Palmeiras paulista. Neste
ponto, cabe ressaltar, inclusive, que o Goiás Esporte Clube, naquela ocasião de sua fundação,
ano de 1943, iria ser batizado com o nome “Palestra Itália” (FRANCO JÚNIOR, 2007, p.84).
Dessa forma, é possível afirmar que a inspiração não iria resultar apenas na escolha das cores
do clube, mas também, iria se impor na escolha do nome do time.
Na capital e no interior de Goiás, surgiram diversas equipes que se inspiraram em
outras agremiações copiando destas as cores, os nomes e escudos. Foram muito influentes,
por exemplo, times como o São Paulo, o Botafogo e o Flamengo, por conta de seus títulos e
ídolos, influenciando as agremiações goianas a usarem nomes e uniformes228 desses clubes.

226

Segundo Gomes (2015, p.9), o grande financiador do clube teria sido um rico dono de cartório, cujo nome é
Antonio Accyoli.
227
Algumas equipes da cidade de Goiânia foram formadas por empresários da Capital. Ver livros: Arquivos do
futebol goiano, de João Batista Alves Filho e 30 anos de futebol em Goiânia, de Lisita Junior, além de jornais da
época.
228
Os times usavam o mesmo uniforme com cores e emblemas, ou usavam as mesmas cores dispostas, porém, de
modo diferente da disposição dos times inspiradores.
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IMAGEM 34:Jornal Folha de Goiaz, dia 20/03/53 (IHGG)

Ainda nesse viés, para entender as razões por que, por inspiração ou por influência, o
time do Goiânia teria adotado as cores alvinegras, conversamos com o filho de um dos
principais fundadores do GEC, o Dr. Paulo Cesár da Veiga Jardim. O entrevistado informounos o seguinte: que seu pai Joaquim da Veiga Jardim, goiano da Cidade de Goiás, era torcedor
do Goiânia Esporte Clube e também do Alvinegro carioca, o time do Botafogo. Disse também
que seu primo em segundo grau, o mineiro José Henrique da Veiga Jardim229, Zezé da Veiga,
que morava na cidade de Goiânia e que também foi um dos principais fundadores do clube,
torcia exclusivamente para o Galo Carijó.
Outra informação relevante foi obtida do radialista Rupert Nickerson, cujo avô, seu
homônimo e de mesma profissão, teria sido um dos fundadores do Galo. Em entrevista,
Nickerson informou-nos que seu avô nutria paixão pelo Botafogo do Rio e pelo Corintians
Paulista.
Entrevistamos também a filha de Nicanor Brasil Gordo230, Dª Maria Alice Cruvinel
Gordo (5/10/1942), que informou sobre seu pai, afirmando que o mesmo, além de ser torcedor
do GEC, torcia também para o Fluminense do Rio e para o tricolor Paulista (São Paulo).
No dia 14 de janeiro de 2019,entrevistamos o senhor Paulo Roberto Fleury (Bob),
nascido em 11 de junho de 1942, filho de Paulo Fleury da Silva e Souza, juiz de direito do
trabalho e assessor de Pedro Ludovico Teixeira. Paulo Fleury (pai) foi um dos fundadores e
dirigente do GEC. Sobre o pai, que viveu entre 1911 e 1990, o filho afirma que o mesmo era
torcedor do Goiânia e do Cruzeiro de Minas Gerais. Acrescenta ainda que “ele não teve
influência nessa escolha”.
229

Segundo sua neta, (em entrevista aos autores dessa dissertação) a Senhora Dª Márcia da Veiga jardim o seu
avô nasceu em Araguari e logo após ainda antes de completar suas primeiras datas mudou para a Cidade de
Goiás.
230
Nicanor Brasil Gordo foi presidente do GEC de 1941 a 1943. Ajudou na fundação do Atlético e dirigiu a FGF.
Nasceu em Pouso alto (Hoje Piracanjuba) no dia 15 de novembro de 1912, foi casado com Laís Borges Cruvinel
Gordo, formado em direito e durante foi procurador do Estado. Faleceu no dia 28 de setembro do ano 2000.
Fonte: Entrevista concedida por Maria Alice Cruvinel Gordo. (Filha)
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O empresário e publicitário Jaime Câmara (16/07/1909-29/10/1989), também
entusiasta e fundador do GEC, segundo seu filho João Câmara231(presidente das Organizações
Jaime Câmara),torcia para Goiânia e para o Santos.
Aládio Teixeira Álvares Junior, filho de Aládio Teixeira, que, na década de 30,
também teria feito parte do grupo de fundadores do Goiânia, informou-nos de que o seu pai
era torcedor do Galo e do América do Rio.
Encontramos em três documentos evidências de quando foi escolhido e confeccionado
o primeiro uniforme do Goiânia Esporte Clube. Segundo o jornalista João Batista Alves Filho,
no livro Arquivos do Futebol Goiano, de 1982, o fato foi procedido da seguinte forma:
Ainda na mesma reunião (30 de julho de 1936) 232 foram escolhidos as cores preta e
branca e o uniforme do quadro de futebol ganhou logo uma definição: camisas
pretas, com golas brancas, trazendo ao peito o mapa do Estado de Goiás. Os calções
seriam brancos, com meias pretas. (FILHO, João Batista Alves. Arquivos do Futebol
Goiano. Goiânia: p. 119. Gráfica O Popular, 1982.)

Em outra fonte, desta vez no jornal Folha de Goiaz do dia 25 de janeiro de 1945, o fato
é descrito da seguinte forma:

Um dos primeiros uniformes do Goiânia foi este: calção branco, camiseta preta com
punhos e gola branca e com um pequeno mapa do Brasil em cor branca à guisa de
distintivo. Isto foi nos anos em que Zezé da Veiga e outros se esqueciam até de
comer e dormir para manter de pé o clube aqui fundado em 1936, antes, portanto da
mudança da capital. (Jornal Folha de Goiaz, 25/01/45, Arquivo Estadual de Goiás)

Complementando a visualização desse tema (cores) encontramos também uma sucinta
descrição de como foi o uniforme do Corintians Goiano Futebol Clube dada da seguinte
maneira: “O Corintians tinha camisas em listas verticais e o distintivo passou a ser um círculo,
onde estavam inscritas as suas iniciais.” (Revista Goiânia 70, 1970, p.11).

231

O senhor João Câmara nos atendeu por telefone no dia 14/01/2019.
Parênteses nosso

232
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IMAGEM 35: Representação dos uniformes do GEC. Montagem baseada a partir da leitura das
respectivas fontes: João Batista Alves Filho. Arquivos do Futebol Goiano, Goiânia: p. 119. Gráfica O
Popular, 1982, Jornal Folha de Goiaz, 25/01/45; Arquivo Estadual de Goiás, Revista Goiânia 70, 1970,
p.11.

IMAGEM 36: Fontes das representações dos modelos de emblemas do GEC de 1940 a 2019. Ordem da
esquerda para direita; Jornal Esporte ilustrado; 10 de abril de 1941, nº 157 p. 28, Jogadores: Sebinha
(cabeça baixa) e Batistinha. Revista Futebol Milionário, n. 3, sem data, p. 85, reprodução, Djalma Oliveira
de Souza. Fotografia de camiseta pertencente ao torcedor, Visaldo Rosa. Fotografia, Djalma Oliveira de
Souza. (2018)

Constatamos que, de acordo com a variedade de possibilidades descritivas dos
uniformes do Galo, é possível que tenha havido, na escolha das cores do clube, o peso da
influência por parte de seus fundadores, resultado das paixões de cada membro por seus
respectivos clubes fora do estado de Goiás, com destaque para times dos estados do Rio de
Janeiro e São Paulo.
Em um manuscrito, que se encontra sob a guarda da neta de Zezé da Veiga, foi
possível confirmar essa nossa hipótese sobre os motivos pelo qual o GEC escolheu as cores
em preto e branco para laurear seus uniformes. O manuscrito escrito por Zezé da Veiga não
tem data e descreve da seguinte forma a escolha: “as cores alvinegras, foram escolhidas pelo
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inesquecível companheiro de várias jornadas, Zupeli233, fanático torcedor botafoguense e
corintiano do Estado de São Paulo.”

IMAGEM 37:Fotografia Djalma Oliveira de Souza. Arquivo pessoal Dª Márcia da Veiga Jardim. Bloco de
anotações escrita por José H. da Veiga Jardim. (sem data) foto colorida.

Ao apresentar esse manuscrito, acreditamos que o assunto, embora não se encerre de
maneira definitiva, o que é próprio da natureza dos estudos históricos, (SCHAFF, 1995)
ganhe bom termo para a presente dissertação, tendo em vista que, por tudo que pesquisamos
até o presente momento, é razoável considerar que as cores do GEC teriam sido adotadas por
conta de uma alguma influência da parte de seus fundadores e principais dirigentes.

233

Benedito Zupelli nasceu em Ribeirão Preto S/P no dia 6 de janeiro de 1900, vindo a falecer no mês de
janeiro de 1957 segundo a revista Goiânia 70. n. 1, foi fundador e vice-presidente do clube na década
de 30. Benedito Zupelli foi comerciante (fábrica de mosaicos) e o primeiro edifício construído na Av.
Anhanguera entre a Av. Goiás e rua sete além de ser uma construção de sua autoria leva o seu nome.
(Edifício Zupelli)
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3.6.MASCOTE GALO CARIJÓ
A mascote é uma figura que, para um clube de futebol, pode se tornar tão importante
que, muitas vezes, fica demasiadamente impossível fazer referências a determinados times
sem que automaticamente possa vir à mente sua imagem. Há uma grande variedade de
mascotes de times, as quais podem ir, desde a imagem de um singular alimento, até espécies
da cultura mitológica, da religião e do folclore. Entretanto, o tipo de mascote mais recorrente
vem mesmo do reino animal, mamíferos, aves e seres aquáticos. Quanto a isso, é razoável
salientar que a figura da mascote costuma exercer uma espécie de magia no público, certo
encantamento, que, em alguns casos, pode conduzir os torcedores às margens da devoção.
O grande teórico e autor de Histórias em Quadrinhos, Scott McCloud (2011), apud,
FEIX (2016) afirma que, para a criação de uma boa personagem, “são necessários três
elementos: uma vida interior, distinção visual e traços expressivos.” (2016, p.20) Dos
elementos elencados por McCloud (2011), trazemos para nossa analise o fato de que
acreditamos que as personagens escolhidas para representar os clubes futebolísticos, ou seja,
as mascotes carregam, em si, uma vida interior e, mais ainda, podem representar, na escolha
desta enquanto mascote, parte da própria história do clube.
Partindo da idéia de “vida interior”, pensando na questão da historicidade de cada
mascote enquanto personagem, nesta parte da pesquisa, analisaremos alguns elementos,
características peculiares das comunidades que teriam se tornado determinantes para a
concepção da mascote. Entendemos que a mascote é uma figura concebida a partir de uma
escolha, que pode acontecer levando em consideração os elementos da cultura dos torcedores
do clube, seja relacionado a hábitos do dia a dia, ou mesmo envolvendo fatos que poderiam
estar relacionados a casos específicos da agremiação. Com base em tais pressupostos é que
buscaremos atribuir uma explicação acerca das razões por que o time do Goiânia Esporte
Clube teria chegado à imagem do Galo Carijó para adotá-lo como a mascote do clube.
Na carência de documentos que poderiam elucidar a questão ou com o qual
pudéssemos dialogar – no caso, fontes escritas e/ou orais –, dando-nos a noção de como teria
se dado a adoção da mascote para o Goiânia, adotamos como recurso atribuir uma
compreensão para essa questão, considerando os elementos que, de certa maneira, estiveram
envolvidos com os momentos do clube, seja na relação com a torcida ou com nomes que
estiveram à frente da instituição.
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Normalmente as mascotes dos clubes nascem ou são incorporadas aos times anos mais
tarde, em um tempo relativamente distante234 ao de sua fundação. Em alguns casos específicos
encontramos histórias em que as mascotes foram trocadas por outra, ora por motivações a
respeito de direitos autorais (PESSOA, 2012, p.8), ora por vontade de alguma pessoa
importante (FEIX, 2015, p.29) do clube, torcedores e/ou jogadores, ou até mesmo pelo efeito
negativo causado pela mascote, ou a ela atribuído, como teria acontecido, por exemplo, no
caso do Fluminense carioca que, por conta da visão pejorativa de sua mascote, o cartola, o
clube decidiu fazer a mudança235 da figura, trocando-a pela imagem de um guerreiro.
A adoção de mascotes não se restringe ao futebol, pois, encontramos incidências de
sua utilização em equipes esportivas de várias modalidades, além dos casos comuns do seu
uso como personagens em produtos comerciais (FEIX; 2015; p.19). Voltando, porém, ao
objeto central deste trecho da dissertação, que diz respeito à utilização de mascotes pelos
clubes, encontramos no site da FIFA uma interessante relação das que foram criadas
especialmente para o evento Copa do Mundo. Já no site da CBF, certificamo-nos de que a
seleção brasileira de futebol adotou a figura do Canarinho como mascote.
Verificamos na plataforma da Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais236,
Instituto Oswaldo Cruz, trabalhos feitos por um grupo de estudantes da área de Ciências
Biológicas, nos quais encontramos referências aos animais que são utilizados como mascotes
pelos clubes brasileiros. Dessa forma obtivemos a informação que a espécie animal mais
usada pelos clubes na composição de seus mascotes seria a de aves, sendo que, destas, em
primeiro lugar, viria a água, e, em seguida, o galo.
É importante acrescentar que, em visita a diversos sites especializados nesse tipo de
informação, constatamos que, dos sessenta clubes brasileiros que disputaram as séries A, B e
C em 2011, 39 clubes utilizam a figura de algum animal. Destes, 18 são imagens que
representam alguma espécie de aves. Identificamos ainda13 mascotes com representação de

