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RESUMO 
 

O presente estudo tem como objetivo descrever o panorama atual do 
futebol sete no Rio Grande do Sul, desde o momento em que foi organizada a 
Confederação Brasileira de Futebol Sete (CBF7) em janeiro de 2013. A CBF7 
resultou da unificação da Confederação Brasileira de Futebol Sete Society 
(CBF7S) com a Confederação de Futebol Sete do Brasil (CF7), em janeiro de 
2013. Este estudo histórico se baseou, predominantemente, em informações da 
mídia especializada, como o site "Futebol Só Sete". Desde a organização da 
CBF7, a prática do futebol sete está passando por uma transição, também 
concretizada pela Federação Gaúcha de Futebol Sete (FGF7). O Futebol Sete 
teve um crescimento notório nos últimos anos no estado do Rio Grande do Sul.  
 
Palavras-chave: Futebol Sete, História do Esporte, Clubes. 
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ABSTRACT 
 

This present study aims to describe the current landscape of Football 
Seven in Rio Grande do Sul, from the time it was organized at the Brazilian 
Confederation of Football Seven in January 2013. The Brazilian Confederation of 
Football Seven resulted from the unification of Brazilian Confederation of Football 
Seven Society with the Football Seven Confederation of Brazil, in January 2013. 
This historical study relied predominantly on information from the specialized 
media, such as site “Football Only Seven”. Since the organization of Brazilian 
Confederation of Football Seven, the practice of football seven in undergoing a 
transition, also concretized by Gaúcha Federation of Football Seven. The Football 
Seven had a notorious growth in recent years on state of Rio Grande do Sul. 

 
Key-words: Football Seven, History of Sport, Clubs. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

   É complicado definirmos qual a real origem do futebol sete. Aimi (2013) 

relata em seu trabalho que em meados de 1950 e 1960, o futebol sete tem origem 

em clubes sociais no Rio Grande do Sul e nos chamados “casarões” do Rio de 

Janeiro, marcando um inicio elitista da modalidade. O jogo surge como um futebol 

adaptado, onde o fato de ter sete jogadores em campo para cada lado teria 

culminado numa partida bem desenvolvida de futebol. Assim como o futebol de 

campo, o futebol sete tem uma origem elitista, sendo inclusive apelidado certa vez 

de “futebol social”. 

   Em 1987 é criada a Federação Gaúcha de Futebol Sete (FGF7), primeiro 

órgão regulamentador da modalidade no país, e no ano de 1989 surge a 

Federação Paulista de Futebol Society (segunda federação a ser fundada no 

Brasil). Aimi comenta em seu trabalho que a partir da criação dessas duas 

entidades o esporte começa a ser mais difundido, com surgimento de outras 

federações, que culminaram na criação da Confederação Brasileira de Futebol 

Sete Society em 1996. 

   Após regulamentar o esporte até 2010, brigas internas atingiram na 

época a atual confederação brasileira, tendo como conseqüência a criação de 

outro órgão, a Confederação Brasileira de Futebol Sete do Brasil. Dessa maneira 

o esporte passa a ter duas Confederações, o que gerou enfraquecimento da 

modalidade. Percebendo que a situação estava tomando rumos nefastos para o 

esporte, diretores das Confederações decidem pela unificação das entidades. 

Assim é criada em janeiro de 2013 a Confederação Brasileira de Futebol Sete 

(CBF7), coincidindo também com a unificação de federações estaduais que 

também eram divergentes entre si na época. A partir disto inicia uma nova era de 

crescimento no futebol sete, com a modalidade evoluindo como nunca se havia 

visto antes. 

O presente estudo tem como objetivo descrever o panorama atual do 

futebol sete no Rio Grande do Sul, desde o momento em que foi organizada a 

Confederação Brasileira de Futebol Sete em janeiro de 2013. 

Cabe referir que o futebol sete é uma modalidade esportiva que se difere 

do futebol de campo e do futsal, apresentando suas próprias características e 

regras. Segue as principais peculiaridades do jogo: a) A partida é praticada com 
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sete atletas para cada equipe, havendo a possibilidade de suplentes no banco de 

reservas; b) Os campos de jogo normalmente são de grama sintética, mas 

também pode ser praticado na grama natural; c) O comprimento do campo deve 

ter entre 55 e 45 metros, já a largura deve ser de 25 a 35 metros; d) Não há 

limites de substituições, podendo elas ocorrer a qualquer momento, desde que 

seja efetuada na zona de substituição localizada próxima ao meio do campo na 

linha lateral; e) Após a quinta falta na mesma etapa, as infrações são punidas 

com o shootout, que é semelhante ao pênalti do futebol de campo. O shootout 

consiste em uma grande oportunidade para marcar gols, já que o atleta pode 

conduzir a bola por 5 segundos com o campo livre pela frente, iniciando a 

cobrança na marca (próxima ao centro do campo) do shootout. Os jogadores 

restantes ficam bem distantes do batedor, para facilitar ainda mais a cobrança; f) 

O tempo de jogo é dividido em dois tempos de 25 minutos (com intervalo de no 

máximo 10 minutos), onde as equipes têm direito a um pedido de tempo em cada 

etapa. Todavia há variações onde o jogo é praticado com 20 minutos para cada 

etapa. 

Gabriel Aimi (2013), em seu Trabalho de Conclusão de Curso apresenta 

mais regras que diferenciam estes esportes. Para, além disso, por meio de seu 

trabalho buscou divulgar o futebol sete no meio acadêmico da Universidade 

Federal do Rio Grande do Sul. Creio que divulgar a modalidade em um ambiente 

como a Escola Superior de Educação Física é um passo importante para ajudar 

na disseminação do futebol sete. Quem sabe se com pesquisas sendo realizadas 

mais freqüentemente sobre a modalidade, podemos um dia ter ela presente no 

nosso currículo da educação física. 

O grande fator que me levou a realizar essa pesquisa é o trabalho que 

venho desenvolvendo no futebol sete. Meu envolvimento na modalidade se iniciou 

em 2008 quando eu jogava aos finais de semana, de forma ainda não 

competitiva. Já em 2012 eu e mais dois amigos fundamos a equipe do Blocos, 

que no inicio era apenas uma junção de amigos correspondente a um condomínio 

do bairro Jardim Botânico, nossas intenções ainda não eram competitivas. Após 

passar um ano jogando amistosos, no ano de 2013 tomamos a decisão de iniciar 

a participação em competições da Federação Gaúcha de Futebol Sete. Como 

atleta, disputei em Porto Alegre a Copa Gaúcho Série Bronze 2013 e o 

Metropolitano Série Bronze 2013. Então chegou o ano de 2014 e uma nova etapa 
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iniciou na minha relação com o futebol sete, passo a ser o treinador do time do 

Blocos, além de acumular a função de presidente.  

Em seu estudo, Machado (2010) comenta que a possibilidade de estudar o 

tempo presente pode instigar, e muitas vezes apaixonar quem dela faz uso, pelo 

próprio contato diretamente com as fontes e os desafios impostos. No presente 

estudo onde abordaremos o futebol sete, é exatamente isso que ocorre, já que ao 

participar das competições passo a ter contato diretamente com as fontes.  

Machado ainda relata que estudar o tempo presente na história é criar o 

questionamento de uma reflexão do que se vive, sendo que isto posteriormente 

vai ser encarado como passado do presente. Apresentaremos na investigação o 

panorama atual do futebol sete, estamos construindo a história recente da 

modalidade, que vai servir de fonte para futuras pesquisas sobre o passado do 

esporte. Machado afirma que no estudo do tempo presente, por se falar de algo 

recente, têm-se uma vantagem, de ter contato direto com a fonte viva. E isso 

talvez seja um dos pontos altos da minha pesquisa, já que estou reportando 

informações no qual convivo diretamente e de forma muito intensa. 

Melo e Fortes (2010) falam em sua publicação que enfim a história do 

esporte entrou em campo nas últimas décadas. De uma ilustre desconhecida, 

passou a ocupar mais espaços, desempenhando papel de maior destaque. Os 

autores afirmam que houve muitos avanços, e que devemos continuar investindo 

em nossas investigações. Uma breve conclusão, segundo Melo e Fortes, seria 

que “quanto mais a história olhar para o esporte, e quanto mais o esporte 

considerar a história, tanto melhor para os dois”.  

Segundo Vamplew (2012) a história do esporte deveria prestar mais 

atenção á grande gama de praticas esportivas informais e pouco organizadas. O 

futebol sete parece estar no período de transição, deixando de ser um esporte 

informal e pouco organizado para se tornar uma modalidade organizada e 

consolidada no Rio Grande do Sul.  Essa pesquisa se justifica sendo uma forma 

de mostrar como está sendo percorrido o caminho de consolidação do futebol 

sete no Rio Grande do Sul, apresentando um panorama do momento atual que 

vive a modalidade. Vamplew diz que se quisermos saber para onde o esporte vai, 

é interessante saber onde ele esteve. Assim tendo conhecimento de como o 

futebol sete está, estando cientes do atual panorama, podemos ter uma idéia do 

porque dos indícios de que a modalidade tem potencial para crescer ainda mais. 
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2. METODOLOGIA 

 

Nesta pesquisa foram utilizadas bases de dados do Google Acadêmico, 

Scielo, Lume e Periódicos da UFGD. Todavia a grande fonte do trabalho está 

concentrada nas informações das mídias especializadas na internet, destacando-

se o site Futebol Só Sete (<http://futebolso7.com.br/>, acesso em 22 de outubro 

de 2014), que teve grande contribuição para possibilitar a apresentação da 

história recente da modalidade. Também foram usados documentos oficiais da 

Federação Gaúcha de Futebol Sete e Confederação Brasileira de Futebol Sete. 

Na procura dos dados foram utilizadas palavras-chave como História do Esporte e 

Futebol Sete. 

No que diz respeito às diversas imagens inseridas no trabalho, a rede 

social Facebook foi a principal fonte. A maioria dos clubes e a mídia Futebol Só 

Sete possuem paginas no Facebook, onde podemos encontrar um acervo muito 

rico de imagens registrando o que acontece no futebol sete gaúcho e nacional. 

