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minha gaveta. Mas, se a gente fecha o olho tá tudo no lixo! 
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Próximo das 17 horas, tenho acesso “liberado” na catraca da ADC Embraer; 
sendo recepcionada por funcionários da empresa de segurança que já tinham em 
mãos meu nome. Lá, do outro lado da avenida dos Astronautas, fica a fábrica, ou 
melhor dizendo, uma parte dela, já que ela hoje possui outras plantas. Aguardo ao 
sinal da fábrica na lanchonete da ADC, ouço enquanto isso barulhos estridentes 
das chuteiras no ginásio, os barulhos se confundem com aqueles vindos de um 
aparelho de TV da lanchonete, em meio à transmissão de Arsenal e Everton pela 
ESPN Brasil. Além da partida de futsal no ginásio, simultaneamente a bola rola 
em dos campos de futebol society, a bola quica na quadra de tênis e também rola 
pelas mesas de sinuca da lanchonete. A presença feminina é marcada por mãe e 
filha que em trajes de fitness aguardam por alguma aula. Quase todos os 
freqüentadores desta tarde no “Ninho do Tucano” (como é chamada a sede da ADC 
Embraer), vestem cinza e possuem uma pequena bandeira do Brasil bordada no 
meio do peito; no bolso de suas camisas polo, trazem bordado o setor ao qual 
pertencem, o que fazem na empresa; percebe-se que alguns não tiraram do pescoço 
o cordão que prende o crachá. 

No cardápio da lanchonete um grande cartaz acima do balcão com opções 
de lanche, porções, doses, bebidas, sucos, salgados, drinks e um item não muito 
convencional (ao menos para mim): sal grosso e carvão. 

Observação interrompida pelo sinal da fábrica, fim do expediente do 
primeiro turno, muitos ônibus cruzam a avenida, em minha direção um senhor de 
cabelos grisalhos, roupa social, apresenta-se sorridente: - Prazer sou Alfredo 
Gonçalves! 

 
 



 
RESUMO 

 

 

 

 

 

O objetivo da pesquisa é apresentar uma nova chave para a leitura sobre a 

história da cidade de SJC, partindo-se do futebol como prática social, que sempre 

permeou o ambiente de trabalho fabril. Na tentativa de situar o tema dentro de um 

contexto geral, é possível trazer à tona as especificidades vividas na cidade de SJC, 

com a instituição da Política Nacional de Educação Física e Desportos e o Plano 

Nacional de Educação Física e Desportos- PNED. 

Sabe-se que o esporte foi usado tanto pelo Estado quanto pela empresa. Resta 

saber, como o trabalhador o significou em seu cotidiano. O futebol torna-se, 

portanto, ponto de partida para o entendimento das relações de trabalho na cidade e 

possibilidade de novas interpretações sobre a vida nas fábricas. Desse modo, 

ampliam-se as formulações teóricas, tendo-se como pano de fundo os projetos 

governamentais e institucionais vividos de fato pelos trabalhadores. 

As narrativas sobre o futebol são, por elas mesmas, agenciadoras de 

subjetividades e reveladoras de aspectos significativos da memória. As “vitórias” e 

os “empates” narrados por esses trabalhadores extrapolam o jogo do futebol e trata 

do jogo da vida, dos ressentimentos, das mágoas e das derrotas, dentro das quatro 

linhas, proporcionando outros olhares sobre a vida na cidade e no trabalho. 
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ABSTRACT 

 

 

 

 

The objective of this research is to present a new key to reading about the 

history of SJC city, starting from soccer as a social practice, which always permeates 

the factory work environment. In an attempt to situate the issue within a general 

context, it is possible to bring up lived specificities in the city of SJC, with the 

establishment of the National Politics for Physical Education and Sports and the 

National Plan for Physical Education and Sports – NPPES. 

It is known that the sport has been used by both the State and the company. 

The question is to know how the worker meant it in his/her daily life. Soccer 

becomes, therefore, a starting point for understanding labor relationships in the city 

and the possibility of new interpretations about life in the factories. Thus, the 

theoretical formulations were broadened, having as a background the government 

and institutional projects actually experienced by the workers. 

The narratives about soccer are themselves agents of subjectivities and reveal 

significant aspects of memory. Winnings and ties which were narrated by these 

workers go beyond the soccer game and they are about the game of life, of 

resentments, of bitterness and of losses, within the four lines, providing other views 

about life in the city and at work. 
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APRESENTAÇÃO 

 

         A memória dentro das quatro linhas  

 

Tratar das experiências da classe trabalhadora fabril de SJC, na segunda 

metade do século XX seria uma missão hercúlea; dada a quantidade de indústrias da 

cidade, com as especificidades quanto a origem, porte e relações externas ao 

município. 

Em SJC ocorreram dois momentos agudos de industrialização, e neles a 

política de incentivos fiscais foi determinante. Segundo Santos1 o primeiro momento, 

foi na década de 20, do século XX e o segundo, foi após a Segunda Guerra Mundial, 

quando a cidade passou a concentrar indústrias dos setores metalúrgico, bélico-

aeronáutico e de telecomunicações, somando-se àquelas dos setores químico, têxtil e 

as alimentícias. 

Optou-se por interpretar o perfil industrial de SJC, utilizando-se de entrevistas 

com trabalhadores, entendendo-os como uma classe heterogênea; compartilhando o 

pensamento com Alessandro Portelli, quando afirma: “que as massas e as classes são 

constituídas de pessoas diferentes entre si” (PORTELLI, 1997, p.27).  

As pessoas que permitiram uma nova interpretação do viver, do morar e do 

trabalhar na cidade de SJC nesta pesquisa têm em comum a prática do futebol em seu 

cotidiano concomitantemente com o trabalho nas linhas de produção. 

A relação entre o futebol e o mundo dos trabalhadores já foi estudada por 

vários pesquisadores. Na esteira dos estudos sobre futebol e fábrica, Fátima Martin 

Rodrigues Ferreira2 destacou a pesquisa de Anatol Rosenfeld - que tratou do uso do 

futebol para domesticar corpos, infundir sentimento de grupo, mas, também para 

adquirir vantagens no ambiente de trabalho3; também apontou como importante 

referência, a pesquisa de Waldenyr Caldas - que argumentou que a simples 

                                                
1  Ver: SANTOS, Ademir Pereira dos. Arquitetura Industrial: São José dos Campos, SP: A.P. Santos, 

2006. 
2 ANTUNES, Fátima Martin Rodrigues Ferreira. O futebol nas fábricas. Revista da USP, 1992, pp 

102-109. e ANTUNES, Fátima Martin Rodrigues Ferreira. Futebol de fábrica em São Paulo. TD 
FFLCH – Sociologia, USP. 1992. 

3 Dentre os benefícios que os operários tinham destacam-se dispensas para treinamentos e 
possibilidade de promoção. (ANTUNES, 1992, p.106)  



manutenção de um time de fábrica, por si só, já era fator de exclusão da maior parte 

dos trabalhadores. Antunes, em seus estudos, mostrou que, durante a primeira metade 

do século XX, em São Paulo, formou-se uma tradição de futebol amador praticado 

em clubes de fábrica, e, à medida que a direção das fábricas apoiou a existência 

desses clubes, também passou a exercer um controle sobre os mesmos. 

Tanto a fábrica quanto o Estado tinham seus próprios interesses nesses clubes 

de fábricas. Se, para as fábricas, a manutenção desses clubes era mais um meio de 

divulgar seus produtos e disseminar uma boa imagem das mesmas perante a 

comunidade, o Estado também sempre teve suas pretensões do obter dividendos 

políticos em diferentes épocas, utilizando o esporte como pano de fundo da cena 

nacional. 

Para essa pesquisa, foram expostas as razões pelas quais diferentes grupos 

apoiaram a existência de competições entre fábricas, não só os clubes, a prefeitura da 

cidade e a imprensa. A preocupação central esteve nos contrausos do esporte e nos 

diferentes sentidos e significados que o futebol exerceu na vida desses trabalhadores 

e jogadores. 

Nas diversas oportunidades em que se divulgaram as versões parciais dessa 

pesquisa, percebeu-se certo estranhamento em se apresentar um futebol distante de 

grandes holofotes deslocado do eixo São Paulo - Rio de Janeiro. Descortinar as 

relações que envolvem o futebol no cotidiano das pessoas é um desafio que foi 

encarado neste trabalho, que visa a entender as especificidades que envolvem o 

futebol, melhor dizendo, os futebóis. 

Entende-se que o futebol constituiu um espaço de disputa de interesses entre 

grupos. Ao pretender esquivar-se dos exemplos abstratos, esta pesquisa debruçou-se 

sobre as tensões que envolvem tanto o futebol oficial, através dos seus órgãos 

competentes tais como a FIFA, CBF, FPF, como também sobre as que atingem o 

futebol local, ou seja, dentro de uma mesma cidade, bairro e até mesmo dentro de 

uma fábrica.  

A trajetória desta pesquisa não começou dentro das quatro linhas de um 

campo, não tinha bola, nem boleiros. A discussão inicial estava no campo da 

construção da memória da cidade, nos mitos e nas representações que foram sendo 

criadas e inventadas4 ao longo do século XX. A produção do texto testemunha o 

                                                
4 A noção de tradição inventada foi empregada no sentido que Eric Hobsbawm definiu, como “um 

conjunto de práticas, normalmente reguladas por regras tácita ou abertamente aceitas; tais práticas, 



esforço em se jogar luz sobre como o processo de transformação de uma cidade 

sanatorial em uma cidade industrial é permeado por relações de poder e por um 

discurso que se pretende pedagógico para o convencimento. A língua, aqui, 

entendida como elemento ativo da cultura, através da sua força argumentativa, que 

atua também como instrumento de poder 5 (WILLIAMS, 1979)  

Essa pesquisa envereda-se pela ideia da criação e da invenção de tradições na 

cidade, porque se percebeu que os marcos fundantes criados ali e acolá são pra lá de 

frágeis. Nos discursos muitas vezes cristalizados em páginas de jornais, em materiais 

didáticos, em cartões postais, em documentários e em projetos políticos, são abalados 

pela porosidade que é inerente ao cotidiano de vida de pessoas que vivenciam de 

inúmeras maneiras o discurso geral sobre a história da cidade6.  

É fato, que hoje, SJC é conhecida pelo seu passado recente, por ter se tornado 

um pólo tecnológico; no entanto, as transformações que ocorreram para que ela se 

desvencilhasse de um passado pacato e se transformasse em “a cidade que mais 

cresce no Vale do Paraíba” nem sempre ganharam a atenção como objeto de estudo. 

Esse potencial da cidade aparece como dado, como uma dádiva pela sua localização 

geográfica, como uma condição natural, ou mesmo como reflexo de uma política 

nacional da época, sem trazer à tona as contradições dessa modernidade e sem levar 

em conta outras memórias e histórias que estão no bojo dessa história que se faz mais 

conhecida. 

A constituição de um parque industrial joseense foi de suma importância para 

que a cidade tivesse a infra-estrutura que possui hoje, para que sua população 

aumentasse e para mais uma série de fatores que não são foco de interesse deste 

trabalho. Elegeu- se como prioridade a face da cidade industrial; não a indústria, mas 

as pessoas que nela trabalharam. 

                                                                                                                                     
de natureza ritual ou simbólica, visam inculcar certos valores e normas de comportamento através 
da repetição, o que implica, automaticamente; uma continuidade em relação ao passado. Aliás, 
sempre que possível, tenta-se estabelecer continuidade com um assado histórico apropriado. O 
passado histórico no qual a nova tradição é inserida não precisa ser remoto, perdido nas brumas do 
tempo (...).”. (HOBSBAWM, Eric & RANGER, Terence. (orgs). A invenção das tradições. SP: 
Paz e Terra, 1997. 3.ª edição, 2002, p. 10. 

5  WILLIAMS, Raymond. Marxismo e Literatura. Rio, Zahar, 1979. 
6  Através da leitura do trabalho de Célia Rocha Calvo, verificaram-se algumas semelhanças no 

processo de produção da memória das cidades de São José dos Campos e de Uberlândia - 
principalmente em relação às categorias mundo do trabalho e industrialização, a preocupação da 
autora foi a de explicitar como os moradores elaboram e compreendem as transformações na 
cidade através de suas experiências. CALVO, Célia Rocha. Muitas memórias e histórias de uma 
cidade: experiências e lembranças de viveres urbanos. Uberlândia 1938-1990. TD PUC-SP, 2001. 



Nos dias de hoje, embora a indústria não seja mais a principal responsável 

pelos postos de trabalho da cidade, ainda há importância econômica, sobretudo no 

que diz respeito aos impostos arrecadados, à questão da exportação de aeronaves e às 

fábricas de pequeno e médio porte que estão ligadas a essas maiores.  

Em um momento anterior, a indústria foi tão fortemente relacionada ao 

símbolo da cidade que deixou suas referências e sua simbologia no hino, na bandeira 

e no uniforme do principal time de futebol da cidade de SJC. 

Embora SJC não pertença à microrregião metropolitana de São Paulo e ao 

ABC Paulista, possui muitas semelhanças com essas regiões, no que diz respeito à 

economia dessas cidades, marcada pelo desenvolvimento industrial. O grande 

diferencial, no qual se apoiou a cidade de SJC, foi o fato de a mesma sediar um 

parque industrial aeronáutico, que justificou o uso de asas como símbolo da cidade. 

Para se ter uma idéia de como, a partir da criação da Embraer – Empresa Brasileira 

de Aeronáutica (1969), as imagens e discursos em torno da cidade que voa, ou a 

capital da aviação ganhou fôlego, tem-se o atual prédio da Câmara Municipal 

construído em formato de avião e um Parque Temático denominado Santos Dumont, 

além de muitos logradouros e prédios públicos que trazem essas referências. 

Se, por um lado, esta pesquisa, apoia-se em uma semelhança em relação ao 

ABC, há também uma diferença em relação à mesma dissociada do ramo da 

economia (aeronáutica): as marcas impressas sobre a cidade de SJC sugerem uma 

cidade industrial que não se reconhece operária. 

Para entender o cotidiano do operariado joseense, dados sobre o movimento 

migratório7 e sobre a demanda por direitos na cidade8 são elucidativos e encontram-

se nas entrelinhas dos suportes nos quais se apóiam o discurso de cidade moderna e 

próspera. 

Pensar em São Caetano, em São Bernardo do Campo, em Santo André, 

sempre traz à mente as fábricas, as grandes reivindicações dos trabalhadores. 

Limitações comparativas à parte, essas imagens e discursos remetem ao operariado, 

aos trabalhadores. No caso de SJC, reivindicações operárias existiram e continuarão 

                                                
7 Segundo dados do IBGE a população urbana em SJC em 1940 era de 40% (36.279 habitantes), em 

1950 era 59% (44.804 habitantes), em 1960 73% (77.533 habitantes), em 1970 era 89% (148.500 
habitantes), em 1980 era 96 % (287.513). 

8 A esse respeito o trabalho “A cidade (dita) e dura” de Tatiane Nunes Teófilo. (Univap – SJC 2009) 
explorou fontes inéditas denominadas Caixa do Prefeito que demonstram bastante essas 
contradições entre a cidade que cresce desordenadamente enquanto grita por atendimentos. 



a existir, o formato dessas lutas sofreu alterações, ao longo dos anos, mas não é esse 

o percurso que se deve traçar para discutir o binômio memória-experiência. 

Diante do alijamento dos trabalhadores no processo de construção de 

memória da cidade por parte das narrativas ditas oficiais, pretende-se pensar a vida 

desses trabalhadores não só pelo cotidiano do espaço de trabalho, como também pelas 

suas experiências extra-fábricas. Nesse sentido, trabalhos inspiradores foram “A vida 

fora das fábricas” de Maria Auxiliadora Decca, “Quando novos personagens 

entraram em cena” de Eder Sader e “O prazer justificado História e Lazer” de Denise 

Bernuzzi de Sant' Anna; todos eles no sentido de chamar a atenção para as 

experiências dos trabalhadores.  

Recortaram-se as narrativas desses trabalhadores a partir de uma prática 

específica: o futebol. Buscou-se o entendimento dos sentidos da prática futebolística 

entre os operários das fábricas, percebeu-se que o futebol, em vários casos, constituiu 

outra forma de trabalho e foi utilizado pelos trabalhadores como uma moeda de troca 

no ambiente fabril.  
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INTRODUÇÃO 
 
 
A relação futebol/mundo dos trabalhadores já foi estudada por alguns 

pesquisadores e merece ganhar mais espaço, pois, muitas vezes, foi confrontada com 

o conceito de trabalho relacionado a lazer e ócio. No entanto, o futebol é uma 

possibilidade de compreensão dos processos sociais. 

Foi durante conversas e acompanhamento de jogos varzeanos1 que 

identificou-se o potencial do futebol como uma prática social capaz de revelar muito 

sobre a experiência de trabalhadores para além do jogo de futebol. Percebeu-se a 

existência de muitas temáticas, desde as transformações urbanas, às mudanças no 

processo de produção de determinados produtos e aos vários sentidos que são 

atribuídos à prática do futebol, por esse grupo de trabalhadores.   

As narrativas de trabalhadores de fábrica, praticantes de futebol em torneios 

internos ou externos ao ambiente fabril, constituem a fonte principal desta pesquisa.  

O propósito do texto é apresentar uma nova chave para a leitura sobre a 

história da cidade de SJC, partindo-se do futebol como prática social, que sempre 

permeou o ambiente de trabalho, em especial as fábricas, que, em diferentes épocas, 

manifestaram diferentes interesses ao promoverem a prática futebolística entre seus 

funcionários.  

                                                
1   Em entrevista concedida por Américo Soares, funcionário da Secretaria de Esportes e Lazer, os 

times inscritos nas Copas Populares de 2010, na categoria Veterana foram: ADC Embraer, 
Aliança, Atlético Mineiro, Dois de Julho, Dom Pedro I, Estrela, Jabaquara Novo Horizonte, 
Ronda, Sena, Ubiratã, União Joseense, União Santa Luzia, União São José, Vila Industrial. Na 
categoria Máster: ADCE Embraer, Aliança, AE Vila Tesouro, ASSEM, Bandeira Blanca, Bosque, 
Caldeirão, Damasco, Detroit EC, Dom Pedro I, Estrela Eugênio de Melo, Frigorífico, 
Independente, Johnson Clube, Luiz Gonzaga, Motorama, Operário, Oriente/Novo Horizonte, Real 
Desportivo, Santa Cruz, Santa Fé, Sena, Ubiratã, União Joseense, ES, Vila Cristina e Vista Verde. 
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A História Oral permitiu, não só se deparar com outras memórias sobre a 

cidade de SJC, no que se refere à constituição de seu parque industrial, como 

também, refletir sobre a prática do futebol como extensão da categoria trabalho. 

As trajetórias de vida dos entrevistados apontam semelhanças, no que diz 

respeito a um processo de familiarização com as regras do jogo de bola, nos tempos 

de infância e de juventude e convergem para o mundo do trabalho, das mais variadas 

formas. Optou-se por dividir as narrativas dos trabalhadores em dois grupos: os 

jogadores-operários e os operários-jogadores. 

Entende-se por jogador-operário aqueles trabalhadores que adentraram clubes 

profissionais e fizeram do futebol seu trabalho, até o momento em que isso fosse 

possível. Por conta da idade e das condições físicas viam-se obrigados a optar por 

uma nova relação de trabalho. Notou-se, que, nesses casos, a “precoce 

aposentadoria” constituiu, para esses trabalhadores, um momento de transição e de 

readaptação. Deixaram de jogar em campo pelos seus clubes e passaram a jogar 

representando empresas em campeonatos e, ao mesmo tempo, a fazer parte da linha 

de produção das fábricas - já que no contexto fabril a função “jogador de futebol” 

inexiste oficialmente- Na prática, tratou-se da adesão a uma jornada dupla.  

A linha que divide o futebol profissional do não profissional é tênue. Embora 

hoje muitos jovens compartilhem o sonho de jogar futebol profissionalmente, há 

cerca de quatro décadas, de acordo com as narrativas, tratava-se muito mais de uma 

questão de escolha que de sorte. Por isso, aqueles que não tiveram oportunidade ou 

aqueles que não quiseram o caminho profissional, continuaram suas trajetórias de 

vida e de trabalho, sem abandonar as chuteiras e, em muitos casos, levando a prática 

do esporte como trabalho, imprimindo ao seu cotidiano uma rotina além das linhas 

de produção das fábricas. Esse grupo de trabalhadores que dedicaram anos de 

trabalho a fábricas, em diferentes funções e que adicionaram, a essa rotina, a prática 

de futebol entre seus colegas de trabalho, denominou-se como operário-jogador. 

As narrativas tanto do jogador-operário, quanto do operário-jogador, 

mostraram parte de seus cotidianos, dentro e fora das fábricas, em campo e fora de 

campo, jogando luz sobre suas experiências de trabalho e de família, destacando-se, 

na maioria dos casos, o movimento de fluxos migratórios, que é característico dos 

grandes centros urbanos.  
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São muitos os sentidos atribuídos ao futebol, na fala desses trabalhadores. Em 

todas elas não só o jogo de futebol, mas o da vida enfatiza as vitórias e os empates. 

Hoje, ao narrar suas experiências os trabalhadores atribuem sentidos ao passado que 

dizem respeito à prática do futebol e à vida na cidade e na fábrica. Além das suas 

narrativas, consultaram-se as fábricas e os periódicos de suas respectivas ADC´s 

(Associações Desportivas Classistas) e os principais jornais da cidade. 

A partir da relação entre esporte e fábrica, tendo como pano de fundo a 

constituição do parque industrial da cidade de SJC, à luz das experiências do 

operário-jogador e do jogador-operário. Na tentativa de situar o tema dentro de um 

contexto geral, é possível trazer à tona as especificidades vividas na cidade de SJC, 

com a instituição da Política Nacional de Educação Física e Desportos e o Plano 

Nacional de Educação Física e Desportos- PNED2.  

A justificativa para a realização da presente pesquisa respalda-se no fato de, 

que até o presente momento, as análises sobre a cidade de SJC, na segunda metade 

do século XX, exploraram seu perfil industrial, sem terem explorado como fonte a 

oralidade dos trabalhadores em questão3. Concorda-se com Alessandro Portelli ao 

afirmar que “cada pessoa é um amálgama de grande número de histórias em 

potencial” (PORTELLI, 1997, p.17). 

A motivação para trabalhar tal período está no esforço de se perceber de que 

modo o esporte foi usado tanto pelo Estado como pelas empresas e como os 

trabalhadores também usaram o esporte em seu cotidiano. O futebol torna-se, 

portanto, um ponto de partida para o entendimento das relações de trabalho na 

cidade. 

A participação das fábricas joseenses em competições desportivas vem de 

longa data; desde a década de vinte, do século passado, é possível encontrar inúmeras 

notas, em jornais joseenses, sobre as disputas entre times de bairro, associações 

esportivas de maior porte e times de fábrica ou de funcionários do comércio.  

                                                
2   A Lei n.º 6.251 de 08/10/1975 instituiu normas gerais sobre desportos e deu outras providências, 

delineando a Política Nacional de Educação Física e Desportos e elaborou o Plano Nacional de 
Educação Física e Desportos. Para a compreensão do surgimento da legislação esportiva brasileira 
desde o Estado Novo até os dias atuais, consultar: MANHÃES, Eduardo Dias. Política de Esportes 
no Brasil. 2.ª Revista Ampliada. RJ: Paz e Terra, 2002.  

3 Exceto o trabalho de Mônica Xavier de Medeiros “Bom mesmo é ser metalúrgico: vivências de 
trabalhadores metalúrgicos em SJC” DM UFU, 2006. 
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Na própria constituição da LMFSJC- Liga Municipal de Futebol de São José 

dos Campos, em 1955, dos sete times fundadores, quatro deles representavam times 

de fábrica: Cerâmica Weiss, Cerâmica Becker, Tecelagem Parahyba e o Rhodosá 

Atlético Clube. A influência dessas fábricas (e times) de certo modo interferiu na 

própria geografia da cidade, delineando os traçados dos primeiros bairros operários e 

inspirando a criação de praças esportivas 

Embora a relação do futebol com as fábricas joseenses tenha se esboçado na 

primeira metade do século XX, ganhou maior visibilidade a partir da criação do 

PNED- Plano Nacional de Desenvolvimento da Educação Física e Desportos (1975); 

foi a partir desse momento que a política de esportes voltada para “classes” se 

definiu claramente no país, pensando-se em setores diferentes, como a comunidade 

de bairro, os estudantes, os militares e os operários, que passaram a ser agrupados em 

ADC´s: Associações Desportivas Classistas. Esse processo não foi apenas de 

mudança de sigla, representou grande intervenção do Estado e culminou na criação 

de um estatuto padrão a ser seguido4. 

Propõe-se a caracterização de um perfil do futebol joseense, recuperando-se 

os aspectos de sua organização anterior e posterior à formação da LMFSJC, o que fez 

com que a baliza cronológica que norteia a pesquisa recuasse até a década de vinte, 

para o melhor entendimento da relação fábrica/futebol; enfatizando-se a sua 

dinâmica organizacional local, regional e nacional; processo esse vivenciado em 

grande parte das cidades industriais brasileiras para atender às regulamentações da 

antiga CBD- Confederação Brasileira de Desportos, atual CBF – Confederação 

Brasileira de Futebol, e à FPF - Federação Paulista de Futebol (antiga LPF- Liga 

Paulista de Futebol).  

Antes do PNED havia em SJC, campeonatos de futebol promovidos pela Liga 

Municipal e também por iniciativa dos próprios, a partir do decreto os campeonatos 

sofreram significativas alterações. Com a intervenção do poder público municipal e 

dos coordenadores de esportes das fábricas, os campeonatos ganharam outra 

dimensão e passaram a oferecer um leque de modalidades desportivas, dando origem 

aos Jogos das Indústrias.  

                                                
4   A intervenção do Estado nos esportes é anterior ao PNED, conforme Manhães “todas as medidas 

definidoras de política, conceito e prioridades, no campo do esporte, foram originárias do período 
chamado Estado Novo, permanecendo inalteradas até hoje, com modificações apenas periféricas 
ou formais” (MANHÃES, 2002, p.25). 
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Os Jogos das Indústrias existiram em São José até o ano de 2002 e sua 

extinção é justificada pelas transformações não só ocorridas na própria concepção de 

esportes, como também nas ocorridas na concepção de trabalho, que, para atender os 

interesses da fábrica e re-significar a prática da atividade física entre os 

trabalhadores, associando-a à qualidade de vida que deve ser uma busca individual e 

a necessidade de produção eficiente e qualidade total. 

Na economia joseense atualmente a maior fonte de empregos está na 

prestação de serviços e no comércio5. Poucas são as empresas que permaneceram 

instaladas na cidade e os trabalhadores que vivenciaram o auge dessa experiência 

industrial estão agora aposentados. O momento presente permite uma interpretação 

sobre o passado cujas experiências no trabalho e na cidade que merecem ser 

exploradas, pois sugerem novas interpretações sobre a vida nas fábricas, ampliando 

assim as formulações teóricas a esse respeito, apontando como os projetos 

governamentais e institucionais são vividos de fato pelos trabalhadores. 

 Dentre as empresas que restaram desse período da história de SJC, destacam-

se a GM- General Motors (1951), a J&J- Johnson & Johnson (1954) e a EMBRAER. 

(1967). O caminho que se escolheu para se chegar aos trabalhadores dessas 

empresas, foram as ADC6. Ao se visitar essas empresas, pode-se perceber, que as 

atividades esportivas, nos últimos dez anos, têm sofrido um grande esvaziamento por 

diversas razões, que, em algum momento do trabalho, serão exploradas.  

Dar conta de uma revisão teórica que explore temas tão amplos como cidade, 

futebol e trabalho não é tarefa fácil; todos eles são objeto de estudos 

interdisciplinares e, há muito tempo, são explorados pela Academia.  

Durante a pesquisa bibliográfica, percebeu-se que são poucos os trabalhos 

que utilizaram a relação futebol/cidade ou a combinação futebol/trabalho7. Tentou-se 

                                                
5 Segundo dados de Janeiro de 2009 da PMSJC, na economia formal por setor econômico, 41,53% 

dos empregos são do setor de serviços; 29,34 de indústria de transformação; 18,90 do comércio e 
10,23 de outros setores.  Sobre o peso dessas atividades, a indústria representa 51,22% da 
economia joseense, enquanto que os serviços 48,64, a agropecuária tem uma participação de 
0,14%. http://www.sjc.sp.gov.br/acidade/trab_renda.asp.  

6 Hoje não são todas as empresas que ainda utilizam essa denominação, o termo ADC foi adotado 
por todas as empresas após o decreto de 1975 que instituiu o PNED- Plano Nacional de 
Desenvolvimento da Educação Física e Desportos. Alguns clubes alteraram seus nomes, como a 
J&J que adotou o Johnson Clube, a Embraer e a GM permaneceram com a sigla ADC. 

7 Segundo Cristina Ferreira: “O tempo livre é uma das discussões mais conflitantes na discussão da 
cultura operária. De um lado, havia a preocupação com o ócio, 'raiz de todos os males', de outro, 
tornava-se cada vez mais intensa a reivindicação de um tempo pessoal, regido pelo prazer. Como 
correlato à preocupação com o ócio surgiu à iniciativa, por parte das elites, de organizar o tempo 
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o diálogo com as pesquisas que apresentam o futebol como espaço de lazer. Optou-se 

pelo distanciamento daquelas que anunciam o fim do futebol de várzea, seja por 

conta da especulação imobiliária ou em nome de políticas de investimento no futebol 

no sentido de preservar esses espaços. No caso de SJC o futebol varzeano tem força e 

se infiltrou em vários setores, inclusive no poder legislativo, apontando para a 

apropriação do futebol por grupos de interesses diversos na cidade. 