234

A história relacionada às mascotes dos clubes Brasileiros ainda carece de muita pesquisa, os sites consultados
dos próprios clubes (oficiais) não fornecem na maioria dos casos dados e informações relacionadas à data de
adoção de suas mascotes. Pesquisamos dessa forma a história desse objeto dos seguintes times; Ponte Preta (SP),
Fluminense (RJ), Vitória da Bahia, Grêmio Porto Alegrense, Flamengo (RJ), Botafogo (RJ), Goiás Esporte
Clube, Atlético Mineiro, Cruzeiro (MG) e Palmeiras (SP).
235
https://www.torcedores.com/noticias/2016/03/saiba-o-motivo-que-fez-o-fluminense-mudar-de-mascote-em2016
236
1) O grupo dos peixes nos escudos dos times de futebol do Brasil; autores; Lucas de Esquivel Dias Brandão e
Marcelo Diniz Monteiro de Barros. 2) As aves coma mascotes dos times brasileiros de futebol; autores; Diego
Victor Cerqueira Dias, Lucas de Esquivel Dias Brandão, Hanna Thays Soares Rodrigues, Vitor Bruno Pereira
Sousa, Marcelo Diniz Monteiro de Barros. 3) Anfíbios e répteis representados nas mascotes dos times brasileiros
de futebol. Autores; Lucas de Esquivel Dias Brandão, Hanna Thays Soares Rodrigues, Vitor Bruno Pereira
Sousa e Marcelo Diniz Monteiro de Barros. Fonte: periodicos.pucminas.br
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figuras humanas e nove que, apesar de alguma diversidade, seriam representações de figuras
sobrenaturais e/ou folclóricas.
A princípio, é razoável destacar que a espécie ave, incluindo uma variedade delas, por
sua simbologia, é historicamente significativa entre diferentes povos, determinando
parâmetros comportamentais, sociais e culturais. Destacamos, a partir deste ponto, algumas
representações simbólicas de aves que, de certo, nos permitirão compreender a importância da
escolha da ave para ocupar a função de mascote de clubes esportivos, tendo em vista, ser a
escolha realizada pela maioria dessas instituições.
O poeta africano, nascido por volta de 250 d.C., Firmiano Lactâncio, em seu poema
Da ave Fênix, conta a história de uma ave que, de forma sobrenatural, renasce das cinzas. O
autor, ao descrever o animal, reforça a ideia de poder, de valentia e de respeito.
[...]
35 Avermelhada, quando, surgindo, a Aurora enrubesce,
logo que os astros afugenta com a sua rósea luz,
três vezes quatro vezes ela imerge o corpo nas pias ondas,
três vezes quatro vezes do vivo turbilhão ela bebe a água.
Alça vôo e pousa no mais elevado cume de uma alta árvore,
[...]
40 que avista de um só lance todo o bosque,
e, voltada para as novas aparições de Febo nascente,
espera seus raios e o esplendor que se levanta.(DA AVE FÊNIX, LACTÂNCIO (?)
— TRADUÇÃO, CARRARA, Daniel Peluci e NATIVIDADE, Everton da Silva.
2006, p.140; CALÍOPE: Presença Clássica Programa de Pós-Graduação em Letras
Clássicas Departamento de Letras Clássicas da Universidade Federal do Rio de
Janeiro)
[...]
95 Enquanto isso, seu corpo, destruído pela morte fecunda,
arde, e o próprio calor produz uma chama,
e, ao longe, recebe o fogo proveniente do esplendor eterno:
queima e, abrasado, se decompõe em cinzas.
Essas cinzas, como reduzidas a uma massa, na morte
[...]
100 ela as reanima e tem um efeito equivalente ao do sêmen. (DA AVE FÊNIX,
LACTÂNCIO (?) — TRADUÇÃO; CARRARA, Daniel Peluci e NATIVIDADE,
Everton da Silva. 2006, p.141; CALÍOPE Presença Clássica Programa de PósGraduação em Letras Clássicas Departamento de Letras Clássicas da Universidade
Federal do Rio de Janeiro)[...]

Ao demonstrar sua capacidade de reverter uma situação aparentemente irreversível, o
autor pode estar representando outra ideia, o que poderia naturalmente ser uma metáfora. Mas
ao usar a ave, reforça ainda a idéia de liberdade, de reconstrução e de novidade.
Os alemães e os norte-americanos, ao utilizarem a águia como símbolo de seus países,
possibilitam-nos compreender que a escolha da ave decorreria do fato de ela representar força,
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poder, proteção e longevidade para os povos237. Por outro lado, os franceses238, ao adotarem o
galo como símbolo de proteção e coragem de sua gente, entre as várias possibilidades de
atribuição de sentido, estariam explorando a capacidade do país em produzir fatos importantes
para o mundo, a exemplo da própria Revolução Francesa, acontecimentos históricos que,
figuradamente, teriam ganhado asas e ecoado, como o canto do galo, por todo o planeta
(VOVELLE, 1987).
No período ditatorial brasileiro (1964/1985), João do Vale, em parceria com José
Cândido, no ano de 1963 escreveu;

“Carcará
Pega mata e come
Carcará é malvado, é valentão
É a águia de lá do meu sertão.
Os burrego novinho num pode andá.
Ele puxa o umbigo inté matá
Carcará
Pega, mata e come
Carcará
Num vai morrer de fome” (BARRETO, 2013, p.49)

Os letristas, de forma sutil e sob a camuflagem dos jogos de palavras, criticavam a
forma truculenta, agressiva e antidemocrática usada pelos militares. E, ao usar a ave “carcará”
como instrumento dessa agressividade, demonstra, entre outras visões, a força destrutiva do
animal que, ao mesmo tempo, pode representar a liberdade ao alçar vôos e o mesmo animal
que aprisiona tortura e mata.
O antropólogo norte americano Clifford Geertz (1973) em seu livro, A interpretação
das Culturas, ao relatar pesquisa realizada em uma aldeia Balinesa sobre as rinhas de brigas
de galo, no capítulo intitulado Um Jogo Absorvente: Notas sobre a Briga de Galos Balinesa,
analisou parte da sociedade Balinesa, tendo por pano de fundo o supracitado evento 239. Dessa
forma, o antropólogo define a ave galo da seguinte forma:

237

Fonte: https://www.dicionariodesimbolos.com.br/aguia/ e artigo, O simbolismo da águia na religiosidade
nórdica pré-cristã e cristã. Escrito por, Johnni Langer, Ricardo Wagner Menezes de Oliveira e Andressa Furlan
Ferreira. Revista Brasileira de História das Religiões. ANPUH, Ano VIII, n. 23, Setembro/Dezembro de 2015 ISSN 1983-2850
238
Fonte: 1) https://www.conexaoparis.com.br/2015/04/20/galo-simbolo-da-franca/. 2) http:// www.scielo.br/
pdf/anaismp/ v18n2/v18n2a02. 3) https:// www .ifch.unicamp.br/ formulario cemarx/ selecao/2015/
trabalhos2015/ Ana%20Let%C3%ADcia%20Medeiros%20 Godoi%20Silva.pdf
239
Clifford Geertz.Capitulo 9. Um Jogo Absorvente: Notas sobre a Briga de Galos Balinesa. (1973)
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A linguagem do moralismo cotidiano pelo menos é eivada, no lado masculino, de
imagens de galos. Sabung, a palavra correspondente a galo (que aparece em
inscrições tão antigas como 922 d.C) é usada de forma metafísica com o significado
de "herói", "guerreiro", "campeão", "homem de valor", "candidato político",
"solteiro", "dandi", "Don Juan" ou "cara durão. (GEERTZ, 1973, p.284)

Na esteira deste raciocínio, procedemos nossa análise quanto à escolha da ave galo
como mascote do Goiânia Esporte Clube, porque o recorte descritivo formulado por Clifford
Geertz, ao aproximar a imagem metafísica do “galo” da imagem do “herói”, do "guerreiro" e
do "campeão", oferece-nos um conjunto de características relevantes para a vida do clube de
futebol. Há, entretanto, quatro outros elementos que poderiam estar alinhando o time GEC ao
Galo Carijó. Em primeiro lugar, as cores dessa espécie de ave são dadas em preto e branco,
numa relação imediata com as cores da camisa do clube. Em segundo, colocamos a possível
relação entre o futebol mineiro e o futebol goiano, dada a influência de Minas Gerais, tendo
em vista que muitos goianos tinham no estado mineiro local de trabalho e/ou estudo. Durante
a pesquisa, várias entrevistados sugeriram a ideia de que a escolha do galo do Goiânia teria
sua origem no galo do Atlético Mineiro, alguns deles reforçando sua opinião, considerando o
fato de um dos principais fundadores, senhor Zezé da Veiga, ser mineiro da cidade de
Uberaba. Uma terceira sugestão teria sua origem nas características do Antigo Estádio
Olímpico, à época, denominado Estádio Pedro Ludovico Teixeira, por questão das primeiras
arquibancadas serem de madeira, cuja disposição de tábuas lembrava poleiros. O fato teria
favorecido para que o local recebesse a alcunha pejorativa de galinheiro.240 A quarta
possibilidade poderia estar vinculada a questões de ordem subjetiva, oriundas da parte de seus
fundadores, torcedores e/ou dirigentes que, possivelmente, em algum momento da história do
clube, teriam construído uma relação entre o time e a figura do galo, este sendo entendido
como “o único”, “o rei do terreiro”, em contraposição a outras equipes.
As notícias sobre o fato em questão são bastante deficitárias quanto ao número de
documentos que fazem menção ao ocorrido. Na parte de entrevistas, não obtivemos nenhuma
resposta contundente sobre o fato. O que de fato ouvimos nas entrevistas e em conversas, não
gravados com os entrevistados, foi a informação de que a adoção do galo como mascote do
Goiânia Esporte Clube estaria mesmo relacionada às arquibancadas, ou seja, ao galinheiro, e
também por conta de uma possível influência da mascote do Atlético Mineiro.241
240