Diante da bibliografia ainda muito pobre referente ao futebol sete (a 

principal limitação do estudo), a pesquisa se ateve basicamente nas mídias 

especializadas e sites sobre a modalidade. Sendo as paginas virtuais um grande 

aporte de informações nos dias de hoje, foi possível por meio dessas bases de 

dados chegarmos a referencias importantes quanto à história recente do futebol 

sete, principalmente, no que diz respeito ao período pós-unificação das 

confederações. O ano de 2013 marcou o inicio de uma divulgação muito maior do 

que acontece nos gramados do futebol sete. 
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3. PERÍODO QUE ANTECEDE A UNIFICAÇÃO DAS ENTIDADES 

   

 Aimi (2013) pontua que no período de 2010 a 2013 o esporte fica marcado 

pela coexistência de confederações e federações estaduais, onde os conflitos 

internos prejudicaram o desenvolvimento do futebol sete. Com duas entidades 

organizando as competições a modalidade acaba perdendo força, já que uma 

entidade acaba competindo com a outra, ao invés de juntar forças em pró do 

futebol sete.  

   Em entrevista a pesquisa de Aimi, Antonio Aldinei Lemos Dias (ex- 

presidente da Federação Gaúcha de Futebol Sete) cita que durante esse período 

que antecede a unificação das confederações também houve fatores positivos. 

Campeonatos importantes estavam sendo realizados, incluindo o Mundialito de 

Clubes 2012. O Mundialito é importante porque ele inclui clubes de camisa no 

futebol sete, onde o intuído da Confederação Brasileira de Futebol Sete do Brasil 

era buscar maior aporte da mídia e caminhar para a profissionalização. Clubes 

como Flamengo e Corinthians enfim entravam na modalidade, permanecendo até 

os dias de hoje. 

Houve um Campeonato Estadual realizado nos dias 1 e 2 de dezembro de 

2012, onde oito equipes se dividiram em dois grupos. A competição foi organizada 

pela Federação Gaúcha de Futebol Sete, onde participaram AABB POA, Grêmio, 

Velão, Marigapiradosoperario, Torino, Atlético POA, Napoli e Guarita Country. 

Enquanto isso a Federação Gaúcha de Clubes de Futebol Sete (na época havia 

duas federações estaduais) anunciava outro Campeonato Estadual, contando 

com dezesseis equipes separadas em quatro grupos. Jogaram está competição 

as equipes AABBOC, Campeão da Serra, Amigos do Dieguinho, Kilmes, Fúria, 

Petrópole, Guarita, campeão da Copa Ughini que viria a ser definido, 12 Horas, 

Eldorado Sul, Cruzeiro, Brazukas, Acadêmicos da Bola, Romano, PTRF Pelotas, 

CSSGAPA. Nota-se que se considerarmos que eram competições onde deveriam 

ser contemplados times de todo estado, o número de equipes e abrangência da 

competição acabava sendo bastante fraco, principalmente comparando o que 

poderia ter sido feito em um trabalho unificado. 

Entre os dias 13 e 16 de dezembro de 2012, ocorreu o Campeonato 

Brasileiro de Futebol Sete, organizado pela Confederação de Futebol Sete do 

Brasil. Nessa competição participaram 16 equipes divididas em 4 grupos. 
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Fizeram-se presentes o time do Flamengo, Botafogo, América Mineiro, Guarani 

de Palhoça, Bahia, Olaria, Vasco da Gama, Grêmio, Filadélfia, Avaí, Dom Pedro, 

Itaparica, AABB POA, AABB Florianópolis, América, Macaé Sports.  

 No final de dezembro de 2012 começa a se especular que a unificação 

das confederações poderia ocorrer a qualquer momento (disponível em 

http://futebolso7.com.br/aconteceu-a-unificacao-das-confederacoes-de-fut7/ 

acesso em 10 de maio de 2014). Em julho de 2011 a união quase foi efetivada, 

mas como já havia muitas competições seguindo no mesmo ano, a idéia acabou 

ficando de lado. Mas dessa vez a esperança era que de fato realmente ocorresse 

à junção, que era encarada como passo decisivo para o futebol sete entrar com 

força no cenário esportivo nacional. 

No Rio Grande do Sul tínhamos duas federações, a Federação Gaúcha de 

Clubes de Futebol Sete Society (presidida por Jair Batistello, vulgo “Jairsinho”) e a 

Federação Gaúcha de Futebol Sete (liderada por Antonio Aldinei Dias Lemos). 

Com a unificação das duas entidades, Jarsinho em entrevista ao Futebol Só Sete 

em 22 de dezembro de 2012 afirma que ele agora é o único presidente, da 

organização única que passou a ser chamada de Federação Gaúcha de Futebol 

Sete (FGF7). Jarsinho era conhecido por fazer um bom trabalho de expansão do 

futebol sete no interior do estado, o que se concretiza cada vez mais no seu ainda 

corrente mandato. 

Em 9 de fevereiro de 2013 foi eleita a nova direção da Confederação 

Brasileira de Futebol Sete. E ficou escolhido como presidente Wilson da Rocha 

Vilela, vice-presidente administrativo Marcello Cordeiro Sangiovanni, vice-

presidente executivo Vitor Lopes Diniz e vice-presidente financeiro Antônio Aldinei 

Lemos Dias. O presidente Wilson Vilela continua até hoje no cargo, fazendo um 

exemplar trabalho a frente da confederação. No mesmo dia da apresentação da 

nova diretoria foi apresentado o novo emblema da confederação (visualizado em 

< http://futebolso7.com.br/nova-cbf7-com-diretoria-eleita-e-logo-novo/> acesso em 

15 de agosto de 2014). 
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Figura 1: Logo da Confederação Brasileira de Futebol Sete, com duas estrelas 

representando as confederações que se unificaram. Atualmente há mais uma estrela 
simbolizando a criação da nova entidade. Fonte: 
<http://expressodavarzea.blogspot.com.br/2013/02/calendario-2013-da-cbf7.html> acesso 
em 11 de novembro de 2014. 

 

No Simpósio Nacional de futebol sete, ocorrido em 16 de fevereiro de 2013 

na cidade de São Paulo, foi abordada a importância da unificação das 

confederações para a modalidade e como isso era importante para o crescimento 

do futebol sete. Na ocasião foram homenageados o ex-presidente da Federação 

Gaúcha de Futebol Sete, Aldinei Dias, e Milton Matanni, duas figuras percussoras 

da modalidade no Brasil e muito importantes na história de desenvolvimento do 

esporte. A partir desse momento passamos a presenciar uma evolução enorme 

na forma de organização do futebol sete, elevando a modalidade para um 

patamar ainda não alcançado antes em sua história. 
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4. OS CLUBES E A FEDERAÇÃO GAÚCHA DE FUTEBOL SETE  

 

Os times da Federação Gaúcha de Futebol Sete são divididos em séries 

Ouro, Prata e Bronze (equivalente a 1ª, 2ª e 3ª divisão). Além dessas equipes que 

em grande maioria são pertencentes a região de Porto Alegre e arredores, ainda 

temos as ligas regionais que trabalham em conjunto com a FGF7, e também 

possuem suas equipes filiadas. Algumas dessas ligas inclusive garantem o 

acesso para competições do quadro da FGF7, como a Liga Porto Alegrense de 

Futebol Sete. 

 

4.1 Os Clubes 

 

Diferente do futsal e futebol de campo, o amadorismo ainda predomina no 

futebol sete. A maioria dos clubes funciona de forma amadora, onde as finanças 

da equipe são geradas pelos próprios jogadores, dirigentes e treinadores. 

Diversas equipes já possuem patrocinadores, que ajudam em custos de 

uniformes, por exemplo, em troca da exposição da marca.  

Vamos tomar como exemplo a Copa Gaúcho 2014. Para jogar a Série 

Prata eram necessários 400 reais de inscrição, fora os 140 reais que são pagos a 

cada jogo para federação (incluímos nisso a taxa de arbitragem). Diversos times 

ainda realizam treinamentos durante a semana, o que também gera custo no 

aluguel das quadras a serem utilizadas. Somando tudo chegamos a um custo 

bastante elevado para o clube sustentar apenas com contribuições de seus 

integrantes. Fica cada vez mais difícil administrar a equipe sem que algum 

patrocinador ajude com investimentos. 

Um ponto que vivenciei como atleta e acredito que foi bastante importante 

para o crescimento dos clubes pequenos é a criação da Série Bronze na 

Federação Gaúcha de Futebol Sete. Com uma taxa de inscrição de apenas 150 

reais no ano de 2013, foi possível para clubes com estrutura mais pobre entrar no 

cenário de crescimento do futebol sete. Algumas equipes participantes da 

primeira competição da Série Bronze, a Copa Gaúcho 2013, inclusive hoje são 

postulantes a vaga na Série Ouro. Times como Blocos e Imperial, que antes não 
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faziam nem parte do quadro da federação, hoje cresceram consideravelmente e o 

Imperial inclusive já possui títulos no currículo. 

Os chamados “times de camisa” do futebol de campo no Rio Grande do 

Sul, como Internacional, Grêmio, São José e Cruzeiro, também possuem suas 

equipes de futebol sete. Enquanto os outros citados já estão há bastante tempo 

na modalidade, o Internacional entrou no esporte efetivamente apenas em 2013.  

 

 
Figura 2: Primeiro grenal oficial da história do futebol sete 
Fonte: <http://futebolso7.com.br/deu-tricolor-no-primeiro-grenal-do-futebol-sete/> 

acesso em 15 de setembro de 2014. 
 

A cidade de São Gabriel tem um espaço importante na história recente do 

futebol sete. A Liga Gabrielense foi criada ainda no ano de 2012, em 1 de 

dezembro. A entidade é devidamente registrada na Federação Gaúcha de Futebol 

Sete e possui clubes de tradição na modalidade, como Palmeiras, Amigos FC e 

AEPF.  No dia 2 de março de 2013 a seleção gaúcha de futebol sete realiza um 

amistoso com o Amigos FC, marcando a solenidade de criação da liga. Com o 

tempo vimos o esporte crescer na região, reforçando a idéia de disseminar a 

modalidade pelo interior do estado. A cidade de São Gabriel inclusive veio a 

receber o campeonato Estadual do ano de 2013, que acabou com o Chelsea, 

equipe da cidade de Camaquã, vencendo o Internacional na decisão. Os jogos 

foram realizados em uma quadra adaptada no gramado do estádio do clube de 

futebol de campo São Gabriel Futebol Clube. 