A incorporação de fontes diversas e até geração de novas fontes durante a 

pesquisa, servem para questionar a natureza e o lugar social do historiador e a função 

social da história8. A fim de melhor entender o significado desse futebol, que aqui 

não se ousa chamar de “menor” 9, concorda-se que a prática de qualquer tipo de 

futebol, é, por si só agenciadora de subjetividades10 e reveladora de aspectos 

significativos da memória.11 O futebol praticado por operários não pode ser rotulado 

como objeto de alienação, trata-se de um literal jogo de interesses entre operários e 

patrões, são falas em que a multivocalidade do futebol.12 

                                                                                                                                     
livre dos operários em forma de lazer, atribuindo ao desporto uma importância inédita. 
Praticamente em todos os países, no período subseqüente à Segunda Guerra Mundial, houve uma 
generalização das férias pagas como direito previsto em legislação e, partir de então, instituiu-se o 
tempo livre como direito”, FERREIRA, Cristina. A espontaneidade das vozes operárias no futebol 
amador em Blumenau-SC (1950-1970). In: vestígios do passado a história e suas fontes IX 
Encontro Estadual de História ANPUH-RS, 2008.  

8 Ver: Introdução de Muitas memórias, outras Histórias. Fenelon, Déa RIBEIRO, CRUZ, Heloisa 
Faria e PEIXOTO, Maria do Rosário. In: Muitas memórias, outras Histórias. SP: Olho d´Água, 
2005. 

9 Alguns autores denominam a prática do futebol varzeano ou de bairro como futebol infame ou 
futebol menor, achamos que chamá-lo de menor já é uma maneira de hierarquizar essas 
experiências relacionadas à prática do futebol. O próprio termo “várzea” é comumente aplicado 
pelos meios de comunicação como sinônimos de futebol desorganizado e de pouca qualidade, no 
entanto ele possui uma lógica própria que merece ser estudada e entendida.  

10 Segundo Alessandro Portelli subjetividade é “o trabalho através do qual as pessoas constroem e 
atribuem o significado à sua própria experiência e à própria identidade, constitui por si mesmo o 
argumento, o fim mesmo do discurso” (PORTELLI, 1996, p.60). Trata-se de uma dupla 
interconexão entre memória e subjetividade, a primeira nos conduz ao elo identitário que une o 
presente ao passado e a segunda representa e configura o conhecimento para se apreender o 
itinerário dos sujeitos (GROSSI, FERREIRA, 2004, p. 56-57). Há necessidade de reconhecer que: 
“sujeito e subjetividade sempre estiveram presentes na história, inclusive quando a história nem 
sempre tem sido capaz de ver, tanto nas ações e nas produções dos seres humanos” (PASSERINI, 
2006, p.11) 

11 O trabalho Rigo, Luiz Carlos; Pardo, Eliane Ribeiro; Rodrigues, Aline; Figueiredo, Michele 
Braun; Theil, Larissa Zanetti. Amizade e sociabilidade no futebol menor pelotense. Universidade 
Federal de Pelotas. Escola Superior de Educação Física. FAPERSG incorporou os objetos 
biográficos como memória material oriunda do futebol, inspirado no trabalho de Ecléa Bosi em O 
Tempo da memória. 

12  Ao estudar o futebol operário em Pelotas-RS, Aline Nunes da Cunha, fez uso da História Oral com 
operários que jogaram futebol em duas empresas da cidade percebeu que “o futebol transcendeu os 
objetivos dos industrialistas que tinham por finalidade vigiar o tempo livre dos trabalhadores, 
disciplinar corpos e controlar comportamentos. Nos relatos dos operários-jogadores a experiência 
com o futebol permitiu ampliar amizades, compartilhar conhecimentos; também se apresentou 
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Sabe-se da apropriação que várias instituições sociais13 fizeram do futebol, 

mas em todas elas é possível identificar-se contra-usos, como, por exemplo: pressão 

por áreas de lazer, reivindicações por materiais esportivos. Nas experiências de 

trabalho, o futebol foi utilizado como moeda de troca pelos trabalhadores, que, em 

busca por melhores condições de trabalho, valorizavam seu passe e muitas vezes 

atribuíram peso de título situações cotidianas como o registro em carteira, a chegada 

da aposentadoria, a aquisição de casa própria, troféus conquistados no chão da 

fábrica e nos gramados e quadras.  

Percebeu-se que, em SJC, o ano de 1967 foi emblemático, gerando não só 

uma programação especial, mas inúmeros livros e revistas para o bi-centenário da 

cidade. O símbolo eleito para esse período foi a engrenagem, apontando a indústria 

como fonte de riqueza da cidade, fazendo apologia ao perfil industrial de uma cidade 

que ainda convivia com os sanatórios de tratamento de tuberculose. Uma coleção de 

fotografias sobre futebol chamou a atenção e dentro dela a pasta intitulada Jogos das 

Indústrias, foi assim que se traçou um caminho para enveredar pela história da 

cidade, elegendo o futebol como ponto de partida.  

 Junto à SEL- Secretaria de Esportes e Lazer de SJC, através do Museu de 

Esportes14 consultaram-se fontes iconográficas e troféus de torneios de clubes hoje 

                                                                                                                                     
como uma forma de ascensão social e um meio de conquistar um emprego, mas, principalmente, 
representou uma experiência que causou e provoca efeitos na constituição dos sujeitos que o 
praticaram”. CUNHA, Aline Nunes da. Futebol, memória e identidade operária: uma análise sobre 
a prática futebolística em Pelotas nas décadas de 1930 a 1960. DM – FE- UFP, Pelotas-RS, 2008.  
A esse respeito consultar: Ferreira, Cristina. A espontaneidade das vozes operárias no futebol 
amador em Blumenau-SC (1950-1970). In: vestígios do passado a história e suas fontes IX 
Encontro Estadual de História ANPUH-RS, 2008. “As práticas desportivas geram marcas 
profundas na memória de trabalhadores e jogadores, fazem aflorar sentidos atrelados a 
ressentimentos e decepções que irrompem inesperadamente e se atualizam na espontaneidade das 
vozes operárias”. (FERREIRA, 2008, p.1).  

13 Reconhece-se a importância que determinadas instituições têm na sociedade, no entanto, essa 
importância não pode ser interpretada como sendo capaz de ditar regras dominantes na sociedade.  
Ampara-se, portanto em Raymond Williams: “uma hegemonia vivida é sempre um processo. Não 
é, exceto analiticamente, um sistema ou uma estrutura. É um complexo realizado de experiências, 
relações e atividades, com pressões e limites específicos e mutáveis. Isto é, na prática a hegemonia 
não pode nunca ser singular (...). Tem de ser renovada continuamente, recriada, defendida e 
modificada. Também sofre uma resistência continuada, limitada, alterada, desafiada por pressões 
que não são as próprias pressões” (WILLIAMS, 1979, p. 115). 

14 Criado pela Lei Municipal 5445 de 19/08/1999, subordinado à Secretaria de Esportes e Lazer de 
SJC com os objetivos de: Implantar as condições necessárias para o desenvolvimento e execução 
de programas, projetos, pesquisas e estudos visando à preservação da memória esportiva da cidade 
e à implantação de políticas museológicas; Manter, recuperar, restaurar e ampliar seu acervo, em 
conformidade com as propostas e projetos desenvolvidos pela instituição; Arrecadar recursos para 
o Museu mediante patrocínios e receber doações de bens para a ampliação do seu patrimônio; 
organizar e implantar centro de estudos e pesquisas, documentação, orientação, ensino e 
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extintos. No Almoxarifado da referida Secretaria, encontrou-se vários documentos 

que proporcionaram a redação de um histórico dos Jogos das Indústrias, competição 

essa que revela a especificidade joseense na aplicação do PNED. Essa competição 

que existiu por 35 anos se tornou o principal pano de fundo desta pesquisa. 

Recorreu-se também à LMFSJC15, fundada em 1955 e à ACAF - Associação 

dos Clubes Amadores de São José16, de 2002, no intuito de saber a quantidade de 

times filiados a elas, em ambas não se encontraram registros que auxiliassem a 

pesquisa; ou seja, documentos sobre times de fábricas, portanto, foram a imprensa e, 

sobretudo as entrevistas que elucidaram sobre a participação dos operários das 

fábricas na prática futebolística. 

Pretendeu-se identificar na constituição de uma imprensa esportiva a sua 

ligação com as fábricas e deparou-se com a produção de uma memória17 sobre os 

jogos sob o ponto de vista das indústrias e não dos trabalhadores das indústrias. Para 

confrontar a lógica dos Jogos das Indústrias e transpor o foco para os trabalhadores, 

tornou-se fundamental a leitura de jornais de circulação interna às fábricas18, que, 

curiosamente não foram encontrados nas sedes das ADC´s, mas, no acervo pessoal 

dos operários entrevistados. 

                                                                                                                                     
preparação profissional, com recursos próprios, através de convênio ou por colaboração a qualquer 
título de entidades públicas privadas nacionais e estrangeiras.  

15  Os times pertencentes à série A, Divisão Especial da Liga Municipal de Futebol de SJC (ano 2010): 
AA Cruzeiro, AD Paraíba, Atlética Morumbi, Castelli, Estrela EC, EC Maranhão, Morumbi FC, 
Novo Horizonte, Parque Santa Rita, PSV, Real Canindu, Sport Interlagos, Tatetuba, União 
Joseense, Unidos do Campo e Vila Anhembi. 

16  A ACAF surgiu a partir da dissidência de membros da LMFSJC, em 2002. Os times que disputam 
a ACAF na série A1são: Aliança, AE Santa Cruz, Atlético Mineiro, Corinthians, EC Sajoa, 
Eugênio de Melo, Jardim Ismênia, Jardim Jussara, Oriente, Paraíso do Sol, Primeiro de Maio, Real 
Vale do Sol, Santa Rita, Santana do Paraíba, Social Econômico, Sport Atlético, AA Rajada M 
Guimarães, Unidos da Vila, Vila São Benedito. Na série A2: AA Dom Pedro I, AA Independente, 
AA Paulista Paraíso, AA Rajada Martins Guimarães, AE Inter-Sul, AE Unibai Jardim da Granja, 
A Santa Inês FC, Atlético Vila Guarani, Bandeirante Nova Esperança, EC Damasco, EC Detroit, 
EC Real Rio Comprido, EC Sete de Setembro, EC Sinésio Martins, EC Vila São Geraldo, EC Vila 
Paiva, Fortaleza Vista Verde, Intervale FC, GR 21 de Abril FC, Palestra FC, Porto FC, Primavera 
FC, Real Galo Branco FC, São Vicente, Campos São José, Sinos FC, SC Real Paulista, SE Jardim 
do Lado, União Independente EM, Vasco da Gama FC, Ypiranga FC. Série A3: Amperica do 
Putim, AA Camarões Zona Sul, AC Milan, AD Bosque do Futuro, AE Ecasa, AE União dos 
Jovens, Club Ozanan de Futebol, Coritiba FC, Criciúma FC, Cruzeiro FC, Desportivo 
Independente, EC Boca Juniors, EC Chácaras Reunidas, EC Interlagos, EC Jardim Castanheiras, 
EC Juventude, EC Mineirão, EC São Sebastião, EC Teatrão, EC Vila Cristina, EC Vitória, Grêmio 
Imperial, GE Sertãozinho, Mário Sampaio, EC Motorama AC, PSV Corinthinha, Porto FC, 
Talismã FC, Ubiratã FC, Unidos da Vila São Bento, Unidos Dom Pedro FC, Vila Lucheti. 

17  Os jornais consultados foram: Correio Joseense, Diário da Manhã, Diário de São José, Agora, 
ValeParaibano e Almanaques e Revistas: Folha Esportiva (1938), Esporte Clube São José (1955), 
Jogos Regionais (1967). 

18 Teve-se contato com os Jornais Semanal e Suturando da Johnson, Bandeirante da Embraer e a 
Revista Panorama da GM. 
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Assistiu-se às partidas da Copa Popular, promovida pela SEL, da categoria 

Máster da qual faz parte os times Johnson Clube e ADC Embraer, que possuem 

alguns atletas que participaram dos Jogos das Indústrias e compartilharam suas 

memórias a respeito dessa competição. Ao narrarem os jogos, narraram também a 

vida e suas tensões cotidianas dentro e fora das quatro linhas. 

No primeiro capítulo, intitulado “O futebol como chave para a leitura da 

cidade” procurou-se entender como a relação fábrica/ futebol se delineou na cidade. 

Notou-se a participação das fábricas na constituição da LMFSJC, nos anos 50, e a 

dimensão que a competição Jogos das Indústrias, atingiu ao longo dos anos 80 

principalmente na imprensa e entre os associados dos clubes das fábricas locais. 

No segundo capítulo, denominado “Quando o campo é a memória”, 

identificaram-se na história da cidade, momentos em que as representações sofreram 

mudanças e seleções sobre o lembrar e o esquecer a fim de substituir o contexto 

sanatorial pelo industrial. E, nesse contexto, o esporte também se fez presente, em 

um primeiro momento, como negação de doença, procurando distanciar a cidade da 

condição de local de tratamento de doentes acometidos pela tuberculose; 

posteriormente, como um elemento cívico, da época em que se super valorizou a 

educação física e, as fábricas, se viram obrigadas a investir em seus clubes e grêmios. 

 No Terceiro capítulo, “As muitas faces do futebol de fábrica”, exploram-se 

com maior profundidade, os depoimentos de trabalhadores que foram atraídos para a 

cidade de SJC, no momento de constituição do parque industrial joseense. Nas 

narrativas, os sentidos do futebol no cotidiano dos trabalhadores, apontaram as 

diversas tensões no ambiente fabril e, tanto a fala do jogador-operário como a do 

operário-jogador testemunharam especificidades do “futebol de fábrica”. Explorou-

se, pelos relatos das experiências do jogador-operário a compreensão do processo de 

adaptação do ex-jogador de futebol (profissional) ao ambiente fabril e a leitura deles 

sobre as suas experiências na linha de produção das fábricas. Em relação ao operário-

jogador notou-se que o futebol foi, para muitos deles, a razão pela qual foram 

selecionados para entrar na fábrica e que, a eles cobranças como atletas foram feitas, 

nem sempre de maneira explícita. Tanto o jogador-operário quanto o operário-

jogador revelaram através das suas práticas futebolísticas, leituras sobre vitórias e 

empates vividos em campo e na vida pessoal, sobretudo no ambiente de trabalho.  
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 Nas considerações finais, explanou-se sobre o descompasso entre os sentidos 

atribuídos pelos trabalhadores, às suas experiências e àqueles dados pelas fábricas, 

oferecendo outras possibilidades de interpretação dessas experiências do futebol na 

cidade de SJC.  
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Capítulo 1 

 

 O futebol como chave de leitura da cidade 

 

1.1 - Definição de jogo 

s.m. Ação de jogar; folguedo, brinco, divertimento. / O que 
serve para jogar / Exercício ou divertimento sujeito a certas 
regras. / Passatempo em que se arrisca dinheiro / 
Divertimento público composto de exercícios esportivos / 
Maneira de jogar. / As cartas ou peças de cada jogador/ 
Vício habitual de jogar / Cada uma das partidas ou mãos em 
que se divide o jogo. / Série completa de objetos 
emparelhados que formam um todo / A parte da armação de 
um carro onde estão as rodas / Mecanismo da direção de um 
veículo. / Manejo de uma arma / Escárnio, motejo. /Manha, 
astúcia; plano, desígnio/ Nome de vários aparelhos de física. 
19 

 

 Dentre os muitos sentidos que envolvem o jogo, destacam-se dois deles: de 

um lado, a ação de jogar, fundada em sistema de regras que definem a perda ou 

ganho e de outro, a “manha”, a astúcia e o comportamento de quem visa a obter 

vantagens de outrem. São esses os dois significados que nortearam a análise sobre a 

cidade de SJC, em seu contexto industrial, a partir da prática do futebol por 

trabalhadores de fábricas. 

                                                
19 Dicionário Aurélio Online http://www.dicionariodoaurelio.com/Jogo.  
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 Jogar, para muitos desses trabalhadores, significou, além de tomar parte no 

jogo, também pertencer a um grupo, reconhecer-se como parte dele. Nas memórias 

desses trabalhadores sobre os seus muitos jogos, muito mais que o resultado lógico 

que se poderia esperar, ou seja, o empate, a vitória ou a derrota, a prática do futebol 

se mostrou como extensão da linha de produção, ou seja, como mais uma forma de 

trabalho. 

 Na medida em que houve a especialização da prática esportiva nas fábricas, 

excluiu-se, segundo Fátima Martin Antunes; a maior parte dos trabalhadores, 

principalmente aqueles que queriam jogar apenas por diversão. (ANTUNES, 1992, 

p.108). Aqueles que jogavam, na verdade, o faziam como mais uma forma de 

trabalho. Motivados pela concorrência entre clubes, as diretorias de fábricas 

passaram a montar equipes cada vez mais competitivas. 

 O futebol, em vários casos, serviu como passaporte para ingresso e 

permanência na fábrica, como se houvesse uma titularidade dupla - em campo e na 

linha de produção, pois, segundo os entrevistados, aqueles que fizeram o jogo mais 

entre as quatro linhas de um campo que o jogo da linha de produção, sofreram 

pressões cotidianas e tiveram destinos diferentes, sendo julgados, sob o ponto de 

vista dos seus supervisores, inaptos para manterem-se literalmente contratados. 

Partiu-se dessas tensões que permearam o cotidiano dos trabalhadores da bola como 

um pontapé inicial a fim de entender através das narrativas individuais, questões 

coletivas, principalmente no que diz respeito ao trabalho, ou seja, a memória é um 

processo individual, que ocorre em um meio social dinâmico. (PORTELLI, 1997, p. 

16) 

 Ao referir-se também ao jogo como um comportamento de quem visa a obter 

vantagens de outrem, o uso da astúcia e da “manha” são imprescindíveis. Desse jogo, 

fizeram parte o Estado, o Poder Público Municipal, as fábricas e os trabalhadores, 

cada qual conferindo o seu propósito, o seu próprio jogo. 

 Já para o Estado, nos anos do regime militar, o incentivo ao esporte atendeu a 

objetivos específicos20, consistiu em um desdobramento das políticas esportivas da 

                                                
20  Ao debruçar-se sobre as principais leis brasileiras sobre esportes do Estado Novo ao Regime 

Militar, Manhães identificou como categorias comuns e recorrentes em todos os dispositivos 
legais: disciplina, nação, cultura nacional, energia nacional, moral e cívica (MANHÃES, 2002, p. 
27) 
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época do Estado Novo21. Com a elaboração do PNED estratégias específicas para 

ações na área esportiva, foram pensadas com vistas à comunidade, aos estudantes, 

aos militares e aos classistas22.  

Coube a cada administrador municipal obedecer às diretrizes estabelecidas 

pelo PNED, organizando, para tanto, uma estrutura básica para a promoção de 

eventos esportivos localmente, de modo a promover a integração entre esses setores 

sociais. As fábricas entraram nesse contexto, tendo a obrigatoriedade, por lei, de 

bancar uma infra-estrutura básica para a promoção dos esportes e recebendo, em 

contrapartida, isenção de impostos, mediante a comprovação de seus investimentos 

em esportes23.  

                                                
21   Basicamente a legislação sobre esportes no Brasil, pauta-se em nos Decretos 3.199 (1941), 5.342 e 

7.674 e nas Deliberações do Conselho Nacional dos Desportos e na Lei 6.251 (1975) e Decreto 
80.288 (1977). A partir da Constituição de 1988 há mudanças que deram origem à Lei Zico (1993) 
e à Lei Pelé (1998) 

22  De acordo com o artigo 10 da Lei n.º 6.251, de 08/10/1975. Artigos 36 a 40 tratam especificamente 
do Desporto Classista, a lei na íntegra encontra se no ANEXO A. Pelo decreto n.º 3.199, Art. 11, a 
prática de esportes além do Conselho Nacional de Desportos e das Confederações, também 
contava com as entidades ditas “especiais”, que de acordo com o Art.11 eram: desportos 
universitários, Juventude Brasileira, Marinha, Exército e as Forças Policiais. Posteriormente, 
conforme a Deliberação n.º 7/43, de 17/07/1943, Ajusta as atividades desportivas, nos centros de 
trabalho, aos princípios da organização dos desportos. Conforme alerta Manhães: “É importante 
frisar que, de acordo com a conceituação atual, se considera classista qualquer associação cuja 
origem social seja a empresa. Tal não ocorria no Estado Novo, classista era aquela entidade que 
privilegiava o acesso da classe (categoria ocupacional referente à empresa, exemplo: servidores 
públicos, ferroviários, industriários, marítimos, comerciários, estivadores) às oportunidades do 
esporte” (MANHÃES, 2002, p.74) 

23  Em consulta à legislação municipal verificou-se que desde o final dos anos 60 já havia se delineado 
uma política de esportes na cidade de SJC. A Lei 1.492 de 12/11/1968 criou o DEMEF - 
Departamento Municipal de Educação Física e Esportes, ao qual a CCE – Comissão Municipal de 
Esportes ficou subordinada (art.9.º). O objetivo do DEMEF era orientar, disciplinar, incrementar e 
promover esportes amadores. De acordo com o art. 2.º competia ao Departamento: estimular a 
prática de esportes amadores no Município, proporcionando meios ao seu desenvolvimento; 
instituir e administrar praças de esportes distritais e obras acessórias ou correlatadas, visando à 
difusão dos esportes amadores e da educação física; firmar convênios com clubes ou agremiações 
sediados no Município, subvencionando-os ou oferecendo-lhes meios técnicos necessários à 
formação de equipes representativas da Cidade; fiscalizar a aplicação das subvenções por seu 
intermédio aos clubes e agremiações do Município; estabelecer um calendário anual de 
competições das várias modalidades, promovendo e patrocinando torneios, prova e exibições; 
promover intercâmbio com entidades esportivas de outros Municípios, bem como com organismos 
especializados estaduais e federais; promover cursos de aprendizado para monitores, árbitros, 
mesários e outras funções necessárias à prática de esportes; divulgar, por todos os meios ao seu 
alcance, as atividades esportivas do Município; tomar outras medidas necessárias à difusão e ao 
desenvolvimento de educação física dos esportes amadores no Município. Após o PNDE, em SJC 
aprovou-se a Lei 1.788 de 23/04/1976, que dispunha sobre a organização da Prefeitura Municipal 
e, em seu capítulo III, sobre a integração comunitária, o art.8.º mencionava parceria com o Estado 
e a iniciativa privada para áreas de esporte e lazer. “A Prefeitura promoverá e incentivará a 
integração da comunidade, através da ação de seus órgãos específicos com a elaboração de 
programas adequados à vida sócio-cultural e esportiva da coletividade, e programas de lazer, de 
saúde, saneamento e meio-ambiente, em cooperação com órgãos estatais ou privados”.  Já haviam 
praças de esportes construídas em SJC no ano de 1972, nos seguintes bairros: Jardim Satélite, 
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 Diante disso tudo, os trabalhadores e seus familiares passaram a contar com a 

criação de novos espaços destinados ao lazer e ao esporte e testemunharam a criação 

de clubes com investimentos pesados. Verificou-se que em SJC, antes do PNED, as 

fábricas já faziam uso do futebol, mantendo time competitivo, mas, também havia 

times formados por trabalhadores das fábricas que criavam sua própria lógica de 

organização para jogar bola; para mantê-los faziam “vaquinhas” para a aquisição de 

jogo de camisa e organizavam jogos entre os colegas daquela ou de outra fábrica. 

 O futebol foi eleito como a chave para a leitura da cidade de SJC, por ser uma 

prática social de grande adesão entre os trabalhadores, em diferentes espaços, seja 

por conta da centralidade funcional e simbólica, marcada pelos estádios, seja pela 

proliferação de espaços destinados à sua prática, como os campos e as quadras ou até 

mesmo pela sua apropriação cotidiana, notada facilmente nas ruas, praças e parques, 

onde o improviso e as adaptações,  conferem ao futebol grande popularidade. 

 Para jogar luz sobre a experiência dos operários joseenses que tiveram e têm 

em comum o gosto pelo futebol, lidou-se não só com as narrativas deles, como 

também, com discursos que proporcionaram um melhor entendimento sobre a 

relação entre futebol/ fábrica desde a década de vinte do século XX, via imprensa e 

de lá pra cá, como diversos setores da sociedade usaram esse binômio. Recuperar 

esses discursos sobre a existência de tais competições e de seus objetivos, segundo o 

ponto de vista de cada um dos grupos, é importante para se compreenderem os usos e 

contra usos que os operários fizeram24. Se esta pesquisa vislumbrou a alegoria25 

futebol/vida, pergunta-se: que jogo jogaram? Afinal, como afirmou Fátima Antunes 

                                                                                                                                     
Jardim da Granja, Vale dos Pinheiros, Monte Castelo, Telespark, Vila Industrial, Parque Industrial, 
Vila Nova Conceição e Jardim Paulista (Diário da Manhã- 1972). 

24 Optou-se por esquivar-se de uma leitura da prática do futebol que simplesmente opusesse 
fábrica/trabalhador, apropriando-se, portanto, da idéia de habitus, presente na obra de Pierre 
Bourdieu, no intuito de, como bem observado por Catani:“escapar dos argumentos que privilegiam 
apenas a dimensão objetivista das imposições sociais ou as explicações que destinam o maior 
papel às ações dos sujeitos determinadas a partir da sua habilidade interior”. (CATANI, Denice 
Bárbara. A Educação como ela é. Revista Educação Especial: Biblioteca do Professor 
BOURDIEU pensa a Educação, Ano I. Editora Segmento s/data p.19). Bourdieu contribuiu para o 
entendimento do indivíduo na sociedade, utilizou em sua obra o termo agente ao invés de sujeito, 
considerando a existência dos agentes como “uma relação dinâmica e histórica entre o passado (ou 
a cultura), que cada pessoa herda em seu processo de socialização, incorporado como estruturas 
cognitivas que organizam a percepção do mundo, o pensamento e, portanto, as ações variadas e 
contingentes no cotidiano” (LUGLI, Rosário S. Genta Lugli. Revista Educação Especial: 
Biblioteca do Professor BOURDIEU pensa a Educação, Ano I. Editora Segmento s/data p.28).  

25  Segundo verbete do Aurélio, alegoria é: Expressão de uma idéia através de uma imagem, um 
quadro, um ser vivo, etc. Obra literária ou artística que utiliza esta forma de expressão/Retórica, 
metáfora continuada com significado diverso daquele diretamente enunciado. 
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“o esporte, como toda prática, é um objeto de lutas entre frações da classe dominante 

e também entre classes sociais” (ANTUNES, 1992, p. 142). 

 Abordagens históricas que se restringiram a focalizar apenas os usos do 

esporte como recurso ideológico e de domesticação dos corpos26, acabaram por 

excluir um repertório de resistências e de sentidos que permeiam a prática do futebol 

no cotidiano. 

 O presente trabalho proporciona um novo olhar sobre a SJC industrial, tendo 

como preferência os “documentos humanos” 27 e valorizando a experiência de vida 

dos operários, permitindo novas interpretações sobre o processo migratório, a 

industrialização, o mundo do trabalho, as tensões no ambiente fabril, o crescimento 

da cidade e das fábricas a partir da perspectiva dos operários praticantes do futebol. 

As vitórias e os empates narrados por esses trabalhadores extrapolam o jogo 

de futebol e trata do jogo da vida, dos ressentimentos, das mágoas e das derrotas 

dentro do campo proporcionando outros olhares sobre a vida na cidade e no trabalho. 

 O futebol já serviu como chave para a leitura a Eric Hobsbawn28, para se 

entender o comportamento da classe operária, sendo tratado por ele como uma 

religião leiga entre os trabalhadores, capaz de revelar a dinâmica do mundo fabril, 

através do espírito de equipe e da especialização individual, tanto na fábrica, quanto 

                                                
26   Sobre a idéia de domesticação dos corpos. Ver: FOUCAULT, Michel. Microfísica do poder. SP: 

Editora Graal, 2007. O autor desenvolve o pensamento sobre somo o poder se manifesta na 
sociedade e em nossos corpos, não só exercendo coerção, mas, sobretudo, gerando conhecimento 
que retorna em forma de disciplina. 

27 Déa Ribeiro Fenelon chamou a atenção para a necessidade da incorporação de novas fontes e 
suportes documentais na prática e no ensino da História; visando a uma História que “trata mais da 
experiência do que da ação e tem preferência pelos documentos humanos” (FENELON, 1993, p. 
83). Ao dar preferência pelos “documentos humanos”, a História Oral não só é utilizada como uma 
metodologia do fazer-se da pesquisa. Ao construir fontes a partir das entrevistas com 
trabalhadores, a concepção de história torna-se mais comprometida com o reconhecimento da 
diversidade e da construção de projetos e de interpretações alternativas. Para Alessandro Portelli, 
“o principal paradoxo da história oral e das memórias é, que as fontes são pessoas, não 
documentos, e que uma pessoa, quer decida escrever sua própria autobiografia, quer concorde em 
responder a uma entrevista, aceita reduzir sua própria vida a um conjunto de fatos que possam 
estar à disposição da filosofia de outros. Pois, não só a filosofia vai implícita nos fatos, mas a 
motivação para narrar consiste precisamente em expressar o significado da experiência através dos 
fatos: recordar e contar é interpretar. A subjetividade, o trabalho através do qual as pessoas 
constroem e atribuem significado à própria experiência e à própria identidade, constitui por si 
mesmo o argumento, o fim do discurso. Excluir ou exorcizar a subjetividade como se fosse 
somente uma fastidiosa interferência na objetividade factual do testemunho quer dizer, em última 
instância, torcer o significado próprio dos fatos narrados” (PORTELLI, 1996, p.60) 

28 Ver: HOBSBAWN, Eric. Mundos do trabalho: novos estudos sobre a história operária. Rio de 
Janeiro: Paz e Terra, 1987.  
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no jogo. João Boaventura29 situou, no futebol, premissas do taylorismo, elegendo 

vários pontos em comum, como a ênfase na velocidade, a especialização em poucas, 

mas específicas habilidades, a cronometragem e o trabalho em equipe.  

 Não há como negar que o futebol exerceu uma pedagogia fabril, houve uma 

gerência industrial sobre esse esporte. Mas, reduzir as experiências dos trabalhadores 

de fábrica, praticantes de futebol “de fábrica” a esse viés exclusivo, constitui também 

a negação da importância dos clubes mantidos pelas empresas para a popularização 

do futebol (ANTUNES, 1992, p. 103) e esse olhar sobre o futebol, subtrai ao 

operário o protagonismo e as suas visões do jogo. 