Encontramos o termo galinheiro na revista “Goiania Esporte Clube, campeão de 74- Presente, hoje e sempre.”
Revista publicada em 1975. (Arquivo pessoal neta de José H. da Veiga Jardim, Dª. Márcia da Veiga Jardim.)
241
No site oficial do clube (https://www.atletico.com.br/), obtemos a informação de que a adoção da figura do
galo ao Atlético Mineiro é de 1945, o que nos permite descartar essa possibilidade por se tratar de tempo muito
simultâneo.
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Nas fontes e documentos escritos, o termo Galo Carijó é bastante usado, porém, nunca
explicado. Dessa forma, para lançar alguma luz sobre o assunto, o primeiro passo dado por
nós foi ao sentido de tentar encontrar alguma fonte documental oficial, extra-oficial e
manuscrito mais antigo, que pudesse fazer menção ao momento a partir do qual teria sido
construída a similaridade entre o GEC e o Galo Carijó.
Tivemos acesso a manuscritos pertencentes à família de José Henrique da Veiga
Jardim e a um livro manuscrito por Joaquim da Veiga Jardim. Em ambos os casos, não
identificamos menção ao fato. A fonte mais antiga encontrada durante a pesquisa que nomeia
o GEC como Galo Carijó é o jornal Folha de Goiáz de 1945. Embora a referência mais antiga
que nomeia o GEC como Galo Carijó seja de 45, observamos que a prática de nomear os
times fazendo ilações a mascotes seja mais antiga que a data da figura 34 (ver imagem
abaixo). Portanto, nossa suposição é de que, se o GEC já era chamado de Galo antes de 1945,
essa informação não aparece nos noticiários com os quais foi possível entrar em contato no
decorrer da pesquisa, que envolveu todas as edições do jornal Folha de Goiaz, desde o ano
1936 até 1970.

IMAGEM 38:Jornal Folha de Goiaz. 28 de junho de 1945. (IHGG)

Dessa forma, e a partir da notícia em destaque acima, dado as datas de adoção das
mascotes serem muito aproximadas, acreditamos que o GEC não teria se tornado Galo a partir
da influência do Galo Mineiro, já que ambas as agremiações teriam estabelecido suas
mascotes em tempos relativamente simultâneos.
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A ideia de que a mascote Galo seria em decorrência das arquibancadas de madeira,
onde se acomodavam exclusivamente os torcedores do time do Goiânia no interior do Estádio
Olímpico é uma afirmação que não tem base sólida, pois não se sustenta em decorrência da
falta de documentos que possam elucidar a questão. Isso, porque, não se pode afirmar qual
dos adventos teria se dado primeiro, já que, assim como a mascote Galo poderia ter surgido
em decorrência das arquibancadas de madeira, da mesma forma, estas poderiam ter sido
chamadas de galinheiro por conta da adoção do Galo como mascote.

IMAGEM 39: Montagem idealizada por Djalma Oliveira, a partir das seguintes fontes: 1) Revista Futebol
Milionário nº2 (década 70), arquivo particular Márcia da Veiga. 2) Desenho feito por Jorge Braga na
década de 80, Revista Federação Goiana de Futebol. Fonte: o próprio autor por e-mail no dia 14/01/2019.
3) Desenho extraído de um quadro de sócio do time. Arquivo particular Dª Nenzinha, irmã do exFuncionário Fidelino Ferreira; 4) Imagem do site oficial do Goiânia Esporte Clube. 5) Folha de Goiaz, dia
28/11/68, (IHGG), foto do presidente Sergio Dias Guimarães sendo carregado por torcedores com um galo
carijó (vivo) em uma das mãos, por ocasião da conquista do 13º título estadual.

Definir a motivação para o surgimento da mascote do Goiânia exigiu de nossa parte,
portanto, uma avaliação subjetiva na compreensão do fenômeno, considerando um conjunto
de fatores: a representação simbólica da ave de modo geral, por sua força, longevidade e
resistência; o simbolismo inerente às cores do time, preta e branca, que coincidem com as
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cores da ave escolhida como mascote; e, por último, em decorrência da paixão de José
Henrique da Veiga Jardim por galos que, além de incentivador das práticas esportivas, em um
manuscrito de próprio punho, afirma ser responsável também pela organização de rinhas na
nova capital. “colaborei, com imenso prazer, na fundação de vários clubes de futebol, tais
como: União Americana Sport, Atlético Clube Goianiense, e meu (ilegível) GEC, Vila Nova,
futebol, brigas de galo242 e corridas de motores e de bicicleta” (transcrição de manuscrito de
José Henrique da Veiga Jardim243)
Cremos que a explicação sobre a adoção do galo carijó como a mascote do GEC seja
decorrente da fusão entre o imaginário – de força, de guerreiro, de campeão – “que deve ser
descrito, mas nunca explicado” (RUIZ, 2015, p.102) e o real – o galo e suas cores, as rinhas
na cidade, as cores do uniforme – “atribuído a interpretação humana, existente a partir das
idéias dos signos e dos símbolos” (LAPLANTINE, 2015, p. 10). Dessa fusão, em que o
imaginário se sobrepõe ao real na sua gênese, a alternativa de explicação e entendimento
passa pela associação dos elementos constituintes da história cotidiana do clube, dos
problemas, das alegrias, dos personagens e daquilo que possa estar envolvido com a história
do time. Seguindo este raciocínio, o real, que outrora, fora sobreposto pelo imaginário, teria se
materializado no percurso do tempo e enraizado em forma de objetos, através da pintura, do
desenho, da literatura e da música. Dito isso, acreditamos que a escolha do Galo como
mascote tenha se dado de maneira gradual e natural, graças a um emaranhado de fatores
visíveis e pela carga de componentes invisíveis adquiridas pelos fundadores, dirigentes e
torcedores do clube ao longo de sua história.

IMAGEM 40: Fotografia: autor desconhecido. José Henrique da Veiga Jardim e sua outra paixão (galos
de briga)fotos de 1950 na cidade de Uruaçu. Arquivo pessoal Dª Márcia da Veiga Jardim. Fotos P/B.
Tamanho 6x8.

242

Grifo nosso. https://www2.camara.leg.br/legin/fed/decret/1960-1969/decreto-50620-18-maio-1961-390463publicacaooriginal-1-pe.html. Decreto nº 50.620, de 18 de Maio de 1961 Proíbe o funcionamento das rinhas de
"briga de galos" e dá outras providências.
243
Arquivo pessoal, Márcia da Veiga Jardim. (neta de José H. da Veiga Jardim.)
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3.7 O HINO DO GALO “QUI RI RI QUI QUI”

É notória a estreita relação entre a música e futebol no Brasil eventualmente se há
música, o futebol de uma maneira ou de outra se apresenta em forma de gritos, sons, coros e
dribles, o futebol parece ser regido por música. Segundo Gilberto Freyre (1971, p.97), apud
Branco (2010, p.5) “O jogo brasileiro de “football” é como se fosse dança” ou ainda, segundo
Wisnik (2008, p.270), “como acontece na música popular com a combinação das rítmicas
européia e africana, que lhe permite passar pelo espaço esperável no tempo inesperado.”
Atrelado a isso, existe toda uma coreografia às vezes encenadas em campo, que ultrapassa as
linhas retangulares da arena e chega às arquibancadas onde encontra os torcedores.
Dessa similitude entre música e futebol em que momentos da história do país podem
ser evidenciados e catalogados de acordo com as suas peculiaridades, encontramos, entre
várias possibilidades de manifestação musical, a presença da música no futebol representada
em forma de hinos. E é com base nesse aspecto que discutiremos o ambiente histórico que
circunscreve parte da história relacionada à adoção da modalidade musical pelos clubes de
futebol e o tom épico das composições.
No tocante a hinos de clubes de futebol, Elcio Cornelsen concebe o tema da seguinte
forma: “O épico dos hinos de futebol se constitui, basicamente, a partir de quatro
componentes: (1) a cena narrativa; (2) a espacialização; (3) feitos heróicos e conquistas e/ou
virtudes; (4) identidade simbólica.” (CORNELSEN, 2012, p. 03). Dessa forma,
compreendendo que o tom épico ganha proporções e características que conseguem abarcar
várias formas predispostas a um jogo de futebol, encaminharemos a análise sobre o hino do
GEC a partir dos elementos que constituem sua composição, aliada ao fato de que, à época,
1969, a adoção de um hino que representasse um time de futebol era recorrente (idem, p.4).
Fazia parte de um processo cultural peculiar aos anos trinta com a criação de vários concursos
promovidos pelos meios radiofônicos do Rio de Janeiro, incentivando torcedores na criação
de hinos e mascotes (FRANCO JÚNIOR, 2007).
Pelo que tudo indica, nas décadas subseqüentes aos anos 30, os hinos dos principais
clubes de futebol brasileiro foram compostos a partir de uma mistura de dança, engodo e
épico.244 A partir de certo momento da história dos clubes, foram inseridas figuras de

244

Times pesquisados- Flamengo/Vasco da Gama/ Fluminense/ Botafogo (Rio de Janeiro). Internacional e
Grêmio (Rio Grande do Sul). Cruzeiro e Atlético Mineiro (Minas Gerais) Bahia e Vitória. (Bahia) São Paulo/
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prestígio do cenário da música, contratadas para fazerem composições para os clubes
brasileiros. No meio destes, destacam-se Lamartine Babo (CORNELSEN, 2012)e Lupicínio
Rodrigues (CAMPOS, 2015) que compuseram, respectivamente, hinos dos principais clubes
do Rio de Janeiro e do Grêmio Porto Alegrense.
Ao que tudo indica, foi uma tendência bem recebida pelo meio, conforme podemos
depreender a partir deste trecho:

Não é por acaso que música e futebol se aliarão ao longo do século XX no Brasil,
em parcerias muito felizes, envolvendo nomes como Ary Barroso, Lamartine Babo,
Wilson Batista, Lupicínio Rodrigues, Tom Zé, Gonzaguinha, João Bosco, Jorge Ben
Jor, Paulinho Nogueira, Aldir Blanc, Chico Buarque. (CORNELSEN, 2014, p. 4)

Com isso, com a presença das figuras de renome da música popular brasileira daquela
época, cremos que os hinos passaram a ser criados a partir de uma elaboração mais acurada,
tanto no plano da composição textual, quanto da parte musical, muito embora os recursos das
mesas de som da década de 1960 fossem ainda de quatro ou no máximo oito canais, limitadas,
portanto, para a execução de recursos mais elaborados como observamos no contexto atual.245
O hino do GEC teria sido composto e gravado por volva da década de 1960, conforme
é possível crer. De todos os documentos pesquisados para esta dissertação, nossa única
referência sobre como e quando o hino fora gravado é uma fotografia obtida pelo filho do exjogador Paulistano246, o empresário e torcedor do Galo Goiano, Sérgio Jaime Canedo, que
possui a cópia de um LP adquirido pelo pai247 nos anos de 1970. No disco encontram-se as
seguintes informações: 1) A composição do hino foi feita pelo publicitário Victor Dagô
(1969) sobre o qual José Bonifácio de Oliveira Sobrinho, vulgo Boni, comenta: “foi um
medalhão do jingle” (OLIVEIRA SOBRINHO, 2011, p.50); 2) A peça musical foi fabricada
pela Radio Corporation of America (RCA), em São Paulo, e gravado em Goiânia pelas
Gravadoras Reunidas LTDA. Empresa localizada, à época, à Avenida Anhanguera, esquina
com Rua 208, nº 76; 3. O hino foi gravado no lado A do compact disc (CD), vulgo compacto,
Corintians/ Palmeiras/Santos (São Paulo). Sites oficiais dos clubes. Sport Clube do recife não foi encontrado a
data/ Atlético clube Paranaense No site; https://observatoriocap. wordpress.com/ 2013/09/16/ especial-o-hinodo-clube-atletico-paranaense/ Coritiba (Paraná) no site; www.torcedores.com/noticias/2018/05/hino-do-coritiba.
Goiás (Goiás) fonte: Francisco Leal. Goiás: Sob o manto verde do cerrado. 2014
245
Fontes; https://www.redbull.com/br-pt/a-evolucao-das-mesas-de-som. Obtivemos também explicações sobre
esse aparelho com o jornalista, musico e cantor Donni Araujo.
246
Paulistano é o apelido do jogador João Paulistano Canedo que foi jogador nas décadas de 50 e 60 do século
XX.
247
Não podemos afirmar categoricamente se esses Lps eram vendidos ou se seria uma cortesia do clube aos
torcedores.
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com duração de um minuto e trinta e oito segundos (1:38), enquanto que, no lado B do disco,
encontra-se a música “Goiânia, marchando pra frente”, com mesma data, autor e duração de
um minuto e cinqüenta e sete segundos (1:57).