Uma pratica que vem sendo experimentada no futebol sete é a fusão de 

equipes. Na tentativa de formar um clube mais forte, duas ou mais equipes se 

juntam virando uma só. Em novembro de 2013 verificamos a primeira fusão do 
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futebol sete. Velão (que era o atual campeão da Copa Gaúcho Série Ouro), 

Realiza (no momento era campeão da Copa Gaúcho Série Bronze) e o Fúria 

(campeão da Copa Laçador, primeira competição da Liga Porto Alegrense) 

deixam de existir para formar um só clube: o Vila Nova, que viria a fazer parte da 

Série Ouro da FGF7. 

No primeiro semestre desse ano acontece então a segunda fusão de 

destaque na modalidade. O Universidade Porto Alegrense, equipe que estava na 

Série Bronze e que conta com projetos bem ambiciosos, entra em acordo com o 

Petrópole e os dois clubes chegam a um consenso para realizar a junção. O novo 

clube mantém o nome de Universidade Porto Alegrense, mais conhecido como 

“La U”.  

Quando falamos dos clubes de futebol de campo, futsal e mais 

recentemente o futebol sete, nunca podemos nos esquecer da presença da 

torcida. Os jogos são prestigiados por famílias de atletas, comunidades dos 

bairros das equipes e pelos próprios membros dos times. Três torcidas, 

entretanto, se destacaram pelas suas festas durante o jogo, com instrumentos, 

bandeiras, fumaças e gritos de apoio: torcidas do Blocos, Chaco Forever (clube 

mais tradicional do estado, conta com a maior torcida) e Imperial. Todavia, houve 

um fato lamentável na semifinal da Copa Gaúcho Série Prata 2014, onde a torcida 

do Blocos brigou e acabou prejudicando o próprio time, já que acabaram sendo 

punidos com eliminação da competição, após ter conseguido dentro de campo o 

acesso a Série Ouro. 
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Figura 3: Torcida do Blocos nas quartas de final da Copa Gaúcho Série Prata 
2014. 

Fonte: 
<https://www.facebook.com/futebolsosete/photos/a.651112191638122.1073741917.4301
31040402906/651117448304263/?type=3&theater> acesso em 10 de junho de 2014. 

Há determinados clubes de maior destaque e/ou importância no cenário 

gaúcho. Dentro disso podemos falar um pouco sobre algumas das principais 

equipes de futebol sete do Rio Grande do Sul: Associação Atlética Banco do 

Brasil; Chaco Forever; Acadêmicos da Bola; Grêmio; Internacional; Torino; 

Atlético Canoense. 

 

a) Associação Atlética Banco do Brasil  

  

A Associação Atlética Banco do Brasil (AABB) possui uma equipe própria 

de futebol sete. A AABB é um dos times mais tradicionais do estado, sendo o 

primeiro bi campeão estadual nos anos de 1987 e 1988, além de ter grande 

representação a nível nacional. Com sede localizada no bairro Ipanema em Porto 

Alegre, a equipe foi reativada em 2007, e de lá pra cá muitas conquistas 

marcaram a trajetória do clube. Com o privilégio de ter uma sede própria com toda 

uma estrutura montada, a AABB vem conquistando títulos nos últimos anos, 

inclusive fazendo história no certame brasileiro. O trabalho do departamento de 

futebol sete da AABB vem desde categorias de base até o nível adulto, havendo 

treinos todos os dias da semana. A categoria livre, principal força do clube, treina 

duas vezes na semana, quartas e quintas a partir das 21h. 

Em 2009 a AABB fazia história ao conquistar o vice-campeonato brasileiro 

no décimo Campeonato Brasileiro de Clubes de Futebol Sete Society. O 

campeonato ocorreu em janeiro, na cidade de Curitiba.  
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Figura 4: AABB vice-campeã brasileira no ano de 2009 em Curitiba. 
Fonte: <http://www.aabbportoalegre.com.br/noticias_det.php?id=1012> acesso em 

30 de setembro de 2014. 
 

Em 2010 a equipe de futebol sete da AABB conquistou o título estadual no 

23° Campeonato Gaúcho de Futebol Sete Society, onde bateu na final o 

Acadêmicos pelo placar de 2 a 1. Os tempos eram outros, já que a competição 

contava apenas com oito equipes, sendo as partidas disputadas no complexo da 

HD Sports Center (visualizado em < 

http://www.aabbportoalegre.com.br/noticias_det.php?id=1316 > acesso em 30 de 

setembro de 2014).  

 

 
Figura 5: AABB campeã estadual em março de 2010. 
Fonte: < http://www.aabbportoalegre.com.br/noticias_det.php?id=1316 > acesso 

em 30 de setembro de 2014.  
 

Ao longo dos anos a equipe foi conquistando também títulos a nível 

municipal, ganhando Metropolitano e Copa Gaúcho. Todavia a cereja do bolo 

estava para vir em 2014. Comandada pelo treinador Atila Timm, a AABB 

conquistou a Copa do Brasil ao bater o poderoso Fluminense na decisão 

(visualizado em <http://futebolso7.com.br/a-copa-do-brasil-e-gaucha-aabb-poa-

campea/> acesso em 30 de setembro de 2014). Após empatar por 3 a 3 no tempo 

normal, os gaúchos levaram a melhor no desempate via shootouts. 
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Figura 6: AABB conquista a Copa do Brasil ao bater o Fluminense. 
Fonte: http://futebolso7.com.br/a-copa-do-brasil-e-gaucha-aabb-poa-campea/ 

acesso em 30 de setembro de 2014. 
 

b)   Chaco Forever 

 

Fundado em 1975, o Chaco Forever é uma equipe de futebol sete da 

cidade de Porto Alegre. Inspirado no clube argentino Chaco Forever da cidade de 

Resistência, localizada na Argentina, o Chaco mantém intensa relação com o 

primogênito “hermano”. É o clube mais antigo em atividade federado na FGF7 

(visualizado em https://www.facebook.com/chacoforever1975/info acesso em 30 

de setembro de 2014). No inicio as atividades foram direcionadas ao futsal, mas 

depois o clube acabou se tornando uma equipe voltada exclusivamente para o 

futebol sete.  

Atualmente o Chaco Forever conta com um time em cada divisão da FGF7. 

Na Série Ouro joga o time principal do Chaco, na Série Prata os meninos mais 

jovens do Chaco Geração 4ª e na Série Bronze atletas mais experientes e 

veteranos do Chaco 1975. O clube possui uma quantidade enorme de atletas, 

além da maior torcida do futebol sete. 
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Figura 7: Torcida do Chaco Forever fazendo festa na final da Copa Gaúcho Série 

Ouro 2013. 
Fonte: <http://futebolso7.com.br/velao-vence-o-chaco-e-conquista-serie-ouro-com-

campanha-irretocavel/> acesso em 30 de setembro de 2014. 
 

c) Acadêmicos da Bola 

 

Fundado em 1989, o Acadêmicos da Bola é um dos clubes mais 

tradicionais do futebol sete gaúcho. Comandado pelo experiente Dante Turra, 

treinador de renome no futebol sete, o time de Caxias do Sul é presença 

freqüente em competições nacionais e estaduais, normalmente ganhando lugar 

de destaque.  

O clube foi varias vezes campeão no cenário gaúcho, vencedor da primeira 

Taça Brasil realizada em 1990, campeão da Copa dos Campeões do ano de 

2004, vice-campeão brasileiro em 2012, enfim, o Acadêmicos é uma das grandes 

forças do futebol sete brasileiro. 

 

 
Figura 8: Acadêmicos da Bola de Caxias do Sul, conquista o vice-campeonato 

Brasileiro 2012. 
Fonte: <http://blogsosete.blogspot.com.br/2012_12_01_archive.html> acesso em 

6 de outubro de 2014. 
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d) Grêmio 

 

O tricolor porto alegrense conta com um forte departamento de futebol 

sete. O trabalho iniciou-se efetivamente em 2009, e de lá pra cá o Grêmio 

coleciona títulos. O clube conta com a façanha de ser o primeiro a conquistar uma 

tríplice coroa, pois venceu de forma seguida o Metropolitano e Estadual, em 2011, 

e a Recopa no ano seguinte (disponível em 

<http://www.gremio.net/news/view.aspx?id=14817&language=0> acesso em 6 de 

outubro de 2014). A forma recente do time também é admirável, já que é o atual 

campeão do Metropolitano Série Ouro, ao levantar a taça no final do ano de 2013. 

 

      
Figura 9: Grêmio campeão do Estadual 2011, após bater por 5 a 4 o time da 

AABB na decisão. 
Fonte: <http://www.gremio.net/news/view.aspx?id=13659&language=0> acesso 

em 6 de outubro de 2014. 
 

e) Internacional 

 

O clube fechou uma aliança com o Harpia (antigo clube pertencente a Série 

Ouro da FGF7) e foi direto para Série Ouro da FGF7, vindo a se chamar 

Inter/Harpia. Mas quem pensou que ter ex-atletas famosos do futebol de campo 

seria o suficiente para vencer no futebol sete, acabou se enganando. Com nomes 

como Claiton, Caíco e Rodrigo Mendes, que ficaram famosos pelo destaque no 

futebol profissional pela dupla grenal, o Inter/Harpia teve dificuldades até se 

adaptar as peculiaridades do futebol sete. Os primeiros resultados mostraram 

isso, na estréia o clube acabou derrotado por 5 a 2 para o Cruzeiro (disponível em 
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< http://futebolso7.com.br/serie-ouro-cruzeiro-carimba-estreia-do-inter-furia-

atropela-zequinha-surpreende-disciplina-e-destaque/ > acesso em 15 de 

setembro de 2014). No primeiro grenal da modalidade também temos um novo 

tropeço do colorado gaúcho, vitória do Grêmio por 3 a 1 em 6 de outubro de 2013 

(disponível em <http://futebolso7.com.br/deu-tricolor-no-primeiro-grenal-do-

futebol-sete/> acesso em 15 de setembro de 2014). Entretanto com o tempo o 

time foi se adaptando, chegando ao vice campeonato estadual no final de 2013. 