 

1.2 - A relação futebol/fábrica em São José dos Campos 

 

 Seria pretensioso e de somenos importância, para esta pesquisa, precisar a 

data em que o futebol começou em SJC, diante do que pode render como objeto de 

estudo para além do próprio jogo de bola. Mas, é possível jogar algumas luzes 

visando a entender como, ao longo dos anos, esse esporte foi se constituindo, na 

cidade, o que abre novas perspectivas uma vez que até hoje as cidades de São Paulo e 

do Rio de Janeiro são comumente entendidas como pólos futebolísticos cujas 

experiências, muitas vezes, representam generalizações grosseiras. É necessário fugir 

do inferno das generalidades (SARLO, 2004) 30, trata-se de “explorar outras 

dimensões das fontes e problematizar todo discurso plástico como produtor de 

memória constituinte/instituinte do viver contemporâneo” (FENELON, 2004, p. 10) 
31. 

 Dentro dessas perspectivas generalizantes é comum se encontrarem trabalhos 

em que a situação dos trabalhadores é mostrada de maneira homogeneizada e 

friamente estatística, percebendo-se a atuação de diferentes grupos, escapando a um 

recorte clássico na historiografia antes e pós 1930, debruçando-se sobre a temática da 

cidade e da prática futebolística32 

                                                
29 Ver: BOAVENTURA, João C. Sociologia Desportiva: o Taylorismo no Futebol. Futebol em 

Revista, Lisboa, Federação Portuguesa de Futebol, Editora Perspectivas e Realidades, s/d. 
30 SARLO, Beatriz. “A História contra o esquecimento”. In: Paisagens Imaginárias. SP, EDUSP, 

1997, pp 35-42. 
31  FENELON, Déa e outros. Muitas Memórias, outras histórias. São Paulo: Olho d´água, 2004. 
32 Nesse sentido, registra-se um trabalho bastante inspirador, por escapar ao marco clássico de 1930 e 

enveredar pelo cotidiano dos trabalhadores, apoiando-se nas condições concretas do operariado: 
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 Quando SJC passou a ter um veículo de comunicação impresso semanal e 

duradouro, que foi O Correio Joseense, pequenas notas sobre o futebol sempre se 

fizeram presentes. O proprietário deste jornal, Napoleão Monteiro era um dos 

associados da AESJ - Associação Esportiva São José, nos informes sobre as 

atividades esportivas na cidade, predominam as atividades da AESJ, embora 

houvesse outras agremiações e grupos que organizassem atividades sociais, culturais 

e esportivas na cidade. Era nas instalações da AESJ onde ocorria a maioria dos 

eventos esportivos da cidade de SJC. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nas notas esportivas de O Correio Joseense, algumas partidas de futebol 

promovidas pelos seus associados nos campeonatos internos, tinham caráter amistoso 

e envolvia equipes que eram denominadas por cores.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                     
DECCA, Maria Auxiliadora Guzzo. A vida fora das fábricas: cotidiano operário em São Paulo 
1920-1934. RJ: Paz e Terra, 1987. 

Fig.1 A.E.S.J. x Palestra Itália 13/08/1939 

 
Fig.2: Santo Eugênio F.C (década de 40) 
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No ano de 1925, percebeu-se, que na tabela do campeonato interno, pela 

primeira vez, times com nomes de fábricas: Fábrica Santo Eugênio, Fábrica Alzira, 

Fábrica São José e Tecelagem Parahyba.33 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A aproximação das agremiações esportivas com os setores industriais ajudou 

na popularização, no incentivo e no incremento das atividades esportivas. Nesta 

relação fábrica/esportes/futebol observa-se que tanto em cidades grandes, como nas 

pequenas, essas conexões ocorriam. 

  Em São Paulo, por exemplo, a Light oferecia taças e medalhas às equipes que 

se destacavam e chegou a presentear os bi-campeões do Torneio da Liga Paulista de 

Futebol (1903), além de apoiar a formação de times (ANTUNES, 1992, p.63). Já em 

São José dos Campos, recursos financeiros industriais também promoveram vários 

jogos amistosos com equipes de destaque no cenário esportivo, patrocinando a vinda 

de personagens do meio futebolístico reconhecidos em outros circuitos 

(principalmente a imprensa). Foi assim, que a Fábrica Alzira, ofereceu a Taça (com 

seu nome) para a partida amistosa entre o selecionado da AESJ com o Club Athletico 

Paulistano da Capital, conhecidos como os “reis do futebol” 34 recebeu os jogadores 

com almoço, visita aos principais pontos da cidade e, após o jogo, ofertou-lhes jantar 

e baile de gala.  

 

 

                                                
33 O Correio Joseense de 24/09/1925.  
34  Essa denominação de “Reis do Futebol” se deu só por conta do tetra Campeonato Paulista, mas 

porque em 1925, o time excursionou pela Europa, foi a primeira passagem oficial do futebol 
brasileiro pela Europa, teve apenas uma derrota. 

      Fonte: http://www.campeoesdofutebol.com.br/hist_paulistano.html  

 
Fig. 3: AESJ x Cerâmica Weiss (década de 40) 
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O time da Capital que, após se sagrar tetra-campeão Paulista, excursionar à 

Europa e trazer na mala apenas uma derrota, retornou ao Brasil recebido como heróis 

pelo presidente Artur Bernardes. É nesse clima que o senhor Pedro David, industrial 

de SJC e diretor da AESJ patrocinou a vinda do time para a cidade: 

 

Bemvindo sejam os famosos Reis do Futebol 
No gramado da Avenida pisarão na tarde de domingo os elementos 
de maior representação nos meios esportivos constituindo um 
grande acontecimento nos annaes de futebol desta terra. Pela 
primeira vez alinhar-se-ão em o campo da veterana Associação o 
famoso El Tigre, o inegualavel centro avante quiçá um dos mais 
perfeitos em sua difficil posição, quer entre os de maior destaque 
nas mais adeantadas capitaes da Europa como nas da America, Filó 
– o extrema inconfundivel que logrou obter os francos e calorosos 
encomios da imprensa e a do povo platinos, ao realizar-se o 
Campeonato último em Buenos Ayres; Clodoaldo o verdadeiro 
cimento armado – zagueiro firme e sem rival; Nestor – o arqueiro 
que em pugnas renhidas contra adversarios de alto renome 
demonstrou ser senhor de sua posição; Formiga – o ponteiro que 
vem de muito tempo em embates de grande responsabilidade 
provando a sua agilidade e maestria Abbate, Mestres, Villela, 
Guarany e Seixas, completam de modo brilhante a punjante eleven 
altamente consagrada. Bemvindo sejam os famosos Reis do 
Futebol! (Correio Joseense 04/03/1926) 

 

Pode-se dizer que, na década de vinte, a relação entre futebol/fábrica na 

cidade de SJC teve como palco principal o Campo da Avenida, pertencente à AESJ e 

que ali partidas entre quadros representantes das primeiras fábricas joseenses 

ocorreram. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 Fig.4: Campo da AESJ (década de 20) 
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Além desses campeonatos, que se denominavam “internos”, a vinda de times 

de futebol afamados, sobretudo da Capital, vez ou outra, era patrocinada por 

industriais locais, como no caso do Clube Atlético Paulistano, que havia conquistado 

título em solo europeu. 

 Já na década de trinta, percebeu-se a ocorrência de um verdadeiro boom de 

eventos beneficentes, denominados Tardes Esportivas e Festivais Esportivos, em que 

não só o futebol estava presente, mas também as provas de regatas, natação, bola ao 

cesto, salto com varas, corridas, danças ao ar livre, exercícios em barras e 

trampolins35. Nesses eventos, além da AESJ, o Clube de Regatas Parayba, o ECSJ - 

Esporte Clube São José, o Grupo Escolar Olympio Catão, os Escoteiros e o Tiro de 

Guerra marcavam presença. 

 Atividades ao ar livre estavam, mais do que nunca, em voga. Os Jardins 

Públicos e os Parques Esportivos estimulavam uma nova forma de lidar com o corpo. 

Nesse contexto, foram criados os JAI´s- Jogos Abertos do Interior, cujo objetivo era 

demonstrar o potencial esportivo dos municípios paulistas, promovendo rivalidade 

entre eles.  

 Nesse cenário esportivo, delineado entre os anos trinta e quarenta, o esporte 

“da fábrica” e o esporte de clubes não-fabris se confundem. Se a AESJ havia 

estabelecido uma hegemonia na cidade de, o bairro de Santana, primeiro núcleo 

industrial da cidade, também tinha uma agremiação própria, constituída 

majoritariamente por grupos sociais abastados daquela região da cidade, a AASP - 

Associação Atlética Santana do Parahyba36 era como se coexistissem duas cidades, 

pois o bairro de Santana tinha grande autonomia37. 

                                                
35  A descrição da Tarde Esportiva do ano de 1936 está na edição de O Correio Joseense, de 

01/11/1936. 
36  Vários documentos referentes a esta Associação fundada em 10/10/1913, foram gentilmente 

cedidos para consulta, pelo Sr Jorge Henrique, sócio da AASP. Segundo ele, esses documentos 
foram encontrados no lixo da LMFSJC, no final dos anos 90. O descarte dos documentos justifica-
se pelo contexto de denúncias contra a LMFSJC. Jorge Henrique é um dos fundadores da ACAF, 
portanto dissidente da LMFSJC. Dentre os documentos disponibilizados por ele, encontra-se o 
Estatuto da AASP da década de 40, nele consta lista nominal de 80 sócios, entre eles: operários, 
comerciantes, lavradores, escriturários, auxiliares de escritório, professores, carpinteiros, 
pedreiros, ferreiros, mecânicos, pecuaristas, chofer, funileiros, industriais, agricultores, seleiros, 
contadores, padeiros e o padre do bairro de Santana. 

37   O bairro de Santana, na descrição do cronista Jairo César de Siqueira “é um bairro simpático de 
vida própria e com personalidade marcada, um bairro que vale por muitas cidades (...) dinâmico, 
progressistas e tumultuante” (SIQUEIRA, 1992, p.282). Segundo Oliveira: “a importância deste 
bairro reside na sua evolução histórica: de pequeno núcleo populacional, caracterizado como 
entreposto de mercadorias com a zona rural, à etapa de bairro industrial, iniciada na década de 



 

 

 
21

 

 

No futebol Santana também sempre foi independente; prova disso foi o pedido de 

filiação do Santana Futebol Clube, time da AASP, junto à FPF38. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Em 1913, fundou-se a AASP em Santana e a AESJ no centro da cidade, o que 

evidencia que no campo esportivo, assim como no social e político, havia uma 

dinâmica interna de organização da cidade, que a dividia em: parte alta (platô 

central) e parte baixa (próxima ao Rio Paraíba do Sul). Mencionar a existência de 

duas cidades, não se trata apenas de uma figura de linguagem, nas plantas 

cartográficas de época39, ficam evidentes tais divisas, assim como em narrativas de 

moradores, como o Sr Ildefonso, que trata de outra divisa, no campo das práticas 

esportivas: 

 

Santana sempre foi assim, como vou dizer... Liberal? Não 
queria se misturar, então a gente jogava, e nós de Santana 
eram (sic) prejudicados, mas prejudicados mesmo! Tinha um 
grupo lá de cima, até em campo a gente ganhava, mas, no 
tapete a gente perdia (Ildefonso José da Costa 08/07/2010).  
 

  

                                                                                                                                     
vinte com a instalação da Tecelagem Parahyba, e consolidada entre os anos quarenta e setenta, a 
partir da construção da Rhodia, grande multinacional” (OLIVEIRA et AL, 1999, p.9) 

38  Cópia do ofício emitido à FPF, datado de maio de 1950, consultado no Acervo Particular de Jorge 
Henrique.  

39  Vide ANEXO B – Planta de SJC de 1939 – A cidade dividida em zonas: residencial, sanatorial e 
industrial, nota-se dois projetos econômicos de cidade concomitantes, o de tratamento de 
tuberculose que promoveu a cidade à condição de Estância Hidromineral e Climática, enquanto as 
atividades industriais não eram divulgadas enquanto “vocação” da cidade. 

 
Fig.5: AASP (década de 40) 
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No que diz respeito especificamente ao futebol, de acordo com o historiador, 

radialista e jornalista esportivo Alberto Simões40, antes mesmo da fundação da 

LMFSJC, campeonatos amadores foram organizados, esse período denominado por 

ele de “Pré-Liga” (1939-1954) tiveram como campeões: o Santana Futebol Clube 

(1939-40), a AESJ (1941-1945), o ECSJ (1947), o FORD Futebol Clube (1951), o 

Clube Atlético Paraíba (1952), o ITA (1953) 41 e a Cerâmica Weiss (1954). Dos sete 

times que disputavam o campeonato, três deles tinham como lógica de organização, 

o local de trabalho, ligados às atividades de cerâmica, de tecelagem e do comércio. 

 A cidade de SJC, desde a década de vinte, esboçou um projeto industrial 

motivado por pressões externas, relacionadas até mesmo ao contexto da Primeira 

Guerra42. Concomitantemente a esse projeto, a necessidade de se resolverem 

problemas dos grandes centros urbanos, principalmente referentes à saúde, na Era 

Vargas, várias cidades do interior foram transformadas em Estâncias Climáticas, 

como São José, que se tornou referência no tratamento da tuberculose.  

 Em 1938, assistiu-se a uma reorganização do espaço urbano, através da Lei 

de Zoneamento, que traçou sobre a cartografia da cidade a zona industrial, a 

residencial, a sanatorial e a comercial. Em torno de Santana, concentrou-se a 

atividade industrial, enquanto que na região central, as demais zonas. A principal 

ligação entre Santana/Centro era o declive da Rua Rui Barbosa, que justificará o 

emprego da metáfora cidade de cima/cidade de baixo nas linhas abaixo. 

 

                                                
40 Alberto Simões foi entrevistado durante a pesquisa em julho de 2011. Algumas de suas pesquisas 

estão disponíveis em sua página da internet http://www.albertosimoes.com.br/. Alberto é o 
pioneiro em estudos sobre futebol na cidade de SJC, tendo publicado até o momento três livros: 
Esporte Formigão e Águia (1995); Almanaque do São José Esporte Clube (2010) e A História de 
uma rivalidade (2012). 

41 Para os anos de 1946, 1948 e 1949 não constam registros.  
42   Ademir Pereira e outros autores que estudaram o processo de industrialização em SJC costumam 

dividi-lo em duas fases. A primeira, ligada ao contexto da Primeira Guerra, que fez da região do 
bairro de Santana, a zona industrial da cidade, nesta região havia o funcionamento da malha férrea, 
imprescindível para o êxito das fábricas na época. Já a segunda fase, situada após a Segunda 
Guerra, com o desenvolvimento dos setores bélico e aeronáutico, vistos como sendo de vital 
importância para o credenciamento do país à modernidade e às questões da segurança nacional. 
Foi nesta fase, que, com a construção da Rodovia Presidente Dutra, ligando São Paulo ao Rio de 
Janeiro, a prefeitura local promoveu política de isenção fiscal (como havia feito em 1920) e atraiu 
várias indústrias de grande porte. Com isso, as atividades industriais se deslocaram de Santana 
para as margens da Rodovia recém inaugurada. 
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 A amálgama cidade/futebol/fábrica se reflete até mesmo na distribuição de 

títulos do campeonato amador de futebol. Na “cidade de baixo” destacava-se no 

campo esportivo a AASP, e “na cidade de cima” inicialmente a AESJ, que após uma 

cisão, em 1933, deu origem ao ECSJ.  

 Nos momentos de representação da cidade de SJC em eventos externos, as 

cidades “de cima/de baixo”, fundiam-se. Foram várias as ocasiões em que o esporte 

promoveu essa fusão, como por exemplo, quando uma comitiva joseense formada 

por membros da AESJ, do ECSJ, e dos times da LJF - Liga Joseense de Futebol43: o 

Santana Futebol Clube (da AASP), o Avenida F.C., o Expresso Vieira F.C., o Santo 

Eugênio F.C., o São José F.C., o São João F.C., o Estudantes A.C., o Esperança F.C. 

e o Municipal Club, testemunhou a inauguração do Estádio Municipal de São Paulo, 

o Paulo Machado de Carvalho, conhecido como “Pacaembu” 44. 

 Não ao acaso, a inauguração do Pacaembu foi uma das ações de Getúlio 

Vargas que utilizaram o esporte como elemento de coesão nacional.45 Na época, a 

SESP- Secretaria de Educação e Saúde Pública, mostrou-se preocupada com o 

controle sobre as práticas desportivas em todo território. Nesse contexto, vários 

departamentos nacionais, estaduais e locais começaram a regular as práticas e a 

imprensa também foi submetida ao controle do Estado, por conta do DIP- 

Departamento de Imprensa e Propaganda (1939) 46. Um novo modelo de publicidade 

foi implantado e, com rapidez, as palavras de ordem eram lidas e ouvidas por uma 

parcela cada vez maior de brasileiros. Napoleão Monteiro, diretor de O Correio 

Joseense, tinha de deixar lugar reservado a esses conteúdos. 

     
A Diretoria de Esportes de São Paulo acaba de tomar uma 
decisão de enorme alcance estabelecendo oficial e 
obrigatoriamente as férias esportivas. Quer isso dizer que 
nos meses de Dezembro deste ano e janeiro do próximo, as 
federações, ligas e associações de esporte não podem 
promover competições de atividades terrestres de amadores 
havendo igual proibição, mas só quanto ao mês de Janeiro 

                                                
43   A LJF referida liga não é sinônima da LMFSJC, inscrita junto à FPF em 1955. Sobre as atividades 

da LJF não se encontrou registro nem no Arquivo Público Municipal, nem junto à FPF.  
44   Informações retiradas da edição de O Correio Joseense de 27/04/1940. A nota do jornal apresenta 

o Pacaembú como “estádio monumental”. Na época da sua inauguração foi considerado o maior 
(capacidade para 70 mil pessoas) e mais moderno estádio da América do Sul. 

45   Segundo Ferreira “a construção do Estádio Municipal do Pacaembu, para além do futebol, sintetiza 
a aproximação entre esportes e poder público, entre arquitetura e política, entre controle das 
massas e tentativas de legitimação de poder” (FERREIRA, 2008). 

46 Criado em 1939 em substituição do DPDC (Departamento de Difusão e Propaganda Cultural) que 
atuava desde 1931. 
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para profissionais. Temos aí o primeiro grande passo dado 
para a regulamentação das estações esportivas, visando que 
cada modalidade da educação física oficial ou oficializada só 
possa ser praticada em breve futuro nos meses em que a sua 
prática possa resultar benéfica e não prejudicialmente o 
organismo. Está ao alcance dos menos instruídos o fato de 
que na presente época do ano exercícios como o futebol só 
pode causar danos aos que o cultivam e até mesmo aos que 
simplesmente os assistem, enquanto a natação e o pólo 
aquático constituem uma aplicação esportiva das mais 
salutares. Infelizmente, porém, aproveitosa ação do governo 
só pode alcançar as entidades organizadas, como clubes e 
federações, e isto mesmo do ponto de vista das competições 
de caráter público. Por isso, pois, cumpre que os particulares 
também sigam o exemplo, em boa hora estabelecido pelos 
poderes públicos, abstendo-se agora de praticar esportes 
terrestres, para dedicar-se aos aquáticos, dentre os quais a 
natação tem o primeiro lugar, de tão grande importância que 
os romanos, para indicar um homem totalmente ignorante, 
diziam que ele não sabia ler nem nadar. (Correio Joseense 
22/12/1940) 

  

 Em consonância com as determinações legais, grupos distintos chamavam 

para si a responsabilidade de organizar e disciplinar o futebol local, o que justificava 

a existência da LJF e da CME - Comissão Municipal de Esportes, todas essas 

denominações concorrem no período Pré-Liga, tendo a CME se estabelecido como a 

mandante nesse campo esportivo/político. 

 Diante de todo o apelo de órgãos do governo para em torno do esporte, 

promover a integração do país, da região e mesmo da cidade, inúmeras fissuras 

ocorreram. A relação da CME com seus superiores nem sempre era amistosa47 

Paralelamente às competições de caráter oficial, torneios extra-oficiais aconteciam, 

fazendo uso das praças esportivas da cidade, obedecendo a uma organização criada 

localmente, como é o caso do “Torneio Relâmpago”, que precedeu a temporada 

oficial, do ano de 1949: 

   

                                                
47  Em notas esportivas, encontraram-se rusgas, descontentamentos com a estrutura organizacional 

esportiva sustentada pelo Estado. Localmente, o governo havia criado a CME, que tinha como 
atribuições, por exemplo: “aprovar o programa das agremiações joseenses, tomarem consideração 
sobre os casos de suspensão enviados pelos clubes e confirmar tais suspensões publicamente” 
(Correio Joseense 04/10/1940). Os campeonatos eram instituídos pela Diretoria de Esportes do 
Estado de São Paulo e cabia à CME representá-la localmente e organizar as agremiações para 
eventos externos como os Jogos do Interior e o Troféu Bandeirante. Na edição do Correio Joseense 
de 28/08/1949, o articulista Benedito Matarazzo Filho, critica a estrutura organizacional afirmando 
que os membros da CME nem sempre entendiam de esporte, principalmente do futebol, 
reivindicando o fim da CME. 
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Realiza-se hoje no Estádio Martins Pereira, à Rua Antônio 
Saes, com início às 13 horas, o sensacional torneio início do 
Campeonato  Municipal de São José dos Campos, com a 
participação da S.E Veteranos, C. A Tecelagem Paraíba, 
Rhodosá A C, AESJ e EC São José. Neste torneio relâmpago 
os aficcionados joseenses terão ensejo de ver desfilar todos 
os azes do futebol desta cidade, que integram os nossos 
clubes. O espetáculo que precede a temporada oficial 
docorrente ano está fadado a se revestir de completo exito, 
dado o interesse que vem despertando entre os disputantes, 
máximo em se tratando da verificação das possibilidades de 
cada um dos concorrentes. Os jogos de acordo com o 
programa organizado obedecerão à seguinte ordem: 

    1.° jogo: Rhodosá Atletico Clube x C. Atlético Paraíba 
    2.° jogo: A E São José x S E Veteranos 
    3.° jogo: E C São José x Vencedor do 1.° Jogo 
    4.° jogo: Vencedor do 2.° Jogo x Vencedor do 3.° Jogo 
    (Correio Joseense 10/10/1948) 
 

 No cenário esportivo joseense, os times com mais recursos financeiros 

(AESJ, ECSJ e Santana FC), se aventuravam pelo Vale do Paraíba a fora, disputando 

o Campeonato do Interior, que era organizado pela FPF. Porém, outras atividades 

futebolísticas desvinculadas do olhar oficial - promovidas pela liga local/ CME ou 

FPF, aconteciam como prova da vitalidade da prática de futebois48, com uma 

dinâmica peculiar, inserindo os times de várzea49nos campeonatos locais.50 

                                                
48  Cotidianamente o termo futebol é utilizado para tratar de diferentes práticas tanto no jogar quanto 

no torcer. Arlei Damo definiu matrizes futebolísticas para explicar as especificidades em torno da 
prática do futebol: bricolada, espetacularizada, comunitária e escolar. A primeira, caracterizada por 
“distorções em relação às regras do football association (em termos de tempo, espaço, códigos 
disciplinares, etc); tolerância às performances irregulares; baixa especialização do trabalho de 
equipe; e ausência de espectadores. – conhecida no Brasil por ‘pelada’, ‘racha’, ‘fute’, entre 
outros”. A segunda, a prática que se destaca pelo “rigor com que os códigos da International 
Board (entidade responsável pelas regras do football association antes mesmo da criação da 
FIFA), são aplicados; por ser agenciada pela FIFA e suas subsidiárias; pressupõe uma clara 
distinção entre leigos e profissionais, exigindo destes últimos, dedicação exclusiva em troca de 
contraprestação econômica, algo impensável aos peladeiros; especialização do trabalho de equipe 
e premeditação das estratégias de jogo” (DAMO, 2007, pp 33-67) 

49  Além da matriz espetacularizada e a bricolada, Damo identificou também a matriz comunitária e a 
escolarizada. A comunitária “vinculada ao tempo de lazer dos seus adeptos e praticada em espaços 
mais padronizados do que as peladas, mas sem a ortodoxia imposta ao football association pelas 
agências internacionais e distantes do glamour midiático. Talvez o que melhor caracterize a matriz 
comuitária (embora boa parte do Brasil, ao menos de São Paulo em direção ao Sul, chamada de 
futebol de várzea ou amador, é a presença de quase todos os componentes do espetáculo, diferindo 
em escala. Já a matriz escolar, corresponde ao futebol praticado nas escolas, integrado aos 
conteúdos da educação física, como parte das disciplinas. (DAMO, 2007, pp. 33-67). 

50  Era reconhecida a importância dos times que não faziam parte do circuito oficial e de campeonatos 
externos à cidade “decididamente o futebol extra-oficial em SJC vem tomando um impulso 
animador. Dia a dia surgem novos grêmios em nossa várzea, enriquecendo destarte o nosso 
patrimônio desportivo e fazendo com que o nosso futebol se movimente” (Benedito Matarazzo 
Filho, Correio Joseense 09/10/1949). O crescimento da prática do futebol pela cidade pressionou o 
Departamento de Futebol da CME na promoção de competições que abarcassem a maior 
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Embora, no campeonato amador organizado pela FPF a cidade de São José 

fosse representada pelas equipes da AESJ, do ECSJ e da AASP, constatou-se a 

polissemia no futebol joseense, com times de categoria infantil, juvenil e veterano; 

agrupados e denominados de acordo com sua origem nos bairros, nos locais de 

trabalho e até mesmo a partir de suas preferências clubísticas, esses times eram 

reunidos nos campeonatos promovidos pela CME (antecessora da LMFSJC), não 

havendo distinção entre os times de bairro e os de fábrica. 

 

 

1.3 - A fundação da Liga Municipal e a presença das fábricas  

 

 

Tem se na criação da LMFSJC um episódio 

interessante, capaz de revelar toda a capilaridade que envolve a 

prática do futebol. Nele, percebe-se a atuação de vários grupos 

sociais e, ao mesmo tempo, nota-se o quão forte era a relação 

futebol/fábrica na cidade nos anos cinqüenta, pois, dos sete 

times fundadores da LMFSJC, quatro deles eram times de 

fábrica. 

 

 A combinação de documentos da Imprensa Joseense51 com a entrevista 

realizada com um dos fundadores da LMFSJC, Ildefonso José da Costa revelou que a 

                                                                                                                                     
quantidade de times possível, no ano de 1953, por exemplo, o Torneio Início, campeonato 
municipal da 2.ª divisão, reuniu dezenove times (Correio Joseense 07/05/1953). 

51   Para esta etapa da pesquisa, consultou-se o Jornal ValeParaibano e o Jornal O Correio Joseense. O 
Correio Joseense, a partir da década de cinqüenta, passou a ter um concorrente que foi o 
ValeParaibano, inicialmente semanal e depois diário; sua estrutura comportava uma cobertura 
esportiva que não estava limitada a uma coluna de um tablóide (38 x 30 cm) de quatro páginas, 
mas a uma página inteira do formato Standard (75 x 60 cm). Precisar quando teve início a 
imprensa esportiva joseense seria uma arbitrariedade, mesmo assumindo-se possíveis desacertos, 
durante a pesquisa, verificou-se que no Correio Joseense, desde os primeiros números, na década 
de vinte, havia notas esportivas, mas, um apelo e demanda por espaço maior destinado à cobertura 
de esportes (em especial ao futebol), só ocorreu em SJC em 1955. Uma urna foi colocada na 
livraria Excelsior; na Rua XV, 377, para que os comunicados esportivos fossem depositados. O 
Departamento Esportivo do Jornal ValeParaibano, foi inicialmente organizado pelo cronista Isnard 
da Matta Vasconcellos. Na edição de 28/01/1955, lê-se: “Aos Clubes e Agremiações Esportivas 
ValeParaibano alimenta o propósito de, no decurso do mês de fevereiro organizar o Departamento 
Esportivo, de forma a atender aos interesses do considerável público esportista de SJC e cidades 
adjacentes. Nessas condições solicita aos clubes e agremiações esportivas desta e de outras cidades 
que nos enviem material referente às suas atividades concernentes ao esporte, bem como 

 
Fig.6: Brasão da 

Liga Municipal de 
Futebol de SJC 
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disputa no futebol ocorria além das quatro linhas52. A imprensa incomodou não só 

aos clubes tradicionais como a AESJ e o ECSJ, como também a CME53, fazendo 

críticas a fim de legitimar a criação de uma LMFSJC: 

  

Visando acabar de uma vez com os campeonatos mal 
organizados pela C.M.E, pois muitas vezes os homens 
nomeados pelos prefeitos nada entendem do esporte bretão. 
(...) Diz um ditado: cada macaco no seu galho a C.M.E é 
uma continuação do Conselho Nacional de Esportes, criado 
na época da ditadura, para fiscalizar os esportes e não para 
organizar campeonatos. (...) Admira-se muito que nenhum 
Deputado Federal já não tenha enterrado com um projeto, o 
tal Conselho Nacional de Esportes e seus filiados Conselhos 
Estaduais de Esportes e Comissão Municipal de Esportes54 
para o gaudio dos verdadeiros esportistas, porque desde que 
os esportes veem sendo controlados por estas autarquias que 
são os DIPS que em tão boa hora foram fechados. (...) Não 
podemos admitir que em plena democracia fiquem os 
esportes sob o controle de autoridades que nada entendem 
sobre Atlestismo, Remo, Basquete, Futebol, etc. (...). 
Aplaudimos daqui os abnegados esportistas como: José 
Pulga, Matarazzo Filho e outros que unidos, estão agora 
organizando a Liga Municipal de Futebol. [grifos meus] 
(Valeparaibano 03/03/55). 

  

                                                                                                                                     
noticiário, crônicas, comentários, etc. Aceitamos inclusive sugestões e lembramos a todos os 
clubes  e agremiações, que estamos tratando de elaborar seções especializadas que serão entregues 
a cada clube. (ValeParaibano 28/01/55).   Na cidade de São Paulo, na década de 1910, circulou o 
jornal Fanfulla, que “é até hoje a grande fonte de consulta dos arquivos do Palmeiras sobre as 
primeiras décadas do futebol brasileiro” (COELHO, 2008,p.8). Sobre a constituição de uma 
imprensa esportiva brasileira, constatou Coelho, que: “Nos anos 30, o Jornal dos Sports nasceu no 
Rio de Janeiro. A rigor, foi o primeiro diário exclusivamente dedicado aos esportes no país (...). 
Assim, revistas e jornais de esportes foram surgindo e desaparecendo com o passar dos anos (...). 
Só no fim da década de 1960, os grandes cadernos de esportes tomaram conta dos jornais, em São 
Paulo surgiu o Caderno de Esportes, que originou o Jornal da Tarde”.(COELHO,  2008). 

