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BREVÍSSIMA HISTÓRIA DO FUTEBOL CUIABANO
a. entrevista:
 I. seleção da saudade com:
  – direção administrativa e técnica
  – geração I – seleção A
  – geração II – seleção B
  – geração III – seleção C
  – e assim foi nascendo o VERDÃO
b. cantos de guerra:
  – do Paulistano Futebol Clube
  – do Americano Esporte Clube
  – do Pelote Esporte Clube
  – do Mixto Esporte Clube
  – do Destemido Esporte Clube
  – do Tipógrafo Esporte Clube
c. o incrível da verdade
d. times desaparecidos na década de 60
e. atletas exploração-da-exportação
f. brevíssimo dialeto do futebol cuiabano
g. entrevista
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– curioso, do esporte bretão você não assinalou nada, ou nada existia?

– e muito, e de muita simpatia e competência; você verá nesta brevíssima história do futebol e do 
dialeto do futebol cuiabanos, que os acompanho, desde 1913, clube por clube, dirigentes e atle-
tas principais, além da explosão abstrata da geometria do gOOOL!

Seleção da Saudade

Direção

(in memorian)
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Presidentes de Honra:  José de Souza Vieira – Cuiabá E. Clube/1913
    João Batista de Oliveira – Mixto E. Clube/1934
    Armando Cândia – Paulistano F. Clube/1929

Presidente:   Ranulfo Paes de Barros –Mixto/1934
1º Vice:   Manoel Pereira Cuiabano – Americano E. Clube/1940
2º Vice:   Francelino Leite Borges – Americano E. Clube/1945
3º Vice:   Manoel Granja – Comércio E. Clube/1928

Secretário Geral:  Thogo da Silva Pereira – Americano
1º Secretário:   Jades Cuiabano – Pelote E. Clube/1933
2º Secretário:   Jeferson Craveiro de Sá – Clube E. Dom Bosco/1924
3º Secretário:   Viberto Rosa Assunção – Internacional/1913

Tesoureiro Geral:  João Augusto – Tiradentes/1921
1º Tesoureiro:   Aclise de Matos – Comércio E. Clube/1928
2º Tesoureiro:   Silvio Scarceli – Comercial E. Clube/1923

Mascote:   Xoxó – Dom Bosco



– levado-da-breca, que nem êle só!
– e odacioso..., entrô na odácia dela!
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PARTE TÉCNICA

Supervisores:   Antonio Ribeiro Bastos – Dom Bosco
    João Cartola – Americano
    Waldemar Barreto – Paulistano

Diretores de Esporte:  Danglars e Zulmira Canavarros – Mixto

Técnicos:   Júlio Costa – Comércio
    Tufick Affi – Destemido/1937

Médicos:   Pereira Leite – Dom Bosco
    Edu Levi – Dom Bosco

Educação Física:  Mai do Couto – Dom Bosco
    Benedito de Carvalho – Dom Bosco

Dentista:   Filinto Ribeiro – Mixto

Massagista:   Canchinha – Americano
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DIVULGAÇÃO

Imprensa:   Ivan Paes de Barros – Tribuna Esportiva
Irradiador:   Alves de Oliveira – Rádio A Voz D’Oeste
Fotógrafo:   Totó Canário – Americano
Lavadeira:   Imá – Mixto
Sapateiro:   Brechó – Paulistano
Roupeiro:   Pedro Touceira – Mixto
Fogueteiro:   Dedéu – Mixto
Incentivador da Torcida:  Mário Pulchério – Destemido

CONSELHO FISCAL

Manoel Carlos Pereira:  – Paulistano E. Clube
Carmindo de Campos Filho – C. Atlético Matogrossense
Antonio Ferreira  – Tipográfica E. Clube/1937
Pedro Vaz de Figueiredo  –Americano
Alcides Dutra   – Paulistano
Otiles Moreira da Silva  – Americano
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GERAÇÃO I – SELEÇÃO A
TIME

EQUIPE
Sílvio Scarceli
Comercial/1923

BEQUE DIREITO BEQUE ESQUERDO
Venâncio Teixeira
Palmeiras/1930 Pátria/1918

ALFI DIREITO CENTER-ALFI ALFI ESQUERDO
João Augusto Antonio 3-Cor Nancim Adezi
Tiradentes/1921 Tipográfica/1937 Comercial/1934

PONTA DIREITA MEIA DIREITA CENTER-FOR
Nestor Cuiabano Amaro Lopes Generoso Malheiros
Tiradentes/1921 Cuiabá/1913 Destemido/1937

MEIA ESQUERDA PONTA ESQUERDA
Oswaldo Chileninho
Pátria/1918 Tupi/1921
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GERAÇÃO II – SELEÇÃO B