 

 
Figura 10: Inter/Harpia durante a participação do seu primeiro campeonato, o 

Metropolitano Série Ouro 2013. 
Fonte: 

<https://www.facebook.com/futebolsosete/photos/a.492170867532256.1073741854.4301
31040402906/496326137116729/?type=3&theater> acesso em 6 de outubro de 2014. 
 

f) Torino 

 

O Torino é uma equipe tradicional de Caxias do Sul, que participou 

inclusive da fundação da FGF7 em 1987. Fundado em 1949, como time de futebol 

de campo, o clube permaneceu até 1963 atuando regularmente na modalidade. 

Após isso voltou suas atividades para o futsal, onde se consagrou no cenário 

caxiense como o maior campeão da cidade (disponível em 

<http://www.torinofc.com.br/institucional/historia/> acesso em 2 de outubro de 

2014). Em 1987 inicia a trajetória no futebol sete, onde conquistou vários títulos a 

nível estadual, como o Campeonato Estadual de 2008 e a Recopa Gaúcha em 

2010, 2011 e 2013. Recentemente o Torino ficou com o vice campeonato da 

Copa Sul 2013, ao ser derrotado na final pelo 12 horas. 
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Figura 11: Representado pelo uniforme predominantemente verde, Torino vence o 

Acadêmicos por 4 a 1 na final da Recopa 2013. 
Fonte: <http://futebolso7.com.br/no-classico-caxiense-torino-leva-a-recopa/> 

acesso em 2 de outubro de 2014. 
 

g) Atlético Canoense 

 

Clube forte do futebol sete da cidade de Canoas, o Atlético Canoense foi 

fundado no ano de 1999. Todavia, somente em 2011 a equipe veio a se filiar na 

FGF7. Logo no primeiro ano foram vice campeões da Taça Cidade de Porto 

Alegre, terceiro colocado na Copa Capão e campeão da Taça Independência 

(essas competições já foram extintas) (disponível em 

<https://pt.scribd.com/doc/127706849/Atletico-Canoense-pdf> acesso em 2 de 

outubro de 2014) . No primeiro semestre desse ano o Atlético Canoense por 

pouco não voltou a conquistar títulos, ficando com o vice campeonato da Copa 

Gaúcho Série Ouro. Além disso, o clube já realizou trabalho com escolinhas de 

categorias de base. 
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Figura 12: Sub-11 do Atlético Canoense na Copa Metropolitana 2012. 
Fonte: <http://cacf7.blogspot.com.br/search?updated-min=2012-01-01T00:00:00-

08:00&updated-max=2013-01-01T00:00:00-08:00&max-results=50> acesso em 2 de 
outubro de 2014. 
 

4.2  A Federação Gaúcha de Futebol Sete 

 

Como a maioria dos esportes, o futebol sete também possui uma federação 

que organiza e regulamenta as ações na modalidade, denominada Federação 

Gaúcha de Futebol Sete. Fundada em 20 de janeiro de 1987, na sede social do 

Cidreira Praia Clube, a FGF7 foi a primeira federação da modalidade no país. E o 

primeiro presidente da entidade foi Antonio Aldinei Lemos Dias, figura marcante 

na história do futebol sete. 

Com sede em Porto Alegre, no bairro Menino Deus, a entidade é presidida 

atualmente por Jair Batistello (Jarsinho) e tem como vice presidente Cláudio 

Bittencourt. A FGF7 vem realizando um trabalho muito positivo frente ao futebol 

sete gaúcho, principalmente no que se refere às mudanças ocorridas após a 

unificação das confederações e federações.  

Jarsinho, que concilia a presidência com seu trabalho de empresário na 

cidade de Canoas, se credenciou ao posto de presidente após fazer um ótimo 

trabalho no ano de 2012 frente a extinta Federação Gaúcha de Clubes de Futebol 

Sete Society, onde organizou o Estadual de Clubes e o Campeonato Brasileiro de 

Seleções. Com experiência também dentro de campo, Jairsinho foi arbitro de 

futebol sete durante oito anos, se credenciando inclusive de forma internacional 

no quadro de arbitragem. Além disso, é responsável pela criação de ligas em 

diversos pontos do interior do estado, em cidades como São Gabriel, Mariana 

Pimentel, Três Coroas, Santiago, Palmeira das Missões, Estrela, Lajeado, 



27 

 

Pelotas, Três de Maio, Santa Rosa, Bento Gonçalves e Montenegro (disponível 

em <http://futebolso7.com.br/conheca-melhor-o-presidente-que-esta-

revolucionando-o-futebol-sete-no-rs/>, acesso em 8 de agosto de 2014). Com 

cada vez mais clubes e atletas filiados, o futebol sete está chegando a um 

patamar nunca antes verificado. Jarsinho cita em entrevista ao site Jornal F7 

(disponível em 

http://www.jornalf7.com/noticias_detalhe_tags.php?f_id=2489&f_tag=Jairzinho%2

0Batistello> visualizado em 29 de setembro de 2014), que quando assumiu a 

FGF7 haviam apenas 12 equipes jogando no estado todo. O presidente destaca 

que o crescimento foi impressionante, já que hoje temos cerca de 90 times 

atuando na região metropolitana, sem contar as diversas equipes do interior do 

estado. O interior que já conta com mais de 12 ligas fundadas pela FGF7. 

 

 
Figura 13: Novo escudo da Federação Gaúcha de Futebol Sete, com duas 

estrelas representando a unificação das federações. 
Fonte: <http://futebolso7.com.br/cara-nova/> acesso em 6 de junho de 2014. 
 

No dia 29 de abril de 2013, o Salão Panorâmico da AABB recebeu um 

evento importante na história recente do futebol sete gaúcho. A ocasião servia 

para apresentar as novas ações da Federação Gaúcha de Futebol Sete, mas 

também para o lançamento do site Futebol Só Sete (visualizado em 

http://futebolso7.com.br/evento-conjunto-da-fgf7-e-sosete-apresenta-acoes-para-

2013-secretario-kalil-esteve-presente/ acesso em 10 de maio de 2014). Criado 

como um blog em 2012, diante da carência de informações na mídia sobre o 

futebol sete, o Futebol Só Sete tem importância fundamental no crescimento da 

modalidade, já que ele é a grande forma de divulgação do trabalho da federação, 

clubes e todos envolvidos com o esporte. Com belas coberturas fotográficas e 
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informações quase que diárias, o site vem sendo grande aliado da FGF7 no 

processo de crescimento do esporte. 

 

 
Figura 14: Logo da mídia especializada Futebol Só Sete. 
Fonte: < 

https://www.facebook.com/futebolsosete/photos/a.430131547069522.1073741825.43013
1040402906/452043631544980/?type=1&theater> acesso em 29 de setembro de 2014.  
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5. AS COMPETIÇÕES DE FUTEBOL SETE 

 

As competições do futebol sete gaúcho podem ser divididas em dois tipos: 

oficiais da FGF7 e as organizadas pelas ligas regionais. A FGF7 organiza no 

primeiro semestre do ano a Copa Gaúcho, já no segundo semestre é realizado o 

Metropolitano. Em paralelo é disputado o Estadual e suas respectivas seletivas 

classificatórias, onde as seletivas por vezes são responsabilidade das ligas 

regionais. Além disso, há algumas competições extra-oficiais que a FGF7 vem a 

organizar em alguns momentos, como a Recopa e a Supercopa.  

No que diz respeito as ligas, podemos destacar a Liga Porto Alegrense de 

Futebol Sete, que vem ganhando destaque por organizar campeonatos 

classificatórios (equivalentes a 4ª divisão) para a Série Bronze da FGF7, por meio 

da Copa Laçador e Campeonato Municipal. Fora isso tudo, o Rio Grande do Sul 

vem a receber de vez em quando competições da CBF7, como ocorreu com o 

ultimo Campeonato Brasileiro Série B. As premiações dos campeonatos 

normalmente são em dinheiro, além das taças, medalhas e algumas outras 

vantagens que os vencedores são gratificados. 

 

a) O Estadual 

 

A principal competição de futebol sete do calendário gaúcho é o Estadual. 

Reunindo equipes de Porto Alegre, região metropolitana e interior do estado, o 

campeonato consegue ir além do que é feito na capital gaúcha, expandindo o 

esporte em uma maior abrangência no Rio Grande do Sul. Na edição 2014 vão 

participar 80 times, com os jogos ocorrendo no período de março a dezembro. Os 

grupos são compostos pelas 20 equipes da Série Ouro da Copa Gaúcho desse 

ano, mais 60 equipes selecionadas pelas ligas regionais ou pela diretoria da 

FGF7.  

Abaixo a relação dos times participantes da edição 2014, com algumas 

vagas ainda em aberto que estão a definir. Na primeira fase cada grupo tem uma 

cidade sediando os jogos, com algumas chaves ocorrendo no mesmo município.  
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Quadro 1 – Equipes participantes do Estadual 2014 

Grupo Cidade-

Sede 

Equipe 1 Equipe 2 Equipe 3 Equipe 4 

Grupo A  Porto Alegre Murillos Lageado Amigos do 

Morro 

La 

Concepcion 

Grupo B  Nova Prata Balboa A definir. A definir. A definir. 

Grupo C  Camaquã  Grêmio Grêmio 

Camaquãnse 

Arce 

Oriental 

Barcelona 

(Camaquã) 

Grupo D Caxias Almeria Muralhas Napoli Madri 

Grupo E Palmeiras 

das Missões 

Cruzeiro 

(Porto 

Alegre) 

Ajuricaba Posto 

Papagaio 

Guarita 

Grupo F Antas Internacional CMD Nova 

Araçá 

CMD 

Protásio 

Alves 

Botafogo 

Grupo G Canoas Universidade 

Porto Alegre 

Unidos do 

Cansaço 

Chaleira Ferro Porto 

Alegrense 

Grupo H Mariana 

Pimentel 

CSSGAPA ADMP Charrua Barra do 

Ribeiro 

Grupo I São Gabriel Atlético 

Canoense 

Zika Restinga 

Seca 

Fúria 

Grupo J Santa 

Margarida 

12 Horas Amigos Santa 

Margarida 

Vila Nova 

Grupo K Camaquã Chelsea 

(Camaquã) 

Juve Napoli 

(Porto 

Alegre) 

Porto 

Grupo L Sarandi Atlético 

Porto 

Alegrense 

A definir. A definir. A definir. 