52  A evidente tensão em torno da diretoria do ECSJ transparece na imprensa, uma série de notas 
denominadas de “Buscas no velho baú do alvinegro”, nas edições do ValeParaibano (10, 12,15, 19 
e 26/03/1955), o articulista fez criticas contundentes ao presidente e à diretoria do ECSJ, 
questionou sobre o paradeiro de alguns bens patrimoniais dos clubes Klaxon FC e Internacional 
FC, cuja fusão deu origem ao ECSJ na década de 1930. Essa campanha tinha pretensões 
eleitoreiras, visto que antecedeu a eleição da nova diretoria do ECSJ. Não só o ECSJ, como 
também a AESJ foi alvo de críticas na ocasião do atraso nas obras da nova sede social. 

53  Percebeu-se uma campanha no Jornal ValeParaibano, contra a existência da CME, dizia o colunista 
“vai acabar a mamata” (ValeParaibano 03/03/1955) 

54 Os membros da CME eram: Alfredo Terra, Dr Domingos Campoy, Capitão Rui Quirino Simões, 
Danilo Monteiro, Lineu de Moura, Antônio Teixeira Fernandes, Agenor Fonseca –  ValeParaibano 
de 05/03/55 
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  O processo de constituição de Ligas Municipais de Futebol por todo o 

território paulista55 ganhou força nas décadas de quarenta e de cinqüenta.  A 

LMFSJC foi fundada em 1955, por iniciativa de um grupo de lideranças de Santana. 

 A Imprensa assumiu uma campanha a favor do distanciamento da CME na 

organização de campeonatos de futebol, sugeriu que a atuação da mesma se 

restringisse à supervisão e à fiscalização dos clubes das diversas modalidades de 

esporte. 

 
Deixem senhores mentores da CME que a Liga Municipal de 
Futebol organize-se e a supervisione, pois só vimos a CME 
organizar campeonatos de futebol e bola ao cesto e as outras 
modalidades de esportes ficam esquecidas. Portanto para 
campeonato de futebol, deixe a Liga e se quiserem fazer 
algo pelo esporte, que organizem outras modalidades de 
esportes, porque esporte não é só futebol. Aqui fica nosso 
apelo. [grifos meus] (Valeparaibano 05/03/55) 

 

  Embora o futebol apareça como uma modalidade esportiva dotada de 

homogeneidade, no discurso da imprensa, havia diferentes maneiras de interpretá-lo, 

são futebois na prática e também em papel e tinta56. A distinção, por exemplo, entre 

amador/profissional era bastante corriqueira: 

 

Merece apoio o futebol amador de São José dos Campos”: 
Cerâmica Weiss e Humaitá: dois baluartes do esporte amador 
(...). Trata-se de apoiar, de incrementar os valores do 
amadorismo uma vez que são nestes, que se formam os azes 
do profissionalismo” (ValeParaibano 11/05/1955).  
 

 O trinômio profissional/amador/varzeano supõe uma hierarquia no universo 

do futebol. Os parâmetros de definição entre eles são bastante subjetivos e na 

trajetória dos jogadores, muitas vezes se confundem acarretando a marginalização de 

algumas práticas futebolísticas, que colocam a várzea como um espaço do não-

domínio sobre a bola. 

 

 

                                                
55 APÊNDICE A – Tabela das Ligas de Futebol do Estado de São Paulo. 
56  A expressão papel e tinta é de autoria de Heloísa de Faria Cruz, que utilizou a pequena imprensa 

paulistana do início do século XX como corpus documental, além de fonte, a autora apresentou a 
imprensa como uma experiência cultural que participa ativamente das disputas sociais. (CRUZ, 
2000) 
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Cidades da região, por incrível que pareça, viram o futebol 
desaparecer aos poucos, decair, até se reduzir a simples 
pontapés varzeanos, trocados entre quadros anônimos e 
jogadores descamisados (ValeParaibano 11/05/ 1955). 

 

 Segundo Santos, a expressão várzea está relacionada aos vazios urbanos 

planos, cuja função estava associada à prática do futebol (SANTOS, 2007, p.204). A 

várzea não é somente uma paisagem urbana, ela é dotada de significados em sua 

prática social e cultural. Em seu estudo sobre a constituição do futebol, na cidade do 

Rio de Janeiro, nas primeiras décadas do século XX, Pereira, identificou que, na 

diversidade e polissemia do futebol, havia tensão na “comunicação de projetos 

letrados e visões de mundo de operários e suburbanos que se entregavam à sua 

prática” (PEREIRA, 2000, p.110). 

 Através do discurso da imprensa joseense, percebeu-se o intuito de quebrar o 

aparato institucional disciplinador, herança da Era Vargas, como por exemplo, uma 

campanha deflagrada pelo Jornal ValeParaibano, contra a CME e a favor da 

constituição de uma Liga. A re-estruturação organizativa do futebol teve diferentes 

sentidos. Em entrevista cedida por um dos fundadores da LMFSJC, identificou-se a 

memória como um processo individual, que ocorre em um meio social dinâmico. O 

senhor Ildefonso José da Costa, aponta para as tensões que revelam “pedaços 

diferentes que formam um todo coerente depois de reunidos” (PORTELLI, 1997, p. 

16). 

 Motivações locais pesaram muito mais que a campanha da imprensa e que as 

mudanças no cenário político da época; nas pressões e limites cotidianos, homens em 

uma rede de ligações, a partir das experiências sociais muitas vezes não incorporadas 

à historiografia. Neste sentido, a história oral ajuda-nos a “avaliar os custos, as 

vantagens e a ambivalência de fenômenos culturais” (PASSERINI, 1993, p.32). 

 Durante o polêmico Campeonato Municipal de Futebol organizado pela CME 

em 1955, tensões que não se restringiam ao campo político, mas, que afetavam o 

campo esportivo e o social joseense, revelaram uma cidade dividida.   

 Um dos fundadores e primeiro presidente da LMFSJC, reportou-se ao conflito 

existente entre os praticantes de futebol da cidade e ao uso de relações de poder e 

conexões externas à cidade, como por exemplo, a busca de modelos de estatuto em 

outras cidades serviu de solução para resolver ou amenizar a tensão entre os 

praticantes de futebol de Santana e os da Cidade. 
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Sempre foi assim, a CCE organizava os campeonatos, os 
troféus e nós de Santana éramos prejudicados, tinha um 
grupo lá em cima, eu sei o nome de quase todos, nós 
tínhamos dificuldade em tudo. Até quando a gente ganhava a 
gente perdia, era uma briga danada. Isso foi em 1954, eu 
voltei de São Bernardo pra cá, um compadre meu que era 
presidente do São Paulinho que ganhou um jogo la na cidade 
e que foi anulado. Era um time bom, forte e ele ficou muito 
sentido... Eu fui lá conversar com eles... Eu ia muito a São 
Bernardo, conversando lá, eles me disseram a CCE não tem 
essa força não, onde tem a Liga de Futebol eles perdem a 
força, aí me reuni com eles aqui. O Santana, o São Paulinho, 
a Cerâmica Weiss, a Cerâmica Becker e a Tecelagem 
Parahyba. Só o Santana estava em dia com anuidade da 
Federação Paulista.  Sete times, nem todos estavam em dia 
nem inscritos na FPF, era como se trabalhasse e não tivesse 
carteira assinada. Fomos em SP, antes de ir a SP eu 
precisava organizar tudo, eu peguei o estatuto do São 
Bernardo e copiei todo Estatuto, só mudamos o nome, ao 
invés de SB/ SJ e ele foi aprovado, não houve dificuldade 
nenhuma. Na FPF nós tínhamos um amigo que vinha muito 
aqui em Santana, chamava-se Júlio Fontauze, ele facilitou 
tudo pra nós, tinha lá, uma máquina de escrever, fui lá catei 
milho, só mudava SP/ SB prá SJ e foi assim, no dia da 
instalação na sede do Santana convidamos o Departamento 
de Esportes da Rádio Clube que era o Matarazzo, eu 
convidei várias pessoas. 
O pessoal ficou sabendo da Liga Municipal de Santana, 
Fontauze disse de Santana não, coloca de SJ, se não... ele 
vinha aqui jogava baralho, tinha um carteado forte aqui em 
Santana, põe Liga Municipal de São José dos Campos que 
daí ninguém pode mexer. Quando ficaram sabendo eles 
foram pra São Paulo pra criar de São José, aí eles se 
decepcionaram mais uma vez, porque a de São José já estava 
criada, não era só de Santana! [grifos meus] (Ildefonso J. 
Costa 08/07/201057). 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
                                                
57 Entrevista realizada na residência do Senhor Ildefonso em Julho de 2010. 

 
 

Fig.7: Sr Ildefonso Jose da Costa  
(um dos fundadores da LMFSJC) 
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A fala do Senhor Ildefonso apresenta tensões que envolvem o futebol. 

Aparentemente, a interferência sobre o resultado de um único jogo do Campeonato 

Municipal de Futebol, aponta que “sempre era assim”, ou seja, uma cidade contra a 

outra, Centro x Santana; rivalidade percebida tanto no âmbito político e econômico 

quanto nos assuntos relacionados ao futebol e aos namoros: 

 

Ali, na sede do Santana, tem uma taça ali chamada Taça 
Adhemar de Barros, nós a ganhamos duas ou três vezes! 
Ganhava e anulava o jogo, ganhava e anulava... Até o dia em 
que a colocaram embaixo do braço! Até no namoro dava 
rolo.... Teve um rapaz, que o pai dele era dono da Chevrolet, 
ele veio namorar uma moça aqui, mas, o que aquele rapaz 
apanhou aqui viu! Ele vinha escondido, vinha com uma 
bicicletinha e subia a Rui Barbosa... Santana era distrito, 
hoje é subdistrito, a rivalidade era grande, tinha até uma 
disputa, um clássico no futebol chamado SA-CI (Santana 
x Cidade). (Ildefonso José da Costa 08/07/2010) 
 
 

                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eram evidentes as articulações da imprensa com a política58 e o futebol.  Na 

briga pela dissolução da CME e pelo seu distanciamento na organização do futebol 

local, despontaram outras lideranças frente à hegemonia da “cidade de cima”. Na 

                                                
58  Existia em SJC, até então, dois principais jornais, um semanal (O Correio Joseense) e um diário 

(ValeParaibano). O Correio Joseense, de propriedade de Napoleão Monteiro, tinha como 
colaborador, na parte esportiva, Danilo Monteiro (filho do proprietário e membro da CME). 
Matarazzo Filho era também colaborador de O Correio Joseense e foi pioneiro na transmissão de 
partidas de futebol, em SJC, pela Rádio Clube. Além de esportista e radialista, era político, 
exercendo, por quatro vezes o mandato de Deputado Estadual. Antes disso, foi entregador de 
remédios em sanatórios joseenses e era familiar dos Matarazzo de São Paulo. 

 
Fig.8: Troféu II SA-CI - 1951 
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corrida para decidir com quem ficaria o bastão da desgastada CME, Santana lançou 

mão de influências pessoais junto às outras Ligas Municipais e até mesmo à FPF. 

 Reforçar a inutilidade da CME era o único ponto pacífico entre “cidade de 

cima” e a de “baixo”. Na ocasião da fundação da liga a “cidade de cima”, foi 

surpreendida pela “cidade de baixo”, com o reconhecimento da FPF, com estatutos já 

aprovados (copiados da Liga de São Bernardo do Campo). Restou à “cidade de 

cima” submeter-se às regras que naquele momento foram apresentadas, como lembra 

senhor Ildefonso: 

 

Caíram do cavalo! A AESJ era a cabeça, o Esporte (Clube 
São José) saiu fora e veio pra cá, era o Paulo Fiorita que era 
o presidente, aí ficamos mais fortalecidos né? E quando eles 
quiseram organizar um campeonato, eu consultei a 
Federação, eles me disseram: “prende as camisas, tendo a 
liga eles não podem!”. Eu conversei porque eu era amigo 
deles também, puxei a brasa pro lado de cá, porque eu via 
eles sendo prejudicados, daí fundamos a Liga. 
Eu fui o primeiro presidente, presidente fundador, além dos 
clubes  citados, o Zé Baruel da Rosa, Nicolau Assis (Lula), 
Geraldo Moacyr Marcondes Cabral, Valter Becker, da 
Rhodia tava o Gato. Depois, eu fui a única pessoa diretor 
do Departamento de Esportes profissional do Rhodia que 
não era de lá, tenho até a carteirinha, o único que não 
era, eles eram um grupo chegado, como eu me expunha, 
ia muito na FPF, eles abriram pra eu fazer parte do 
Departamento Profissional do Rhodosá Atlético Clube. 
Tem dois que começaram lá, dois goleiros: o Sérgio 
Valentim59que era o titular e o Leão que era reserva, jogaram 
no Rhódia antes de jogar no São José, o Rhodia é que tinha 
Departamento Profissional, o São José era amador, nós 
somos o primeiro [grifos meus](Ildefonso José da Costa 
08/07/2010) 

  

                                                
59  Não houve a intenção durante a pesquisa de verificar se de fato esses dois goleiros, tiveram ou não 

passagem pelo Rhodosá. Sérgio Valentim, por telefone, confirmou que jogou futebol no time da 
fábrica Rhodosá. Tanto Valentim quanto Leão jogaram pelo São José e depois atuaram em equipes 
maiores. Emerson Leão, nasceu em 11/07/1949 em Ribeirão Preto, atuou no ECSJ em 1965, 66 e 
67, total de 38 jogos. Foi campeão da Segunda Divisão, hoje torneio que equivale à série A3. 
Jogou pela S.E Palmeiras, Grêmio (RS), Vasco da Gama, SC Corinthians Paulista e Sport Recife, 
entre outros clubes, também como técnico. Atuou pela Seleção Brasileira em 104 jogos, sofreu 64 
gols. Participou das Copas de 1970 (reserva), 1974 e 1978 (titular) e 1986 (reserva). Foi técnico da 
Seleção Brasileira em 2000 e do São José em 1988 e 1990. Sérgio Vagner Valentim, nascido em 
Chavantes SP em 22/05/1945, atuou no ECSJ em 1964,65 e 1979, total de 105 jogos. Foi campeão 
em 1964 e 65, na terceira e segunda divisão respectivamente. Foi contratado pelo São Paulo FC. 
Participou de um jogo da Seleção Brasileira; foi campeão da Minicopa de 1972 e foi técnico do 
São José. (SIMÕES, 2010) 
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 Em meio à turbulência que envolve Santana, o Centro e seus times de futebol, 

surgiu a LMFSJC e, dos seus times fundadores, o primeiro a alçar vôos mais altos60 

foi aquele ligado a uma das fábricas de Santana. Ressalte-se o fato de que, dos sete 

times fundadores, quatro deles pertenciam a fábricas (Cerâmica Weiss, Cerâmica 

Becker, Tecelagem Parahyba e Rhodosá). 

 

 
Fig.9: Brasão do Rhodosá Atlético Clube – 1.º time profissional de SJC 

 

 
Fig.10: Rhodosá Atlético Clube (1949) 

 

 Os limites entre futebol amador e futebol profissional são tênues e os 

meandros da composição dos times de fábrica e seus departamentos de esportes são 

bastante complexos. Note-se que, no caso do Rhodosá Athlético Clube, o Diretor de 

Esportes não era funcionário da fábrica, mas, “tinha carteirinha”; o que legitimou a 

entrada do senhor Ildefonso no Rhodosá foi sua influência junto à FPF. 

 Na época da fundação da LMFSJC, a imprensa esportiva fez dela uma 

ferramenta útil para a liquidação da CME; os representantes dos times, tanto da 

                                                
60 Segundo Simões, o RAC- Rhodosá Atlético Clube foi fundado em 13/02/1948 com o apoio da 

Companhia Rhodosá de Rayon, que depois se tornou Rhodia. Mandou seus jogos em estádio 
próprio, junto à fábrica, no bairro de Santana: Estádio Dr Roberto Moreira. 
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“cidade de cima” como da “cidade de baixo”, tinham motivações pessoais para 

continuarem dando “show de bola” e levando títulos.  

 Fora do interesse da imprensa e das lideranças dos times de bairros ou de 

fábricas, existiam outras motivações, outro jogo e outra forma de interpretar esse 

momento. Para jogadores como o “Colete”, José Satiro de Freitas, mineiro de Birité, 

77 anos, que foi um dos primeiros jogadores do time do Corinthians Futebol Clube 

do Jardim Paulista61, embora Colete também tenha jogado pelo Ericsson F.C, ao 

narrar sobre sua prática futebolística, o “Corinthinha” é a temática que lhe interessa 

narrar. Em sua fala ficou nítida que a disputa entre os times, cada vez mais acirrada, 

provocava “desmanches” nos times: “Vinham aqui e levavam os bons, e a gente foi 

ficando desarmado” (José Satiro -”Colete” 62).  Para ele, esse momento significou, 

sobretudo um esvaziamento que o time do “Corinthinha” sofreu, em função da 

formação de times “fortes” para a concorrência do Campeonato Amador organizado 

pela LMFSJC a partir de 1956. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
61  De acordo com a entrevista concedida por Colete (José Satiro de Freitas) em 30/03/2010, o Time 

do Corinthians Futebol Clube do Jardim Paulista, foi fundado em 1948 pelo Sr Xavier e recebeu 
apoio do Deputado Benedito Matarazzo Filho. Inicialmente usava um campo na Praça Duque de 
Caxias, 48, atual quadra do Bairro do Monte Castelo. A sede improvisada do time era na Avenida 
Pedro Álvares Cabral, no comércio pertencente ao seu pai, Sr José Satiro (Zezão), era um bar 
conhecido por oferecer projeção de cinema e bailes de gafieira.  

62  Segundo Colete, filho do fundador do Corinthinha e também um dos primeiros jogadores do time, 
vários jogadores que passaram pelo Corinthinha depois se profissionalizaram, como por exemplo: 
O Fidélis (Corinthinha – Johnson- Bangu- Vasco da Gama- Seleção Brasileira 66), Claudinei 
(Corinthinha- Juventus – XV de Piracicaba- Flamengo RJ), Baiano (Corinthinha- Ferroviária), 
Pedro Bala (irmão do Colete – Corinthinha- São José), Marião (Corinthinha – CTA- São José- São 
Paulo FC e Internacional), Tininho (Corinthinha- Liverpool- CTA-Guarani). Percebe-se que a 
memória desse futebol de bairro, entrecruza-se com times de fábrica e com o futebol dito “maior”, 
portanto essa hierarquia que permeia discursos sobre o futebol necessita ser relativizada e também 
constituir objeto de análise para a descoberta de outras histórias e memórias do futebol. 

 
Fig.11 – Corinthians F.C do Jardim Paulista (década de 60) 
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Através da tabela dos Campeões do Futebol Amador63 de SJC, nota-se que no 

final da década de 50, após a constituição da Liga Municipal, a hegemonia 

estabelecida pelos tradicionais clubes AESJ e ECSJ sofreu alteração, dando lugar aos 

times amadores ligados às fábricas, em especial a Rhodosá e a Johnson, que estavam 

em atividade na cidade.  

Além dos times de futebol tradicionais, dos times de bairro e dos classistas, o 

time do CTA- Centro Técnico Aeroespacial começou a ganhar destaque, utilizando 

uma estratégia de buscar jogadores em times de bairro64.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Durante as décadas de 80 e de 90, os times de fábrica disputavam uma 

competição própria, organizada pelas ADC´s das fábricas em parceria com a 

prefeitura, foi o período áureo dos Jogos das Indústrias. 

 

 

 

 

 

 

                                                
63 Antes da criação da LMFSJC, os campeões do futebol amador na cidade, de acordo com pesquisa 

realizada por Alberto Simões, foram: Santa FC (1939-1940), AESJ (1941, 1942, 1943, 1944, 
1945), ECSJ (1947), Ford FC (1951), Clube Atlético Paraíba (1952), ITA (1953), EC Cerâmica 
Weiss (1954). Em 1955 não houve campeonato, foi o ano de fundação da LMFSJC. 

64  Segundo o entrevistado Colete, na década de 60, ao término dos campeonatos era comum o 
esvaziamento do time, houve grande transferência de atletas para o time do CTA, justificada pelas 
condições que eram oferecidas aos jogadores, tanto de treino como de oportunidades de trabalho. 

 
Fig.12: Jonhson Clube - Campeão Estadual Amador 1960 
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Ano Campeão 
1956 AESJ 
1957 ECSJ 
1958 ECSJ 
1959  *** Rhodosá AC 
1960  *** Rhodosá AC 
1961 Corinthians 
1962 ***Johnson Clube 
1963 ***Johnson Clube 
1964 ***Johnson Clube 
1965 Clube do CTA 
1966 ***Johnson Clube 
1967 Clube do CTA 
1968 Clube do CTA 
1969 Clube do CTA 
1970 Corinthians 
1971 ***EC Eaton 
1972 Corinthians 
1973 Curitiba 
1974 Benfica 
1975 Benfica 
1976 ***Ericsson Clube 
1977 ***ADC Rhodia 
1978 ***ADC Rhodia 
1979 ***ADC General Motors 
1980 (não houve campeão) 
1981 ***ADC Rhodia 
1982 Estrela do Mar 
1983 Corinthians 
1984 Frigorífico FC 
1985 Frigorífico FC 
1986 Frigorífico FC 
1987 Atlético Mineiro 
1988 Jardim das Indústrias 
1989 Santa Rita 
1990 Santa Rita 
1991 Jardim Jussara 
1992 Santa Rita 
1993 Jardim Jussara 
1994 Estrela do Mar/Savema 
1995 Vasco da Gama 
1996 Real Vale do Sol 
1997 Jardim Jussara 
1998 Social Econômico 
1999 Jardim Ismênia 
2000 AA Santana do Paraíba 

 

Tabela 1: Campeões do Futebol Amador SJC65 

 

 

                                                
65 Tabela elaborada a partir do levantamento realizado por Alberto Simões, disponível em 

www.albertosimoes.com.br. 
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1. 4 – A cisão no Futebol Amador – surgem os Jogos das Indústrias 

 

 Nas décadas de 50, 60 e 70, os campeonatos amadores de futebol da cidade 

de SJC, promovidos pela LMFSJC foram marcados pelo revezamento entre times de 

bairro e times ligados à fábrica. Dentre os times campeões representantes de fábrica, 

ao lado do Johnson Clube e do Rhodosá, destacaram-se também o Esporte Clube 

Eaton, o Ericsson Esporte Clube e o time ligado a General Motors. 

É importante notar a adoção da sigla ADC- Associação Desportiva Classista 

na segunda metade da década de 70, por conta da legislação da época, pois a Lei n.º 

6.251 de 08/10/1975, instituiu normas gerais sobre os desportos e ordenou outras 

providências, apoiadas no PNED.66 

 No cenário esportivo do futebol amador joseense, organizado pela LMFSJC, 

até então, os times de bairro, de fábrica e instituições (como o do CTA) disputavam 

em um mesmo campeonato. Paralelamente a esses campeonatos considerados 

oficiais, outros torneios aconteciam durante todo o ano; dentre eles, alguns 

organizados por funcionários de fábricas. São esses Campeonatos, em um primeiro 

momento, desvinculados da LMFSJC e de outros órgãos públicos, que se irão se 

transformar nos “Jogos das Indústrias”. 

 A Política Nacional de Educação Física e Desportos, que criou o Plano 

Nacional de Educação Física e Desportos, que estava integrado à Política Nacional 

Integrada da Educação e à Política Nacional de Cultura, eram diretrizes básicas do 

Ministério da Educação e Cultura. No prefácio de Ney Braga lê-se: 

 

a simples análise das linhas gerais deste documento revela, 
também neste setor, a prioridade atribuída ao governo aos 
programas para a valorização do homem, através da 
melhoria dos padrões de aptidão física e da saúde da 
população. Entendemos que, neste sentido, a PNDE, mais 
que simples instrumento de ação, é o atendimento a um dos 
grandes anseios do povo brasileiro (Departamento de 

                                                
66 A Lei que consta na íntegra no ANEXO A – só foi revogada a partir da Lei n.º 8.672/93 também 

conhecida como ‘Lei Zico”. Como a pesquisa não trata de uma discussão exclusivamente pautada 
na legislação sobre esportes, apresentar-se-ão no texto, apenas os aspectos considerados 
imprescindíveis para o entendimento da política de esportes nacional e regional, aplicada a clubes 
de fábrica na cidade de SJC. Para maiores esclarecimentos sobre a Política de Esportes no Brasil, 
consultar dissertação de mestrado de Eduardo Dias Manhães, apresentada ao Instituto de Filosofia 
e Ciências Sociais da Universidade Federal do Rio de Janeiro, texto que também foi publicado 
pela Editora Graal (2002). 
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Documentação e Divulgação, Ministério da Educação e 
Cultura, 1976) 

 

 São José dos Campos era uma cidade industrial. Manter os trabalhadores em 

um parâmetro considerado seguro para o governo e para as fábricas era uma 

preocupação constante67.  

Não se pode perder de vista que, no contexto brasileiro dos anos 60 e 7068, 

durante a Guerra Fria, o governo brasileiro, ao conceber uma política esportiva para 

o país, viu-se diante de dois modelos de gestão da educação física e dos desportos69, 

definindo para si um terceiro caminho. Compatibilizaram-se ações do governo às da 

iniciativa privada, tendo em vista tanto o esporte amador, quanto o profissional, 

indicando como objetivo da PNDE: “a qualidade de vida do brasileiro, quer no 

aspecto de sua produtividade, quer quanto a sua capacidade de viver e desfrutar a 

vida, portanto, um meio de afirmação do ser humano”. 

No que diz respeito à execução do PNDE, intervir na sociedade por meio de 

programas, projetos, atividades e ações diversas se tornaria possível mediante a 

participação da federação, juntamente com as instituições privadas e os indivíduos 

(item 4.1 – operação PNDE).  
                                                
67  No momento em questão, grandes contradições do sistema capitalista, como o aumento do custo de 

vida, a alta inflação, a diminuição do crédito, a escassez de matéria-prima provocaram uma 
recessão que atingiu vários países. A crença na possibilidade de “se partir o bolo”, caiu por terra. 
Empregando a expressão de Eder Sader, assistiu-se à entrada de “novos atores em cena”. Cidades 
com grande concentração de indústrias eram consideradas “perigosas”, como observou Antônio 
Rago em estudo sobre o ABC Paulista: “A irrupção das greves operárias se verifica no bojo da 
crise do chamado “milagre econômico brasileiro”, e por sua efetivação concreta estas batiam de 
frente com os limites impostos às reivindicações econômicas da classe trabalhadora. Frustradas as 
massas trabalhadoras em suas representações políticas, a necessidade de uma ferramenta política 
era vital para que elas fizessem valer as suas reivindicações e mudassem o mando bonapartista e, 
numa movimentação social, romper a lógica perversa da plataforma econômica assentada na 
superexploração da força de trabalho” (RAGO, 2009, p.1) 

68  Nas palavras de Ferreira “a partir do início de 1969, ao mesmo tempo em que o governo lançava 
inúmeros incentivo, tanto aos produtores (empresários) quanto aos consumidores (classe média e 
alta) visando aos bens de consumo duráveis no país (os eletrodomésticos e os automóveis, por 
exemplo) o país alcançava taxas de crescimento extremamente elevadas e a inflação declinava, 
acabando por se estabilizar num nível comparativamente baixo, face à experiência dos anos 
precedentes. Ou seja, a partir deste período, o governo – que até então vinha mantendo uma 
postura cautelosa e sóbria – passou a apostar “alto”, em consonância com as aspirações políticas 
do novo governo. Assim surgiria, sob amplo uso da propaganda política, o discurso de tornar o 
Brasil numa grande potência (o “Brasil Grande”)” (FERREIRA, 2011). 

69  Ao mencionar os tipos de gestão nos fundamentos do PNDE ao bloco socialista denominou-se de 
“dirigismo absoluto” o tipo de gestão da educação física e desportos, opondo-se ao que 
denominaram de “liberalismo absoluto”, acusando o primeiro pelo uso do esporte competitivo 
como ferramenta de projeção internacional do país e o segundo por oferecer apenas infraestrutura 
para práticas desportivas, ficando o esporte de alto rendimento dependente de recursos 
particulares. (Departamento de Documentação e Divulgação, Ministério da Educação e Cultura, 
1976, p.31) 
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Dentro desse contexto, o município tinha um papel crucial para o êxito do 

PNDE 

O nível mais importante da ação governamental. O 
sistema misto de gestão, que deve levar em conta as 
condições ambientais, sociais e econômicas da clientela a ser 
atingida, ganhará maior viabilidade na proporção em que as 
administrações locais se capacitarem a utilizar instrumentos 
operacionais cogitados (item 4.2 – municípios – PNDE) 
 

Em SJC, assistiu-se a espetacularização das diversões operárias e sua 

transformação em jogos de alto nível técnico.  

Se, antes do PNDE, a crescente participação de times de fábrica no 

Campeonato Amador de SJC explicava-se pela expansão do parque industrial 

joseense, depois dela, percebeu-se um maior aparelhamento dos clubes e dos eventos 

desportivos. Conforme orientação do PNDE o sistema desportivo nacional deveria 

atingir os indivíduos e as instituições e para tanto  

    

A preservação da antiga vinculação das associações 
desportivas, situadas nos municípios, com as respectivas 
ligas e federações das modalidades desportivas, de âmbito 
estadual, e destas últimas com as confederações nacionais 
permitirá a utilização de um segundo caminho de ação, 
conforme a caracterização da clientela-alvo e a natureza das 
ações a serem implementadas (item 4.6 – integração PNDE) 

 

 A política de esportes anterior ao PNDE (1975) datava da década de 4070. 

Pode-se dizer que, desde aquela época, o poder público municipal, concentrava suas 

atividades esportivas em eventos locais, no apoio às instituições de bairro e na 

subvenção a alguns clubes. O evento esportivo de maior visibilidade era o JAI´s - 

Jogos Abertos do Interior71. 