Seixas
Pátria

Pinto João Alberto
Tupi Cuiabá

Joani Leovegildo Nicandro de Campos
Destemido Cuiabá Tiradentes

Giba de Carvalho Otávio Macio Dácio Araújo Santana Estácio
Dom Bosco Destemido Tiradentes Americano Comércio
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GERAÇÃO III – SELEÇÃO C

Paulo Emílio
Mixto

Sávio Wir Castilho
Dom Bosco Paulistano

Rubens Martinho Zé Negrinho
Americano Operário Americano

Hélio Goiaba Pimpa Pequenino Lizando Traçáia
Mixto Dom Bosco Americano Dom Bosco Palmeiras
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. . . e assim foi nascendo o
    Largo da Biquinha: Baú x Mandioca
    Largo Santa Rita: Rua da Caridade x Prainha
    Largo Mãe dos Homens: Lavapés x Quilombo
    Largo do Esquadrão: Bosque x Cai-Cai
    Campo D’Ourique: Porto x Rua Formosa
    Campo do Arsenal: Cidade x Terceiro
    Estádio do Comércio: Liceu Cuiabano x Colégio dos Padres
    Estádio do Colégio Estadual:
       Cuiabá x Campo Grande
       Cuiabá x Corumbá
       Valim x Dom Bosco
       Mato Grosso x Goiás

    Estádio Presidente Dutra:
       Corinthians x Mixto
       Santos de Pelé x D. Bosco
       Atlético Mineiro x Operário
       Operário x Mixto – Renda: 
       Cr$ 106.000,00 – Record

    VERDÃO:
       Cuiabá x Fluminense
       Flamengo x Operário
       Mixto no Nacional
       Gool Olímpico de Pelézinho
       contra o Vasco.
       Dom Bosco e Mixto no Nacional.
       Mixto e União no Nacional.
       Agora, o Brasil entra em campo,
       contra a Suíça/1980.
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BREVÍSSIMO DIALETO DO FUTEBOL CUIABANO

– precarciado: -------------------------- atleta em decadência
– bate-pronto: -------------------------- como vem, a bola volta, tocando antes no chão
– bicuda: --------------------------------- tirambaço com o bico da chuteira
–  chicotada: ----------------------------- lance de defesa, com a bola correndo pela canela do atleta
–  turtuviado: ---------------------------- atleta que ficou sem pai nem mãe, pelo drible de corpo
–  capim de taipa: ---------------------- atleta de 3ª classe
–  êta corninho bom: ------------------- atleta novo com pinta de craque
–  fazendeiro de lenha: ---------------- atleta elegante que não passa do 2º time
–  chaleira: ------------------------------- dar o toque de calcanhar
–  brefó: ---------------------------------- bate-pronto pulando no ar
–  heee, nhanhã: ------------------------ começo de violência
–  é esse, é esse aí ...: ------------------ a vingança
–  foi kolné: ------------------------------ escanteio
–  mambira: ------------------------------ atleta displicente
–  tafuia, tafuia daí: --------------------- chuta em gol, chuta daí
–  catano cavaco: ------------------------ atleta que sofreu calço e saiu cai-não-cai, se equilibrando
–  guenzo: -------------------------------- atleta desengonçado, tipo Garrincha
– mar’quele: ---------------------------- marcação de homem a homem
–  rabo de arraia: ----------------------- calço desleal
–  esse é podró, pod’ele: -------------- adversário sem tarimba
–  pichô de campo, é 10 x 0: --------- advertência ao time que ameaça deixar a partida
– troca de chuteira, peneira: -------- goleiro que engole frango
–  toceira: --------------------------------- atleta, meio atleta, com pretensão a primeiro time
–  de toalha e sabonete:--------------- impedimento
– mano: ---------------------------------- mão na bola
–  sem pique: ---------------------------- chute de primeira
–  kubu: ----------------------------------- time de azar
–  discaída: ------------------------------- mergulho na bola, rasteiro, pelo quipe
–  chula:----------------------------------- jogo ruim
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CANTOS DE GUERRA

DO PAULISTANO F. CLUBE:
    – pabiá pampô
    é puba na peba
    Tradução: Sabiá cantou é chuva na certa

DO AMERICANO E. CLUBE:
    – é big
    big big
    big big big
    é hora ...rrá chim bum... A-me-ri-ca-no...

DO PELOTE/1935:
    Domingo um jogo realizou
    Todo mundo quis ver
    Quem é que apanhou;
    Raivoso, o Lizandro respondeu:
    Có-có-cócorote,
    Hoje quem ganha é o Pelote

    Có-có-có-có corote
    Có-có-có-có corote
    O Mixto tem saudades
    Das surrinhas do Pelote

Resposta do MIXTO/1935
Paródia da música “Palpite Infeliz”, de Noel Rosa
    – autor presumível: Lenine Póvoas
  Quem é o Pelote
  Que não tem mesmo sorte;
  Se ele apanha, vê logo a morte
  E ainda diz que o Mixto roubou. . . 
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DO DESTEMIDO:
    – coquinho de bambuê
    coquinho de bambuá
    rra rra rra, urruáá
    Des-te-mi-do. . .

