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Introdução: Este trabalho se trata de um anteprojeto de monografia a ser apresentada no 

próximo ano na Faculdade de Educação Física, da Universidade Estadual de Campinas. 

Por ser um jovem do interior de São Paulo apaixonado por futebol, me sinto no dever de 

ousar e conhecer um pouco sobre os fatos passados que ocorreram na minha cidade, que 

fazem dela ser como é hoje, e futuramente entender mais sobre a cidadania e sua relação 

intima com o futebol, que faz dessa nação (Brasil) ser mundialmente conhecida por 

“País de Futebol”. Para isso recorrerei às atas de fundação de alguns clubes de São José 

do Rio Preto, assim como os documentos que estão empoeirados nos porões dessas 

agremiações, mas que tem um valor gigantesco para a comunidade em geral. Escolhi 

essa cidade para representar o Noroeste Paulista, por ser uma das maiores cidades dessa 

região do Estado e ter alguma tradição no futebol.Objetivos: buscar relações entre o 

surgimento de clubes de futebol e o contexto histórico no período de 1900 a 1950; 

Descobrir os motivos da fundação desses clubes; Relacionar a esportivização do futebol 

e a interligação das cidades através da malha ferroviária; Estudar o período de 

surgimento e ápice do futebol na primeira metade do século XX.Metodologia: Fazer 

uma revisão bibliográfica do período histórico a ser analisado; Buscar fontes históricas 

nas atas de fundação de alguns clubes do Noroeste Paulista, e em arquivos de algumas 

cidades que faziam parte do trajeto de trens que partiam de São Paulo em direção à 

região do Estado a ser analisada; Conhecer a origem dos funcionários e fundadores de 

alguns clubes; Recolher informações sobre a Estrada de Ferro da Araraquarense, que 

interligava a cidade de São Paulo ao Noroeste Paulista. Resultados: Baseado na revisão 

literária deste trabalho, foram encontradas amostras da chegada do futebol e outras 

modalidades esportivas da época, como caça e pesca, no final do século XIX e inicio do 

século XX. E a estrada de ferro que ligava essa região do estado a capital, a 

Araraquarense, estava no auge da circulação de cargas e passageiros, durante o período 

a ser analisado nesse trabalho.Conclusões: até o presente momento, conclui-se que, 

existe uma relação estreita entre o surgimento de clubes de futebol nas cidades que 

beiram a Estrada de Ferro da Araraquarense. Os clubes eram geralmente criados por 

pessoas que pertenciam a famílias ditas influentes nas cidades, e os jogadores e 

funcionários eram pessoas da classe baixa, que viam na pratica do futebol um momento 

de lazer e ao mesmo tempo a seriedade de um trabalho.No final da primeira metade do 

século XX, o futebol é agraciado pela população brasileira, após derrota da Seleção 

Brasileira de Futebol na final da Copa do Mundo de Futebol, na qual lotou o estádio do 

Maracanã.Além disso, os jogadores de futebol passaram a ser mais respeitados pela sua 

profissão. 

 

 

 

 