                                                
70 Decreto-Lei n.º 3.199 14/04/1941, publicado no D.O.U de 15/04/1941 – quando se criou o Conselho 

Nacional de Desportos e os Conselho Regionais de Desportos. 
71 Os JAI´s- Jogos Abertos do Interior são disputados desde 1936, através de uma parceria entre o 

Governo do Estado de São Paulo (Secretaria de Esportes) e a Prefeitura Municipal da cidade sede, 
que é definida através de eleição direta entre os municípios, com a antecedência de dois anos. Os 
municípios são classificados de acordo com o rendimento em outra competição preparatória, 
denominada de Jogos Regionais. Ver: http://www.selt.sp.gov.br/jaihistorico.php  

 



 

 

 
40

 

 
Fig.13: Jogos Abertos do Interior (1945) em Campinas  

 

 
Fig. 14: Jogos Abertos do Interior (1946) em Santos 

 

 O estímulo do governo federal à promoção de competições esportivas a partir 

do PNED definiu o sistema desportivo nacional em quatro categorias básicas: a 

comunitária, a estudantil, a militar e a classista. Embora esses setores sociais, na 

prática, convivessem no campo esportivo, as competições e os incentivos às práticas 

esportivas eram pensadas de maneira específica a cada um deles. 
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 Tendo como mote de pesquisa a fase industrial de SJC, o interesse pela 

categoria “classista” deu-se como meio de compreender melhor o cotidiano do 

operariado joseense e apontou uma mudança na lógica das competições, envolvendo 

os times de fábrica, separando-os dos demais times da cidade. 

 Mediante essa setorização do sistema desportivo, o denominado desporto 

classista passou a ser fiscalizado e subvencionado cada vez mais pela fábrica. Se 

ainda existiam times de fábricas, que disputavam campeonatos na cidade, 

organizados por eles próprios ou pela LMFSJC, a partir da criação do PNED, nota-se 

um deslocamento: os trabalhadores passam a fazer parte de um jogo em que até 

mesmo a forma de agrupamento entre eles se altera. 

  Na medida em que as competições ganhavam apoio da fábrica72, o 

trabalhador-jogador, para fazer parte do time, precisava demonstrar desempenho. O 

nível técnico passou a ser um critério cada vez mais considerado, para que os 

departamentos de esportes de cada uma das fábricas tivessem retorno dos 

investimentos.  

As fábricas que não tinham departamento de esportes nem espaço físico 

destinado à sua prática, seguindo dispositivos legais que, ao longo das décadas de 60 

e de 70, delinearam uma política de educação física e desportos que era apresentada 

na maioria das vezes como atividade de lazer73 que se mostrava preocupada em 

exercer domínio sobre o tempo livre dos trabalhadores.  

 Herança da Era Vargas, o discurso moral e cívico, aplicado ao contexto 

esportivo, em SJC, pode ser encontrado principalmente nas comemorações do 

Primeiro de Maio, quando havia jogos entre trabalhadores, com o intuito de 

promover confraternização e celebrar o trabalho74.  

                                                
72 O desporto classista desde a década de 40 era visto pelo Estado como uma área que deveria ser mais 

explorada: “linhas mais adequadas deveriam ser incorporadas ao vigente sistema de organização, 
por forma que os abnegados animadores do movimento do desporto, no meio das classes do 
trabalho profissional, obtenham o maior rendimento das atividades a que se dedicam. O bem social 
que o desporto classista proporciona à disciplina do trabalho humano e à solidariedade geral dos 
trabalhadores parece não ser convenientemente entendido pelos dirigentes” (CND, Apud 
MANHÃES, 2002, p.76) 

73  Nos anos 60/70, havia uma grande preocupação por parte dos políticos e empresários no sentido de 
controlar os usos que os trabalhadores pudessem fazer do seu tempo livre. Desde o final do século 
XIX, nos países industrializados, o lazer tornou-se uma temática de pesquisa. Ver: Lazer no Brasil: 
trajetória de estudos, possibilidades de pesquisa (GOMES, MELLO, 2003) 

74  No ano de 1960, a Festa de São José, padroeiro da cidade, que até então era realizada em março, 
sofreu alterações, vinculando-se a festa religiosa à data “cívica” do 1.º de Maio.  Ocasião em que 
se realizou missa especial, procissão, leilão, retreta, “como a festa de São José vem sendo 
programada para o 1.º de Maio, considerando-se que o querido santo foi um operário, carpinteiro, 
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Embora, na programação oficial, a igreja e os industriais tivessem seus 

propósitos e, em meio ao evento, inserissem as atividades esportivas como 

‘chamariz’ para o público, na prática, os trabalhadores lhes atribuíam significados 

próprios. Impunham seu jogo e faziam a festa deles dentro da festa maior. Uma 

pequena mostra era o jogo de futebol, em que os trabalhadores rompiam regras de 

agrupamento estabelecidas e chegavam inclusive a mudar de identidade para garantir 

a vitória dentro das quatro linhas 

 

Nós jogamos futebol salão, era o Zezinho, o Teixeira e eu. 
Jair de Campos jogou na Rhodia, na AESJ o irmão dele 
trabalhou comigo na Matarazzo. O Jair jogava pra nós, no 
futebol de salão pra Matarazzo. Nos torneios do Primeiro 
de Maio, tinha que provar que era da fábrica, mas, a gente 
mudava nome e sobrenome, fazia de tudo (risos). [grifo 
meu] (Alcides Takamatsu, aposentado da Matarazzo) 
 

 
Fig.15: Sr Alcides Takamatsu 2.º da direita para esquerda, agachado 

 
 A política de esportes promovida nacionalmente pelo regime militar, no 

Brasil, tratou de conferir uma nova roupagem aos esportes e lazer75. No âmbito local, 

                                                                                                                                     
em conjunto realizam-se as festas dos trabalhadores, operários, as quais constarão em síntese do 
seguinte programa: provas de pedestrianismo, ciclismo, desfile das entidades de classe, máquinas, 
carros alegóricos, fanfarra, competição esportiva à noite” (Correio Joseense, 01/05/1960). Durante 
toda a década de 60 a festa do padroeiro e a “festa do trabalhador” mantiveram-se vinculadas, em 
1964 a Tecelagem Parahyba patrocinou a festa (ANEXO C). 

75  A preocupação que se teve durante todo o trabalho foi a de entender sobre a apropriação que as 
fábricas e o governo faziam do tempo livre do trabalhador e ao mesmo tempo entender os sentidos 
que o trabalhador atribuía ao praticar esportes representando a fábrica. Denise Sant´Anna, que 
possui trabalhos sobre a década de 70 situou tal questão da seguinte maneira “No caso da recusa ao 
tempo livre, o trabalhador, enquanto objeto do poder que lhe nega diversão e descanso, tende a se 
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a cidade de SJC testemunhou a criação de uma competição denominada Jogos das 

Indústrias, que apresentavam uma dicotomia entre a denominação de tais jogos e o 

público interessado neles, alternando momentos de interesse comum interesse com 

divergências. 

 Sob o ponto de vista dos organizadores das competições76, as normas gerais 

sobre os desportos, instituídas pela PNED, não fizeram eco. A origem dos Jogos das 

Indústrias percorreu o caminho fábrica-prefeitura, segundo Francisco Alberto 

Giudice, conhecido como “Mococa” 77 

 

Inicialmente foi uma competição entre funcionários da 
Rhódia e da Ericsson. Foi uma iniciativa não da prefeitura, 
mas do coordenador de esportes dessas fábricas. Já havia essa 
disputa entre algumas modalidades. A partir de 76, foi 
organizado pela prefeitura, além das duas [Rhodia e Ericsson], 
mais três. Não existe documento comprovando como funcionou, 
não existe nem um registro oficial disso. Na época a prefeitura 
não tinha ainda a secretaria de esportes, existia uma divisão 
de cultura e educação, que tinha um setor, que cuidava das 
coisas de esporte, era muito pequeno, isso em 1975. Em 1976, 
foi criada a Divisão de Educação Física e Esportes, que é hoje a 
atual Secretaria de Esportes e Lazer, na época em que o prefeito 
era o Ednardo. [grifos meus] (Mococa, 17/03/2010) 

 
 De acordo com o art.5.º do decreto lei que definia a política nacional de 

educação física e desportos, o poder executivo deveria perseguir os seguintes 

objetivos: aprimorar a aptidão física da população; elevar o nível dos desportos; 

implantar e intensificar a prática dos desportos de massa e difundir os desportos 

como forma de utilização do tempo de lazer. Localmente, coube à prefeitura 

implementar tais ações. 

                                                                                                                                     
tornar hostil ao sistema de ordem; mas ao patrocinar lazer, ao promovê-lo a tendência é muito mais 
a de tornar o trabalhador dependente do poder, articulado a ele, de modo proveitoso aos interesses 
institucionais pré-estabelecidos”. (SANT´ANNA, 1994, p.40). Uma discussão conceitual sobre 
esporte, lazer, mercolazer, lazerania recebeu importantes contribuições em trabalhos como: “Lazer 
no Brasil, trajetória de estudos, possibilidades de pesquisa” (GOMES, MELO) e “Lazer e utopia: 
limites e possibilidades de ação política” (MASCARENHAS). 

76 Foram entrevistados professores de educação física que atuaram na rede municipal. Na época dos 
Jogos das Indústrias eles foram convidados a integrar a DEF- Divisão de Educação Física, parte 
integrante da Secretaria de Educação, antes da criação de uma Secretaria específica, como é hoje a 
de Esportes e Lazer. 

77  Mococa é professor de educação física, funcionário de carreira na atual SEL, hoje responsável pelo 
FADENP – Fundo de Apoio ao Esporte não profissional da cidade, também ex-funcionário do 
Johnson Clube, onde trabalhou por mais de uma década, como Coordenador de Esportes, dos 
Jogos das Indústrias: Entrevista cedida na SEL em 17/03/2010. 
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 Diante do expressivo parque industrial joseense, gerir e centralizar as 

atividades esportivas classistas foi interessante para a prefeitura municipal, porque 

também atendeu ao interesse de ostentar a vocação industrial da cidade. Desse modo, 

os Jogos das Indústrias serviram como referência para outras cidades. 

A leitura que Mococa faz da época dos Jogos das Indústrias valoriza o 

perceptível ganho em investimentos e em infra-estrutura para os clubes das fábricas, 

e a oferta de oportunidade de trabalho aos professores de educação física78 e aos 

operários que se interessassem e dominassem conhecimentos técnicos de alguma 

modalidade esportiva. No entanto, também deixa transparecer que a partir do 

decreto-lei, uniformizaram-se as instituições esportivas, padronizando seus estatutos 

e nomenclaturas. Concebeu-se, dessa forma, um operário que deu à empresa lucro 

duplo (produção mais rendimento esportivo).  

 

Foi ótimo, excelente. Nessa época, essa procura para participar 
dos jogos era uma coisa natural, era divulgado na imprensa “está 
aberta as inscrições para os jogos das indústrias”. As ADC´s em 
SJ cresceram muito. Antes era GM Esporte Clube, Johnson 
Clube.... Aí com o governo militar, passou a se chamar ADC, 
Associação Desportiva Classista, e as ADC´s de SJ cresceram 
muito, tanto que até hoje, você tem essas instalações. Passou a 
ter uma procura grande pra praticar esportes e as indústrias 
tiveram de melhorar e equipar suas instalações. Foi na época 
em que se contratavam professores de educação física para 
trabalhar. Cada ADC tinha até três professores trabalhando, hoje 
em dia quase não tem. As grandes indústrias passaram a ter a 
preferência na hora de contratar, pegar pessoas que tinham perfil 
de atleta, por exemplo: apareciam quatro engenheiros, na hora 
da disputa, aquele que tinha condições de jogar e representar a 
empresa tinha preferência.  Era interessante, se o cara praticava 
esporte, com certeza ele levava vantagem na hora da seleção. Os 
Jogos das Indústrias tiveram uma importância muito grande, 
serviu durante muitos anos, como exemplo para outras cidades. 
Cansei de receber atletas de outras cidades para fornecer 
regulamento e esclarecer como era feito. [grifos meus] 
(Mococa 17/03/2010) 
 

                                                
78  “Área de desporto de Massa” do PNDE – uma das metas era a de “ampliar os recursos humanos 

especializados em planejamento, administração e condução das atividades físicas”. (item 2.2.2 – 
Desporto de Massa – PNDE p.61) 
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 No Brasil do final da década de 60 e durante toda a década de 70, segundo 

Denise Bernuzzi de Sant´Anna, ocorreram dois movimentos distintos: o Milagre 

Econômico79 e a exaltação do lúdico e do tempo livre, acarretando a 

 

proliferação discursiva das vantagens e da importância de 
determinadas atividades lúdicas, de certos espaços de 
descanso e de diversão que, gradativa e desigualmente impôs 
suas múltiplas vozes e ganhou novos espaços na imprensa, 
nas discussões institucionais, na fala de políticos e de 
empresários (SANT´ANNA, 1994, p. 9) 

 

 O investimento em infra-estrutura80 ocorreu por força de decreto já que o 

governo concedeu empréstimos financeiros às entidades sindicais para construção, 

reforma, ampliação ou aquisição de sedes. Segundo Sant´Anna, na época também 

concederam-se  

incentivos à realização de atividades culturais, recreativas e 
cívicas e à produção de concursos intersindicais que 
visassem a estabelecer a emulação sadia quanto às atividades 
culturais, esportivas e educativas (SANT’ANNA, 1994, p. 
29). 
 

 Observou-se na pesquisa de Ademir Pereira dos Santos, que, na arquitetura 

industrial de SJC, nas plantas das fábricas, antes do PNED81 existiam áreas 

destinadas ao tempo-livre dos trabalhadores, denominadas clube, ginásio, ADC ou 

                                                
79  De acordo com Pedro Macarini “A partir de 1967-1968 teve início um vigoroso ciclo expansivo 

que a ação retórica do regime, desde o início do governo Médici (outubro/1969 a março/1974), 
transformou no “milagre brasileiro”. Nesse período o fascínio suscitado pelo crescimento 
acelerado exacerbou as ambições manifestadas pelo regime, o que se sintetizou no projeto Brasil 
Grande Potência. O governo seguinte, de Geisel, deu pleno curso a esse projeto, embora 
implementando uma mudança substantiva na orientação da política econômica” (MACARINI, 
2008, p.152) “Embora a tese mais corrente na historiografia afirme que o “milagre” econômico no 
Brasil tenha se iniciado em 1967, ainda no governo Costa e Silva, as altas taxas de crescimento no 
país só foram alcançadas, de fato, a partir de 1969. Para José Pedro Macarini, talvez o governo 
Costa e Silva seja incorporado, em alguns estudos, ao período do “milagre” econômico, pelo fato 
de o ministro Delfim Netto ter ficado à frente da política econômica de 1967 a 1973, o que 
correspondeu numa continuidade de comando entre os dois governos: Costa e Silva (1967-1969) e 
Médici (1969-1973). Entretanto, para o autor, este tipo de análise é equivocado, pois tendeu a 
tratar a política econômica da ditadura como um bloco, como se fora um continuum, abarcando os 
governos Costa e Silva e Médici dentro do período do “milagre”, esquecendo-se das 
descontinuidades e das mudanças de “rumo”, ou melhor, esquecendo-se que o próprio “milagre” 
brasileiro foi um movimento bem mais complexo e não-linear” (FERREIRA, 2011, p.1) 

80  Vide ANEXO D - Decreto no 67.227, de 21 de setembro de 1970 
81  Dentre as plantas e projetos levantados na pesquisa de Ademir Pereira, a Tecelagem Parahyba, em 

seu anteprojeto, mencionava a existência de um Clube para funcionários (1966), que se tornou o 
principal atrativo de uma das primeiras ADC´s da região. Outras empresas foram aos poucos 
construindo espaços destinados ao lazer e aos esportes. Vide ANEXOS I a S. 
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área de lazer. Tais espaços constituem um palco propício à revelação da 

cidade/fábrica constitui um universo revelador das pressões cotidianas, que, sem esse 

espaço específico, ficavam limitadas ao chão da fábrica. Tratava-se de uma válvula 

de escape para o operário, maquiada como lazer, enquanto que para a fábrica o lazer 

“de algum modo pudesse ser útil economicamente e aceito pelos padrões morais 

instituídos” (SANT´ANNA, 1994, p.10) 

O futebol mostrou-se um jogo que, do ponto de vista do empregador e do 

governo, visava não só ao lazer e à diversão como também à forma de representar a 

fábrica e interferir no tempo do trabalhador dando 

 

ênfase no trabalho preconizada pelo Governo Militar e 
fortalecida com a política do Milagre Econômico, que 
contribuiu para reduzir drasticamente o tempo livre da maior 
parte dos assalariados. Assim, poder-se-ia imaginar que a 
exaltação a determinados usos do tempo livre, a 
recomendação e a legitimação de certas atividades e espaços 
de diversão consistiam num lado a salvo do rosto pálido da 
ditadura militar (SANT´ANNA, 1994, p.9) 

  

 O futebol mostrou-se um jogo que, do ponto de vista do empregador e do 

governo, visava não só ao lazer e à diversão como também à forma de representar a 

fábrica e interferir no tempo do trabalhador. Da ótica do trabalhador, outros foram os 

sentidos da prática futebolística em times de fábrica. 

 A prática do futebol e de outras modalidades de esporte e de entretenimento 

entre os trabalhadores contava com pouco ou nenhum subsídio do clube da fábrica. 

Em SJC implantar o PNED, exigiu parceria da prefeitura com as fábricas.  

Coube à Divisão de Educação Física (precursora da Secretaria de Esportes), 

elaborar o regulamento, tabelas, definir locais de jogos, calendário das atividades, 

decidir sobre a grade de modalidades, remunerar a arbitragem e constituir comissão 

julgadora para casos não previstos em regulamento82.   

                                                
82 Os dados sobre valores gastos pela municipalidade com os Jogos das Indústrias não fizeram parte 

do escopo da pesquisa. Sabe-se que até o ano de 1993 a prefeitura mantinha verba para essa 
competição e, em 1994, pela primeira vez, foi estabelecido um contrato publicitário. Na ocasião a 
ADC GM arcou com as despesas e também no ano seguinte. Os Jogos das Indústrias, no final da 
década de 80, tinha mais de 30 fábricas participantes. Em 1994, esse número reduziu-se para 19 e 
a tendência foi diminuir ainda mais, por várias razões, entre elas as mudanças na economia, a 
transferência de algumas fábricas para outras cidades e a mudança na legislação esportiva (Lei 
Zico 1993 e Lei Pelé 1998), que vinculou o esporte ao lazer com vistas à promoção social e 
contenção de despesas das fábricas. De acordo com o ValeParaibano de 29/06/1994: “ADC GM 
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  O apoio ao esporte classista estava previsto em lei PNED e a cidade de SJC 

com seu parque industrial expressivo criou os Jogos das Indústrias, atribuindo ao 

esporte classista um novo valor.      

Não só as competições internas, como também as externas às fábricas davam 

visibilidade às empresas e enalteciam a disciplina, por isso o envolvimento do maior 

número possível de trabalhadores era uma meta a ser alcançada. Oferecer um 

repertório de modalidades que atraísse muitos participantes era fundamental, para o 

êxito da competição e as ADC´s das fábricas, ano a ano, inscreviam mais 

funcionários. 

 A respeito da origem dos Jogos das Indústrias, Antônio Bosco, mecânico da 

Johnson, ex-zagueiro do Johnson Clube e atual técnico do time da categoria masters, 

testemunha  

Começou bem devagarzinho, aí foram convidando mais 
indústrias e até que começou a aparecer... Antes as 
indústrias tinham muitos jogos internos depois começou 
isso de fazer indústria contra indústria, aí entrava com 
todas as modalidades que tinha condição, os Jogos das 
Indústrias tinha desde futebol campo até o dominó, tudo o 
que se imaginava. Só, que a indústria não era obrigada a 
entrar com todas as modalidades, ela entrava com o que ela 
tinha. [grifos meus] (Antônio Bosco 30/07/2010). 

 

 Existia uma lógica que prevalecia em um tempo anterior à instituição dos 

Jogos das Indústrias, encabeçada pelos trabalhadores, que organizavam competições 

internas, geralmente seção x seção, elaboravam tabelas e rateavam valores para a 

aquisição de jogos de camisas. Antônio Bosco, que há 31 anos participa do futebol 

do Jonhson Club, narra sobre os times e “as fábricas dentro da fábrica”. Sua 

perspectiva antes e pós o advento dos Jogos das Indústrias, contempla mais os jogos 

“nas” indústrias do que o “das” indústrias. 

 

 

                                                                                                                                     
arcará com onerosos custos de arbitragem, premiação e divulgação da competição. Afinal, o 
patrocínio vai representar uma economia aos cofres públicos da ordem de US$ 15 mil 
(aproximadamente CR$ 40 milhões), segundo a Secretaria de Esportes. O patrocínio de uma ADC 
é inédito em 21 anos de competição. Apesar do apoio, a organização dos jogos continuará com a 
Secretaria Municipal. A parceria com a ADC GM foi considerada de suma importância para o 
Secretário de Esportes Michiharu Sogabe: ‘Há muito tempo estamos tentando reduzir nossos 
custos e, com certeza, nos próximos anos outras ADC´s se interessarão pelo apoio’.  
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Antes os campeonatos internos lá eram disputados dentro de 
sessões assim, por exemplo: ETICON era o setor de agulha, 
o absorvente entrava com o nome de MODESS; o algodão 
entrava com nome de algodão, o depósito entrava com o 
nome de. Num lembro!O restaurante entrava como 
RESTAURANTE, a vigilância entrava como VIGILÂNCIA, 
tinha time também. Na época, era tudo funcionários. A 
FARMACÊUTICA que existe lá hoje entrava com o time 
que chamava FARMACEUTICA, tinha oficina central, 
entrava como OFICINA CENTRAL, a TEC, entrava como 
TEC, tinha uns negócios lá que chamava 
BRANQUEAMENTO DE ALGODÃO e tinha esse time 
também, a JONTEX, entrava com seu time, onde fabricava 
esparadrapo, era bastante, uns doze ou quatorze times. 
(Antônio Bosco 30/07/2010) 

 

 A lógica peculiar de organização dos times de futebol pelos trabalhadores 

atendia antes aos interesses deles próprios, como turno, vínculos de amizade e o 

nome dado aos times obedecia a um critério que só faz sentido para eles próprios. 

Por exemplo, era comum que acontecesse um enunciado semelhante a este “a TEC 

vai jogar contra o MODESS”. A ADC Johnson, hoje Johnson Clube, participou não 

só dos Jogos das Indústrias, como também promoveu eventos esportivos como as 

Olimpíadas e a INESC – Integração Esportiva Sócio-Cultural83. A partir da adesão à 

fábrica a esses eventos, a lógica peculiar dos trabalhadores é se quebra. Por exemplo, 

TEC e MODESS, passam a fazer parte do “PESSOAIS”. 

 

Depois quando passou a ser olimpíada, INESC... Aí 
englobou departamentos produtivos e formou os nomes das 
divisões, ex: produtos profissionais, era o meu da Ethicon, 
englobava agulhas, atadura engessada, produto para dentista 
e luvas cirúrgicas, o nome falava “produtos profissionais” 
(Antônio Bosco, 30/07/2010) 

 

 O jogo da fábrica difere do jogo do operário-jogador em diversos pontos. O 

clima de competição entre os setores ganhava outras dimensões. O clima de 

competição era altamente incentivado também dentro das fábricas. Por exemplo, na 

                                                
83 INESC uma competição criada internamente na Johnson, antes dela existia a Olimpíada da 

Johnson. O formato de ambas as competições era semelhante. As competições foram mencionadas 
tanto pelo atual coordenador de esportes do Johnson Clube, Sr Dênis, quanto pelo coordenador de 
esportes que idealizou a INESC nos anos 90. Além dos membros do Johnson Clube, os jogadores 
que concederam entrevista (Antônio Bosco e Pastel) do Time Master de Futebol, falaram sobre a 
dinâmica dessas competições internas, apresentaram fotografias, edições de jornais e medalhas. 
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edição do jornal Suturando84, de circulação interna da ETHICON/Johnson, 

encontrou-se ao lado da nota esportiva da equipe de futebol “Furacão”, uma 

convocação para a Olimpíada de catgut85, uma competição industrial 

 

É excitante pertencer a uma equipe vencedora. Seja numa 
competição esportiva ou, neste caso, numa competição 
industrial. A Ethicon está convocando os profissionais que 
trabalham no setor de fabricação do catgut para participarem 
de uma Olimpíada ´sui generis´. Trata-se da Olimpíada de 
Catgut, onde o pessoal de fabricação, entre os dias 28 de 
junho e 15 de dezembro de 1984 deverá produzir um volume 
record de catgut da mais alta qualidade. Lançando mão 
dos recursos disponíveis, da capacidade técnica profissional 
de cada elemento, o que está refletido na produtividade 
alcançada, do espírito de colaboração existente, e 
principalmente, da dedicação, da criatividade e da vontade 
de vencer da equipe, este objetivo certamente será 
alcançado. E outros desafios, que farão parte da segunda 
etapa desta Olimpíada, também deverão ser vencidos. 
Tornar a Ethicon líder mundial na produção do melhor 
catgut. 
Os reflexos destas conquistas serão imediatamente sentidos 
na comunidade, pois estaremos gerando novos empregos e 
ajudando no equilíbrio da balança comercial brasileira. 
Todos estão preparados para vencer a Olimpíada de catgut. 
Afinal essa equipe é boa de verdade. [grifos meus] 
(Suturando, Ano I, n.º 1, Julho de 1984) 

  

 E neste clima de competição, a composição dos times de fábrica, tornou-se 

cada vez mais seletiva. Em nome da apresentação de um bom futebol e da conquista 

de resultados, delineou-se um cenário onde cada vez mais as divisões internas eram 

reforçadas. 

 

Eu mesmo fui treinador da PROFISSIONAIS, de futebol de 
campo, a gente fazia as escolhas a gente já conhecia o 
pessoal, quem não era aproveitado no futebol de campo, 
ia jogar no society, quem não ia pra society quem não ia 
pro society ia pro salão... PRODUTOS PESSOAIS: 
envolvia absorventes, FARMACÊUTICA, PRODUTOS DE 
SAÚDE: escova TEC, perflex, esparadrapo, band-aid, 
OFICINA CENTRAL escritório mais oficina; BABY 
produtos para criança. Tinha um departamento em 
Jaguariúna e vinha jogar com gente. Só que a fábrica, essa 

                                                
84 Esse jornal era editado pela ETHICON S A parte integrante da Johnson, setor de profissionais. 

Teve-se acesso a apenas duas edições do ano de 1984, cedidas pelo entrevistado Antônio Bosco. 
Posteriormente, um jornal denominado Semanal, passou a circular na empresa.  

85 Catgut é o nome que se dá a uma fibra natural de aplicação como sutura cirúrgica. 
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em Jaguariúna. Tinha seis divisões: PROFISSIONAIS, 
FARMACÊUTICA, CENTRAL, SAÚDE, PESSOAIS, 
BABY. A SAÚDE era o maior que tinha, tinha mais setores, 
depois a PROFISSIONAIS, a mais fraca aqui era a BABY. 
Aqui, por exemplo, a CENTRAL ficava em terceiro lugar, a 
FARMACÊUTICA, em quarto a PESSOAIS, em quinto e a 
BABY em sexto. [grifos meus] (Antônio Bosco 30/07/2010) 

 

 Os valores como integração e criação de laços de solidariedade diluíam-se, no 

instante do recrutamento, que levava em conta apenas o domínio de bola restringindo 

os espaços e práticas do operário-jogador. Talvez isso explique a variedade de 

modalidades que foram incorporadas86 aos Jogos das Indústrias, que abriu um vasto 

leque de opções, para que o caráter de confraternização não se perdesse de todo, pelo 

contrário, para que transparecessem apenas as vantagens ao operário-jogador. 

 

Tinha futsal feminino, o vôlei, basquete, dama, dominó, 
truco, cabo de guerra. A primeira Olimpíada foi em 80, era 
de dois em dois [anos], acho que a primeira foi em 79, 
depois 81 e 83. A INESC começou em 85, teve-se a idéia de 
fazer a INESC. Teve umas três, era anual, ou de dois em 
dois anos; por causa dos gastos, a Johnson gastava desde o 
lanche pra todo mundo, você ia com a família, sábado, 
domingo, você ganhava lanche, dava desde o lanche até o 
uniforme pro dominó, pra todo mundo. Você imagina 
comprar uniforme pra futebol de campo até pra dominó?! 
Tinha torcida organizada, com camiseta. Nossa! Aquela loja 
“A Esportiva”, não agüentava fazer uniforme, todo setor lá 
ia fazer, comprava tênis pros atletas correr. Teve um ano aí, 
que tem uma foto naquele jornalzinho, que eu tava 
coordenando o atletismo nosso, fomos campeões no 
masculino e feminino, no geral, eu mesmo fui lá na 
“Esportiva” comprar tênis pros atletas correr tênis nike, 
tudo coisa boa. (Antônio Bosco 30/07/2010) 

  

 Alguns trabalhadores recebiam a tarefa de auxiliar na organização desses 

eventos, como reconhecimento de sua importância na fábrica, sem considerar que as 

horas de empenho fora da jornada87, utilizadas para o lazer dos trabalhadores atendia 

                                                
86  Na ata da Secretaria de Esportes de 20/03/1980, os representantes das fábricas presentes sugeriram 

a inclusão de ciclismo, truco, malhas e bochas. O truco ganhou por unanimidade, tendo 16 votos.  
(Arquivo da SEL – Almoxarifado). 

87 Dentre as orientações do PNDE, no que dizia respeito ao Desporto de Massa, no qual se encaixava 
os classistas, com vistas à rápida implementação e o baixo custo, constavam as seguintes ações: 
mobilização das comunidades para as atividades desportivas informais, mobilização de elementos 
voluntários para a organização das atividades (PNDE, p.67).  
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a interesses políticos.88 Dentre as ações previstas para a implantação do PNED 

estavam as medidas que prevenissem e evitassem a “formação de hábitos negativos 

nos indivíduos, através da educação física desportiva” (item 3.1 – PNED, p.62). 

 A parceria com as fábricas era entendida, pela municipalidade, como parte 

das ações de maximização do PNDE “deverá ser levada em conta a infra-estrutura 

já existente, construções e instalações, procurando-se eliminar a capacidade ociosa” 

(item 3.3 – maximização, p.64) 

  

1.5- Olhares plurais acerca dos Jogos das Indústrias 

 

 No processo de transformação dos clubes das fábricas em ADC´s, os 

operários sabiam que as mudanças que estavam acontecendo tinham a ver com 

restrições e estabelecimento de controle sobre diversos setores da sociedade, 

cuidadosamente considerados pelo PNED, também perceberam que algumas das 

mudanças poderiam favorecê-los e lhes proporcionar experiências diferentes.  