Grupo M Camaquã Quilmes  Estrela 

Vermelha 

Instituto 

União 

Deflay/Rest. 

Berlim 

Grupo N Santa Cruz Diablos Torino Lanús A definir. 

Grupo O Montenegro UTI A definir. A definir. A definir. 

Grupo P Vacaria Vila Nova 

(Porto 

Alegre) 

PFC Vacaria Stúdio 

Saúde 

Barcelona 

(Vacaria) 
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Grupo Q Antas Real Racing AD São 

Caetano 

Acadêmicos Benitez 

Grupo R Camaquã Chaco AADF Jeske 7 de 

Setembro 

Grupo S Pelotas São José Turf Planalto APE 

Grupo T Caxias AABB A definir. A definir. A definir. 

Fonte: Elaborado pelo pesquisador 

 

Quando comparado ao Estadual 2012, que ocorreu antes da unificação das 

confederações, temos quase quatro vezes mais equipes participando na edição 

de 2014. Segundo o documento que apresenta a competição, esse ano teremos 

cerca de 1600 jogadores envolvidos no Estadual. O prêmio também está muito 

atrativo, com o campeão ganhando um carro 0 km, além de vagas para Taça 

Brasil e Supercopa. 

Antes de chegarmos ao patamar do Estadual 2014, tivemos um 

campeonato muito forte também no ano passado. São Gabriel recebeu o 

Campeonato Estadual 2013, contando com 24 equipes divididas em 6 grupos 

(disponível em <http://www.caderno7.com/2013/11/comeca-na-sexta-feira-o-

estadual-de.html> acesso em 4 de outubro de 2014). Os jogos foram realizados 

no estádio municipal Dr. Silvio de Faria Corrêa, onde foi demarcada uma quadra 

de futebol sete no gramado, que originalmente abriga partidas do futebol de 

campo. Ao todo tivemos representantes de dez cidades gaúchas diferentes.  

 

 
Figura 15: Equipes participantes do Campeonato Gaúcho 2013. 
Fonte: <http://www.caderno7.com/2013/11/comeca-na-sexta-feira-o-estadual-

de.html> acesso em 4 de outubro de 2014. 
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A delegação da equipe do Internacional foi uma das atrações da 

competição, já que contava com diversos atletas ex-profissionais do futebol de 

campo do clube. 

 

 
Figura 16: Internacional vice-campeão do Campeonato Gaúcho 2013. 
Fonte: 

<https://www.facebook.com/media/set/?set=a.551486284934047.1073741871.430131040
402906&type=3> acesso em 4 de outubro de 2014). 

 

Todavia o grande campeão foi o Chelsea, da cidade de Camaquã. O 

Chelsea bateu o Internacional na decisão, após empatar em 2 a 2 no tempo 

normal e sair vencedor na disputa dos shootout. 

 

 
Figura 17: Chelsea campeão estadual 2013. 
Fonte: <http://futebolso7.com.br/o-campeao-e-de-camaqua-chelsea-vence-inter-

no-shootout/> acesso em 4 de outubro de 2014. 
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b) Copa Gaúcho e Metropolitano 

 

Em Porto Alegre podemos destacar as três divisões da FGF7, se dividindo 

em séries Ouro, Prata e Bronze. Essas competições são disputadas de forma 

semestral, onde no primeiro semestre é realizada a Copa Gaúcho e no segundo 

semestre o Metropolitano. Um campeonato está interligado com o outro, pois 

quem sobe de divisão ou é rebaixado em um semestre, já entra no outro sob a 

nova condição. Os jogos são realizados aos domingos pela manhã, com exceção 

da Série Ouro que passou a ser disputada aos sábados. Os locais que sediam 

essas competições são a quadra do CETE (atualmente interditada), a Map Sports 

(complexo esportivo localizado no bairro Vila Nova), Sunset Ball (quadra 

localizada na Avenida Cavalhada) e o complexo esportivo do Sete Point (se 

encontra nas proximidades da Restinga).  

 

c) Copa Gaúcho 2013 

 

A Copa Gaúcho do ano de 2013 foi a primeira grande competição após o 

período de unificação das confederações. Ficou definido que haveria 18 equipes 

na Série Ouro, sendo oito times que permaneceram na primeira divisão de 2012 

da FGF7, quatro equipes que subiram da Série Prata no ano anterior e mais três 

agremiações vindas da extinta Federação Gaúcha de Clubes de Futebol Sete 

Society. As vagas restantes viriam a ser decididas na seletiva que contou com 

seis equipes, que fizeram três confrontos eliminatórios (disponível em 

http://futebolso7.com.br/mais-uma-noite-de-importantes-definicoes-para-o-futebol-

sete-gaucho/ acesso em 30 de agosto de 2014). Assim ficaram os grupos.  

 

Quadro 2 – Grupo A da Copa Gaúcho Série Ouro 2013 

AABB Grêmio Harpia 

Chaco Fúria Dínamo 

Real Racing Atlético Canoense São José 

Fonte: Elaborado pelo pesquisador 
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Quadro 3 – Grupo B da Copa Gaúcho Série Ouro 2013 

Atlético Porto Alegrense ABBOC 12 Horas 

Petrópole Velão Cruzeiro 

Napoli UTI Quilmes 

Fonte: Elaborado pelo pesquisador 

 

Na final o Velão venceu o Chaco por 5 a 1 e se sagrou campeão. 

Guilherme marcou três gols e Gabriel dois para o Velão, enquanto Roger 

descontou para o Chaco.  

 

 
Figura 18: Velão campeão da Copa Gaúcho Série Ouro 2013. 
Fonte: <http://futebolso7.com.br/velao-balboa-e-realiza-conquistam-a-copa-

gaucho/> acesso em 6 de outubro de 2013. 
 

Série Prata 

Já a Série Prata, equivalente a segunda divisão da FGF7, ficou composta 

com as equipes que perderam seus jogos na seletiva para Série Ouro, mais os 

times que jogaram a Série Prata em 2012 e o restante de vagas ficou com as 

novas equipes filiadas na FGF7. Ficou divido da seguinte maneira, em quatro 

grupos.  

 

Quadro 4 – Grupos da Copa Gaúcho Série Prata 2013 

Grupo A 11 Amigos Perfect Maciel 

Imóveis 

Celtic 

Sarandi 

Atlanta Tropa de 

Elite 

Grupo B Alegria e 

Ousadia 

Esportivo 

JB 

Boleragem Missioneiro Cristal Marinho 98 
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Grupo C Diablos Real Fair 

Play 

Coronel Red Bulls Titãs La 

Concepcion 

Grupo D Balboa Charrua Pororoca Cascata Bravos Realiza 

Fonte: Elaborado pelo pesquisador 

 

Na grande final o Balboa venceu por 2 a 0 a equipe do Missioneiro, com 

gols de Bruno Itaquy e Gabriel Carvalho. 

 

 
Figura 19: Balboa campeão da Copa Gaúcho Série Prata 2013. 
Fonte: 

<https://www.facebook.com/futebolsosete/photos/a.455225981226745.1073741831.4301
31040402906/479197802162896/?type=1&theater> acesso em 6 de outubro de 2014. 

 

Série Bronze 

A terceira divisão, chamada Série Bronze, ficou composta com equipes que 

ficaram de fora da Série Prata e por novos times que vieram a se filiar na FGF7. 

Três grupos foram montados.  

 

Quadro 5 – Grupos da Copa Gaúcho Série Bronze 2013 

Grupo A Imperial Força A2 Realiza B Lokomotiv 

Grupo B Petiskeira Blocos Murillos APF/UFC 

Grupo C Horriver Plate Gana Lazio Atlanta B 

Fonte: Elaborado pelo pesquisador 
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O Realiza B se sagrou campeão ao bater por 5 a 3 o Lokomotiv na final. 

Nando (três vezes), Marcos e Luciano marcaram para o Realiza B. 

 

 

Figura 20: Realiza campeão da Copa Gaúcho 2013 Série Bronze. 
Fonte: <https://www.facebook.com/realizafc/photos/pb.174509536042602.-

2207520000.1412104784./221351744691714/?type=3&theater> acesso em 30 de 
setembro de 2014. 

 

d) Metropolitano 2013 

 

O Metropolitano 2013 tem sua configuração muito semelhante com a Copa 

Gaúcho, também contando predominantemente com equipes de Porto Alegre e 

região metropolitana. Entretanto, as equipes classificadas na primeira fase 

passam a formar novos grupos na segunda fase, enquanto na competição 

anterior já seriam realizadas eliminatórias simples (os chamados mata-matas). Na 

terceira fase sim, daí iniciam os mata-matas. Participaram da competição as 

seguintes equipes, na maneira que se dividiram na primeira fase.  

    

Quadro 6 – Grupo A do Metropolitano Série Ouro 2013 

Velão AABB Balboa 

Nápoli Petrópole Real Racing 

São José Quilmes 12 Horas 

Fonte: Elaborado pelo pesquisador 

 

Quadro 7 – Grupo B do Metropolitano Série Ouro 2013 

Chaco Grêmio Missioneiro 

Fúria AABBOC UTI 

Inter/Harpia Cruzeiro Atlético Canoense 

Fonte: Elaborado pelo pesquisador 
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           Na decisão o Grêmio se sagrou campeão ao vencer o Cruzeiro por 2 a 0. 

 

 
Figura 21: Na festa dos melhores do semestre realizada no salão da AABB, 

representantes do Grêmio recebendo o troféu de campeão do Metropolitano Série Ouro 
2013. 

Fonte: 
<https://www.facebook.com/media/set/?set=a.565230520226290.1073741874.430131040
402906&type=3> acesso em 4 de outubro de 2014. 