DO TIPÓGRAFO:
    –a–le–guá
    guá–guá
    a–le–guá
    urra – Ti–pó–gra–fo . . .

INCRÍVEL, MAS FOI VERDADE:
Na década de 1940

    – Cinco irmãos (os Carvalhos) no ataque do 
     Dom Bosco: Giba – Dito – Zé – Chico – Luiz

    – Dom Bosco: 11
    – Mixto: 01

    Gol de honra: Dr. Alcedino Pedroso (Didi)
    No Mixto, permaneceram em campo Ranulfo, 
    Didi e Mingote

TIMES QUE DESAPARECERAM A PARTIR DA DÉCADA DE 60

Santo Antonio E. Clube – Associação Bancária Cuiabana – Estado Novo – Boa Vista – São Cristóvão – 
Riachuelo – América – Andaraí – Juventus
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ATLETAS EXPORTAÇÃO: Pelezinho, para o Internacional de Porto Alegre, depois, no Roma da Itália, fa-
leceu em desastre de automóvel, em Cuiabá.

– Lúcio, para o Ponte Preta, de São Paulo.

–  Traçaia, para o Flamengo, depois Esporte do Recife, a seguir, para a Europa, onde faleceu.

– Leônidas, para o Botafogo, jogou ao lado de Heleno.

–  Almiro, para o Vasco.

–  Gerson Lopes, para o Flamengo.

– Bife, para o Porto de Lisboa.
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gOOl / círculO azul aO sul dO azul:
a. abstração geométrica do gol
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gOOl / círculO azul aO sul dO azul:
a. abstração geométrica do gol

–   e o poema dessa raça esportiva, onde anda?

– está aqui, no gOOOl / círculO azul aO sul dO azul. . .
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O estádio arredOnda
   nO gritO
   nO pulO
   nO urrO
 a geOmetria dO gOOOl

nO murO
 O sapO saliva O saldO
 impressO
 nO saltO
 dO ingressO

      a linha que se inscreve nO lance
       /aO alcance da meta/
       permanece
      nO pé/ em nOvelO

O retângulO arqueia a defesa
   se arma de ângulO
   na gula dO O
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    as retas dO gOl
       se emOlduram de ladOs
 nO flash da escrita
       subscrita
 nO sOcO que vOa

O tirO de cantO
   alinha seu estilhaçO
   esquinandO O assobiO

    a palma que espalma a redOnda
      arredOnda

O inventO dO sustO

O empuxO dO punhO
   conjura O perigO
   cOnfere aO enredo que tenta
       segredO de alívio
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O tirO de meta
  devOlve O inteirO
   dO prOjeto que rOnda

  nO estádiO
 a Oficina dO drible
 Oficía O ritual
 dO entusiasmO

é nO sumO-limãO
 nO pique dO gelO
 nO ímã da mãO
  que O massagista credita
 O recadO
 que recita

larissa
Realce

larissa
Realce
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  O massagista esfrega
 na alma dO atleta
 a liçãO escrita na mãO

O craque cOrrige a legislaçãO
 na invençãO cOreOgráfica
 nO gráficO instante
 que inaugura O placar

 O bandeira enxuga O afOgado na banheira
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–de chapéu
nO chuveirO
  O craque nãO mOlha
  a memÓria. . .

 O deus dOs estádiOs
 se ajOelha nO altar de si mesmO
 santificadO de gOl
 e se agradece/ de dentrO  da alegria dO gOl

na cadeira cativa
  é O imÓvel que tOrce/
  cativO

 a arquibancada se despenca
 nO sOrrisO que chOve
 dimensiOnando a plasticidade dO gOl

na ginga dO cOnhecer
 as equipes se tOcam
 sanfOnandO O ritmO táticO

a tOrcida se desfibra
 nO remanejO dO esquema
 nO recuO sem tranca
 na palidez dO placar
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 a galera se Organiza
 se aquece de OrgulhO
 nO quente da frigideira
 nO gritO dO tambOrim
 nO CompassO
 dO passo
 que passa
 O passe

na tribuna de hOnra
 O Olho/OuvidO/sOlene
 assenta nO ver o binÓculO
 bambOlinando O discretO que Ouve
 cOncavadO na palma da mãO

 O comentarista
 radiOfOniza a impressãO visual
 tecida nO tOque da dúvida

O narradOr
 profissiOnaliza O sinal da linguagem que edita

O repÓrter de campO
 pede O aparte
 cOmparte
 e parte a infOrmaçãO

larissa
Realce

larissa
Realce
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 é nO estádiO
 que a alma se recurva
 cOmO cOrbeille de músculOs
 musicadOs