 

Com a ADC – mudou... Era tudo monitorado. O social e o 
esportivo padronizados começou pela sigla. A Matarazzo 
São Paulo bem forte foi que investiu aqui em São José, 
vários materiais esportivos, muitos. Depois que nós fizemos 
o campo aqui, vieram de lá: Bolas de arremesso, coisa de 
ginástica, foram doadas, a ADC Matarazzo de São Paulo 
mandava porque lá já era muito forte e antigo ter isso. 
O governo começou a mobilizar se não, não ia ter essas 
coisas. Naquela época nós tínhamos o futebol como 
mandatário, o atletismo saiu por acaso, e naquela época 
tivesse esse intercâmbio de material seria muito bom. O 
futebol era privilegiado, por isso o futebol é o futebol.  A 
Escola primária e superior concentrava o esporte, tinha 
competições entre universidades, hoje não tem mais nada. 
[grifos meus] (Alcides Takamatsu) 

  

  A terminologia ADC´s teve de ser adotada por toda agremiação operária. As 

fábricas precisavam aplicar parte dos seus lucros nas respectivas Associações 
                                                
88  Foi produzida concepção de lazer mais aberta a intervenções médicas, políticas e institucionais. 

Diferentes técnicos e estudiosos erigiram um conceito de lazer que visava tornar útil e valoroso o 
lúdico e o descanso a interesses dos mais diversos à indústria da moda, aos meios de comunicação 
de massa, à disciplina do trabalho, aos objetivos governamentais, etc. (SANT´ANNA, 1994, p.10). 
Ainda no bojo dos interesses políticos, não se pode perder de vista também a relação do país com o 
capital estrangeiro, com as economias capitalistas e industrializadas que contava com aparato legal 
lançado pelo governo militar. Nesse contexto, na cidade de SJC, a título de exemplo, tem seu 
parque industrial a GM e J&J, cuja origem é norte-americana. 
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Desportivas, pouco a pouco os espaços destinados a lazer dos operários e de seus 

familiares foram sofrendo grandes transformações. 

  

Não tinha o Jhonson Clube, não! Não tinha porque ele não 
existia. Ainda o campo de futebol nosso era dentro da 
fábrica, onde hoje é estacionamento, tinha um campo e 
uma quadra de cimento, então o campeonato interno de 74 
foi á dentro o time do adesivo foi campeão. A primeira 
coisa que foi feita lá no Johnson Clube foi a piscina, o 
campo de futebol era metade do que é hoje é uma quadra 
de cimento e um bar de madeira em 75. [grifos meus] 
(Antônio Bosco) 

 

 Alguns entraves para se usufruir a infra-estrutura que estava sendo construída 

eram a distância e o difícil acesso às ADC´s89. “Pouca gente usava a ADC porque é 

muito fora da cidade né? Mas quando tinha jogo o ônibus da fábrica levava a 

turma”. (Alcides Takamatsu). 

 Na época das inscrições dos Jogos das Indústrias, sucessivas reuniões entre 

representantes das ADC´s e funcionários da prefeitura estabeleciam ajustes no 

regulamento e cada fábrica procurava participar em mais modalidades para melhorar 

a posição no ranking. Competir para ganhar era uma meta das ADC´s. 

 Neste contexto, o esporte tornou-se mais um item a favor daqueles que 

pretendiam conquistar um posto de trabalho na fábrica. Ele foi de fato um passaporte 

para muitos trabalhadores90. 

 

As firmas tinham interesse em pegar atleta pra trabalhar. A 
Johnson mesmo nessas disputas de INESC, ela andou 
contratando atleta pra trabalhar lá, atleta bom mesmo, 
corrida, futebol, natação, trabalhava várias pessoas. (Antônio 
Bosco) 

 

                                                
89 Vide ANEXO T Mapa de localização das ADC´s GM, J&J e Embraer a partir do marco zero (Igreja 

Matriz) de São José dos Campos.  
90  A prática era tão corriqueira, que, em entrevista, Alfredo Gonçalves, da ADC Embraer, afirmou 

que até hoje recebe currículos de atletas que pretendem trabalhar na fábrica. “Tem um atleta em 
São José que se profissionalizou, o Alex, ontem mesmo recebi um currículo dele, quer voltar a 
jogar bola, quer trabalhar na Embraer, ajudar a Embraer. Mas sinto dificuldade, pois hoje você tem 
que ter curso técnico, passar por todos os testes, ter curso superior. Mas você acha que um atleta 
tem curco superior? Hoje é muito difícil!”  



 

 

 
53

 

 O jogador-operário jogava no contraturno do seu expediente, já na época dos 

Jogos das Indústrias, recebiam dispensa para os Jogos, tal era o peso que essa 

competição tinha na rotina das ADC´s.  

 O critério utilizado para representar a fábrica em competições externas, esteve 

longe de promover a integração e a confraternização entre os trabalhadores. O 

próprio nível técnico dos jogos traduziu-se em exigências praticamente profissionais 

ao operário-jogador. Em meio às festividades dos Jogos das Indústrias restou a 

muitos operários participar como operário-torcedor e em competições internas às 

fábricas, ou atuar como reserva ou segundo quadro. 

 Para treinar e preparar os jogadores, as ADC´s ofereciam cursos e treinos para 

funcionários e seus familiares, geralmente ministrados por ex-atletas reconhecidos. 

Alguns pais passaram a projetar nos filhos suas expectativas em relação ao esporte: 

 
Antes dos Jogos das Indústrias a Johnson chegou a 
contratar... Tinha um tal de Camilo, que fazia 10 metros 
rasos, bom de corrida, tinha o Chicão da GM do salto a 
distância, você conhece o Djalma, que trabalha no João do 
Pulo, professor de atletismo? Meio careca, ele foi atleta e a 
agora trabalha lá, ele foi professor de atletismo da minha 
filha, ela tinha pique, magrinha, perna comprida, depois de 
mocinha, não quis mais. (Antônio Bosco) 
 
 

 As ADC´s, em meio às suas ações de incentivo à prática esportiva, dirigiam 

atividades para os trabalhadores, as trabalhadoras e seus filhos, na trajetória dos 

Jogos das Indústrias, na medida em que a competição entre as fábricas acirrava-se. 

Cada ponto significava muito. Quanto mais gente participando, maior era a 

possibilidade de aumentar a pontuação no ranking das fábricas. 

 Embora, no quadro geral da competição dos Jogos das Indústrias, a Embraer 

tenha estabelecido uma hegemonia de mais de uma década, (na pontuação geral, 

englobando todas as modalidades, femininas e masculinas), os demais competidores 

não deixavam de inscrever suas equipes e a disputa ponto a ponto, a cada edição dos 

Jogos, com vistas à pontuação parcial, como lembra Mococa, em sua época de 

coordenador de Esportes do ADC Johnson:   

 

De 1975 pra frente, os Jogos das Indústrias só cresceram, até 
chegar em 34, 35 indústrias, que foi o auge, né? 
Antigamente, nessa época o campeão geral era considerado, 
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mas a pontuação do masculino e do feminino era separada. 
No início não contava o feminino, aí começou a somar os 
pontos do feminino com o do masculino para o campeão 
geral, aí passou a ser a somatória, a Johnson era melhor no 
feminino, mas a Embraer sempre ganhava por conta do 
masculino, passou a ser um critério mais justo (Mococa 
17/03/2010) 

 

 No PNDE, constava como meta, vinculada ao Desporto de Massa, a inclusão 

das mulheres. A predominância do futebol como prática esportiva no país 

transpareceu no estudo diagnóstico realizado na ocasião pelo Ministério da Educação 

e Cultura91.   

 Se, no cenário esportivo brasileiro, a tônica era o futebol e a sua prática era 

oficialmente proibida92 entre as mulheres, não era de se estranhar a ausência delas 

em competições. Eram poucas as mulheres que trabalhavam nas fábricas, portanto 

proporcionalmente o número de atletas também era menor.93 

 Até o momento da elaboração do PNDE, a participação feminina em 

atividades desportivas, na cidade de SJC, esteve restrita a grupos abastados 

vinculados a tradicionais clubes da cidade94. 

                                                
91  Entende-se como óbvia a necessidade de promover a participação maciça da população em 

atividades e exercícios que, além de propiciarem melhor forma de utilização do lazer, contribuam 
para o aumento dos índices de sua aptidão física e saúde. Os desportos e a recreação seriam 
duas das soluções indicadas, quando suplementados por programas de saúde, nutrição e 
higiene. No entanto, o que se nota na cidade ou nas áreas rurais é uma reduzida minoria de 
praticantes, agravando esse panorama com quase a absoluta exclusão da mulher das 
atividades desportivas, em grande parte devido à preponderância do futebol sobre as demais 
modalidades [grifos meus] (item 4.3- Desporto de Massa – PNDE p.76-77). 

92   O governo brasileiro, lançando mão de decretos desde a década de 40, excluiu as mulheres do 
futebol e de outras atividades esportivas consideradas prejudiciais ao corpo feminino. A esse 
respeito ver: “Futebol é "coisa para macho"? Pequeno esboço para uma história das mulheres no 
país do futebol” de Fábio Franzini e "Mulheres e futebol: entre sombras e visibilidades” de Silvana 
Vilodre Goellner.   

93   A pesquisa centrou-se nas fábricas da GM, J&J e Embraer, em todas elas o número de funcionárias 
mulheres tem crescido ao longo dos anos, mas na época dos Jogos das Indústrias, cujo auge foi na 
década de 80, as mulheres eram minoria. Em SJC, as fábricas do início do século XX empregavam 
as mulheres nas cerâmicas, posteriormente nas tecelagens e em fábricas de componentes 
eletrônicos que exigiam teoricamente maior coordenação motora fina, característica de mãos 
femininas. 

94  Através dos registros iconográficos pertencentes ao Museu de Esportes de SJC, é possível esboçar 
um panorama sobre a prática esportiva feminina na cidade de SJC ao longo das décadas. Vide 
APÊNDICE B- Nota-se que, a partir da década de 40, houve a inserção das mulheres em 
competições esportivas, nas modalidades de basquetebol, tênis e voleibol. Nos anos 50, houve o 
acréscimo das modalidades de atletismo e a natação e uma fotografia de um time feminino de 
futebol chama a atenção, pelo fato da existência de um decreto-lei que proibia a prática de futebol 
entre as mulheres. Nos anos 60, o xadrez também passou a fazer parte das atividades nas quais SJC 
disputava em torneios externos. Nos anos 70, o judô e a ginástica artística também ganham 
representantes mulheres. O futebol reaparece oficialmente nos anos 80 e o futsal do “Raios de Sol” 
e ganha o campeonato metropolitano da 2.ª divisão. A partir dos anos 90, novas modalidades 
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 A inclusão das mulheres e das crianças nos jogos internos ou nos externos das 

fábricas, como o caso dos Jogos das Indústrias, não sofreu resistência por parte dos 

homens, na medida em que o número de mulheres na indústria crescia, a participação 

delas como atletas nos eventos também aumentava.  

 Os coordenadores de esportes da J&J, Embraer e GM relataram a dificuldade 

que tiveram em formar equipes femininas e mantê-las em atividade. Segundo eles, de 

um ano para o outro, os times se desfaziam e, entre as principais causas do 

afastamento das atividades esportivas, eram o casamento e o cuidado com os filhos. 

Em função disso, as modalidades disputadas pelas mulheres, na maioria das vezes, 

eram as que não dependiam de treino coletivo: truco, dominó, natação, dama, 

atletismo e tênis de mesa, como aponta o quadro de medalhas de uma das edições 

dos Jogos das Indústrias:  

 
Fig.16: Matéria do Valeparaibano 09/08/1986 

                                                                                                                                     
começaram a contar com times femininos, representando a cidade em eventos esportivos, capoeira, 
handebol, karatê, boxe, ciclismo, ginástica rítmica, kick boxing e luta olímpica 
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 Havia uma preocupação em promover a participação das mulheres em 

eventos promovidos pelos Grêmios, Clubes e ADC´s das fábricas. Até meados da 

década de 80, nos jornais de circulação interna às fábricas, notou-se que a existência 

de colunas destinadas às mulheres, com temáticas como receitas, dicas sobre a 

educação dos filhos, moda, organização e economia doméstica. Uma prática 

recorrente encontrada nos jornais e inclusive mencionada por entrevistados foi a 

promoção de concursos de beleza, que tiveram mais destaque do que a participação 

delas em eventos desportivos.95 Tanto no “Jornal Semanal”96, da J&J como no “O 

Bandeirante”, da Embraer, havia uma eleição anual da funcionária mais bonita da 

fábrica. 

 
Fig.17: Capa de O Bandeirante (Fev. 1986) 

                                                
95  A prática de promover esse tipo de concurso é antiga e esteve vinculada ao contexto dos Jogos 

Desportivos Operários. Desde 1964, acontecia a eleição da Rainha dos Jogos Operários (Revista 
da Indústria – março de 2007) 

96  Jornal TOP – Torcida Organizada Profissionais Johnson & Johnson Produtos Profissionais n.4, 
03/10/1988 traz na capa a foto da candidata e o recado:  “Pessoal, amanhã, dia 04/10, teremos a 
votação para a Rainha da Inesc. Conto com o voto de todos vocês da Profissionais. Com este voto, 
todos vocês têm a chance de conquistar uma medalha de ouro para a nossa Unidade. Por isso, 
votem no n.1. E não se esqueçam: o regulamento determina que vocês também devem votar em 
uma segunda candidata. Desde já, agradeço o apoio de todos. Lucrécia”. 
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 Existiam outras competições, que integravam os filhos de funcionários aos 

esportes e às fábricas. Nelas promovia-se um clima acirrado de disputa entre as 

fábricas. 

 A categoria Dente de Leite, tanto da GMEC- General Motors Esporte Clube 

quanto do GSE- Grêmio Sócio Esportivo Embraer, excursionaram pela América do 

Sul97 com seus times de futebol 

 

Chegamos a ir para o Paraguai jogar com as 
crianças, fizemos um torneio pela América do Sul, 
foi muito forte, Embraer e GM eram tão rivais que 
levaram isso pra categoria menor também (Alfredo 
Gonçalves). 
 

  
Fig.18: Excursão pela América do Sul crianças da GM e da Embraer  

no “Terrão” do Cerro Porteño 
 

 A participação das crianças, tanto no ambiente das ADC´s em competições 

internas, como em aulas regulares de diversas modalidades, representou uma maneira 

de garantir o uso dos clubes de fábrica nos finais de semana e férias escolares, 

promovendo um ambiente lazer também entre os filhos dos funcionários98.  

                                                
97 Durante a pesquisa junto ao ValeParaibano, encontrou-se referência a competições da categoria 

menores, promovidas pelas fábricas joseenses, na edição de 25/01/1972, “GM Dente de Leite 
retornará ao Paraguai em abril”; edição de 28/04: “GMEC dois jogos neste final de semana na 
capital do Paraguai. 

98  De acordo com o diagnóstico realizado pelo Ministério da Educação e Cultura na elaboração do 
PNDE, as crianças na faixa etária entre 7 e 14 anos eram consideradas como: “público potencial 
para o desporto de massa que, por razões diversas, escapa à obrigatoriedade escolar e também é 
passível de ser incorporado a este tipo de atividades físicas nos períodos de férias, recessos, 
feriados e tempos de lazer” (PNDE, p.79). 
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 Foi com orgulho que Antônio Bosco e Alfredo Gonçalves, destacaram em 

suas respectivas “caixas de guardados”, edições dos jornais de circulação interna à 

fábrica ou das ADC´s, em que seus filhos foram fotografados praticando esportes ou 

concedendo entrevistas. 

 

Eu vim para o GSE - Grêmio Sócio Esportivo da Embraer. 
Sou técnico de natureza, sempre trabalhei com consultoria, 
meu hobby sempre foi esporte, sempre gostei muito de 
esportes. O que me deu força pra praticar esporte foram 
meus filhos, porque eu casei, nasceram meus filhos e nós 
fundamos a Escolinha da ADC Embraer. Meu filho com 
sete anos de idade tinha aula no time da ADC, eles 
jogaram a vida inteira, foram campeões pela Embraer. 
(Alfredo Gonçalves – Funcionário da Embraer e também 
Coordenador de Esportes da ADC Embraer)  
 

 A fala de Sr Alfredo “eles jogaram a vida inteira, foram campeões pela 

Embraer” aponta para uma prática muito recorrente entre os funcionários das 

fábricas joseenses, que era a de pais e filhos trabalharem na mesma fábrica. O 

processo de industrialização da cidade não subtrai relações familiares. Tendo 

conhecimento das regras do jogo, os pais faziam o “meio de campo” para que os 

filhos também ganhassem titularidade dentro da fábrica. 

 

 

Fig.19: Time da ADCE recebendo o Troféu no campo Capitan Figari (Paraguai) 



 

 

 
59

 

 

Fig.20: O Bandeirante de Agosto de 1970, p.3  

 

 As crianças começavam a ser envolvidas no ambiente de trabalho dos pais, 

em momentos de confraternização promovidos pela ADC, como nas comemorações 

do dia das crianças e nas festas de Natal. Passavam a vestir a camisa da empresa em 

competições internas e depois nos Joguinhos das Indústrias. 
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Fig.21: Chamada para os Joguinhos das Indústrias (O Bandeirante Abril/1986) 

 

 O jornal Semanal, informativo da J&J, dedicou três das suas seis páginas à 

cobertura do I Joguinhos das Indústrias. Nessa competição, só poderiam participar 

filhos de funcionários das indústrias inscritas. As crianças eram agrupadas em duas 

categorias: a mirim e a infantil. Office-boys e guardas mirins, com vínculo 

empregatício de no mínimo sessenta dias, também podiam representar as fábricas 

caso se enquadrassem na faixa etária.99 

                                                
99  Jornal Semanal – Informativo da J&J – Parque de SJC– Ano I – número 2 – Semana de 17 a 23 de 

Outubro de 1986. 
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 Além dos campeonatos internos promovidos pelos grêmios sócio-esportivos, 

ou associações atléticas das fábricas e posteriormente pelas ADC´s, outras 

competições existiam ou deixavam de existir dependendo do investimento feito pelas 

fábricas. A J&J promoveu Olimpíadas internas e a INESC. A GM e a Embraer, na 

categoria Dente de Leite, disputou campeonatos pela América do Sul. A Embraer 

investiu em várias modalidades esportivas, com isso sagrou-se campeã por mais de 

dez anos seguidos nos Jogos das Indústrias. 

 Nos anos 80 e 90, competições de futebol, externas ao ambiente fabril, 

aconteceram algumas que serviam como treino para os Jogos das Indústrias: o Inter 

ADC´s, Copa Oscar100, a Copa Rio-Sul101 e a Copa das Indústrias/Futsal Veterano Jô 

Calçados102. O ponto comum entre os regulamentos dessas competições eram os 

objetivos “proporcionar aos clubes participantes um maior intercâmbio desportivo, 

bem como preparar os times para os Jogos das Indústrias”. 

 No final da década de 90, os impactos da crise econômica influíram sobre o 

regulamento geral da competição, que tinha como objetivo “o congraçamento entre 

os trabalhadores das indústrias da cidade”.  

  O processo de terceirização mostrava-se presente entre os jogos e a vida dos 

trabalhadores, como fica evidente no regulamento “trabalhadores terceirizados 

poderão participar, desde que apresentem crachá da indústria”. Transformações no 

processo produtivo, por meio do avanço tecnológico, da constituição de formas de 

acumulação alteraram os modelos até então existentes taylorismo/fordismo103. 

                                                
100 Durante a pesquisa, localizou-se entre os pertences de Antônio Bosco o Regulamento e tabelas doa 

III Copa Oscar Sport de Futebol Veterano (1997), a IV Copa Oscar de Futebol Categoria Veterano 
(1998); V Copa Oscar Calçados de Futebol (1999), VI Copa Oscar Calçados de Futebol Veterano 
e Principal (2000). 

101 Primeira Copa Rio Sul – patrocinada pela empresa aérea, organizada pela Milan Promoções e 
Eventos Esportivos. Participaram seis times da categoria veterano (Johnson Clube, ADC GM, 
ADC Ericsson/Epec, Kodak Clube, ADC/Bundy/Venetur e ADC Embraer e 10 da categoria 
principal (ADC Pacob, ADC Eaton, ADC Bundy/Venetur, ADC Hitachi, ADC Ericsson/Epec; 
Kodak Clube, ADC Mac Quay, ADC GM, ADC Avibrás e ADC Panabras. Abertura em 
08/03/1997 no Campo da Johnson. A tabela com os resultados dos jogos e o regulamento da 
competição encontra-se entre os documentos guardados pelo entrevistado Antônio Bosco. 

102 Primeira Copa das Indústrias de Futebol/Futsal Veterano Jô Calçados (Regulamento e tabela 
pertencentes ao acervo pessoal de Antônio Bosco) 

103 A narrativa de Tércio recheada de termos como “produtividade”, “estrangulado”, “sobrecarregado” 
caminha no mesmo sentido da organização do trabalho toyotista, em que faz parte do “jogo” e dos 
interesses da fábrica uma produção vinculada à demanda (variada e heterogênea), fundamentada 
no trabalho em equipe, com multivariedade de funções e tendo como princípio o just in time. 
(ANTUNES, 2008, p.196).  “Transformações decorrentes, por um lado, da própria concorrência 
intercapitalista e, por outro da necessidade de controlar o movimento operário e a luta de classes 
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 As “regras do jogo mudaram” para atender aos interesses da fábrica. O 

futebol de fábrica também mudou. Os Jogos das Indústrias, segundo o coordenador 

de esportes da ADC GM,  

 

Tinha várias modalidades, várias empresas, era uma correria 
uma festa bonita e foi acabando.... Não houve mais interesse 
por parte das indústrias; eu acho que é pela produtividade.  
É difícil tirar alguém (para jogar), antigamente a fábrica 
tinha uma folga, hoje não, está estrangulado, eu vejo aqui 
pela nossa fábrica, colocar pneu, encher pneu, etc. Antes um 
fazia isso, o outro aquilo. Agora tem de fazer tudo, aí 
atrapalha. Se você tira um (trabalhador) da linha, esse que já 
tá sobrecarregado, fica mais ainda. Sem contar o ciúme, 
não chega a ser bem ciúme, mas são comentários maldosos, 
a gente (da ADC) tem de ter cuidado pra não deixar o cara 
em situação ruim. [grifos meus]. (Tércio – ADC GM 
15/01/2011) 

 

 A situação ruim mencionada por Tércio relaciona-se à redução do 

contingente fabril estável, causando medo do desemprego. 

 

Teve época que podia sair pra treinar, tinha regalia, depois 
ficou de outro jeito ou você trabalha ou você joga... 
Quando você fala que vai disputar competição, você tem três 
turnos, por exemplo, no nosso torneio interno tem que ser 
pro primeiro e segundo turno, pro terceiro não precisa 
porque eles podem jogar com o primeiro turno. A gente evita 
pegar gente do segundo turno, é mais ou menos assim, 
imagina você trabalha de segundo turno, vai ter jogo sábado 
à tarde, eu comunico sobre o jogo, você concorda. Aí na 
quinta sai a escala da hora extra, aí entre ir pro jogo e 
trabalhar... A gerência não se envolve, os supervisores é que 
ficam numa situação, fica um triângulo, nós, os jogadores 
e os supervisores. Mas na medida do possível a gente tem 
tentado participar das coisas... [grifos meus] (Tércio – ADC 
GM 15/01/2011) 

 

 A intenção de se criar envolvimento entre o operário e a prática esportiva 

perpassou diferentes regimes políticos, ao longo de décadas. A primeira edição dos 

Jogos Desportivos Operários foi em 1947. Na ocasião os jogos foram realizados no 

Estádio Municipal do Pacaembu e a cerimônia de abertura deu-se no Vale do 

                                                                                                                                     
acabaram por afetar fortemente a classe trabalhadora e o seu movimento sindical e operário” 
(ANTUNES, 2008, p. 195) 
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Anhangabaú.104 Desde 1996, os Jogos Desportivos Operários passaram a chamar 

Jogos Operários e foi criada a Copa SESI de Indústrias em níveis municipais, 

estaduais e nacional. A partir de 1999, os Jogos passaram a denominar-se Jogos 

Industriários do SESI – JOIS, que, de acordo com o site da instituição “tem o papel 

de fomentar bem-estar para o trabalhador e servir como um instrumento de 

transformação pessoal e social, capaz de promover a integração e estimular o estilo 

de vida mais ativo e saudável” (www.sesi.org.br).  

 Para a fábrica, até hoje, o discurso sobre a prática do esporte continua em 

voga: é interessante que o trabalhador tenha hábitos saudáveis para a garantia de seu 

rendimento. Essa prática tornou-se uma busca particular, em nome da qualidade de 

vida, desvinculada dos clubes de fábrica e seus times. Portanto, nesse novo formato 

de fábrica e de competição entre trabalhadores, não se proíbe e nem se incentiva a 

prática esportiva vinculada ao ambiente fabril. 

 O futebol foi uma prática frequente entre os operários das fábricas, 

constatável tanto em jornais da cidade, quanto nos de circulação interna das fábricas 

e ainda nos jornais específicos de esporte que circularam na cidade, como o Jornal 

do Esporte105.  

 Interessante é o contraste entre os Jogos das Indústrias, o Inter ADC´s e os 

demais torneios106. Enquanto nos primeiros as equipes são denominadas pelo nome 

das fábricas, por exemplo: Embraer, J&J, GM, Eaton, nos outros predomina a 

diversidade de categorias fabris.  

 Nos Jogos das Indústrias e no Inter ADC´s um restrito grupo de jogador-

operário poderia se inscrever e jogar107, já nos outros torneios, trabalhadores do 

                                                
104  Em sua primeira versão, competiram 2.500 atletas de sete cidades: São Paulo, Santos, Taubaté, 

Bragança Paulista, Rio Claro, Monte Carlo, São Carlos. As modalidades disputadas foram o 
futebol, o voleibol e o bola ao cesto. Segundo dados da Revista da indústria de março de 2007, 
atualmente são 72 modalidades e 116 mil atletas. 

105 O Jornal do Esporte circulou durante os anos de 1995 até 2004, no estilo tabloide, com tiragem de 
1.000 a 2.000 unidades por mês. O jornal era distribuído gratuitamente em vários locais, como 
ADC´s, Secretaria de Esportes, Campos de Futebol e estabelecimentos comerciais que 
patrocinavam o Jornal que era de responsabilidade do radialista Antônio do Carmo.  

106   Durante a pesquisa, nos jornais de circulação interna às fábricas e no Jornal do Esporte que era 
distribuído nas ADC´s e lojas esportivas de SJC, descobriram-se ao menos dois torneios: O 
Corujão de Futsal no SESC e o Campeonato Corujão da ADC Embraer. 

107 De acordo com o Regulamento da Copa Inter ADC´s (Oscar, Jô e Rio Sul), artigo 13 “As equipes 
poderão utilizar 18 jogadores em cada partida. Os sete jogadores que eventualmente estiverem no 
banco de reservas poderão entrar durante a partida. Portanto, serão permitidas sete substituições 
por jogo, para cada time”. 
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segundo turno participavam em horários alternativos108. A hegemônica Embraer 

transformava-se, nesse caso, em um mosaico109, formado por equipes cujas 

denominações assumiam uma linguagem cifrada110 a quem não partilhasse do 

cotidiano da fábrica. A título de exemplo, têm-se as equipes que disputaram o 

campeonato Corujão da EMBRAER no ano de 2000 foram111: CMP, 

ElesbãoGuarani, Furachão, Torque Seven, União Elétrica, Esquadrão Azul, 

Bandeirantes, PZB, Cablagem, Selagem, União Carenagem , Sivam, MC, CLI, 

Falcões, Zebra, CML, Falange Vermelha, Tratamento Superfície, Seilã, Inter Colé, 

Corujas do Transporte, Capitão Caverna, Racing, Estrela, CCW e Pão com ovo. 

 Na imprensa esportiva e para as fábricas, os Jogos das Indústrias estiveram 

sempre em primeiro plano, dando destaque ao nome das fábricas em detrimento da 

individualidade do jogador-operário.  

 As chamadas para os Jogos eram como uma convocação para uma jornada 

dupla de trabalho na fábrica e fora dela. Após o expediente, o macacão e o capacete 

                                                
108 Os Jogos das Indústrias sempre aconteceram no período noturno durante a semana e nos finais de 

semana o dia todo.  Na época do auge dos Jogos, era comum a liberação de atletas para os Jogos 
mesmo em horário de trabalho, à medida que mudanças no modelo de gestão das fábricas ocorreu 
para assegurar os lucros da empresa e imprimir novo ritmo de trabalho, principalmente nos anos 
90, as ADC´s e Clubes de empresa passaram a oferecer atividades esportivas alternativas aos 
trabalhadores do segundo turno.  

109  Elesbão: O nome da equipe quer dizer “eles é bão”, Guarani: Trata-se de um time antigo e 
tradicional na Embraer, refere-se ao time de Campinas, vestem o verde e possuem inclusive 
agasalho próprio; O Furacão é um time antigo da Embraer, o Furachão é uma alusão a esse time, e 
uma brincadeira; Torqueseven: Parte do processo produtivo da aeronave, torque é a pressão que se 
aplica numa determinada montagem 7; União Elétrica: equipe da elétrica; Esquadrão Azul: Equipe 
criada em homenagem às cores da Embraer; Bandeirante: Nome da primeira Aeronave produzida 
pela Embraer; Cablagem: No avião, toda parte de cabeamento é montada primeiramente 
externamente e depois transferida para o interior da aeronave; Selagem: Nome de uma seção que 
sela com massa especial as partes das aeronaves; Carenagem é a parte externa do avião, peça de 
aeronave feita de material composto (fibras vidro, carbono); Sivam: Setor da Embraer área que 
fabrica aviões de uso militar, parte de um Programa denominado SIPAM – Sistema de Vigilância 
da Amazônia.; MC: Material Composto; Falcões: Trata-se de homenagem aos aviões de defesa 
fabricados pela Embraer, por exemplo: AMX, EMB-312 Tucano, EMB-314 Super Tucano, EMB-
326 Xavante, EMB-145 AEW&C , EMB -145 RS/AGS, EMB-145 MP/ASW, EMB-111 
Bandeirante Patrulha, Embraer KC-390; Na linguagem futebolística, trata-se daquele que nunca 
ganha, aí quando ganha “deu Zebra”; Tratamento de Superfície: Parte do processo produtivo que 
faz tratamentos de proteção anticorrosão nas peças de aviões; Inter Cole: Refere-se ao “Cole”, um 
diretor da ADCE que trabalhava à noite; Corujas do Transporte: Pessoal encarregado de 
transportar peças do almoxarifado para a linha de produção e entre os hangares da fábrica; Capitão 
Caverna: Refere-se ao apelido de um amigo da turma; Racing: Refere-se ao famoso time Sul 
Americano; Estrela: Refere-se a um antigo time da várzea joseense.; Pão com ovo: Trata-se de 
uma alusão à simplicidade do time. 

