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Introdução: A pesquisa analisou a importância da região do rio Tietê no cenário paulista a partir dos
clubes de futebol nela estabelecidos, compreendendo a influência da industrialização e urbanização no
desenvolvimento do futebol, assim como sua contribuição para o surgimento dos locais
institucionalizados para sua prática. O tema é importante no sentido de conhecer os contornos
históricos do surgimento e disseminação de alguns clubes de futebol na região do rio Tietê, partindo do
pressuposto que a implantação dos meios de transporte teve papel fundamental para o crescimento não
só da indústria, mas de toda a economia paulista que favoreceu o incremento do esporte nas cidades.
Objetivo: Buscou-se compreender, entender e interpretar o processo social, político e econômico do
desenvolvimento dos seguintes clubes de futebol: Associação Atlética das Palmeiras, São Paulo
Futebol Clube, Sport Club Corinthians Paulista, Associação Atlética São Bento e Esporte Clube Sírio
localizados na região do rio Tietê, num período longitudinal que vai do início da República Velha até o
final do Estado Novo, tendo como parâmetro de análise o processo de urbanização e racionalização da
cultura. Metodologia: Foi realizada uma análise bibliográfica e documental que estudou o período
histórico e os aspectos econômicos, sociais, culturais e políticos da região do rio Tietê; a
industrialização e o desenvolvimento dos meios de transporte na região; e a fundação dos clubes de
futebol às margens deste. Foi realizada uma análise interpretativa constituída a partir da ação social do
sujeito. Por “ação” foi designada toda a conduta humana, cujos sujeitos vinculem a esta ação um
sentido subjetivo, como formar uma Associação Atlética, obter um cargo importante no Estado ou
mesmo ser um “amador” do esporte que busca um espaço para a prática. Foram enfatizados os sujeitos
que tiveram papéis importantes durante o período, como os presidentes dos clubes e os políticos mais
influentes. Resultados: Os primeiros clubes esportivos têm ligação direta ou indireta com as indústrias
e principalmente, com os meios de transporte. Até os anos 50 haviam muitos portos fluviais no rio
Tietê que favoreceram a urbanização paulista, pois fizeram parte das hidrovias, eclusas, canais
artificiais, barragens e do sistema viário. A década de 1930 foi um período de extrema importância para
o desenvolvimento de alguns clubes de futebol. O São Paulo Futebol Clube e o Sport Club Corinthians
Paulista passaram por um grande desenvolvimento durante esta década, na qual ambos eram liderados e
apoiados por sujeitos muito influentes na sociedade, pertencentes à elite paulista, envolvidos com a
indústria ou com a política. Alguns autores relatam que sem o profissionalismo o futebol brasileiro não
teria crescido tanto, porém observamos que alguns clubes como a Associação Atlética São Bento e o
Esporte Clube Sírio não resistiram à oficialização do futebol profissional, imposta pelo governo de
Getúlio Vargas em 1933. Conclusão: Conclui-se a importância da urbanização e industrialização na
região do rio Tietê para a disseminação do esporte pelo país, com destaque para o Estado de São Paulo.
O processo de urbanização, com a chegada principalmente dos meios de transporte, propiciou as
condições necessárias para que o esporte fosse inserido às margens e às cidades próximas ao rio Tietê,
por meio dos clubes de futebol.
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