 

Quadro 8 – Grupo A do Metropolitano Série Prata 2013 

Realiza Esportivo JB Perfect Atlético Porto 

Alegrense 

Charrua 

Bravos Atlanta Cascata 11 Amigos Cristal 

Fonte: Elaborado pelo pesquisador 

 

Quadro 9 – Grupo B do Metropolitano Série Prata 2013 

Maciel Imóveis Alegria e 

Ousadia 

Lokomotiv Diablos Boleragem 

La Concepcion Real Fair Play Coronel Dinamo Red Bulls 

Fonte: Elaborado pelo pesquisador 

 

O Charrua foi campeão ao vencer o Atlético Porto Alegrense na final, após 

empatar em 2 a 2 no tempo normal e vencer por 3 a 2 na decisão dos shootout. 
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Figura 22: Charrua campeão do Metropolitano Série Prata 2013. 
Fonte: <http://charruafc.com.br/em-jogo-sofrido-charrua-e-campeao-do-

campeonato-metrpolitano-2013/> acesso em 4 de outubro de 2014. 
 

Quadro 10 – Grupo A do Metropolitano Série Bronze 2013 

Imperial Porto Monteclaro Sports 21 

Chaco Geração 4ª Fatality Cristal Tigres 

Fonte: Elaborado pelo pesquisador 

 

Quadro 11 – Grupo B do Metropolitano Série Bronze 2013 

Blocos APC Horriver Plate Gana 

Zona Sul Upper Palmeiras Chaco 1975 

Fonte: Elaborado pelo pesquisador 

 

Com uma vitória de 3 a 0, o Imperial venceu o Tigres na final e se 

consagrou como campeão. 

 

 
Figura 23: Imperial campeão do Metropolitano 2013 Série Bronze. 
Fonte: 

<https://www.facebook.com/photo.php?fbid=538291952928974&set=a.468684259889744
.1073741828.100002445223185&type=3&theater> acesso em 30 de setembro de 2014. 
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e) Copa Gaúcho 2014 

 

A Copa Gaúcho de 2014 vem com a mesma formula da edição do ano 

anterior, com as equipes se enfrentando todos contra todos na primeira fase para 

depois na segunda fase serem realizados os mata-matas. Abaixo os times 

participantes nas três divisões. 

 

Quadro 12 – Grupo A da Copa Gaúcho Série Ouro 2014 

Inter/Harpia Napoli AABB Quilmes Real Racing 

Balboa São José Atlético 

Canoense 

La Concepcion Atlético Porto 

Alegrense 

Fonte: Elaborado pelo pesquisador 

 

Quadro 13 - Grupo B da Copa Gaúcho Série Ouro 2014 

Grêmio Vila Nova Cruzeiro Chaco UTI 

Petrópole Diablos Almeria Charrua 12 Horas 

Fonte: Elaborado pelo pesquisador 

 

O 12 Horas venceu por 3 a 1 o Atlético Canoense na final e acabou ficando 

com o título. 

 

 
Figura 24: 12 Horas campeão da Copa Gaúcho Série Ouro 2014. 
Fonte: 

<https://www.facebook.com/media/set/?set=a.658574530891888.1073741921.430131040
402906&type=3> acesso em 4 de outubro de 2014. 
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Quadro 14 – Grupo A da Copa Gaúcho Série Prata 2014 

Bravos Esportivo JB Imperial Cristal Lokomotiv 

Coronel Porto Upper Tigres Dinamo 

Fonte: Elaborado pelo pesquisador 

 

Quadro 15 – Grupo B da Copa Gaúcho Série Prata 2014 

Alegria e 

Ousadia 

Benitez APC Perfect Blocos 

Lageado Real Fair Play Red Bulls Gana Chaco Geração 

4ª 

Fonte: Elaborado pelo pesquisador 

 

Numa final polêmica (Lajeado foi pra final devido a uma eliminação extra 

campo da equipe do Blocos, que havia vencido o Lajeado na semifinal por 2 a 1), 

o time do Lajeado venceu o Perfect por 6 a 2 e ficou com o título. 

 

 

Figura 25: Lajeado campeão da Copa Gaúcho Série Prata 2014, beneficiado pela 
exclusão do Blocos da competição. 

Fonte: 
<https://www.facebook.com/futebolsosete/photos/a.658574530891888.1073741921.4301
31040402906/658578200891521/?type=3&theater> acesso em 6 de outubro de 2014. 

 

Quadro 16 – Grupo A da Copa Gaúcho Série Bronze 2014 

Horriver Plate Cristal Tri Difícil Ferro Porto 

Alegrense 

Rivais 

Real Lami Barca Noite 

Forte 

Chaco 1975 Vidjas United 

Fonte: Elaborado pelo pesquisador 
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Quadro 17 – Grupo B da Copa Gaúcho Série Bronze 2014 

Palmeiras  Sports 21 Atlanta Amigos do 

Morro 

São Borja 

Fominhas  Universidade 

Porto Alegre 

El Tanque Trench Town Murillos 

Fonte: Elaborado pelo pesquisador 

 

Em uma final que também foi contraditória (Amigos do Morro foi eliminado 

após vencer o Horriver Plate na semi-final, em uma decisão extra campo), o 

Horriver Plate ficou com a taça ao vencer o Real Lami por 5 a 1. 

 

 
Figura 26: Equipe do Horriver Plate campeão da Copa Gaúcho Série Bronze 

2014, após polêmica final. 
Fonte: 

<https://www.facebook.com/media/set/?set=a.658574530891888.1073741921.430131040
402906&type=3> acesso em 4 de outubro de 2014). 

 

f) Liga Porto Alegrense de Futebol Sete 

 

Em paralelo as competições da FGF7, temos a Liga Porto Alegrense de 

Futebol Sete, presidida por Rodrigo Dias. A liga organiza campeonatos onde é 

possível obter o acesso a Série Bronze da FGF7. No segundo semestre é 

organizado o Municipal, já no primeiro semestre se realiza a Copa Laçador. Esses 

campeonatos são equivalentes a uma “Série D” da Federação Gaúcha de Futebol 

Sete. Assim como nas competições da FGF7, abriga times da região 

metropolitana de Porto Alegre e equipes da própria capital gaúcha. 
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Figura 27: Dirigentes do futebol sete gaúcho entregando prêmio para atleta do 

Fúria. Da esquerda para direita: Cláudio Bittencourt, Jarsinho Batistello e Rodrigo Dias. 
Fonte: < http://futebolso7.com.br/furia-vence-a-copa-lacador-da-liga-

portoalegrense/> acesso em 14 de setembro de 2014. 
 

A primeira competição da liga foi a Copa Laçador 2013, que contou com 

oito equipes, apesar do plano inicial prever 16 times. Ainda não possuía o poder 

de dar vagas para Série Bronze da FGF7. 

 

 
Figura 28: Apresentação da primeira competição da Liga Porto Alegrense. 
Fonte: 

<https://www.facebook.com/photo.php?fbid=126790560862587&set=a.114476048760705
.1073741827.100005949313818&type=3&theater> acesso em 6 de outubro de 2014. 

 

Abaixo os participantes do Municipal e Copa Laçador em 2013, além das 

equipes que jogaram a Copa Laçador no primeiro semestre do atual ano.  
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Quadro 18 – Grupos da Copa Laçador 2013 

Grupo A Latifune Fúria Real Racing Moove 

Grupo B Arsenal Independente 

ZS 

Improviso FC Cristal 

Fonte: Elaborado pelo pesquisador 

 

O título foi conquistado pelo Fúria, que bateu o Cristal na final pelo placar 

de 7 a 3. 

 

Quadro 19 – Grupos do Municipal 2013 

Grupo A Bom Jesus Basilio Amigos da 

Zona Sul 

Atlético Zona 

Sul 

Grupo B Murillos  Vidjas Lajeado Universidad 

Itapuã 

Grupo C Amigos do 

Morro 

River Plate Fanaticos 

Sarandi 

Huracan 

Grupo D São Borja 

Guajuviras 

Donos da Bola Trio Art Botafarms 

Grupo E United EC Firma Volare Pororoca 

Grupo F Manguaça Padang Búfalo Negro Esparta 

Grupo G Eldorado Ecupa Barca Noite 

Forte 

Colina Cafumangos 

Grupo H Benitez Éokitem Cosmos 

Petrolero 

Universidade 

Porto Alegre 

Fonte: Elaborado pelo pesquisador 

 

Na decisão o São Borja Guajuviras goleou por 5 a 1 a equipe Amigos do 

Morro e conquistou o Municipal. 
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Figura 29: São Borja Guajuviras campeão do Municipal 2013. 
Fonte: 

<https://www.facebook.com/LigaPortoAlegrensedeFutebolSete/photos/a.1412248345686
546.1073741829.1411883219056392/1412248435686537/?type=1> acesso de 6 de 
outubro de 2014. 

 

Quadro 20 – Grupo A da Copa Laçador 2014 

Vacaria Amigos da Zona Sul União do Morro Éokitem 

Atlético Zona Sul Titãs Lumix  

Fonte: Elaborado pelo pesquisador 

 

Quadro 21 – Grupo B da Copa Laçador 2014 

San Martin Tubino Clube do Comércio Manchester United 

PA Galaxy Volare Cafumangos  

Fonte: Elaborado pelo pesquisador 

 

Quadro 22 – Grupo C da Copa Laçador 2014 

Ressaca Kenia Aldax Gaúcho Paineira 

Botafarms Draga Monteclaro  

Fonte: Elaborado pelo pesquisador 

 

Quadro 23 – Grupo D da Copa Laçador 2014 

AC Sarandi Chimas Capitão Padilha Liverloucos 

Deportivo Bravo Vala AC Farrapos  

Fonte: Elaborado pelo pesquisador 

 

Após empate em 2 a 2 no tempo normal, o Amigos da Zona Sul venceu por 

3 a 2 o Aldax Gaúcho na decisão dos shootout e foi campeão. 
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Figura 30: Amigos da Zona Sul campeão da Copa Laçador 2014. 
Fonte: 

<https://www.facebook.com/futebolsosete/photos/a.658557400893601.1073741920.4301
31040402906/658565510892790/?type=3&theater> acesso em 4 de outubro de 2014. 

 

Para jogar na Liga Porto Alegrense de Futebol Sete não é necessário ser 

registrado na FGF7. É comum jogadores atuarem em duas equipes, uma da liga e 

outra de séries Bronze, Prata ou Ouro. Entretanto com a equipe da liga 

conseguindo acesso a Série Bronze da FGF7, o atleta não poderá mais atuar nas 

duas equipes. 