110 Para decifrar o nome de alguns desses times, obteve-se ajuda do Sr Alfredo Gonçalves Diretor de 
Esportes da ADCE e do ex-funcionário da empresa Franklin Adson Roque. 

111  Fonte: Jornal do Esporte Junho de 2000. Ano 5 n.º 61, página 3. 
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de segurança dão lugar à tocha olímpica e às roupas esportivas. Sem intervalo, sair 

da condição de operário da fábrica para entrar na condição de atleta da fábrica. 

 Na edição de 1986, a arte produzida para evento112, primeiramente destaca-se 

“A indústria joga em São José”, depois em fonte menor aparece menção aos 4.500 

atletas. 

 

 
Fig. 22: Capa do Boletim da XIII edição dos Jogos das Indústrias  

 

                                                
112 Os cartazes e artes das demais edições dos Jogos das Indústrias encontram-se nos ANEXOS U a 

Y. 
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 O nível da competição entre as indústrias ficou tão acirrado, com o passar dos 

anos, que o regulamento era alterado com frequência, a fim de evitar brechas para 

que, inscrições irregulares ou formas consideradas desleais prejudicassem a 

representação das fábricas através de seus clubes. 

 Entre os casos considerados ilegais, nos Jogos das Indústrias, Mococa, 

mencionou como exemplo o episódio em que o jogador-operário Pituca, foi 

responsabilizado pela eliminação da equipe de futebol da Embraer, pelo fato de não 

ter se desligado oficialmente do futebol profissional. Participantes das outras ADC´s 

levaram o caso para os organizadores. 

 Durante a pesquisa junto às Atas do setor de competições da Divisão de 

Educação Física, verificou-se que, no ano de 1979, representantes da ADC GM 

entraram com recurso contra a Petrobrás, alegando que, na modalidade judô, havia 

atleta da unidade da Petrobrás de São Sebastião (Tebar Praia Clube).113 A Kone 

também entrou com recurso contra a Hitachi, alegando que, na partida de futebol 

com resultado 2x1, havia jogador não inscrito e, com isso, ganhou direito a nova 

partida.  

 No jogo de basquete entre GM x Ericsson, houve invasão de campo e a 

situação fugiu ao controle da arbitragem, cabendo aos organizadores remarcar a 

partida.114 Na partida de futebol entre Ericsson x Embraer, o árbitro suspendeu a 

partida, por falta de policiamento e confusão generalizou-se entre as torcidas115 

 Em certa ocasião, representantes da GM entraram com recurso contra a J&J, 

por conta da participação de estagiários na competição. Representantes da Embraer 

sugeriram que o caso fosse levado ao Ministério do Trabalho116. Dentre outros casos 

de alteração no regulamento dos Jogos das Indústrias, foi longa a discussão até 

chegar ao consenso de que estagiário poderia representar a empresa, desde que 

comprovado vínculo empregatício de no mínimo noventa dias.117  

 Departamentos de esportes de empresas distintas manifestaram interesse em 

se inscreverem nos Jogos das Indústrias, como sendo uma só equipe, como foi o caso 

da Ibrape/Philips e da Petybon/Matarazzo. Em votação, os representantes da 

Ericsson, Monsanto, Kone, Bundy, Ibrape, Kanebo, National, Petybon, McQuay, 
                                                
113 Livro Ata – Setor de Competições, Divisão de Educação Física e Esportes, 01/08/1979. 
114 Ata de 26/07/1980 
115 Ata de 26/07/1982 
116 Ata de 02/07/1982 
117 Ata de 28/04/1980 
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Tecnasa, Engesa, Embraer, Amplimatic, GM, INPE, Sabesp, Rhodia e Tecelagem, 

estabeleceram que somente em caso de CGC118 único seria admitida fusão na 

inscrição e participação dos Jogos das Indústrias. 

 A cada ano, os casos omissos em regulamento aumentavam e foi necessária a 

formação de um tribunal especial para recursos.119 

 Exigia-se juramento dos atletas: “juro participar dos Jogos das Indústrias de 

São José dos Campos, como competidor leal, respeitando o regulamento e meus 

adversários, para a glória do esporte e honra do Brasil” 120, que era feito em 

abertura solene121.  

  Segundo o regulamento o objetivo dos Jogos das Indústrias, era “o 

desenvolvimento sócio-desportivo, colaborando para um maior entrosamento entre 

os industriários e apoio ao desporto amador de nossa cidade” 122. A rivalidade entre 

as ADC´s, era promovida pela imprensa 

 

Desde o último campeonato Uni-ADC´s, Embraer e Jhonson 
cultivam uma forte rivalidade. E partiram para o campo 
de luta com disposição incomum em busca da vitória. 
Houve uma conversa entre dirigentes dos clubes e do 
Departamento de Esportes da Prefeitura antes do jogo. Não 
adiantou nada (ValeParaibano 02/08/1983).  

  

 Para dificultar as “fraudes”, se estabeleceram algumas regras, como por 

exemplo, a exigência de uma listagem constando o nome de todos os funcionários da 

fábrica, em papel timbrado, além da possibilidade de consulta junto à empresa ou na 

própria carteira de trabalho do “atleta”, a fim de comprovar seu tempo de trabalho. 

Também havia a emissão de carteirinhas de identificação dos funcionários, que eram 

confeccionadas com antecedência, para facilitar na organização do evento. 

 

                                                
118 CGC – Cadastro Geral do Contribuinte, hoje CNPJ 
119 Ata de 22/09/1982 
120  Regulamento dos Jogos das Indústrias localizado no Almoxarifado da SEL. 
121 Geralmente em todas as edições dos Jogos das Indústrias a abertura obedeceu ao seguinte 

cronograma: execução do hino nacional brasileiro, hasteamento das bandeiras (Nacional, Estado, 
Município e dos Jogos das Indústrias), Juramento, Discurso do Prefeito e abertura de uma partida 
no ginásio. (Programações em suporte mimeografado ou xerocado localizadas junto ao 
Almoxarifado da SEL. 

122 Departamento de Esportes – XI Jogo das Indústrias de SJC – Regulamento Geral do ano de 1984 – 
Registros anteriores ao ano de 1984 não foram localizados em forma de Boletins, regulamentos e 
fotografias, exceto em Livro Ata. Consulta realizada ao Acervo do Almoxarifado da SEL SJC, 
situado nas antigas instalações da Tecelagem Paraíba de SJC. 
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Fig.23: Modelo de Carteirinha de Identificação de Estagiário 

 

    

   

 

Fig.24: Modelo de Carteirinha de Identificação de atleta 

 

No quadro abaixo, nota-se que, durante a existência dos Jogos das Indústrias, 

deu-se a hegemonia da Embraer. 
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Ano Campeão 
1973 RHODIA 
1974 RHODIA 
1975 GM 
1976 EMBRAER 
1977 EMBRAER 
1978 EMBRAER 
1979 EMBRAER 
1980 EMBRAER 
1981 EMBRAER 
1982 EMBRAER 
1983 EMBRAER 
1984 EMBRAER 
1985 EMBRAER 
1986 EMBRAER 
1987 EMBRAER 
1988 EMBRAER 
1989 EMBRAER 
1990 EMBRAER 
1991 GM 
1992 GM 
1993 EMBRAER 
1994 GM 
1995 GM 
1996 GM 
1997 GM 
1998 GM 
1999 GM 
2000 EMBRAER 

 

Tab. 2: Campeões dos Jogos das Indústrias 

 

Diante desse quadro, o que se teve foi a disputa pelo segundo lugar123. A 

motivação para os demais competidores permanecerem nos Jogos das Indústrias, 

mesmo diante desse quadro, era por conta da pontuação parcial. Tal como em uma 

Olimpíada, o fato de um país não ter condições de ser o primeiro no quadro de 

medalhas, não significa que, nas modalidades em que há representantes e potencial 

de vitória, deixem de participar. 

                                                
123 Na edição do ValeParaibano de 18/07/1987 a manchete do caderno de esportes é a seguinte: 

“Embraer, favorita de novo: a briga é pelo segundo”. A Embraer está mandando 245 atletas, entre 
homens e mulheres, para provar nas pistas e nas quadras, que não é boa só em fabricar 
aviões. Sua política de relações humanas envolve, igualmente, grande apoio ao desenvolvimento 
esportivo dos seus funcionários, e a prova está aí: nos últimos quatro anos, a diferença da 
contagem de pontos da Embraer sobre o segundo colocado – normalmente a GM, com exceção de 
1987 Avibrás – ultrapassa a casa dos 20% [grifos meus]. (ValeParaibano 26/07/1988). 
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 Nos Jogos das Indústrias, no caso específico da prática do futebol, ganhar da 

Embraer e da GM era sempre considerado, pelo jogador-operário, como um desafio e 

um troféu à parte, independentemente da pontuação final da sua fábrica. Durante as 

entrevistas, o goleiro Alcides Takamatsu, da A.A. Matarazzo e o técnico Bosco da 

J&J, deixaram claro que, quando atuavam em times de fábrica, as vitórias que eles 

alcançaram sobre a equipe da Embraer, inclusive fora dos Jogos das Indústrias, 

tiveram uma conotação diferente e especial. 

 Entender como a Embraer conseguia esses resultados exige pensar em sua 

administração, empresa subordinada ao Ministério da Aeronáutica, portanto uma 

estatal. Contava com verbas para desenvolver, através da sua ADC, diferentes 

práticas esportivas, se inscrevendo tanto em modalidades mais populares e com 

vários praticantes, quanto em modalidades menos populares, oferecendo, nesse caso, 

material esportivo e treinamento 

 

Um dos esportes mais novos introduzidos na relação das 
disputas dos Jogos das Indústrias é o golfe. Por falta de 
tradição e de jogadores treinados, a Embraer não foi bem 
nesse esporte nos últimos jogos. Se você já joga golfe ou 
quer começar nesse esporte, procure a ADCE, que inclusive 
já adquiriu todo o equipamento para treino e jogos, além de 
acertar um campo para a prática do esporte (O Bandeirante -
Ed 122, 01/10/1980 p. 10)  
 

 Durante a crise econômica e em meio a planos de governo e à alta inflação, a 

ADCE conseguiu manter-se no topo do ranking dos Jogos das Indústrias e manteve 

equipes encarregadas de representar a cidade de SJC, porque desenvolveu vários 

projetos que trouxeram ganho tanto para a ADC, quanto para os parceiros124. 

                                                
124 Um dos Projetos foi o “Esporte a custo Zero”, que consistia em estabelecer parceria com empresa 

de pequeno e médio porte para custear equipes. Em 1990, por exemplo, o Futsal passou a ser 
patrocinado pela Fioratur, empresa de turismo que fornecia NCz$ 60 mil mensais, com correção 
inflacionária, para despesas com viagens, alimentação, ajuda de custo e alguns jogadores (O 
Bandeirante – Ed 425, 09/02/1990). Segundo Alfredo Gonçalves, atual Diretor de Esportes da 
ADCE, foram duas iniciativas do então presidente da ADCE e hoje treinador da equipe de 
basquete (Eugênio Reis Cleto Neto), com a participação dele na coordenação: O Futebol de Salão, 
quando disputou o campeonato Paulista da Federação Paulista de Futebol nas categorias menores, 
juvenil e principal, por muitos anos, através de parceria com a Secretaria de Esportes e Lazer no 
Projeto FADENP. A relação entre o futebol de fábrica e da cidade se confunde, a atual equipe de 
Futsal de SJC teve entrada na Federação Paulista de Futsal, através de vaga cedida pela 
ADCEmbraer. A equipe Juvenil de Futsal representou por muitos anos a cidade de SJC nos Jogos 
Regionais e nos Jogos Abertos do Interior e Campeonatos do Estado, sendo Campeão Estadual da 
Taça de Prata em 1995, também disputou o Campeonato Brasileiro, representando o Estado de São 
Paulo. “Toda campanha só foi possível com o Esporte Custo Zero, com a parceria da Secretaria de 
Esportes, Empresa de Transporte Transvip e Unimed, o apoio da Diretoria de Esportes da ADCE e 
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 Há no contexto dos Jogos das Indústrias, inúmeros casos de contratação de 

ex-jogadores profissionais em variadas modalidades, o que tornava o nível técnico da 

competição cada vez maior125. 

 

 

Fig.25: O Bandeirante Ago 1975, p.4 

 

 Diante da dimensão que os Jogos das Indústrias alcançaram nos anos 80, 

assistiu-se a uma crescente participação tanto de indústrias, quanto de modalidades e 

conseqüentemente de atletas.  

 Várias praças esportivas eram utilizadas ao mesmo tempo: o Ginásio do Tênis 

Clube, o Ginásio Lineu de Moura, a Casa do Jovem, o Centro Esportivo João do 

                                                                                                                                     
da participação do Francisco César que hoje é presidente do Primeira Camisa F.C” (Alfredo 
Gonçalves, 02/03/2011). Outro exemplo de parceria foi no Basquete, com parceria da Fuji Filmes, 
da Unimed e de vários estabelecimentos do comércio, cada um apadrinhando um atleta. (Alfredo 
Gonçalves 02/03/2011). 

125 Foram vários os casos de ex-atletas profissionais que após encerramento de carreira no esporte, 
passaram a trabalhar em fábricas nas mais variadas funções. Alguns exemplos são: no futebol: 
Valter Passarinho (Eaton), Edson Mug (GM), Zé Luiz Pantera (GM), Tércio (GM), Marcos Maciel 
(Embraer), Esquerdinha (Embraer), Xavier (Eaton), Zé Carlinhos (GM), Zum (Johnson), Barba, 
Pituca (Embraer); no Basquete: José Geraldo que foi bi-campeão paulista e atuou pela seleção. 
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Pulo, a sede do Base Ball Club, o Clube de Campo Santa Rita, além das instalações 

dos clubes das seguintes fábricas: Rhodia, GM, J&J e Tecelagem Paraíba126.   

 Os espaços e eventos destinados à confraternização entre operários eram 

marcados constantemente por brigas e tumultos, entre torcedores, jogadores e 

coordenadores de esporte das fábricas. Cada qual justificava a exaltação de ânimos, 

mais pelo desejo de vitória que pelo desejo de defender as cores da fábrica. Jogar no 

time da fábrica proporcionou a cada um experiências diversas, no território 

inexplorado e exorcizado da subjetividade, em que o individual e o social se 

fundem.(PORTELLI, 1996).  

 

  

Fig.26: Notícia do Jornal ValeParaibano sobre tumulto J&J x Embraer 

 

 

 

 

 

 

                                                
126 Edição do ValeParaibano de 13/07/1983. 
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Capítulo 2 

  

Quando o campo é a memória 

 

2.1 - A goleada da cidade industrial 

 

 Entre os anos 1950 e 1970 na elaboração de uma suposta identidade nacional 

brasileira, houve o reforço da imagem de um Brasil Grande127. A título de exemplo, 

em São Paulo, as projeções feitas a partir das comemorações em torno do IV 

Centenário e em SJC em torno do Bi-centenário. Em ambas, o distanciamento de um 

passado relacionado a atividades rurais e de pequenos núcleos populacionais é 

perceptível ao lado das imagens do presente marcado por arranha-céus e vias 

expressas. 

 SJC é uma cidade industrial, que não se reconhece operária. A afirmação não 

é exagero, quando se analisa a história da cidade e a seleção feita em sua memória 

pública.  

 Grande parte da produção historiográfica sobre a cidade de SJC diz respeito à 

primeira metade do século XX e aborda principalmente a economia da cidade, 

voltada para o tratamento da tuberculose. O fato é que antes mesmo desse projeto 

sanatorial para a cidade, tentativas de se industrializar a cidade já haviam acontecido 

                                                
127  Trata-se do momento em que a ideologia Geopolítica do Brasil Potência 2000, que tinha na 

“vastidão do território, nas riquezas naturais e nas qualidades pacíficas, empreendedoras e ordeiras 
do povo os elementos para cumprir sua destinação (CHAUÍ, 200, p.41). 
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e deixaram rastros sobre a formação da classe operária joseense, que merecem maior 

atenção em pesquisas. 

 Em recente publicação, patrocinada pela Prefeitura da cidade de SJC, com o 

título “Homens e mulheres que fizeram São José dos Campos”, reuniu-se uma série 

de entrevistas e pesquisas sobre personalidades que “fizeram” a cidade. Dentre essas 

personagens, engenheiros, médicos e industriais ganham destaque e são denominados 

empreendedores, mas a grande leva de trabalhadores que na cidade nasceram ou a ela 

adotaram como local de vida e trabalho não é mencionada como gente que “fez” sua 

história e, por conseguinte, a história da cidade128.   

 As tentativas de escrever a memória da cidade industrial, muitas vezes se 

restringiram a sistematizar uma série de ações do poder público municipal sem levar 

em conta as transformações por que passou a cidade e a gente que nela mora, 

trabalha, vive. Sem dúvida, não há como negar que o que permitiu que a cidade de 

SJC formasse um parque industrial foram as sucessivas129 Leis de Incentivos 

Fiscais130 isso não ocorreu só em território joseense, pois fez parte do momento 

político e econômico de um país caracterizado pelo estado burocrático, centralizador 

e autoritário.131 

  As atividades sanatoriais continuaram a existir na cidade, até à década de 70, 

mas em menor quantidade. Pode-se dizer que, da mesma maneira que, na primeira 

metade do século XX, o projeto de cidade sanatorial exerceu hegemonia sobre o 
                                                
128 Este livro é apresentado como primeiro volume de um projeto intitulado “Máquina do Tempo” que 

se propôs a contar a história da cidade a partir do depoimento das pessoas que foram eleitas pela 
Câmara Municipal como “Cidadãos Joseenses”, sob organização de Bah Galvão “Homens e 
Mulheres que fizeram São José dos Campos no Século 20: Um pouco da História da Cidade 
contada para os leitores do futuro pelos forasteiros que um dia se tornaram cidadãos joseenses”; 
Projeto Cultural beneficiado pela Lei Municipal de Incentivo à Cultura, Lei Complementar 196/99. 
SJC: Uniprint, 2001. 

129 O início dessa política de incentivos fiscais se deu na década de 1920, através de decreto que 
concedia incentivo e oferecia terrenos para a instalação de indústrias, desde que comportassem 
mais de 100 operários (MANOLESCU e KROM, 2008, p.159) 

130 Vide ANEXO E a relação das leis, em suma, pode-se dizer que no período de 1920-1945 os 
empreendimentos fabris em SJ foram liderados por capitalistas brasileiros ou imigrantes egressos 
de outras regiões do Estado ou da Capital. Após 1946, a presença das transnacionais e de 
investimentos encabeçados pelo governo federal predominaram nos investimentos, como por 
exemplo, o CTA e a EMBRAER. 

131 Em 1958, sob o governo de Juscelino Kubitschek, vivia-se sob a ideologia do desenvolvimentismo, 
isto é, de um país que se industrializava voltado para o mercado interno, para o “brasileiro”, e que 
incentivava a vinda do capital internacional como condição preparatória para, conseguindo o 
desenvolvimento, competir com ele em igualdade de condições. Em 1970, vivia-se sob a ditadura 
militar pós Ato Institucional n.° 5, sob a repressão ou o terror de Estado e sob a ideologia do 
“Brasil Grande”, isto é, da chamada “integração nacional”, com rodovias nacionais e cidades 
monumentais, uma vez mais destinadas a atrair o grande capital internacional. (CHAUÍ, 2000, 
p.31) 
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industrial, na segunda metade do século, houve uma inversão dessa 

predominância132. Aos poucos, o antigo zoneamento da cidade, traçado em 1938133, 

passou a ser ampliado134, culminando no PDDI- Plano Diretor de Desenvolvimento 

Integrado (1971) 135. 

 O bi-centenário da cidade de SJC (1967) se dá em um momento marcado pela 

intensa implantação de indústrias estrangeiras no país embalado em três grandes 

ciclos econômicos, que causaram fortes impactos na economia joseense: Juscelino 

Kubistchek (1955-1960); Milagre Econômico (1967-1973) e o Governo de Geisel 

(1974-78).136 

 Com a grande concentração industrial em São Paulo, deu-se a origem da 

região do ABC Paulista. No Vale do Paraíba, SJC, passa a ter destaque no setor 

industrial. 

 Estudiosos do modelo de desenvolvimento econômico de SJC, afirmam que 

houve três períodos distintos: o de industrialização, o de consolidação do processo 

industrial e o de inovação tecnológica. “Os dois primeiros estão mais relacionados 

ao modelo de desenvolvimento exógeno137 enquanto o último com o modelo 

endógeno” (MANOLESCU e KROM, 2008, p.158). 

                                                
132 A construção do primeiro Sanatório para tratamento de tuberculose em SJC foi e 1918 (inaugurado 

em 1924 – Vicentina Aranha); o último sanatório a ser construído, foi em 1967 (Adhemar de 
Barros II), sua construção se deu na área rural, há cerca de 20 km do centro da cidade; foi 
demolido em 1990 para a instalação da Shell S/A. (BITTENCOURT, 1998) 

133 Ato 14 de 11/10/1938 – Traçou os Limites das Zonas: Residencial, Comercial, Industrial e 
sanatorial na Estância Climática de SJC. (Bittencourt, Tânia. Arquitetura Sanatorial). ANEXO B 

134  Segundo a Lei 327 10/12/54 A Rua Paraibuna foi incluída na Zona Industrial; Lei 1439 15/03/68, 
incluiu à Zona Industrial área triangular da Estrada Velha RJ-SP, Avenida Marginal 'A' e Av. 
Engenheiro Francisco José Longo; Lei 1452 03/06/1968 Considerou como Zona Industrial Rua 
Paraibuna, Pedro Ernesto, Estrada Velha RJ-SP e Trevo da Dutra; Lei 1606 13/09/1971 Artigos 
8/9 Estabeleceu ZPI Zona de predominância Industrial no Município (Plano Diretor de 
Desenvolvimento Integrado); Lei 2303 01/07/1980 Estabeleceu áreas especiais para indústrias em 
SJC. Após esse período o PDDI já sofreu duas alterações (Lei 121 27/04/1995 e Lei 306 
17/11/2006) 

135 Após o ano de 1971, inúmeras leis complementares foram incorporadas para dar conta da demanda 
e crescimento populacional. Na década de 90 houve a elaboração de um Novo Plano Diretor 
(1995) e a Lei Complementar 306 de 2006 tem elaborado relatórios diagnósticos para a elaboração 
de um novo PDDI. http://www.sjc.sp.gov.br/spu/plano_diretor.asp  

136  Cada um desses ciclos de expansão da economia corresponderam a políticas regionais/urbanas que 
refletiam a conjuntura de forças políticas, a conjunção de interesses privados e a forma específica 
de articulação do projeto nacional de desenvolvimento (COUTINHO, 2000, p.38). 

137 Modelo no qual a implantação de empresas de portes médio e grande se instalam a partir de algum 
atrativo como razões logísticas, disponibilidade de recursos ou incentivo dado pelo município 
(MANOLESCU e KROM, 2008, p. 157).  No caso de SJC, foi uma combinação de todos eles, já 
que a cidade era cortada pela Estrada de Ferro, Rodovia Presidente Dutra, entre duas capitais 
importantes (SP-RJ); próximo do Porto de São Sebastião e conta com Aeroporto; além disso, mão 
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 Várias empresas se instalaram no município em um curto prazo de tempo 

 

 

 

Fig.27: Parque industrial de SJC (1920-2000) 

 

 

 Em relação ao modelo econômico, pode-se afirmar que, no período militar, 

não houve uma ruptura com o desenvolvimentismo, mas, pelo contrário, uma etapa 

muito peculiar desse processo de atualização industrial, iniciado por Vargas, 

continuado por Dutra e JK (SANTOS, 2006, p. 31). Na década de 1970, o tripé 

industrial de SJC era caracterizado pela concentração de empresas dos setores 

metalúrgico, bélico-aeronáutico e de telecomunicações; reforçado ainda pelos setores 

químico, têxtil e alimentício.  
                                                                                                                                     

de obra abundante somado ao fato de que a municipalidade concedeu inúmeros benefícios às 
empresas. 
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 A cidade de SJC, embalada pelo projeto nacional de industrialização, 

apresentava bom desempenho econômico e aproveitava datas cívicas e demais 

comemorações para promover seu perfil industrial e para reforçar modelos de 

trabalhadores, fazendo do Primeiro de Maio uma data cada vez mais festiva138. 

 Com a intensa industrialização de São Paulo, houve um adensamento 

populacional o que conseqüentemente trouxe para a cidade inúmeros problemas, que 

eram minimizados pelas autoridades e, na maioria das vezes, a exaltação ao 

progresso passou a ser um elemento muito presente na imprensa, no intuito de 

enaltecer uma das faces do desenvolvimento do país139.    

 A expansão urbana de SJC deu-se de maneira desordenada, deixando vários 

grupos sociais à margem da cidade idealizada140: moderna e planejada. 

 

De 1950 a 1980, a taxa de crescimento populacional do 
município foi mais que o dobro do Estado e do próprio 
município (...) impulsionado a partir de 1970 pela crescente 
migração das regiões mais próximas da interiorização das 
indústrias da metrópole (MANOLESCU e KROM, 2008, 
p.161). 
 

  Aspectos dessa expansão desordenada são facilmente perceptíveis, através da 

leitura de jornais que circulavam na cidade, na época, e também nas narrativas dos 

trabalhadores. A linguagem serve para entender a realidade, ela é mais que o objeto, 

é uma atividade humana sensória, é prática social “qualquer teoria da linguagem que 

exclua essa experiência ou busque limitá-la a um resíduo ou sub-produto é também 

redutiva da linguagem social como consciência prática” (WILLIAMS, 1979, p. 46) 

 A cidade cresceu e, com esse crescimento, vários problemas vieram. No 

discurso oficial, brindava-se o progresso, o advento das indústrias e da infra-

estrutura, as melhorias implantadas na cidade como arruamento, calçadas, abertura 

                                                
138 Na programação divulgada pelo Diário de São José de 01/05/1971, o Johnson Clube promoveu 

uma festa aos associados, tendo como convidados a corporação musical do CTA, o Presidente da 
Johnson do Brasil, autoridades locais, o evento contou ainda com exibição de números musicais, 
exposição de cães, sorteios de brindes, gincana, torneio de futsal, pau de sebo e missa para os 
funcionários. 

139 Visitas constantes de Ministros como o da Saúde e do Trabalho à fábrica da J&J foram localizadas 
em edições de ValeParaibano de 30/03/1972. Em 25/10/1972 o Ministro do Trabalho esteve em 
visita ao Clube da Johnson e participou da solenidade de ampliação do parque industrial desta 
fábrica na cidade.  

140 Em 1940 40% dos moradores de SJC, moravam na cidade. Em 1950 esse percentual subiu para 
59%, Em 1960 73% da população da cidade residia na área urbana e em 1970 89% dos moradores 
residiam na parte urbana. Na década de 80, esse percentual atinge a casa dos 96% (IBGE 1987-
2001) 
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de avenidas não favorecia a maioria da população que vivia em bairros distantes do 

centro. 

 Muitas eram as contradições no discurso da cidade moderna e progressista. 

Ao mesmo tempo em que leis municipais foram responsáveis pela ampliação do 

parque industrial e pelo incentivo na criação de cursos técnicos e profissionalizantes 

na cidade; leis tratando da clandestinidade de alguns loteamentos pela cidade 

começaram a constituir preocupação para o legislativo.141  

A esse respeito verifica-se que apenas uma única capa do Jornal Agora142 

trata de diferentes temáticas como o abastecimento de água, o aumento dos impostos, 

a reforma no estádio, a disputa pela liderança na câmara municipal, além de casos de 

polícia. O veículo utiliza faz ironia para se referir às ações da prefeitura nos bairros 

pobres da cidade que sofreriam uma operação plástica.143 

   

                                                
141  As leis municipais sobre regularização de loteamentos e proponentes de prazos para regularização 

de construções que apresentam em seu texto o vocábulo “clandestino” tiveram início nos anos 70: 
Lei 2030 29/06/78, 2119 20/12/78; 2238 30/10/79; 2287 08/05/80; 2414 20/02/81; 2629 30/06/82; 
2682 02/05/83; 2692 09/06/83; 2714 14/04/83; 2752 10/11/83; 2765 06/12/83; 2808 21/03/84; 
2881 16/10/84; 2921 04/12/84; 2964 04/06/85; 3039 01/11/85; 3051 21/11/85; 3057 05/12/85; 
3176 13/10/86; 3495 12/05/89. A cidade continua com forte demanda por habitação, nos últimos 
20 anos há grande quantidade de leis complementares que, autorizam a Prefeitura a regularizar a 
parcela do solo “clandestino”, o que se verificou no ano de 2007 nos Bairros: Jardim Coqueiros, 
Michigan II, III, IV; Chácaras Araújo, Altos do Caetê (Leis complementares 321, 322, 345, 344 do 
ano de 2008); Portal do Céu, Santa Rita, Jardim Mesquita, Rio Comprido e Recanto dos Eucaliptos 
I, II, III e IV (Leis Complementares 376, 377, 378, 379 e 381); Jardim Primavera II, Jardim 
Primavera 1A e 1B; Chácaras das Oliveiras, Santa Lúcia (Leis Complementares 390, 393, 401, 
406 do ano de 2009); Vila do Tesouro II, Santa Hermínia I e II (Lei complementar 424 e 413 ano 
de 2010). 