IMAGEM 41: Fotografia Sérgio Jaime Canêdo (2018) LP, Com hino do GEC de 1969. Arquivo, Sérgio
Jaime Canêdo

O hino do Goiânia é composto de três estrofes, um quarteto e dois tercetos. Não há um
esquema de rimas cadenciado, de modo que a parte rítmica constitui-se por algumas rimas de
pé de verso, algumas repetições vocabulares, além de assonâncias e aliterações. Além disso,
não há uma medida padrão do tamanho dos versos, indo de nove sílabas poéticas a 15248. Para
a composição instrumental do hino, segundo o músico e jornalista Donizete Araújo,249 foram
utilizados instrumentos de cordas (contrabaixo e guitarra) de percussão (bateria) e aerofones
de teclas (órgão), acompanhando uma tendência muito utilizada na época do chamado Pop
Rock anos 60.

O GALO CARIJÓ
(Victor Dagô/1969)
O galo carijó é professor.
O galo carijó é brigador.
O galo quando entra no rebolo
Pega a bola, faz o gol, esconde a bola e ninguém vê
Cadê a bola?, cadê cadê?
Goiânia Esporte Clube futebol é com você!
Com você!!Com você!!
Cadê a bola?, cadê cadê?

248
249

Fonte: livro, Teoria do Texto, autor: Salvatore D'Onofrio, Editora: Ática Ano: 1995
Conversa gravada via telefone wattzap. Dia 11/01/2019

183

Goiânia Esporte Clube futebol é com você!
Com você!!Com você!!

Os versos do hino do Goiânia com suas peculiaridades seguem a linha tradicional das
letras compostas dos hinos feitos para outros clubes e que antecederam a composição do hino
do Galo. Ou seja, contém na letra da música uma forte presença de demonstração de força,
destreza e capacidade de vencer seus oponentes. É possível destacar nos versos do hino do
GEC a presença marcante da mascote do clube, o Galo Carijó, inclusive no título, onde a ave,
além de ser boa de briga, é um craque de bola.
Os versos não contam a história, nem narram às aventuras e/ou desventuras do clube.
Todo o texto é uma redundância à mascote e à capacidade do time em fazer gols. A este
respeito, em entrevista realizada em 25/08/2018, o ex-jogador Silvinho faz o seguinte
comentário: “eles (pronome alude ao compositor e à equipe técnica) ficaram uma semana em
Goiânia (1968). E eu me lembro que alguém comentou que eles estavam ali pra gravar o hino
do clube.” Então, analisando os dados e verificando que o time Goiânia tinha um saldo
positivo de muitos gols durante sua história até aquele presente momento, é de se supor que a
conversa entre o contratante e o contratado tenha se dado na direção de afirmar a imagem da
mascote do clube como um vencedor, destacando a figura do galo como goleador.250
No ano de 2014, cerca de 45 anos depois da criação do hino do Goiânia, surge uma
segunda versão251 feita pelo jornalista, músico e torcedor do Galo, Donizete Araújo. Em uma
entrevista concedida no dia 11de janeiro de 2019, Donny Araújo comenta que a primeira
versão do hino o incomodava em duas situações, a primeira, por conta da composição e a
segunda razão vinha da parte instrumental da música.
Disse-nos que, em principio, imaginou escrever uma nova versão (letra) do hino, mas,
“Concluí que a tradição é muito importante, especialmente em uma entidade tão emblemática
quanto o Goiânia. E decidi que seria melhor manter a tradição e regravar o hino oficial,
composto por Victor Dagô.”

252

Mesmo ressaltando essa tradicionalidade do hino, o jornalista

fez algumas alterações, substituindo algumas palavras, e acrescentando uma estrofe com seis
versos, no qual, demonstrando seu conhecimento histórico do clube, cita de forma precisa
alguns componentes históricos do time atrelado a algumas possibilidades de rememorar
alguns símbolos do GEC.
250

Ver quadros e médias de gols do time no corpo da dissertação. (Segundo capítulo)
O autor da nova versão do hino do clube informou que a musica foi gravada na primeira quinzena de agosto de
2014
252
Fonte: frase no site: https://www.donniaraujo.com.br/hino-do-goianiae áudio gravado pelos autores desta
dissertação.
251
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GALO CARIJÓ
Donni e os Boa Nova
Versão de Donni Araújo
(composição de Victor Dagô)
O Galo Carijó é professor
O Galo Carijó é brigador
O Galo quando entra para o jogo
Pega a bola e faz o gol
Esconde a bola e ninguém vê
Cadê a bola?
Cadê? Cadê?
Goiânia Esporte Clube
Futebol é com você
Cadê a bola?
Cadê? Cadê?Goiânia Esporte Clube
Seu destino é vencer
És forte, és valente em todos os esportes
Nas quadras, nas piscinas triunfas e dominas
De tantos corações tu és o campeão
E te cobrem tantos louros com razão
Goiânia, sua história de batalhas e vitórias
É estrada em preto e branco para a glória253
(Fonte: www.donniaraujo.com.br/hino-do-goiania)

No novo texto verificamos que o autor falou das cores, dos títulos e dos outros
esportes que por muito tempo o GEC também privilegiou. No quesito instrumental houve
acréscimo de instrumentos254 (violões e piano), aliados às novas possibilidades de mixagem e
produção. O ritmo da nova versão, segundo opinião colhida com o próprio autor seria uma
representação mais atualizada do Rock.
A seguir, na figura 38, a representação visual dos motivos pelo qual o hino do GEC,
após complemento textual, contribuiu sobremaneira na construção mais adequada da
identidade do clube para aquela época.

253

Grifo nosso
Ficha técnica da versão nova do hino do GEC. Donni Araújo= voz, violões, piano, órgão/Heston Henrique
(Pão de Queijo)=Guitarra/Bruno Araújo=Contrabaixo/Marcos Cesar=bateria/Técnico de gravação=Eduardo
Barra/Mixagem e masterização=Anderson Rezende/ (Robocop)/ Gravado em Goiânia, no Beat Studio e no
Studio Barra & Veiga Jardim/ Mixado e masterizado no Studio Barra & Veiga Jardim Produzido por Donni
Araújo. FONTE:https://www.donniaraujo.com.br/hino-do-goiania.
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IMAGEM 42: Montagem idealizada por Djalma Oliveira de Souza a partir das seguintes fontes; Foto1.
Vôlei feminino (p.88) foto2. torcida feminina (p.51) foto3. vôlei masculino (p.89) fonte revista Futebol
Milionário nº3 (sem data) foto4. Modalidades esportivas (futebol de salão/natação/atletismo/ futebol
infantil e juvenil) destacadas na Revista Goiânia 70. (1970) n.3. p.13

3.8 VILA OLÍMPICA: UM SONHO CERCADO DE INTERESSES

As vicissitudes relacionadas à venda da área pertencente ao Goiânia Esporte Clube,
antes localizada no Setor Universitário, são cercadas de muita polêmica. De um lado, os
defensores do projeto de venda. Do outro, os que advogavam pela permanência da área em
nome e poder do Goiânia Esporte Clube.
A área adquirida pelo Alvinegro ainda na década de 50, doada pelo governador Pedro
Ludovico, de acordo com a Revista “Goiânia 70”, número 3, era de mais de 40 mil metros
quadrados. Naquela extensão, em períodos finais da década de 60, havia somente um campo
de treinamento, sem grama, para o time de futebol e um alambrado em torno do vestiário, ou
seja, passado mais de vinte anos de posse territorial em uma área com grande potencial
imobiliário, pouco havia sido feito para benefício do clube, do time e dos torcedores.
Diante da falta de investimentos de grande porte na área e em decorrência de
dificuldades financeiras enfrentadas pelo clube, Sérgio Guimarães, à época, presidente,
defendia a venda do terreno argumentando que renderia um bom capital ao clube e o dinheiro
poderia ser usado para quitar dívidas com jogadores e fornecedores. Além do mais, o
incremento financeiro custearia a compra de uma nova área para o time, que pudesse ser mais
condizente às necessidades do alvinegro.
O processo que culminou na venda da área em 1969 se iniciou ainda pelos idos dos
primeiros anos de mandato do presidente Sérgio Guimarães. O primeiro passo dado pelo
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presidente foi entrar com um pedido de alienação da área, pois o documento de doação havia
deixado o terreno inalienável. Ou seja, não seria permitida sua negociação. Diante desse
impedimento legal, o executivo do clube encaminhou uma solicitação ao então governador
Otávio Lage de Siqueira (1968), para que o mesmo se sensibilizasse dos problemas do clube e
autorizasse a venda do terreno.
A solicitação ao governador de autorização para a venda da área teve êxito, tendo em
vista que o chefe do executivo goiano, diante da argumentação do dirigente do clube, se
compadeceu e autorizou a publicação no Diário oficial do dia 27 de setembro do corrente ano,
dando contas de que o Goiânia Esporte Clube estaria, a partir daquela data, autorizado a
negociar o imóvel. Naquela ocasião, o valor do imóvel, segundo avaliação da Procuradoria
Geral do Estado feita no dia 19 de setembro foi de CR$ 379.912,50255.
Para quem achou que, após o destrave legal que impedia a venda do imóvel, os
problemas seriam resolvidos a decepção foi imediata. Dois editais, um do dia 15 de outubro e
outro do dia 15 de novembro de 1968 e nenhuma manifestação de interesse na compra da
área. A alegação era de que o valor do terreno estaria muito acima das possibilidades de
algum comprador. A saída proposta, então, para esse empecilho foi o desmembramento do
terreno em 73 lotes para serem vendidos pelo valor mínimo de Cr$ 6.500,00 cada lote.
Os lotes teriam aproximadamente 578 metros quadrados. O prefeito da cidade de
Goiânia, à época, era Iris Rezende Machado que, para contribuir com o clube e incentivar a
negociação dos imóveis, autorizou o Tesouro Municipal a isentar os vendedores quanto ao
pagamento de taxas e tributos relacionados ao desmembramento da área. É o que, a seguir,
nos diz o decreto:

O prefeito de Goiânia, no uso de suas atribuições legais, e tendo em vista o que o
Goiânia Esporte Clube requer aprovação de desmembramento de área, nos termos da
legislação vigente: art.1°- Fica aprovado o desmembramento em LOTES da
QUADRA 42, 11ª Avenida, ruas 260, 228, 261-A e com a área de 42.212, 50 metros
quadrados, a ser desmembrada nas quadras 42 e 42ª, Lotes 1 a 29 e 1 a 34, 11ª
Avenida, ruas 260, 242, 228 e 261-A, Setor Universitário, conforme planta e
memorial descritivo constante do processo protocolado sob n° 25784, de 17-12-68.
(apud Goiânia 70 n.3, p.6)

Após os trâmites legais, o Goiânia enfrentou outro problema. Parte de sua área havia
sido invadida. Os documentos pesquisados não nos oferecem uma ideia precisa da quantidade
255