 

 
Figura 31: Logo da Liga Porto Alegrense. 
Fonte: <http://futebolso7.com.br/liga-porto-alegrense-tem-lancamento-hoje-a-

noite/> acesso em 30 de setembro de 2014. 
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g) Copa Sul  

 

No ano de 2013, Porto Alegre sediou a Copa Sul. A competição contou 

com diversas equipes do sul do país, com os gaúchos estando presentes em 

peso. Além das premiações convencionais, a copa oferecia três vagas para o 

Campeonato Brasileiro Série B, que viria a ser realizado no final do ano também 

em Porto Alegre. Os clubes que participaram dessa competição oficial da CBF7 

foram os seguintes.  

 

Quadro 24 – Grupos da Copa Sul 2013 

Grupo A Amigos/São 

Gabriel 

Cruzeiro Napoli Realiza 

Grupo B Torino 12 Horas Sunset Soccer UTI 

Grupo C Brasil 

Soccer/Big 

Lojão (SC) 

Fúria Petrópole Atlético 

Canoense 

Grupo D Rio Branco 

(PR) 

Velão Quilmes ABBOC 

Fonte: Elaborado pelo pesquisador 

 

Na decisão da Copa Sul, realizada na MCM Esportes (complexo esportivo 

de futebol sete), o 12 Horas venceu a equipe do Torino por 4 a 2 e ficou com a 

taça. 

 

 
Figura 32: 12 Horas com a taça de campeão da Copa Sul. 
Fonte: 

<https://www.facebook.com/futebolsosete/photos/a.504967009585975.1073741857.4301
31040402906/504967079585968/?type=3&theater> acesso em 6 de outubro de 2014. 



47 

 

h) Recopa 

 

Contando com seis equipes que possuíam conquistas reconhecidas pela 

FGF7 no ano de 2013, a Recopa foi o palco de uma competição entre esses 

campeões. Os jogos foram realizados no SESC Campestre e na Map Sports 

(complexos esportivos), havendo divisão em dois grupos.  

 

Quadro 25 – Grupos da Recopa 2013 

Grupo A Realiza Torino Balboa 

Grupo B São José Acadêmicos Lokomotiv 

Fonte: Elaborado pelo pesquisador 

 

As disputas resultaram em uma final entre Torino e Acadêmicos, duas das 

mais antigas e tradicionais equipes do nosso estado. O Torino levou a melhor 

vencendo por 4 a 1. 

 

 
Figura 33: Atletas do Acadêmicos e Torino se cumprimentam antes da decisão da 

Recopa 2013. 
Fonte: 

<https://www.facebook.com/media/set/?set=a.517168915032451.1073741866.430131040
402906&type=3> acesso em 4 de outubro de 2014. 
 

i) Campeonato Brasileiro Série B 2013 

 

Diante das dificuldades enfrentadas pela federação carioca que detinha os 

direitos para realizar a competição, o presidente Jairsinho Batistello percebeu a 

chance do Rio Grande do Sul sediar uma grande competição de nível nacional. E 

assim foi realizado em Porto Alegre nos dias 13, 14 e 15 de dezembro, o 
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Campeonato Brasileiro Série B de futebol sete (disponível em 

http://futebolso7.com.br/confirmado-brasileiro-serie-b-em-porto-alegre/ acesso em 

9 de abril de 2014). A competição contou com times de diversas regiões do país. 

O Internacional se sagrou campeão ao bater o Velão na final.  

 

 
Figura 34: Internacional recebe o título de campeão do Campeonato Brasileiro 

Série B 2013, na festa dos melhores do semestre. 
Fonte: 

<https://www.facebook.com/media/set/?set=a.565230520226290.1073741874.430131040
402906&type=3> acesso em 4 de outubro de 2014.  
 

j) Campeonato Metropolitano das Categorias de base 

 

As competições da FGF7 não se resumem apenas a categoria adulta. No 

ano de 2013 foi realizado o Campeonato Metropolitano das categorias de base, 

coordenadas por João Tyska (disponível em http://futebolso7.com.br/o-futuro-do-

futebol-sete-em-acao-sub-11-13-15-e-17/ acesso em 18 de agosto de 2014). 

Participaram das competições as seguintes equipes, por categorias.  

 

Quadro 26 – Equipes do Campeonato Metropolitano 2013, categoria sub-11 

Sub-11 Ipanema Sesc A Sesc B Atlético 

Gaúcho 

Professor 

Gaúcho 

Fonte: Elaborado pelo pesquisador 

 

Quadro 27 – Equipes do Campeonato Metropolitano 2013, categorias sub-13 e 

sub-15 

Sub-13 Ipanema Sesc A Sesc B Atlético Gaúcho 
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Professor 

Gaúcho 

AABB  Craque 10 Petrópole  

Sub-15 Ipanema Sesc A Sesc B Atlético Gaúcho 

Professor 

Gaúcho 

AABB  Craque 10 Petrópole  

Fonte: Elaborado pelo pesquisador 

 

Quadro 28 – Equipes participantes do Campeonato Metropolitano 2013, categoria 

sub-17 

Sub 17 Craque 10 Petrópole Isabel FC AABB 

Fonte: Elaborado pelo pesquisador 

 

k) Supercopa 

 

A Supercopa foi uma competição que abriu o calendário gaúcho de 2014, 

contando com oito equipes que conquistaram alguma taça em 2013. Participaram 

Inter/Harpia, Lokomotiv, Vila Nova, Torino, Imperial, Charrua, Cruzeiro e Balboa. 

O sistema de disputa foi de jogos eliminatórios, após os confrontos serem 

sorteados. E foi do Cruzeiro a primeira taça do ano, batendo por 2 a 0 o 

Inter/Harpia na final (disponível em http://futebolso7.com.br/e-do-cruzeiro-a-

primeira-taca-do-ano/ acesso em 13 de setembro de 2014). 

 

 
Figura 35: Jarisinho entrega o troféu de campeão ao treinador do Cruzeiro. 
Fonte: http://futebolso7.com.br/e-do-cruzeiro-a-primeira-taca-do-ano/ acesso em 

13 de setembro de 2014. 
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6.    A ARBITRAGEM 

 

   Assim como no futebol de campo e futsal, o arbitro é o grande condutor 

das partidas no futebol sete. A arbitragem é composta por dois árbitros que ficam 

no campo. Esses dois indivíduos se posicionam um em cada lado da quadra junto 

à linha lateral, realizando suas movimentações quase sempre nessa área do 

campo. Ainda existe o anotador, que fica na mesa anotando as sumulas, 

contando o número de faltas, informando os pedidos de tempo das equipes, 

enfim, auxiliando os dois juízes que ficam dentro do campo. 

   Para ser arbitro do quadro da Federação Gaúcha de Futebol Sete, é 

necessário realizar um curso que a própria federação oferece. Durante o curso 

são passados conhecimentos práticos e teóricos, sendo que a duração do curso 

normalmente é de três dias. As aulas têm um custo pré-determinado, havendo a 

necessidade de aprovação em uma prova escrita para receber o certificado de 

arbitro oficial da FGF7. Após a formação também existem cursos de reciclagem 

para manter todos atualizados quanto às mudanças de regras no esporte. Os 

cursos são oferecidos em diversos momentos durante o ano, em diferentes 

municípios. 

Em um dos cursos mais recentes, realizado em junho de 2014 na cidade 

de Esteio, as aulas foram ministradas em três dias. Dentre os tópicos em 

destaque a serem abordados tivemos um estudo dirigido com as principais regras 

do ano corrente, códigos de sinais, as responsabilidades do arbitro, pratica de 

arbitragem e esclarecimentos sobre a ética e conduta do profissional durante o 

jogo. A realização deste evento de formação teve apoio da FUNDERGS e da 

Secretaria de Esporte e Lazer (disponível em < http://fgf7.com.br/?p=465> acesso 

em 9 de setembro de 2014). 

Essas atualizações e formações da arbitragem acontecem em diversas 

regiões, ocorrendo também no interior. Nos dias 16, 17 e 18 em maio de 2013, 

Panambi recebeu o curso contando com a participação de alunos das cidades de 

Cruz Alta, Palmeira das Missões, Catuípe, Augusto Pestana, Santa Rosa, Ijuí, Vila 

Nova, Candido Godói e da anfitriã. A formação tece a carga horária de 20 

horas/aula e os ministrantes foram Denilson Carmargo e Osmar Machado. Na 

ocasião participaram 42 homens e 4 mulheres (disponível em < 

http://futebolso7.com.br/panambi-recebeu-curso-de-arbitragem/> acesso em 9 de 
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setembro de 2014). No caso citei Panambi, mas regiões como Bento Gonçalves e 

Montenegro também já foram alvos dos cursos de arbitragem da FGF7.   Com as 

mudanças advindas após a unificação das confederações em janeiro de 2013, a 

FGF7 ofereceu um curso de reciclagem para árbitros da região metropolitana no 

dia 9 de março do ano de 2013. O curso contou com a presença de mais de 60 

árbitros, onde foram reforçadas as regras do futebol sete e apresentadas as 

novas regras que a Confederação Brasileira de Futebol Sete recém havia 

homologado. Neste caso o ministrante das aulas foi Antônio Aldinei Dias. 

(disponível em < http://futebolso7.com.br/arbitragem-gaucha-se-prepara-para-a-

temporada-2013/> acesso em 9 de setembro de 2014). 

 Os portes físicos dos atuais juízes de futebol sete se assemelham 

bastante com os árbitros do futsal, já que é comum notarmos profissionais que 

portam uma forma física mais dotada de massa gorda. O futebol de campo possui 

árbitros com condições físicas muito melhores, possivelmente pelo fato de sua 

função exigir demandas energéticas bastante superiores. 

    O futebol sete gaúcho sempre teve a tradição de formar grandes 

árbitros. Alias o Rio Grande do Sul historicamente revelou muitos desses 

profissionais para diversas modalidades esportivas. No ano de 2013 o juiz Peter 

Maia se destacou por apitar a grande final da Copa do Brasil de futebol sete, 

realizada em Florianópolis. O jogo foi disputado entre Flamengo e América/RJ. 