O bilheteirO antepÕe
 nO Olímpico dO trOcO
 o quantum da quadratura dO gOl

a bOla carrega nO cOurO
 – fragmentOs de letras partidOs  de GOl

 na bOca da nOite
 nO peitO dO pOvO
 na bOca de vidro
 nO ensaiO da pÓlvora
 agitandO a bandeira
 se arma de forma
 O prOgrama que explOde
 na bOlha de ar

larissa
Realce
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  nO jOgO dO tOss
 vira e rebrilha
 a infância da bOla
 revira nO espaçO
 ante-projetO de gOl
  da grande área
 a meia-lua se desenha em círculO
 nO cOmpletO quer rOdilha na rede /
 bOjuda de gOl

 nas cuias dOs refletOres
 O esféricO aquece seu cOntOrnO

larissa
Realce
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O artilheirO se calça
 se alça
 e se alcança
 na pOse dO Onze
 na pOsse dO aplausO
 na leitura dO gOl

O avante se esculpe
 nO feitO que emplaca
 O finO dO gOl-de-placa

a bOlsa d’água / Onde sacOde O sOcOrrO/
 redOndeia seu perfil
 na pausa que flauta O apitO

O geOmétricO da cal
 higieniza de verde
 O pOrnOgráficO dO pique perdidO

larissa
Realce
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a tOrcida se cOntOrce
quandO O craque
 tOrce O lençOl

 nO bancO 
 O regra-3 encurva a tOrcida
 nO braçO que amarra
 aplásticO assensO

O gandula
 adula
 a gula
que pula / de braçOs abertOs

 O expulsO  se cOnfessa:
 – senhOr/ me(u) dia (de) dOr. . . 

O OlhO aladO trila O apitO:
– fOtOtaxia nO sistema métricO
 Na marca de penalti
 O gOleadOr retOrce seu transe
 ritmandO a retórica dO gOl

O estádiO se Ordena
 nO girO
 na letra
 nO rOl
 da rOleta

larissa
Realce

larissa
Realce
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O árbitrO
 gagueja a velOcidade dO lance
 na empulsãO dO pOnta-de-lança

 O placar se eumera
 se ilumina
 de ímpar
 de par
 de imparcialidade eletrÔnica

al í/nO estádiO
Onde se aninha O sensO épicO dO pOvO

 da linha de cOrner
 O cantO assOpra a cOnfrontaçãO dO gOl
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 O gOleirO se transbOrda de solidãO
 na bOrda dO cálix
 desenhadO de pênalti

a multidãO se cOmpleta
 na eufOria dO ver
 na lividez dO empate
 na espiral dO retOrnO

 nO rebOte
 O armadOr rema
 O arremate dO gOl

nO meiO  dO campO
 O grande círculO
 circula sua metade

 a barreira se encOlhe
 se enrOla
 enrOda
 rOla
 nO fusO da bOla
 – cOrOla

larissa
Realce

larissa
Realce
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O tirO na trave
 acende
 a centelha
 dO centrO avante

 O gOleirO faísca seu vOO
 na explOsãO que bOmba
 nO travessãO

dO ventre/estádio
 juncO
 sem Ovente
 verde
 irrOmpe a pintura dO drible
 rOmpe O desenhO dO sOnhO
 nasce O pOema na malha que lê

na bOca dO túnel
 O técnicO teOriza
 a técnica dO inabOrdadO

 a rÓtula azul
 cOnfere aO verde:
 sOberania atlética
 cidadania estética

larissa
Realce

larissa
Realce
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 O triO de frente
 triangula as jOgadas
 beijaflOrandO
 O certificadO dO gOl

 O frangO
  leva na bOla
 O gOgO
 que gOra O aplausO

 de tapa O gOleirO
 destampa O telhadO dO gOl

entre a sOla
 a fratura
e O sururu
 a bOla pedindO chute

 nO vOlume dO jOgO
 O abstratO
 cOmpacta seu cOnjuntO
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na Orla da grama
 a firula
 afina a bOca que finta

 a canela dO craque
 se quadra
 esquia
 nO chicOte que surra a pelota

 nO atrasO da bOla
 O zagueirO
 escritura O lançamentO

larissa
Realce
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e a multidãO se desintegra
 prOcissiOnalmente
 levandO seus estandartes
 retratos dOs santOs astros
 nO encantO dO gOl dinamitadO

 O estádiO fica sentadO
 templO OcO
 riscandO de ritmO
 mOrdidO de gritO
 trilhadO de apitO
 templO OcO
 O c O

 estádiO vaziO
 híbridO ser
 geral
 impessOa

 gOOOl/ círculO azul
 aO sul
 dO azul