A moeda da época era o Cruzeiro Novo
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de pessoas que já estariam, à época, ocupando o local. Há registro de 152 invasores que ao
final do ano de 1969, número que, quando a venda se concretizou, se reduziu a apenas 15. Do
total de 73 lotes, 30 foram vendidos à vista com valores variando entre Cr$ 4.000,00 e Cr$
5.000,00. Os demais, vendidos à prestação pelo prazo de 20 meses.256
Superadas as dificuldades, a diretoria do GEC, sob o comando de Sérgio Dias
Guimarães, adquiriu no ano de 1969 a posse do Clube dos 20, localizado em Aparecida de
Goiânia, no Bairro Jardim Olímpico. Pelo que observamos na leitura das revistas publicadas
pelo clube na década de 70 (Goiânia 70. Num.3 e Bolão da sorte Milionária. Num.9), o novo
espaço do GEC nasceu sob a promessa de se tornar um local onde torcedores e visitantes do
clube tivessem a possibilidade de se divertir, ambiente que serviria principalmente para se
instalar ali o Centro de Treinamento do time principal e das categorias de base.
O projeto inicial, além de três campos de treinamentos, contaria com duas piscinas
(adulta e infantil), alojamento para jogadores, pista de atletismo, revitalização do bosque,
criação de espaço para departamento médico, construção de sala de musculação, área de
concentração, vestiário, quadras poliesportivas, campo society, campo de areia, bar, espaço
aquático no córrego que margeava o imóvel, local em que se projetava também a prática de
passeios com pedalinhos.257 Tais benefícios seriam distribuídos em uma área que abrangia três
alqueires.258
Os entusiastas do projeto teriam sido os sócios e torcedores, Diógenes Cardoso, Aládio
Teixeira, Jose Faria, Milciades Moreira, Lamartine Reginaldo e Zoroastro Maranhão259. Para
que o projeto de construção da Vila Olímpica fosse efetivado, o clube contou com doações
financeiras e atuação profissional dos sócios. Segundo o Senhor Lamartine Reginaldo, em
entrevista que realizamos no percurso de nossa pesquisa, eram o clube fazia rifas e diversos
sorteios. Naquele período teria sido criado o Bolão da Sorte Milionária, cuja arrecadação teria
servido para a construção de parte do projeto da Vila Olímpica.
Parte do que se executou do projeto de construção do clube do Goiânia, que nada mais
seria que a ampliação e remodelação do que se tinha, à época, do Clube dos 20, soubemos, via
entrevista260, que teria se efetivado na década de 1970. Porém, a partir dos anos de 1990,
256

Alguns desses lotes foram trocados, cinco, outros quatro, permutados. Fonte: Revista Goiânia 70 n.3
Fonte: Goiânia 70, Num.03. Um alqueire tem 48.400 m2 ou 4,84 ha. Informação colhida no site
http://agrojur.blogspot.com/2015/03/quanto-mede-um-alqueire.html.https://dicasarquitetura.com.br/quanto-eum-hectare-quanto-e-um-are-quanto-e-um-alqueire/ acesso dia 29/12/2018.
258
Fonte: Bolão da Sorte Milionária, n.12, p. 05
259
Fontes: Revista Goiânia 70, n.3; Revista Bolão da Sorte Milionária, n.9 e n.12.
260
Atual presidente Arione de Paula, 02/01/2019 (data da entrevista) torcedor e ex-sócio Lamartine Reginaldo,
18/11/2018 (data da entrevista), Sérgio Jaime Canêdo, filho do ex-jogador Paulistano 29/12/2018 (data da
entrevista)
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talvez por conta das fracas campanhas do time principal, pela desfiliação de sócios da
agremiação, entre outros fatores, o ambiente recreativo projetado e em fase de
desenvolvimento e construção entraria em seu declínio, de modo que é desativado em meados
de 2000, restando no lugar, numa verificação que fizemos em 2018, três campos de
treinamentos, um alojamento e dois vestiários.

3.9. OS VEIGA, DEZOITO E O “CHAPA BRANCA”

O futebol elege seus ídolos e, de fato, na maioria dos casos, os verdadeiros
protagonistas do esporte são os jogadores. Contudo, ao longo da história do GEC, temos a
presença de alguns personagens que ajudaram na edificação, na sustentação e na promoção do
clube. Pessoas que teriam se mobilizado com o propósito de fazer com que o projeto de
edificação do clube pudesse se tornar uma instituição valiosa e vitoriosa. De certa maneira,
pode-se afirmar que, até determinado ponto da história do clube, o projeto planejado teria sido
efetivado.
Da mesma forma que a cidade de Goiânia tem como referência a figura de Pedro
Ludovico Teixeira, seu fundador, o Galo Carijó também tem suas referências quando o
assunto é eleger os grandes ídolos do clube.
As figuras mais citadas e lembradas, que vão além dos limites de simples diretores de
futebol, são os primos Joaquim da Veiga Jardim e José Henrique da Veiga Jardim (Zezé da
Veiga).
3.9.1 JOAQUIM DA VEIGA JARDIM
Joaquim da Veiga Jardim, nascido em 18 de novembro de 1911, Cidade de Goiás,
chegou a Goiânia na década de 1930 a convite de Pedro Ludovico como corretor imobiliário
dos lotes da Nova Capital261.
Tendo como sócios um irmão e um cunhado, Joaquim da Veiga Jardim fundou a Casa
Karajá em 1939. Formado em advocacia, foi funcionário público, secretário geral do estado,
diretor de educação, assessor jurídico e Procurador. Destacou-se como diretor regional de
desportos, ao colocar um alambrado e a grama do Estádio Olímpico utilizando a mão de obra
de detentos do regime prisional de Goiás.
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Faleceu no dia 31 de maio de 2009
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Joaquim da Veiga Jardim foi um dos fundadores do Atlético Clube Goianiense e,
durante sua vida, foi responsável pelo crescimento do esporte em Goiás. Preocupado com a
qualidade futebolística do seu clube, buscou por diversas vezes jogadores de outras praças e
estados na expectativa de promover o futebol goiano.
Pedimos ao torcedor e sócio do Galo, o Sr. Gilberto Teixeira, para descrevê-lo. A
entrevista foi gravada no dia 24 de janeiro de 2019 em seu apartamento no Setor Bueno em
Goiânia:

Djalma Oliveira: O que o senhor tem a dizer do senhor Joaquim da Veiga?
Gilberto Teixeira: Ele era tudo no Goiânia. Quando eu conheci, ele era treinador.
Cuidava de tudo. Foi a figura mais importante do Goiânia. Muita gente ajudou, mas
ele praticamente bancava tudo, questões administrativas e dentro do campo. Ele era
um dirigente que conhecia as entrelinhas do futebol. Pra você ter uma idéia, na
decisão de 74 o Goiânia teve que trazer o juiz de fora pra apitar a final. O seu
Joaquim pediu para o Helio de Brito ir pra São Paulo e trazer um juiz para que não
houvesse nenhuma manobra contra o Goiânia. O Helinho foi e trouxe o juiz que
dormiu na casa dele ali na Avenida Paranaíba e só saiu na hora do jogo.
Djalma Oliveira: Dessa forma o seu Joaquim estava sempre atento, não é?
Gilberto Teixeira: O tempo todo fazendo, ajudando, tudo que acontecia no Goiânia
ele ia lá.
Djalma Oliveira: O senhor acha que ele fechava o clube só pra ele?
Gilberto Teixeira: Não, não, ele era apaixonado pelo Goiânia. Um sujeito muito
honesto e íntegro. Se ele quisesse, ele teria pego o Estádio Olímpico para o Goiânia,
através da amizade que ele tinha com Pedro Ludovico. Mas ele não quis. Elee
Nicanor Gordo não aceitaram.

No Galo, Joaquim da Veiga foi responsável por várias contratações de jogadores e
ainda se destacou por valorizar as categorias de base do clube. O ex-dirigente foi também
jogador, “meia esquerda com chute forte” ( jornal O Popular 13/10/ 1985; página de esporte n.
2). Foi diretor de futebol, presidente do clube em duas oportunidades, técnico, massagista,
roupeiro e, até, “costurador de bola”.
3.9.2 JOSÉ DA VEIGA
Além de Joaquim da Veiga, outro Veiga se destacou na fundação do Galo: José da
Veiga Jardim, ou simplesmente Zezé da Veiga. Nascido em Araguari no dia 18 de maio de
1908, Zezé não se caracteriza como um desportista na verdadeira acepção da palavra, pois não
jogava bola, nunca foi técnico, mas, como defensor e dirigente, Zezé se mostrava craque.
Sempre presente nas reuniões e nos estádios, Zezé da Veiga segundo jornal Correio Oficial do
dia 13 de setembro de 1938, foi um dos maiores responsáveis pela parte esportiva da nova

190

capital de Goiás. A paixão de Zezé era tamanha que, no dia da final quando o time disputava
o título de 1974, o dirigente foi proibido pela família de assistir ao jogo no estádio por conta
de sua saúde, tendo de se contentar em casa, acompanhando a partida por meio de um
pequeno rádio de pilha.
A relevância dos trabalhos realizados por Zezé da Veiga é evidenciada não somente na
parte afetiva e econômica do GEC, pois há na figura desse dirigente todo um simbolismo no
sentido de que, mesmo não sendo tão efetivo quanto Joaquim da Veiga, Zezé, por conta de ser
um dos fundadores, é também responsável pela criação e adoção de vários símbolos262 do
GEC.
3.9.3 DOMINGOS PRUDÊNCIO
Domingos Prudêncio263, o Dezoito, é outro personagem do Goiânia Esporte Clube
muito recorrente na memória dos entrevistados. Figura emblemática, Dezoito morou numa
das casas que, àquela época (1940 a 1970), ficavam nas adjacências do campo, lugar onde
atualmente se encontra todo o complexo do Estádio Olímpico. Prudência foi massagista,
roupeiro e técnico da categoria juvenil do clube. Segundo Joaquim da Veiga, Dezoito poderia
ser definido da seguinte forma: “baixinho, de cor, dono de uma simpatia incomparável, de
suas mãos surgiram craques na verdadeira acepção da palavra.” (O Popular, 1985) 264 Foram
muitas as informações obtidas sobre Dezoito durante as entrevistas realizadas. Para este
trabalho, destacamos, porém, a que realizamos com o Dr. Paulo Cesar da Veiga Jardim, em 13
de novembro de 2018 quando, por ocasião relatando momentos vividos entre ele, seu pai e
Prudêncio, afirma:

Dezoito era um cara super figura. Veio de Minas Gerais casado com Dona Sinhá.
Mexia com escola de samba. Ele era o cara que cuidava das coisas do Goiânia. Ele
era fanático pelo Goiânia. Era ele que entregava o material para o jogador. No
vestiário tinha um local para o jogador tomar banho e tinha um local como se fosse
uma casinha assim, que tinha uns buraquinhos onde ficavam as chuteiras. Ele
passava sebo na bola [...]. Ele era baxotinho, gordão, bem negão, cabelo baixinho.
Dezoito era uma figura. Todo domingo eu e meu pai ia (sic) almoçar na casa dele.
Tinha jogo a tarde, a gente almoçava na casa dele. Comia (sic) um franguinho
caipira ali com eles. Depois ia (sic) para o jogo.
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Assuntos relatados de forma exaustiva na parte da dissertação nomeada de “Cores em preto e branco” e
“Mascote”.
263
Nascido no dia 4 /10/1909 vindo a falecer no dia 11/10 1973.
264
Fonte: Jornal O Popular, sessão: Esportes, edição do dia 13 de outubro de 1985.
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Na década de 1970, para atender às regras da CBD265, Prudêncio foi obrigado a se
mudar do estádio Olímpico, assim como outras famílias que moravam no local. Lamartine
Rodrigues, à época, presidente da Fundação Estadual de Esporte do Estado de Goiás,
providenciou a transferência de todas as famílias para casas construídas por um programa
habitacional do governo, via Companhias de Habitação Popular-COHAB. As moradias seriam
vendidas às referidas famílias com juros mais baixos que o estabelecido pelo programa e
seriam financiadas em quantidade mais estendida de prestações, favorecendo aqueles que
desejassem adquirir seus respectivos imóveis. Prudêncio, entretanto, de acordo com
Lamartine, inicialmente, optou por voltar com a família para a terra natal – cidade de
Uberaba-MG, mudança custeada por Lamartine, pelos dirigentes do Goiânia e por amigos –
voltando depois, 10 meses, a residir na capital do estado de Goiás, onde permaneceu até sua
morte na década de 1970.
Por ocasião do falecimento de Dezoito, o zagueiro João Paulistano Canedo, por meio
de um bilhete que teria enviado ao radialista Antônio Porto, Rio de Janeiro, informa a perda
do companheiro e pede que o amigo seja lembrado por meio de uma crônica.