Peter, que pertence a liga de Bento Gonçalves, se destaca por ser o único arbitro 

do interior do estado a possuir o escudo da Confederação Brasileira de Futebol 

Sete. Além de Peter, que apitou 17 jogos na Copa do Brasil 2013, Hélio da Silva 

foi o outro representante gaúcho, estando presente em 15 jogos da competição 

(disponível em <http://futebolso7.com.br/arbitragem-gaucha-em-alta-peter-maia-

na-final-da-copa-do-brasil/> acesso em 10 de setembro de 2014). 
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Figura 36: À esquerda, Peter Maia antes de Apitar a final da Copa do Brasil 2013 

em Florianópolis. 
Fonte: <http://futebolso7.com.br/arbitragem-gaucha-em-alta-peter-maia-na-final-

da-copa-do-brasil/> acesso em 10 de setembro de 2014. 
 

  Premiados pelo bom momento que atravessavam, Hélio da Silva foi 

convocado para apitar o Mundialito de Seleções 2013, que ocorreu no mês de 

julho no Rio de Janeiro. Já Peter Maia foi chamado para o Mundialito de Clubes 

2013, que viria a acontecer entre os dias 10 e 14 de julho, também no Rio de 

Janeiro (disponível em <http://futebolso7.com.br/arbitros-gauchos-convocados-

para-os-mundialitos-de-selecoes-e-de-clubes/> acesso em 10 de setembro de 

2014). 

   Na abertura do ano de 2014 para a arbitragem gaúcha, foi realizado em 

fevereiro um Simpósio com o objetivo de atualizar os árbitros e promover 

integração entre os profissionais. Antônio Aldinei Dias, um dos palestrantes do 

evento, destacou o bom momento da arbitragem do Rio Grande do Sul a nível 

nacional. Nesse mesmo encontro o presidente Jairsinho Batistello alertou para um 

número que escancara o crescimento do futebol sete no nosso estado: em 2014 

teremos ao fim do ano mais de duas mil partidas jogadas apenas contando as 

competições oficiais da FGF7 (disponível em < http://futebolso7.com.br/simposio-

de-arbitragem-da-fgf7-prepara-2014/ > acesso em 10 de setembro de 2014) 
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7. O FUTEBOL SETE FEMININO  

 

Assim como em outras modalidades, o futebol sete também conta com 

mulheres praticando e competindo. De forma recreativa podemos identificar 

diversos grupos femininos jogando aos finais de semana em quadras alugadas de 

grama sintética em Porto Alegre. Todavia existem também aquelas que usam a 

modalidade de forma competitiva, participando de copas e campeonatos. Nem de 

longe está perto do patamar alcançado pelo futebol sete masculino, mas mesmo 

assim as meninas estão representadas de forma importante. 

   Da mesma maneira que o futebol sete masculino possui uma seleção 

gaúcha, as mulheres também possuem um selecionado aqui do estado, contando 

com as melhores jogadoras do Rio Grande do Sul. Na primeira convocação após 

a unificação das confederações, 12 meninas foram convocadas no dia 29 de 

março de 2013 para realizar um amistoso na cidade de Mariana Pimentel. No 

confronto a Seleção Gaúcha venceu por 3 a 2 a Seleção de Mariana Pimentel 

(visualizado em <http://futebolso7.com.br/selecao-feminina-vence-amistoso-em-

mariana-pimentel/> acesso em 8 de setembro de 2014) 

   Um momento importante para o futebol sete feminino no nosso estado foi 

a realização do primeiro Campeonato Metropolitano Feminino de Futebol Sete. 

Com a inscrição de 32 equipes (efetivamente acabaram participando 28 times), a 

competição iniciou em 28 de abril de 2013 com os jogos ocorrendo no complexo 

esportivo da MCM BIG, conjunto de quadras de grama sintética localizado na 

zona norte de Porto Alegre. O evento foi organizado pela diretora do 

Departamento Feminino da FGF7, Vanessa Cavalcante e pelo Diretor de Eventos 

da FGF7, João Tyska.  

   O Metropolitano Feminino continha premiação para os três times 

melhores colocados, com troféus, medalhas e jogo completo de uniformes. Abaixo 

consta a relação dos grupos da competição, com as respectivas equipes 

participantes.  
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Quadro 29 – Grupos do Metropolitano Feminino 2013 

Grupo A Possebon 

Jóias 

Vitória Futebol 

Clube 

Talismã Futebol 

Feminino 

 

Grupo B SER Papão 

Feminino 

Gangirls Style 

FC 

Centro Espanhol Ex Atletas 

Grupo C Nova Geração 

Futebol 

Feminino 

Ogras Futebol 

Clube 

Carris Los Ângulo 

Grupo D Ecff Grêmio/Lb 

Alimentos 

Mcm Monster High Perfect FC 

Grupo E Fominhas FC Pucrs FC Ecff 

Grêmio/Paradouro 

Barragem 

Velão Futebol 

Feminino 

Grupo F Inacreditável 

FC 

Toniolo FC Tatuiras Divas FC 

Grupo G Belatorres Belo FC Affinity/Harpia FC Estação 7 

Fonte: Elaborado pelo pesquisador 

 

   A equipe que se sagrou campeã foi o Nova Geração Futebol Feminino, 

vencendo o Grêmio/Paradouro Barragem na final.  

Mostrando o quanto realmente essa competição tinha o caráter feminino, 

junto aos jogos havia um espaço denominado “espaço da atleta”. Lá as meninas 

tinham a disposição serviços de pedicure, manicure, corte de cabelo, enfim, 

serviços de beleza. Isso afasta um pouco aquela idéia que existe, onde tratam 

todas as meninas que jogam futebol como masculinizadas (disponível em < 

http://futebolso7.com.br/feminino-resultados-e-fotos-do-1o-campeonato-

metropolitano/> acesso em 8 de setembro de 2014). 
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Figura 37: Atletas da Nova Geração Futebol Feminino comemoram a vitória no 

shootout sobre o Grêmio/Quimifel na semifinal. 
Fonte: <http://futebolso7.com.br/nova-geracao-e-campea-do-1o-campeonato-

metropolitano-de-futebol-7-feminino/> acesso em 6 de outubro de 2014. 
 

Em novembro de 2013 vem a ser realizada mais uma grande competição 

feminina de futebol sete, o Campeonato Municipal Feminino Sushinamoto de 

Futebol 7. Participaram 16 equipes, que se dividiram da seguinte maneira. 

 

Quadro 30 – Grupos do Campeonato Municipal Feminino Sushinamoto 2013 

Grupo A Toniolo Ogras Bellatorres B Esporte Fino 

Grupo B Lobas 7 Belo Deportivo Nova Geração 

Grupo C Fúria Belatorres A Duda Canoas Amigas da 

Zona Sul 

Grupo D Garotas do Sul Belém Velho Plano B Sunset Soccer 

Fonte: Elaborado pelo pesquisador 

 

A grande campeã foi a equipe do Fúria, que bateu o Duda Canoas por 1 a 

0 na decisão. A competição foi uma realização da Liga Porto Alegrense de 

Futebol Sete. 

 



56 

 

 
Figura 38: Fúria campeã do Municipal 2013. 
Fonte: <http://expressodavarzea.blogspot.com.br/2013/11/furia-e-campeao-

feminino-fut-7.html> acesso em 6 de outubro de 2014. 
 

Outro evento marcante para o futebol sete feminino foi a World Cup 

Feminina de Futebol 7, realizada no dia 30 de março de 2014. O campeonato 

ocorreu na quadra do CETE, reunindo 16 equipes de todo Rio Grande do Sul, que 

se dividiram em 4 grupos. Cada equipe recebeu uniforme de alguma seleção 

participante da Copa do Mundo da FIFA, passando a “representar” aquele 

determinado país. Após 72 gols e 31 partidas, na decisão a Argentina empatou 

com a Espanha no tempo normal e venceu nos shootout, ficando com o título da 

competição. 

 

 
Figura 39: Argentina campeã da World Cup Feminina de Futebol 7. 
Fonte: < 

https://www.facebook.com/futebolsosete/photos/a.612734755475866.1073741886.43013
1040402906/612737335475608/?type=3&theater> acesso em 6 de junho de 2014. 
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8. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Verificando a história recente do futebol sete podemos perceber como cada 

vez mais temos clubes filiando-se a FGF7, competições se expandindo por todo 

Rio Grande do Sul, maiores fontes de informação provindas das mídias 

esportivas, entidades regulamentando a modalidade de forma extremamente 

organizada, enfim, estamos acompanhando a escritura de um novo capitulo na 

história do futebol sete. E isso tudo é resultado de um trabalho sério articulado 

entre FGF7 e CBF7. 

Esta nova pagina da história tem ponto culminante em janeiro de 2013, 

onde ocorre a unificação das confederações e federações. A partir desse marco o 

futebol sete parece ter juntado forças, criando uma entidade unificada em pró da 

organização e evolução do esporte. Concomitante com isso os clubes acabam 

também tendo que se estruturar para acompanhar o crescimento, hoje em dia não 

há mais espaço para equipes sem uma estrutura organizada na FGF7. O 

amadorismo pode ainda predominar, todavia isso em nada tem haver com 

desorganização, já que os clubes estão sendo obrigados a se estruturar de forma 

séria para encarar os desafios das competições. 

Já existem profissionais da educação física atuando no futebol sete, 

todavia predominantemente de forma amadora. São poucos os que recebem 

algum dinheiro, quase tudo ainda é feito no “amor”. Com a evolução que estamos 

verificando nesse campo de atuação, quem sabe no futuro não podemos ter no 

futebol sete uma opção interessante no mercado de trabalho da nossa profissão. 

O processo de profissionalização da modalidade está sendo galgado aos poucos, 

cabe a nós educadores físicos ficarmos atentos ao que ocorre e nos apropriarmos 

dessa área de trabalho que pode vir a ser muito interessante em um futuro não 

tão distante. 

Considerando o futebol sete como modalidade esportiva em plena 

ascensão no cenário gaúcho, é necessário que haja mais investigações sobre o 

esporte. Este é o segundo trabalho de cunho histórico, novas abordagens podem 

surgir em futuras pesquisas. Sistemas táticos do jogo, perfil dos atletas 

praticantes, administração dos clubes, enfim, ficam sugestões a serem estudadas 

em próximos trabalhos.  
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