IMAGEM 43: Fotografia, Sérgio Jaime Canedo. Documento datilografado pelo ex-jogador Paulistano
[s.d]. Arquivo da família sob a guarda de Sérgio Jaime canedo.
265

No ano de 1962, o futebol goiano precisou se profissionalizar. A decisão teria partido da Confederação
Brasileira de Desporto com a edição de regras que provocariam mudanças nos clubes de futebol e nos espaços
das disputas. A partir dali, Federação e times do estado ficaram obrigadas a seguir as regras estabelecidas pela
CBD. Uma delas seria a proibição de fixar residência dentro de estádios onde a federação administrava seus
campeonatos.
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Domingos Prudêncio, ao longo de sua história, além de ser um apaixonado por
futebol/Goiânia Esporte Clube, foi também um entusiasta do Carnaval de Rua. Ainda na
década de 1960, fundou a escola de samba Anhanguera, na qual procurava privilegiar os
temas ligados principalmente ao folclore brasileiro. Por conta disso, no ano de 1978, a escola
de samba Brasil Mulato homenageou Dezoito ao apresentar o samba enredo, cuja letra
contava parte da história e da vida cotidiana desse personagem. A letra composta por Eliomar
Antunes (GODARD) e publicada no jornal O Popular do dia 17 de janeiro de 1978 dizia o
seguinte:

Veio de Uberaba
Para grama plantar
Seu Domingos Prudêncio
Não veio para ficar
Não foi D. Pedro I
Plantou suas raízes
Na terra de Ludovico
Ele foi rei negro
Nos tempos de Arraial
Dezoito criou
O nosso carnaval
O fundo de sua casa
Tinha uma linda romeira
Debaixo dos Flamboyants
Sambava a noite inteira
Nas tardes de futebol
Ele chegava primeiro
Era o negro pisando
No verde de seu terreiro
Reinava na avenida
Com seu bloco
O rei da capital
Velho Dezoito querido
Com seu samba marcou sua era
Com carinho seu nome é ouvido
O rei do carnaval na terra do Anhanguera.
(Letra composta por Eliomar Antunes. Fonte: Jornal O Popular 17 de janeiro de
1978)

Não há consenso sobre a origem do apelido de Domingos Prudêncio, o Dezoito. Em
resposta ao questionário enviado por nós, Paulo Roberto Bernardes, seu filho, afirma que seu
pai, por conta de “uma manobra arquitetada por Joaquim da Veiga Jardim”, teria sido
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presidente do Goiânia Esporte Clube por um único dia. Da fugaz passagem de Domingos
Prudêncio pela presidência do clube os fatos não são esclarecidos.
Na história do Goiânia Esporte Clube, convém destacar ainda nomes que foram
importantes durante a trajetória do GEC, com relevo para Nicanor Gordo, Lamartine
Rodrigues, Gilberto e Aládio Teixeira, Benedito Zupelli, Paulo Roberto (Bob), Paulo Fleury,
Carlos Barsi, Fidêncio, Fidelino, Lucy Mary Pereira, Dr. Irany Alves, Dr. Paulo César da
Veiga Jardim (Mascote) e seu Aladinho.
3.9.4 CHAPA BRANCA
Em nossos estudos, o termo “Chapa Branca” foi um dos primeiros eixos de
estruturação do projeto, quando ainda conjecturávamos a respeito de qual seria nossos
caminhos de pesquisa. Havia, pois, várias possibilidades de abordagem: o histórico de
fundação do time; as pessoas que comandavam o clube e a ligação destas com o executivo; a
força do esporte e o uso político do futebol; a hegemonia e decadência do clube; e, até
mesmo, a carência de estudos acadêmicos em torno da temática “futebol goiano”.
É notório que o futebol, pelo seu caráter popular e pela facilidade de sua prática, foi –
e possivelmente ainda seja – usado pela classe política como um meio de facilitar a integração
desta às diversas camadas sociais, mantendo, com isso, uma estratégia de comunicação
direcionada aos partícipes dos times, desde dirigentes de clubes, até o público. Dessa maneira,
interessados na manutenção do poder, inúmeros governantes fazem uso do esporte como
moeda de troca junto à população.
Segundo dados fornecidos no site da Caixa Econômica Federal, de 2013, quando a
instituição começa patrocinar times de futebol brasileiro, a 2017, última atualização até a
elaboração de nossos registros, teria havido um crescimento de 600% nos investimentos
destinados a patrocínios266. Somente no ano de 2017, os valores negociados com os clubes
teriam ficado entre 144 e 153 milhões267 de reais. Construção de estádios, patrocínios em
camisas, em placas de publicidades, subvenções e projetos como o “Timemania”
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, que

destinam aos clubes parte das apostas, exonerações e perdões fiscais269, são alguns dos
exemplos de como o governo e, por extensão, a classe política, faz investimentos nos clubes
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Em 2013, a CEF patrocinava quatro times. Em2017,24 times de todas as regiões do país. Fonte:
http://www.caixa.gov.br/esportes/clubes-patrocinados/Paginas/default.aspx
267
Fonte:https://rodrigomattos.blogosfera.uol.com.br/2018/04/06/caixa-fecha-patrocinio-com-14-clubes-semreajuste-e-investira-ate-r-153-mi/
268
http://www.brasil.gov.br/economia-e-emprego/2014/01/timemania-ja-tem-novo-ranking-de-clubes-de-futebol
269
https://idg.receita.fazenda.gov.br/acesso-rapido/legislacao/legislacao-por-assunto/parcelamento-da-mp-no671-2015-times-de-futebol-profut
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do futebol. Diante disso, sem entrar no mérito da necessidade, ou não, dessa interferência
estatal nos times de futebol, em Goiás essa prática não se distancia das demais localidades
brasileiras. Há registros de diversas ocasiões em que o governo estadual teria contribuído, não
só financeiramente, mas, também oferecendo suporte estrutural, um bom exemplo é a oferta
de imóvel, a todos os times estabelecidos na capital do estado.
O Goiânia, porém, no cenário de times beneficiados pela força econômica estatal,
além de receber apoio como era comum aos times da época, teria ganhado privilégios a mais
do que os demais times. Entre os privilégios, por conta de supostas influências da parte de
alguns dirigentes do Galo junto aos governos do estado e município, estava o de empregar no
serviço público alguns jogadores do time. Por esse motivo, entre a população e,
principalmente, entre pessoas ligadas aos times adversários, o clube passou a receber a
alcunha de time “Chapa Branca”.
O órgão estatal que teria empregado atletas, conforme é citado nas diversas falas e
escrituras que tratam do tema, é a extinta Telecomunicações de Goiás S/A(TELEGOIÁS), à
época, conhecida como Departamento da Telecomunicações de Goiás (DETELGO) Segundo
Gilberto Teixeira,270 torcedor do Galo, “isso não passava [...] de uma lenda criada para fazer
graça com os torcedores do Goiânia”. Identificamos em nossa pesquisa os seguintes jogadores
do Galo que teriam conseguido o benefício: Osmar, Gambá, Zizinho, Silas, Joninha, Alemão,
Foca e Bela Vista.271
Considerando, todavia, que esses nomes citados acima tenham realmente conseguido
emprego e, com isso, teria beneficiado o time na conquista de seus títulos, não acreditamos
que, dado o número de jogadores de diferentes épocas, teria sido um fator predominante capaz
de fazer do GEC o clube imbatível da época.
Outra questão relacionada ao fato de o GEC ser chamado de “chapa Branca” envolvia
a estreita aproximação – amizade, relação profissional e parentesco – que os dirigentes do
clube mantinham com o executivo goiano. Isso teria dado origem a muita especulação quanto
à influência desses “amigos” do governador junto ao time do Goiânia Esporte Clube. De
acordo com o que pesquisamos, porém, de alguma forma, todos os times da capital teriam tido
a possibilidade de ser agraciado com algum tipo de beneficio destinado pelos poderes
executivo do estado e da capital.
270

Advogado, licenciado da Ordem dos Advogados do Brasil, sessão Goiás (OAB), Gilberto franco Teixeira
(18/06/1941), entrevista concedida no dia 24 de janeiro de 2019.
271
Jogadores da década de 1950 e 1960. As fontes que forneceram esses nomes não nos garantiram absoluta
certeza das informações. Do grupo de ex-jogadores, o único com o qual tivemos a oportunidade de conversar
pessoalmente e que, na ocasião, confirmou ter sido beneficiado com emprego estatal foi Joninha.
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O critério demonstrativo e exemplar para a questão está no fato de que todos os
imóveis, campos de treinamento, adquiridos pelos clubes da capital nas décadas de 1950 e
1960, foram doados pelo executivo, seja na esfera estadual ou municipal. Podemos considerar
ainda as subvenções dadas a todos os times, além da oferta de emprego para pessoas ligadas
ao Goiás Esporte Clube, principalmente na Segurança Pública, e ao Atlético Clube
Goianiense, com empregos no cartório do escrivão Antônio Accyoli, em Campinas. Desse
modo, há de se concordar que, quase todos272 os clubes teriam sido agraciados de alguma
maneira pela força política estatal. Assim, pecha de time do governo não se sustenta.
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O time Vila Nova adotou a esposa e primeira Dama Dª Gercina Borges como madrinha do clube devido a seu
trabalho assistencialista. Dessa forma, acreditamos que, de uma forma ou de outra, indiretamente o poder
executivo deva ter contribuído favoravelmente ao clube.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

Nossa pesquisa partiu da verificação de que, no cenário acadêmico, existe carência de
trabalhos historiográficos que relatem as várias histórias relacionadas ao futebol praticado em
Goiás. Muitos fatos teriam passado à margem do conhecimento e que, devido a sua
pertinência histórica e social, necessitam ser interpretados, analisados e expostos de maneira
geral para a sociedade. Dessa forma, neste viés historiográfico, escolhemos registrar a história
do Goiânia Esporte Clube, de 1936 ao ano de 1974.
O trabalho dissertativo, além de narrar os fatos e histórias do clube com números e
resultados, ressaltando assim, suas vitórias e títulos, tornou-se ainda mais consistente através
da grande variedade de material coletado durante nossa pesquisa. E foi com esse conjunto de
informações e documentos, que o processo de confecção do texto dissertativo, procurou
discutir questões políticas, em que o foco foi à análise da constatação do fato da estreita
ligação, de parentesco de amizade e profissional, entre o grupo político do Interventor Federal
Pedro Ludovico Teixeira e os principais fundadores do GEC, buscando assim, ao final desta
pesquisa, argumentar favoravelmente ou não, ao fato histórico, se realmente teria havido por
parte do Goiânia Esporte Clube o recebimento de apoio exclusivo dos mandatários da capital
e do estado.
Analisamos ainda, questões sociais, com foco ao ponto crítico, que nas décadas
subsequentes às de 1930 se apresentavam, devido à mudança da capital de Goiás, Cidade de
Goiás/Goiânia, e todo o processo de aceitação ou não dessa mudança com a população
goiana. Para essa análise histórica dos fatos que envolvia a fundação da nova capital de Goiás,
e sua aceitação por parte da população, e ainda, a fundação do GEC e sua manutenção como
time vencedor, tivemos o apoio teórico que nos deu o sentido de entendimento de algumas
circunstâncias inerentes ao simbolismo que envolve a prática do futebol e a Política.
Dessa forma e por esse viés interpretativo, consubstanciado de dados e documentos
analisados e interpretados, podemos depreender os fatos alusivos sobre a questão se realmente
teria havido politicamente, um mecanismo que, na busca de sua manutenção e de permanência
no poder, teria usado o futebol/Goiânia Esporte Clube como meio possível dessa
continuidade.
Diante das possibilidades de pesquisa, constatamos que, de fato, havia um interesse
político, não somente no futebol, mas também em outras práticas esportivas na nova capital. E
constatamos ainda que todo simbolismo relacionado à paixão brasileira pelo futebol pode ter
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sido usado como manutenção de estadia política do grupo ligado a Pedro Ludovico Teixeira,
então interventor federal. Verificamos ainda que, pela carência histórica do tema futebol em
Goiás, não havia um trabalho científico que relatasse a história do clube de forma exclusiva,
no qual pudessem estar descritos os fatos corriqueiros e a análise pontual.
Em face das possibilidades de abordagens que o tema nos oferece, percebemos que,
em relação ao primeiro objetivo específico – na parte em que procuramos abordar a
historiografia do tema futebol no Brasil e em Goiás, na qual descrevemos como foi a chegada
do futebol ao estado e à nova capital, a partir de 1930, em que identificamos os grupos
políticos goianos, por meio de uma breve história dos clubes da capital, com destaque para os
times do Goiás Esporte Clube, Vila Nova Futebol e Atlético Clube Goianiense – atendemos
de forma satisfatória, mesmo que para o momento, já que o tema, evidentemente, é merecedor
de novas análises e de futuros aprofundamentos.
Nossa abordagem neste trabalho concentrou-se no recorte do período em que o esporte
se inicia pelo estado de Goiás, identificando as peculiaridades inerentes ao percurso de seu
desenvolvimento, desde as práticas improvisadas e desorganizadas, até quando são adotadas
regras para as partidas, times e clubes, fato que começa pelo interior do estado, chegando
mais tarde à capital em formato mais consistente e sistemático.
Contemplando o segundo objetivo específico de nossos estudos – que trata do esporte
e da relação de poder político – procuramos verificar e analisar a existência de uma possível
relação que teria havido entre a política e o esporte no estado de Goiás. Por conta de seu
simbolismo e de sua relação com as diversas camadas populares, por sua força atrativa,
destacamos que a prática do futebol teria sido instrumento nas mãos de entes políticos da
capital, tanto na esfera estadual, quanto municipal, como mecanismo de asseguração e
permanência no poder. Cremos que, de fato, o esporte de uma maneira geral – Vôlei,
Ciclismo, Bola ao cesto (Basquete), Jiu-Jítsu, Tênis, Atletismo, dentre outros – teria tido a
atenção por parte dos dois governos, estadual e municipal. Mas, no caso específico do futebol,
há fortes evidências de que teria sido mais contemplado, pela preferência esportiva daqueles
que detinham o poder e pelo alcance da modalidade entre as camadas populares, tanto pelo
caráter cultural, quanto pela facilidade de sua prática.
Em relação às especulações de ter existido influência dos dirigentes do Goiânia
Esporte Clube junto ao interventor Pedro Ludovico Teixeira, constatamos que, considerando
as relações de amizade, profissional e familiar dentro do Governo, haveria mesmo
possibilidade de isso ser procedente. Não encontramos, porém, em meio aos documentos
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pesquisados, dados que comprovem que o GEC teria sido beneficiado em razão desse tipo de
influência.
O terceiro objetivo específico desta pesquisa deu-se em razão da lacuna histórica, pois,
no cenário acadêmico e nos meios editoriais há carência de trabalhos que possam demonstrar
os fatos relacionados ao percurso do futebol no estado de Goiás e, sobretudo, em relação ao
clube em questão. Entendemos que a história do Goiânia é merecedora de sair de seu estado
de latência, recebendo, pois, tratamento científico. Assim, no ato de contar a história do GEC
por meio de documentos escritos, imagéticos e, principalmente, via entrevistas, verificamos
que o clube, ao longo dos anos, construiu sua história recheada de episódios interessantes,
peculiares, pautados no simbolismo. Ao longo da pesquisa, procuramos dar voz àqueles que
vivenciaram de forma direta e indiretamente partes da história do Galo, registros de histórias
vividas por jogadores, torcedores e dirigentes do clube.
Durante o trabalho, verificamos que os governos da época se interessaram em
incentivar a prática esportiva na nova capital, de maneira que o futebol aparece na dianteira
do projeto político. Todavia, ao analisarmos os fatos, observamos que a influência de Pedro
Ludovico e de seu grupo político não teria sido fator determinante nas conquistas do time do
Goiânia Esporte Clube, por mais que possivelmente os governos, de estado e município,
tenham incentivado a prática esportiva, promovido e participado de alguns jogos, construindo
praças esportivas, fazendo subvenções e doações de imóveis aos clubes.
Chegamos à conclusão de que as conquistas do Galo, predominantemente na era
amadora, deram-se graças ao trabalho dos dirigentes, que sustentavam as agremiações com
trabalho voluntário e doação de capital. Tanto é que, após a profissionalização e mudança de
mercado, o Goiânia Esporte Clube não mais se destacou como outrora. É evidente que a saída
do poder, do grupo ligado a Pedro Ludovico, intensificou ainda mais a decadência do clube.
Ponderamos, todavia, que o que teria feito o Goiânia sair da relação dos grandes vencedores
de títulos estaria atrelado à falta de profissionalização do clube, aliada à perda gradual de
interesse e prestígio por parte dos dirigentes do time junto à Confederação Brasileira de
Futebol (CBF).
Para a confecção deste trabalho, executamos os seguintes procedimentos: realizamos
pesquisa bibliográfica, durante a qual buscamos informações sobre o futebol brasileiro, sem
necessariamente priorizar temas em específicos, a fim de que pudéssemos adquirir uma visão
geral dos tipos de trabalhos e abordagens mais recorrentes na academia. Após isso,
privilegiamos, em um segundo momento, a leitura de textos publicados em diferentes
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suportes273 textuais, que tratam especificamente do futebol praticado em Goiás. Depois de
entrar em contato com um conjunto de trabalhos, leituras que incluíram teses, dissertações,
artigos e publicações diversas, conseguimos, pois, estabelecer um recorte, dando melhor
especificidade à nossa abordagem de estudo.
Definido o recorte temporal, local e conceituação do que pretendíamos investigar,
iniciamos então nossa pesquisa, com prioridade para a aquisição de documentos primários:
jornais, revistas, atas e fotos. Visitamos o Arquivo Estadual de Goiás; o Instituto Histórico e
Geográfico Brasileiro-GO; a Biblioteca Pública Pio Vargas; O Instituto de Pesquisas e
Estudos Históricos do Brasil Central, além dos arquivos na sede do Jornal O Popular.
Além da investigação em obras publicadas nos meios editoriais sobre o futebol
brasileiro e goiano, das pesquisas em sites especializados no assunto, optamos também por
realizar entrevistas com atuais e ex-dirigentes do Goiânia Esporte Clube, com ex-jogadores,
com parentes destes e de demais pessoas que teriam participado direta e indiretamente da
história do GEC.
Procuramos também colher depoimentos de torcedores, jornalistas e radialistas,
pessoas que teriam algum conhecimento da história do clube. Por ocasião das entrevistas,
reproduzimos imagens fotográficas de documentos e fotos que se encontram em posse de
parte dos entrevistados, o que, a nosso ver, se constitui, por seu valor histórico, um rico
material de pesquisa.
Para a realização das entrevistas, foram elaboradas 10 questões, adaptadas a cada tipo
de entrevistado e, para contemplar questões relacionadas à particularidade de cada grupo,
elaboramos cinco questões específicas, de modo que, para cada caso, foram propostas quinze
questões. Todos os entrevistados permitiram a gravação das entrevistas, bem como a sua
reprodução no corpo deste trabalho, assim como também autorizaram a reprodução
fotográfica do material disponível em seus arquivos pessoais.
Acreditamos que o êxito deste trabalho fica por conta da quantidade e qualidade
histórica de documentos reproduzidos no corpo da pesquisa. Verificamos, através de nossas
visitas aos arquivos, bibliotecas e nas residências das pessoas envolvidas, que existe um
manancial de fontes primárias e secundárias - cartas, fotografias, revistas, livros, objetos entre
outros- à espera de sua verificação e análise para que assim se tornem peças históricas e
ajudem a contar fatos relevantes de nossa história. Sem levar em consideração as reproduções
de revistas e livros presentes nesses locais tivemos a possibilidade de reproduzir
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fotograficamente em torno de 1500 itens, manuscritos, fotografias e objetos, ligados direta e
indiretamente ao GEC. Com esse aporte físico de documentos, com as entrevistas concedidas
pelas pessoas, que de alguma forma estiveram ou ainda estão ligadas ao clube, tivemos a
possibilidade de escrever o terceiro capítulo desta dissertação. Capítulo no qual se encontram
as histórias vividas por alguns personagens, enquanto que, em outros momentos, devido à
importância histórica de algumas figuras, buscamos contar suas histórias, aliadas pela
perspectiva de rememoração, interpretação e resolução de algum fato. Ainda tivemos a grata
possibilidade de apresentar, de forma inédita, quais foram os motivos possíveis pela escolha
dos principais símbolos do clube, mascote e cores, e ainda, problematizar e registrar as
histórias envolvidas quanto à adoção do hino do GEC.
Ao sermos autorizados, por parte dos entrevistados274, na transcrição das entrevistas
orais no corpo deste trabalho, tivemos a grata possibilidade de registrar várias histórias,
confrontar versões e, ao mesmo tempo, verificarmos que existem muitas histórias que, mesmo
com lapsos de memórias e/ou por conveniência, ainda deveriam ser registradas, convertendose, pois, na possibilidade de valorização de nossas memórias. Percebemos que as pessoas,
após receberem o convite de registrar suas histórias, em nenhum momento se mostraram
reticentes e, ao contrário disso, contaram tantas histórias que, muitas vezes tínhamos que fazer
intervenções para que nosso foco de pesquisa não ficasse de lado.
Finalizamos esta etapa de pesquisa na crença de que trabalhos ulteriores possam vir a
complementar o presente estudo e assim substanciar ainda mais futuras investigações, a ponto
de poder esclarecer questões ainda pouco debatidas sobre o tema Goiânia Esporte Clube.
Afinal de contas, o futebol praticado em Goiás ainda é carecedor de pesquisas e análises,
principalmente no que tange a discussões de ordem racial, social e econômica. É, pois, carente
de estudos que possam evidenciar e debater questões políticas do esporte, estudar o futebol
praticado no interior do estado, o período em que foram formadas seleções goianas que
disputaram o “Campeonato de Seleções” organizadas à época pela CBD. Carecemos ainda de
pesquisas que contem as histórias relacionadas à construção de nossas principais praças
esportivas– Estádio Serra Dourada e Estádio Olímpico– tratar dos fatos relacionados à crônica
e ao rádio esportivo, debater o tema ligado, todavia, às mulheres. Existe uma lacuna bastante
expressiva quanto à história dos times do interior, principalmente aos que já principalmente
aos que já, após a profissionalização em 1962, conquistaram o campeonato regional,
Anápolis, em 1965; CRAC de Catalão, em 1967; Goiatuba, em 1992 e Itumbiara, em 2008.
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Ainda acreditamos serem necessárias análises imagéticas, textuais e de objetos que
fizeram parte da história do futebol goiano. Enfim, aprofundamentos na investigação de
pessoas que, seja de forma direta e/ou indireta, teriam feito trabalhos relevantes ao esporte
goiano.
Por opção nossa, concentramo-nos no período que vai de 1936 a 1974. Por isso, fatos
relevantes do próprio clube, como os vice-campeonatos de 1975, 1976 e 1977, a participação
do clube no campeonato Brasileiro nas décadas de 1970 e Copa do Brasil na década de 1990
ficaram de fora de nosso relato.
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Homero Sabino
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Lucy Mary
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Maria Alice Gordo
Nilson Silva Domingues
Paulo César da Veiga Jardim
Paulo Bernardes Prudêncio
Paulo Roberto (Bob)
Roldemar José Monteiro
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Sidelmom Pereira Seabra
Valdina Gomes Ferreira (dona Nenzinha)
Wagner José Borges
ENTREVISTADOS:
Aládio Teixeira
Arione José de Paula
Gilberto Teixeira
Homero Sabino
Horieste Gomes
Lamatirne Reginaldo
Lucy Mary
Maria Alice Gordo
Nilson Silva Domingues (goleiro do GEC, década de 1970)
Paulo César da Veiga Jardim
Paulo Roberto (Bob)
Roldemar José Monteiro, vulgo Dema (jogador do GEC, década de 1970)
Silvio Silva Ramos, vulgo Silvinho (jogador do GEC, década de 1960)
Valdina Gomes Ferreira (dona Nenzinha)
Wagner José Borges, vulgo Nenzinho (goleiro do GEC, década de 1960)
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ANEXOS:

ANEXO A – ALBÚM DE FIGURINHAS ESPORTES PIASA

Arquivo pessoal seu Nenzinho goleiro do GEC década de 60. Reprodução: Djalma Oliveira de Souza

ANEXO B– REVISTA GOIÂNIA 70 N.1

Arquivo pessoal Sergio Jaime. Filho do ex zagueiro Paulistano do GEC década de 40 e 50. Reprodução; Djalma
Oliveira de Souza. Revista Goiania 70, n. 1. P.39; Editora Pinheiro, redatores Carlos Safadi e Dráulas Vaz
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ANEXO C– JORNAL DIÁRIO DO OESTE

Fonte: O Popular dia 17/01/88 p.18. Página de Esporte (CEDOC)

ANEXO –D NICANOR GORDO

Arquivo pessoal Maria Alice, filha de Nicanor Gordo, que foi dirigente do GEC nas décadas de 40, 50 e 60 Data
provável da fotografia 1960, autor desconhecido.. Reprodução Djalma Oliveira de Souza. Revista
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ANEXO E– FOLHA DE GOIÁS

Fonte: Folha de Goiaz. 10 de maio de 1945. IHGG-GO

ANEXO F– REVISTA BOLÃO DA SORTE MILIONÁRIA

Arquivo pessoal do autor. Revistas Bolão Milionário (década de 1970). Formato: 13x21cm; Colorida.
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ANEXO G– REVISTA FUTEBOL MILIONÁRIO

Arquivo pessoal do autor. Revistas Futebol Milionário (Década de 1970?)

ANEXO H– GOIÂNIA 70 N.1,2 E 3

Arquivo pessoal Djalma Oliveira de Souza. Revista Goiânia 70. Publicadas final dos anos de1960. Formato:
21x30. Colorida.
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ANEXO I- REVISTA ESPORTIVA NUM. 5 e 6

Arquivo pessoal do autor. Revista Esportiva. Década de 1960. Formato 27x20. Colorida.

ANEXO J– REVISTA SPORT NEWS. NUM. 10, 11 E 19 ANO-1975

Arquivo pessoal do autor. Revista Sport News. Década de 1970. Formato 27x21. Colorida.
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ANEXO K– JORNAL O POPULAR 17 01 88 P 18 ESPORTE

Jornal O popular 17 de janeiro de 1988 p.18- Página de esportes. Arquivo pessoal Sergio Jaime Canêdo.

ANEXO L– JORNAL O POPULAR 17 01 1988 P. 24 ESPORTE

Jornal O popular 17 de janeiro de 1988 p.24- Página de esportes. Arquivo pessoal Sergio Jaime Canêdo.
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ANEXO M – CAMISA DO GOIÂNIA DÉCADA DE 1970

Arquivo pessoal ex- jogador Dema (zagueiro do GEC em 1974/75). Reprodução: Djalma Oliveira de Souza

ANEXO N – DIPLOMA CONCEDIDO A LAMARTINE REGINALDO

Documento arquivo pessoal, Lamartine Reginaldo da Silva. 19 de junho 1982. Reprodução: Djalma Oliveira de
Souza
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ANEXO O– OBJETOS DO GEC

Objeto n.1. Pertencente a Dª Maria Alice Gordo. Objeto n2. Pertencente Dª Nenzinha. Irmã do ex- funcionário
Fidelino. Objeto n3. pertencente à Srª Mary Lucy, ex- funcionária do GEC nas décadas de 70 e 80. Fotografia:
Djalma Oliveira de Souza

ANEXO P– FAIXA TÍTULO DO GEC 1948/1952/1953/1974

Objeto (faixas) n1 e n2 pertencente a Sérgio Jaime Canêdo. Fotografias Sérgio Jaime Canêdo/ Objeto (faixa)n.3
pertencente ex-jogador Dema. Fotografia: Djalma Oliveira de Souza
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ANEXO Q– FOTOGRAFIA DOS JOGADORES QUE FAZIAM PARTE DA
DELEGAÇÃO GOIANA QUE DISPUTOU CAMPEONATO BRASILEIRO DE
SELEÇÕES ESTADUAIS EM 1951

Fotografia arquivo pessoal ex-jogador do Goiânia década de1950, Didiu. Disposição dos jogadores esquerda
para direita; Élson, Eudes e Laércio. Foto 10x15 autor desconhecido. Reprodução; Djalma Oliveira

ANEXO R– FOTOGRAFIA DOS JOGADORES QUE FAZIAM PARTE DA
DELEGAÇÃO GOIANA QUE DISPUTOU CAMPEONATO BRASILEIRO DE
SELEÇÕES ESTADUAIS EM 1951

Fotografia arquivo pessoal ex-jogador do Goiânia década de1950, Didiu. Disposição dos jogadores esquerda
para direita; João Preto, Didiu e Gilberto. Foto 10x15 autor desconhecido. Reprodução; Djalma Oliveira
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ANEXO S– FOTOGRAFIA DOS JOGADORES DO GOIÂNIA DÉCADA DE 1958

Fotografia arquivo pessoal ex-jogador Didiu. Goiânia década de1950. Disposição dos jogadores esquerda para
direita,em pé: Régulo, Cisquinho, Max Esteves, Duduca, Élson. Agachados: Bela Vista, Uberaba, Loló, Joviro
Rocha, Otacílio e Bagainha. Foto P/B. formato 10x15. Autor desconhecido. Reprodução: Djalma Oliveira

ANEXO Z– PRESENÇA FEMININA

Fotografia arquivo pessoal família ex-jogador do Goiânia década de1950, Lili. Formato: 10x15. P/B autor
desconhecido. Reprodução; Djalma Oliveira. Por opção dos autores e pela falta de informações precisas
preferimos não nomear as pessoas retratadas no fotograma.
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ANEXO T– MANUSCRITO ZEZÉ DA VEIGA

Documento manuscrito arquivo pessoal: Dª Márcia da Veiga Jardim. Sem data/ texto de José Henrique da Veiga
Jardim. formato A15, escrito com canta preta.
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ANEXO U– MANUSCRITO JOAQUIM DA VEIGA

Documento manuscrito livro Ata n.1(1940/50) e n.2 (1960/70). Respectivamente. Arquivo pessoal, Paulo César
da Veiga Jardim. Livros Atas que pertenceram a Joaquim da Veiga Jardim.

ANEXO V – FELICITAÇÕES NATALINAS

Arquivo: Paulo César da Veiga Jardim, fotografias Formato: 10x15, P/B. [195?] Autor desconhecido.
Autor da reprodução: Clarismar Fernandes. Goiânia. 1995
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ANEXO W – JOSÉ HENRIQUE DA VEIGA JARDIM

Documentos arquivo pessoal Márcia da Veiga Jardim. n1, manuscrito no qual José Henrique da Veiga Jardim
descreve fatos e histórias do Goiânia Esporte Clube. n2, carteirinha de “sócio contribuinte” de João da Veiga
Jardim, pai de Zezé da Veiga. Ano de confecção da mesma, 1962. n3, Zezé da Veiga e sua esposa Lucy Sócrates
Gomes Pinto. Foto colorida 10x15, autor e data desconhecida.

ANEXO X – DOMINGOS PRUDÊNCIO (DEZOITO) EM SUA CASA COM
AMIGOS

Fotografia acervo pessoal pertencente a Paulo Bernardes Prudêncio. (filho de Domingos Prudêncio) formato:
10x15, P/B. Data: 1971. Autor da fotografia: Eleny Rodrigues da silva, Disposição dos integrantes da fotografia:
Zoroastro Maranhão, Domingos Prudêncio e Lamartine Reginaldo.
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ANEXO Y – JOAQUIM DA VEIGA E SUA ESPOSA JACIRA BRANDÃO
VEIGA JARDIM

Joaquim da Veiga Jardim e sua esposa Jacira Brandão da Veiga Jardim. Fotografia arquivo pessoal Márcia da
Veiga Jardim. Foto colorida, formato 15x21. Data 196?

ANEXO Z:(LILI) JOGADOR DO GOIÂNIA ESPORTE CLUBE DÉCADA DE 1960

Fotografia acervo pessoal pertencente à família do jogador Jair da Rosa Pinto, vulgo Lili. Fotografia P/B em
formato: 10x15. Autor desconhecido.[1960?]
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ANEXO AA- BENEDITO ZUPELLI- O HOMEM QUE DEU CORES AO
GALO

Fotografia acervo pessoal pertencente à família de Benedito Zupelli. Arquivo disponibilizado por Lilian Zupelli.
Formato original:10x15; P/B. [195?] autor desconhecido, Goiânia. Relação dos integrantes na fotografia, ordem
da esquerda para a direita: pessoa não identificada, Rubens Zupelli e Benedito Zupelli.

ANEXO BB - QUESTIONÁRIO
1.Nome completo
2.Data e local de nascimento
3.Qual a sua ligação com o Goiânia Esporte Clube?
4.É torcedor do Goiânia?
5.Quais as histórias mais interessantes vividas por você? Histórias interligadas ao Goiânia?
6.Você conhece a história do Goiânia?
7.Quais personagens você elegeria como sendo os mais importantes na história do clube?
8.O Goiânia tinha a maior torcida?
9.Você foi ao estádio pela primeira vez assistir um jogo do Galo em que época?
10. Em sua opinião, qual foi o melhor jogador do GEC de todos os tempos?
11. Havia preconceito no clube, contra as mulheres, negros?
12. É verdade que o Galo era o time da elite?
13. Em sua opinião Pedro Ludovico ajudava o Galo?
14. Quais os motivos da carência de títulos do Galo após a profissionalização?
15. Você conhece a história da venda da Vila Olímpica?
16. Qual o jogo mais emocionante que você assistiu do Galo?
17. Sabe da história que o GEC já foi nomeado de Corintians?
18. Sabe os motivos pelo qual o GEC adotou a mascote Galo?
19. Jogou no Goiânia? Quando?
20. Como eram os jogos do Galo no Estádio Olímpico?
21. Sabe da história do Galinheiro?
22. Tem algum documento relacionado ao GEC?
23. Qual a sua opinião sobre esse trabalho de resgate da história do clube?
24. Sabe onde possa estar os troféus, objetos e documentos do Galo?
25. Vai ao estádio atualmente ver jogos do Galo?