142 O Jornal Agora era de oposição. Circulou na cidade de 1973 a 1986.  
143 Na época dentre essas “operações plásticas” ocorreu a construção de um muro alto cercando toda a 

favela denominada de “linha velha”, na clara intenção de esconder as mazelas de uma cidade que 
crescia e não estava preparada para atender às demandas sociais.  
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Fig. 28: Jornal Agora 03/01/1979 APMSJC 
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 Lançando mão das diversas linguagens144 a fim de se compreenderem os 

bastidores desse jogo, cujo campo é o da memória e que se substitui um discurso e 

projeto de cidade sanatorial por um discurso industrial, a memória passa a constituir 

um campo de tensão. 

 

Como qualquer campo da experiência humana, a memória é 
também um campo minado pelas lutas sociais. Um campo de 
luta política, de verdades que se batem, no qual esforços de 
ocultação e de clarificação estão presentes na disputa entre 
sujeitos históricos diversos, produtores de diferentes versões, 
interpretações, valores e práticas culturais   
(FENELON, CRUZ, PEIXOTO, 2005, p. 6) 

  

 Diante desse campo de forças, questiona-se: como a cidade industrial emergiu 

vitoriosa? Afinal, nem sempre o resultado final de uma partida, expressa o tipo de 

jogo que se fez e os seus principais atores! (SADER, 1995).  

 Na busca por outras personagens da cidade de SJC, recorre-se a um vasto 

material, no qual se constatou a intensa presença de diversos grupos sociais 

negligenciados pela História. Um documentário produzido por ocasião dos 207 anos 

de aniversário da cidade145 encarregou-se de apresentar nas entrelinhas, uma cidade 

carente de habitação, saneamento básico, creches, dentre outros problemas. Inúmeras 

pendências que nos servem para apreender condições de vida do proletariado 

industrial através de diferentes relatos de época; para construir um quadro do 

cotidiano operário na cidade. Trata-se de perceber a “presença operária efetiva 

através de diferentes documentos” (DECCA, 1987, p.34). 

 No já mencionado documentário, assiste-se ao hasteamento das Bandeiras na 

orla do Banhado146 ao som de “parabéns pra você” e da execução do Hino Nacional 

Brasileiro, a presença do Prefeito Coronel Sobral e de autoridades. Em primeiro 

                                                
144 Procurou-se desenvolver procedimentos teórico-metodológicos incorporando-se diversas fontes 

que explicassem a cidade de SJC (imprensa, cartões postais, almanaques, revistas, literatura, 
fotografias, narrativas orais, panfletos, etc.) na época do Milagre Econômico, levando em conta “o 
caráter histórico da linguagem e, portanto, possibilidade de considerar seus múltiplos aspectos e 
dimensões” (CRUZ, PEIXOTO, KHOURY, 2006, p.15) 

145 Direção de Glauco Mirko Laurelli, Narração de Armando Bogus, Fotografia de Giogio Attili, 
Produção Executiva de Lauper Films, Realização Canal 13 Bandeirantes. Disponível em: 
http://www.youtube.com/watch?v=-h5ZGrOWd3o  

146  O Banhado é a maior área verde na zona urbana de SJC, são 5,4 milhões de metros quadrados, o 
equivalente a 500 campos de futebol Cerca de 80% da área é de propriedade particular. Segundo 
dados da prefeitura nessa área moram cerca de 1.400 pessoas. (O Vale Paraibano 11/06/08). Ver: 
Roque, 2010: Patrimônio e Memória: Algumas reflexões sobre a cidade de SJC, disponível em: 

      http://www.jornalolince.com.br/2010/fev/pages/memoria-patrimonio-memoria.php  
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plano, vê-se um jogo de futebol entre times formados por meninos de favelas da 

região do Banhado. A engrenagem dourada, símbolo da prosperidade, no centro da 

bandeira municipal parece não girar em prol de todos os moradores da cidade, 

mesmo assim, o locutor afirma: “A cidade antes estância climática é agora uma 

estância industrial”.  

 No jogo de bola entre meninos da favela, no trabalho de jovens menores, nas 

inúmeras pendências no campo social, diante de uma demanda que crescia junto com 

a cidade, identificam-se nuances do cotidiano operário em meio a um discurso 

oficial. Buscar aspectos da vida dos trabalhadores não só dentro, mas, sobretudo, fora 

das fábricas147. 

 Denominou-se essa parte da discussão “goleada da cidade industrial”, pois, 

de fato, SJC, transformou-se em um pólo atrativo para vários trabalhadores. Na 

época, em que se vislumbrava o título de “país desenvolvido”, iniciou-se o Plano 

Nacional de Desenvolvimento I/II (1972-1979). Também nesse contexto, surge o 

PNED- Plano Nacional de Desenvolvimento da Educação Física e dos Desportos; 

prevendo investimentos em esportes em geral. 

 O que se pretende aqui, não é a discussão sobre tais planos econômicos, mas 

sim as especificidades de SJC neste contexto industrial, em que as transformações na 

paisagem urbana e até mesmo as denominações, como por exemplo, dos bairros 

formados nesse período, reforçavam o perfil industrial da cidade: Vila Industrial, 

Jardim das Indústrias, Parque Industrial, Motorama, Detroit, Satélite Industrial. 

 Interessa, à presente pesquisa não a análise acerca das construções discursivas 

nas fontes consultadas, mas a gama de significações que se encontram imbricadas 

nesse processo encontradas nos jornais, fotografias e sobretudo nas entrevistas. A 

exemplo do que constatou, Heloísa Cardoso em “Memórias e imagens (re)pensando 

os significados do memorial JK”148, se debruçando sobre: “as memórias individuais 

narradas pelas pessoas que podem fazer emergir sentimentos, valores, atitudes de 

                                                
147 A abordagem que se pretende fazer sobre a cidade de SJC e seus operários, teve como uma de suas 

inspirações o trabalho de Maria Auxiliadora Decca, ao estudar o cenário paulistano na primeira 
metade do século XX a autora percebeu o quanto “O discurso político dos que falaram em nome 
do operariado e através de diferentes concepções buscaram situar a precariedade da vida do 
operariado na cidade, lutando pela sua defesa, será tomado como contraponto de discurso do 
poder. As soluções entrevistas para a 'resistência operária' diante das formas diretamente 
repressivas ou mais sutis do poder e suas diferentes facetas, ingênuas para uns e maquiavélicas 
para outros, constituíram, não importa seu mérito, formas de luta e resistência (DECCA, 1987, 
p.112). 

148 In: Outras Histórias, memórias e linguagens. Olho d´Água. 
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um grupo e o cotidiano das experiências vividas pela população” (CARDOSO, 

2006, p.178) 

 No caso desta pesquisa, ao invés de se reforçar uma memória ideológica do 

futebol e dos desportos como instrumento de alienação da classe trabalhadora, 

pretende-se analisar os contrausos desse esporte, enfatizar como essas iniciativas 

governamentais foram entendidas e vivenciadas pelos operários. Optou-se, para 

tanto, por vasculhar, em meio às entrelinhas dos grandes Planos Nacionais, no caso o 

PNED, “como narrativas pessoais e únicas trazem dimensões do social vivido e 

compartilhado; como apontam alternativas em jogo na realidade social, processos 

de dominação e resistência, horizontes possíveis, limites enfrentados” (KHOURY, 

2006, p. 28). 

 Sabe-se que a partir da criação do PNED, o governo brasileiro definiu quatro 

áreas, nas quais deveria ser incentivada a prática esportiva: a comunitária, a 

estudantil, a militar e a classista. 

 Antes mesmo desse decreto, a municipalidade já havia colocado em prática 

algumas iniciativas para a promoção dos esportes e do lazer na cidade de SJC. Houve 

a construção de dez Praças de Esportes na cidade. Verificou-se a promoção de vários 

torneios,149 como, por exemplo, o Torneio Inter Sociedades de Bairros, os Jogos do 

DAME - Dentistas, Advogados, Médicos e Engenheiros, Jogos Universitários150, e os 

Jogos das Indústrias.  

 Os Jogos das Indústrias foram um exemplo prático de como se pretendia usar 

a força de trabalho dentro e fora das fábricas; no entanto, durante a pesquisa, em 

meio às narrativas dos trabalhadores, emergiu uma gama de significações da prática 

esportiva entre eles. 

 Como consequência da implantação do parque industrial, investimentos na 

educação, de cunho profissionalizante e técnico, já existiam desde os anos 50, com a 

ETEP151, e mais tarde alianças também com o SENAI152 e do SENAC153. Uma 

                                                
149 Atas do Setor de Competições da Divisão de Educação Física – PMSJC – Atas da década de 70, 

localizadas junto à atual SEL, no Almoxarifado. 
150 Os jogos referentes a esse primeiro período integraram estudantes da EEI (Escola de Engenharia 

Industrial), ITA (Instituto Tecnológico de Aeronáutica) e FVE (Fundação Valeparaibana de 
Ensino) 

151 A ETEP - Escola Técnica Professor Everardo Passos - ETEP foi criada em 1956 para oferecer os 
cursos de 1º grau, o antigo ginásio industrial e o curso técnico de nível médio. Em 1968, criou a 
EEI - Escola de Engenharia Industrial foi aberta para oferecer o curso de Engenharia Industrial 
Mecânica. Na década de 80, passou a oferecer cursos de habilitação em Ciências com licenciatura 
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comunidade estudantil sólida, envolvendo também os cursos não profissionalizantes 

de níveis fundamental e superior, permitiram que várias competições destinadas a 

essa clientela fossem criadas154.  

 Em SJC, políticas de incentivo aos desportos integravam militares e civis.155 

Havia um discurso plástico e produtor de uma memória harmônica, incapaz de 

“zombar das perspectivas dominantes, reducionistas e domesticadoras156 (...) 

articuladora de projetos políticos e formador de opinião” (FENELON, CRUZ, 

PEIXOTO, 2005, p.10) que envolveram a ditadura militar no país: 

     

Hoje, o Centro Técnico de Aeronáutica, está totalmente 
integrado na vida de São José dos Campos. Alunos, 
professores, técnicos e pessoal administrativo, formam uma 
pequena comunidade no campus do CTA dentro da 
comunidade maior da cidade. SJC possui tudo que era 
inicialmente desejado para a instalação do Centro Técnico de 
Aeronáutica, mas, na verdade, ela soube dar muito mais do 
que se poderia esperar. Se, por um lado, o CTA trouxe para 
SJC influências benéficas e algumas vantagens, por outro a 
comunidade joseense ofereceu ao pessoal do CTA todo 
encanto e qualidade da cidade organizada e ordeira, com 
uma população amiga e afável [grifos meus]. 
(Departamento de Relações Públicas Centro Técnico de 
Aeronáutica, 1966) 

 

                                                                                                                                     
plena em Física ou Matemática, foi criada a FACAP - Faculdade de Ciências Aplicadas. 
http://www.etep.edu.br/conteudo/sobre-a-etep.html  

152  Sobre o SENAI- Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial Leis 1613 29/09/1971, Lei 1775 
30/12/1975; Lei 1904 02/08/1977; Lei 3524 06/06/1989, Lei 4100 08/11/1991. 

153 Sobre o SENAC- Nacional de Aprendizagem Comercial Leis 3203 15/12/1982; Lei 3276 
27/10/1987. A Lei 1685 Criou o Fundo de Ensino Profissional no município. 

154 No ValeParaibano, no período de 1972-74, encontraram-se registros de competições como 
denominadas JISC (Jornada Estudantil de Integração Sócio Cultural); Além disso, a Delegacia 
Regional de Educação Física e Esportes, criou o Campeonato Bicharal, para integrar os calouros 
das faculdades locais.  

155 Além da Olimpíada do ITA, o RONDEFE – um braço do Projeto Rondom VIII, acontecia dentro 
do CTA para os moradores, filhos de funcionários e crianças de bairros adjacentes ao CTA, pela 
programação, 300 crianças por ano praticavam várias atividades físicas, havia passeios semanais, 
sessões de cinema e aulas de educação moral e cívica. Segundo jornal da época o RONDEFE tinha 
por objetivos “proporcionar aos acadêmicos de Educação Física, um aperfeiçoamento prático dos 
conhecimentos já adquiridos, no que diz respeito à ginástica infantil e feminina, levando as 
crianças a uma recreação orientada pela prática sadia da educação física, dentro dos preceitos 
higiênicos de saúde no esquema da camaradagem e disciplina” (ValeParaibano 24/07/1971) 

156 A prática da capoeira em SJC teve início em 1971, por iniciativa do Tenente Esdras e do Mestre 
Lobão (Everaldo Bispo de Souza). Primeiramente utilizando o próprio RONDEFE como 
oportunidade de divulgar o trabalho a capoeira e como estratégia de legitimação desse esporte (na 
época entendido como dança ou luta marginal, o que justificou o uso de termos como 
adestramento e defesa pessoal). Identificam-se como estratégias utilizadas por esses capoeiristas, a 
demonstração da capoeira com a presença de Delegados de Política, Reitor e Professores do ITA. 
(ValeParaibano  Julho de 1971). 
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 Havia uma relação do restante da cidade com a área militar, sistemáticos ritos 

cívicos em que o ir e vir de civis e militares e a organização de festas conjuntas 

marcaram a memória das pessoas. A título de exemplo, mencionam-se eventos como 

a Semana da Asa157, a constante alusão à figura de Santos Dumont158 e a 

rememoração de tal figura, que se dão até hoje. 

 Os estádios de futebol se tornaram palco perfeito para diversos tipos de 

eventos, não só esportivos, como também políticos159. Serve de exemplo a 

apresentação da Esquadrilha da Fumaça, com a presença do Governador do Estado, 

diante de 30 mil pessoas no “Formigão”, com direito à Banda Militar, escolares, 

policiais, militares, colônias portuguesa e japonesa, além das delegações de 

indústrias joseenses. (ValeParaibano 26/07/1972). 

 O investimento das fábricas em suas respectivas ADC´s, deu-se tanto no 

esporte profissional, como no amador. A aliança entre as indústrias e o SJEC- São 

                                                
157 A Lei 218 04/07/1936, instituiu o Dia do Aviador; o Ministério da Aeronáutica foi criado por 

Getúlio Vargas através do Decreto 2961 de 20/01/1941, passando a se chamar posteriormente: 
FAB – Força Aérea Brasileira. Em 14/05/1952, aconteceu a primeira exibição oficial da 
“Esquadrilha da Fumaça” (www.eda.aer.mil.br). Como o CTA fica em SJC, ao longo da sua 
história verifica-se a existência de shows aéreos nas ocasiões de aniversário da cidade e em razão 
ao Dia do Aviador, que faz parte das comemorações denominadas de “Semana da Asa”.   

158 Mencionou-se anteriormente o caso de soterramento do Sanatório Ezra que deu lugar ao Parque 
Santos Dumont”. Destaca-se a Lei Municipal 2102 de 13/11/1978 que forneceu incentivos à 
indústria aeroespacial; e para a Lei 6517 que Declarou o município como a Capital da indústria 
aeroespacial do Brasil, não ocasionalmente, no ano de 2005, na esteira desses eventos, a Lei 11262 
30/12/2005, instituiu o ano de 2006 como o Ano Nacional Santos Dumont. Em SJC o Parque 
Santos Dumont, passou por grande reforma e tornou-se o primeiro Parque Temático de Aviação, 
também fez parte desse conjunto de ações a criação do MAB – Memorial Aeroespacial Brasileiro e 
a construção de novo prédio para o Poder Legislativo, que foi construído em formato de avião. 

 Em estudos anteriores, verificou-se a importância dada à figura de José de Anchieta como um mito 
fundador de SJC, até mesmo como forma de aproximação do modelo de crescimento da capital 
paulista (FRAGA e ROQUE, 2010, pp. 177-208). Verifica-se que em torno da figura de Santos 
Dumont, podemos também traçar possibilidades de análise dele enquanto um (novo) mito na 
história joseense”as ideologias, que necessariamente acompanham o movimento histórico da 
formação, alimentam-se das representações produzidas pela fundação, atualizado-as para adequá-
las à nova quadra histórica. É exatamente por isso, sob novas roupagens, o mito pode repetir-se 
indefinidamente” (CHAUÍ, 2000, p. 10).  Décadas atrás a alimentação da memória de Santos 
Dumont na cidade de SJC, justificava-se pela presença do CTA/ITA que levou à criação da 
Embraer, fabricante de aeronaves. Hoje, percebe-se que o “espírito empreendedor” é a bola da vez. 
Feiras, eventos, mudanças na grade curricular de alunos da Rede Municipal trataram de lançar mão 
desse discurso, pois o modelo econômico hoje da cidade, não mais se apoia em um parque 
industrial sustentado por empresas de grande e médio porte, mas das pequenas empresas, 
incubadoras de negócios e o maior responsável pelos postos de emprego hoje na cidade, é o setor 
de prestação de serviços e comércio; embora as empresas que ainda resistem tenham um papel 
importante no cenário econômico local e nacional. Sobre o atual cenário econômico joseense Lei 
5069 08/07/1997 Criou a “Fábrica de Empregos”; Lei 10.934 13/03/2003 Criou a Comissão 
Municipal de Emprego. Há parceria do município com o SEBRAE; maiores informações conferir 
em: http://prefeitoempreendedor.sp.sebrae.com.br  

159 “Laudo Natel interioriza o Desenvolvimento” (Valeparaibano 26/07/1972). 
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José Esporte Clube, marcou época na história esportiva da cidade, quando algumas 

fábricas assumiram o passe de alguns atletas e o clube apenas a despesa mensal160. O 

Poder Público também subsidiava o SJEC161,, com vistas à promoção do time à 

primeira divisão. Foi nesse período que o senhor Walter Consenzo, o Walter 

Passarinho chegou à cidade de SJC 

 

E sou do Tatuapé, São Paulo, ali perto do Corinthians, eu já 
tinha em 79 acertado com o Santo André, mas a proposta do 
SJ foi melhor, a proposta feita por Laerte Pinto162 foi melhor, 
tive que ir lá me desvencilhar. Eles estavam montando um 
elenco pra subir, naquela época não tinha. Hoje nós temos 
seis divisões, naquela época havia três, o São José pertencia 
à divisão intermediária. Só que quando a gente saía na 
rua, à gente era reconhecido, um jogador do São José 
que sai na rua não é reconhecido, eles foram pegando 
jogadores muito conhecidos. [grifos meus] (Walter 
Passarinho 24/03/2010). 

 
 

                                                
160  “Um caminho lucrativo para o São José: as indústrias” – (Agora 05/01/79). 
161 Sobre a subvenção do Poder Público ao ECSJ/SJEC na trajetória do ECSJ, verificou-se o 

investimento, primeiramente em quantias razoáveis, proporcionais aos demais times e clubes 
amadores da cidade (Lei 565 12/08/58 3.200,00; Lei 583 18/12/58 58.000,00; Lei 827 23/10/61 
43.450,00). Após 1957, quando o ECSJ se profissionalizou, houve maior incentivo financeiro por 
parte do legislativo joseense. Com a crise que o clube atravessou nos anos 70, após a construção 
do seu novo estádio, campanhas para evitar seu leiloamento, foram em vão, a resposta do 
Legislativo foi a autorização do uso do estádio por parte da Empresa URBAM – Urbanizadora 
Municipal (Lei 1810 29/06/1976). Resolvida a pendência jurídica, a transformação do ECSJ em 
SJEC, permitiu com que empresas e inclusive a Prefeitura passassem a investir no clube, com 
grandes cifras, a Lei 1960 de 02/03/1978, cedeu ao SJEC 1.500.000,00 cruzeiros, mediante ao 
compromisso do clube em abrir os portões em 3 partidas à população: Primeiro de Maio, 27 de 
Julho (Aniversário da Cidade) e 07 de Setembro.  

162 Laerte Pinto da Cunha foi Presidente do ECSJ no período de 1979-1980, foi ele o principal 
responsável pelas diretrizes que colocaram o clube joseense no que os jornalistas esportivos locais 
denominaram de “década da consagração”. Nos anos 80 o SJEC teve grande projeção no cenário 
esportivo, chegando ao vice-campeonato paulista de 1989 contra o São Paulo Futebol Clube, a 
primeira excursão internacional (Espanha) e o acesso ao Campeonato Brasileiro da Série A no ano 
de 1990. 
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Fig.29: Pôster da Revista Placar  - Equipe do São José Esporte Clube 

 
 O investimento no esporte profissional e no amador foi marcante nos anos 70 

na cidade de SJC. Através da prática do futebol perceberam-se especificidades locais 

nas articulações163 entre Planos Nacionais.164  

 Na SJC industrial, a política esportiva assentada no discurso da disciplina, da 

moral e do civismo levou ao investimento em desporto na cidade, tanto no campo das 

representações oficiais como na memória privada165, através das narrativas do 

operário-jogador e do jogador-operário. 

 

 

 

                                                
163 A exemplo de Rinaldo, procurou-se, ao invés de abordar o uso dos esportes como ideologização, 

mercadização, espetacularização, funcionalização, notar a interpenetração de todas essas 
abordagens (RINALDI, 2000, p.167). Segundo Elias, “o desporte pode ser utilizado como uma 
espécie de laboratório natural para a exploração das propriedades das relações sociais” (ELIAS, 
1997, p.18). Segundo Elias, “o desporte pode ser utilizado como uma espécie de laboratório 
natural para a exploração das propriedades das relações sociais” (ELIAS, 1997, p.18). 

164  O que continua sobressaindo nas interpretações sobre o passado vivido por nós são as visões 
oficiais que reconstroem a história do país a partir da visão do Estado e dos grupos próximos ao 
poder. Ao fazer na seleção dos vestígios do passado que devem permanecer no presente, a 
memória dominante busca anular as relações de poder e as desigualdades que compõem o próprio 
social para homogeneizar esse passado como mito, porque unívoco, construindo significados 
idênticos para trajetórias diferenciadas (CARDOSO, 2006, p. 179). 

165 Segundo Cardoso “a construção histórica que se constitui a partir das memórias oficiais ofusca, 
embora não desconheça as trajetórias de homens e mulheres que também são protagonistas desse 
período, que compartilham as esperanças de um novo Brasil (CARDOSO, 2006, p.181). 
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2. 2 - Lembrar e esquecer – pontuais casos de soterramento166 

 

 

 

Cheguei aqui em 1965 meu Deus do céu (risos) olha, falando 
com sinceridade, quando eu cheguei aqui eu não gostei; 
sinceramente? Pelo que eu andei pelo interior de São Paulo 
eu achava que aqui não era assim uma cidade tão 
importante, era uma cidade assim climática e não tinha 
nada pra se fazer. Então o quê eu fazia? Chegava aqui 
treinava de manhã, almoçava e voltava pra São Paulo até 
quando o Diede  falou: “você não vai mais, tem jogos agora 
durante a semana, você tem que treinar”. Ai, eu comecei a 
ficar, nesses anos a cidade foi ganhando nome. [grifos 
meus] (Zé Luiz Pantera)  
 
 

 

Fig.31: E.C. São José (1966) Em pé: Baiano, Emerson Leão, Alemão, Teodoro, Flávio e Ajato. Agachados: 
Lance, Zé Luís (Pantera), Norival, Golê e Eliseu. Mascote: Maurinho.  

                                                
166 O conceito de soterramento ao qual está se reportando é de autoria de Catherine Le Grand-Sebille 

em. O trabalho de Catherine LeGrand-Sebille “Como se lembrar de um lugar do segredo”; a 
autora estuda a história de uma instituição francesa que serviu de maternidade, abrigando mães 
solteiras, e lugar também para acolher crianças em situação de risco e deficientes mentais. Foi 
classificado como monumento histórico desde 1930 e é hoje um castelo restaurado.  Autora fez 
entrevistas com autoridades locais e antigos funcionários do estabelecimento e verificou o quanto 
era difícil restaurar a memória do lugar que se queria esquecer, pois o nascimento de crianças 
ilegítimas naquela instituição era considerado uma mácula na história da cidade. O trabalho de 
restauração dos edifícios daquela instituição (originalmente castelo do século XVIII), objetivou 
eliminar todo traço de atividade médico-social do passado. “A restauração do castelo torna 
legítima a idéia de uma mácula difusa, de uma poluição sexual que engendrou durante cinqüenta 
anos todo um conjunto de gestos de purificação, de esterilização, de disciplinarização, aplicados 
aos objetos, aos corpos e às almas das “filhas mães” para as quais era preciso “lavar o erro” (LE 
GRAND-SEBILE, 1998, p. 265). Os 'notáveis' da cidade “demonstraram de bom grado 
disponibilidade em eliminar os traços, as recordações, pois escolheram a perspectiva museológica 
para melhor ocultar a memória. Eles parecem colocar à frente de tudo a exigência do segredo, para 
melhor impor o esquecimento “(LE GRAND-SEBILE, 1998, p.265). 

 
Fig.30 - Zé Luiz Pantera 
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 Nas lembranças do jogador Pantera, “a cidade foi ganhando nome”, a SJC, 

que o recebeu, se tornou outra cidade, completamente diferente. Acostumado ao 

ritmo da capital paulista e experiente como jogador de futebol, tendo passado por 

diversas cidades do interior, SJC era uma cidade “climática” e “não tinha nada para 

se fazer”.  

 Na década de 30, os setores ligados à administração pública local aceitaram a 

parceria com Vargas para enviar a população doente pelo interior e em troca receber 

infra-estrutura e algumas regalias167.  

 Após a Segunda Guerra Mundial, os ares de modernidade impulsionaram 

transformações que foram poucos soterraram o modelo anterior de cidade. Algumas 

narrativas da memória da cidade se encarregaram de apresentar uma noção de tempo 

sem nervuras.168 

 Lembrar e esquecer são ações políticas que envolvem diversos grupos da 

cidade. Soterrar é jogar terra sobre algo de que não se deve lembrar; trata-se de uma 

maneira de impulsionar projetos de futuro, ajustando-se o presente e o passado169. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
167 A partir dos Decretos 6501 (Decreto Estadual baseado no Decreto Federal 19.938) e 7007 (criou a 

Estância Climática de São José) “fizeram com que São José passasse a receber investimentos e a 
constar obrigatoriamente na agenda política de desenvolvimento do Estado. Na medida em que 
esses investimentos foram sendo concretizados, construiu-se toda uma infra-estrutura que acabou 
por viabilizar uma nova série de investimentos estatais. Esse processo continuado permitiu 
viabilizar em grande parte a cidade de vocação industrial, moderna e tecnológica”. (CHUSTER, 
2010, p.151) 

168  Segundo ARENDT, “o tempo não é um contínuo, um fluxo de ininterrupta sucessão; é partido ao 
meio, no ponto onde ele está; e a posição dele não é o presente, na sua acepção usual, mas, antes, 
uma lacuna no tempo, cuja existência é conservada graças à sua luta constante” (ARENDT, 1979, 
p.37). 

169 A discussão sobre o passado industrial de SJC sobrepondo-se ao passado sanatorial através do 
“soterramento” no campo da memória foi trabalhada no artigo: “Mosaico de imagens construindo 
narrativas: as outras faces da cidade sanatorial” (FRAGA e ROQUE, 2010, pp 205-234). 
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2.2.a De Sanatório Judaico a Parque Temático de Aviação 

 

 
                     Fig.32: Parque Santos Dumont 

 

 

                                                                         Fig.33: Sanatório Ezra 

 

  O processo de soterramento pode ter ficado claro quando símbolos oficiais da 

cidade que em dado momento, se reportaram ao momento sanatorial, como no 

brasão da cidade, criado em 1935, que apresenta os dizeres “generosos são os ares 

da minha terra”; e na bandeira do município, que no ano do bi-centenário da cidade, 

elege como marco cravado no meio do pendão uma engrenagem, simbolizando a era 

industrial da cidade e a geração de riqueza através das fábricas.   

 Acabar com a fama de cidade sanatorial, climática e contaminada era uma 

necessidade de determinados setores da cidade. A fama de “cidade contaminada” 

causava incômodos a vários grupos locais. No ano de 1957, uma polêmica visita do 

Comando Sanitário que deu origem à publicação de uma matéria sobre a cidade em 

jornal da capital; mobilizou setores industriais, comerciais, agrícolas e médicos da 

cidade, em uma verdadeira campanha para “mudar o rumo da cidade”. (O Correio 

Joseense 17/03/1957) 
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 As justificativas para a campanha empreendida pelos grupos em questão eram 

desmoralização na capital, mentiras e ofensas sobre a terra (O Correio Joseense 17 e 

24/03/1957). Uma mesa redonda foi marcada, e as estratégias traçadas. As pensões 

tornaram-se alvos a serem duramente combatidos e fiscalizados. Dali em diante, SJC 

contaminada, só se fosse contaminada de “progresso, cultura e realizações” (O 

Correio Joseense 17/03/1957). 

 A tuberculose já tinha rendido aos cofres públicos infraestrutura e dinamizado 

o comércio através dos médicos, enfermeiros e principalmente dos doentes ricos. 

Atrelar a cidade aspectos relacionados à doença, qualquer que fosse ela, só era 

possível baseando-se nas modernas tecnologias e na caridade local.170 Nota-se que 

houve uma seleção do que poderia ser considerada tradição da cidade, elegendo, 

portanto pioneirismo e tecnologia como elementos a serem acentuados em todo e 

qualquer discurso que envolvesse a cidade de SJC a partir daquele.  

 A partir das reflexões sobre as comemorações171 do IV Centenário da cidade 

de São Paulo, que envolveu a atuação de diferentes setores e constituiu objeto de 

estudo de Sílvio Luiz Lofego, nota-se como em eventos comemorativos, reforçam-se 

discursos de unidade, sobrepõem-se à multiplicidade e minimizam-se ou anulam-se 

as desigualdades existentes na sociedade. 

 O momento do bi-centenário172 de SJC173 foi uma grande oportunidade de 

desvincular qualquer referência à cidade antiga/doente174 (FRAGA, ROQUE, 2010), 

                                                
170  Em vídeos institucionais de 1967 (Primo Carbonari) e de 1974 (Glauco Mirko Laureli), o passado 

/presente sanatorial da cidade de SJC é apresentado a partir de um discurso médico, vinculado às 
modernas tecnologias da época e à presença de instituições de saúde ligadas à congregações 
religiosas, conferindo à cidade características modernas, tecnológicas e filantrópicas. Os 
documentários merecem ser estudados como suportes de memória, pois as “linguagens são 
instituintes e constituintes do social; são a tessitura da vida”, permitem a melhor compreensão do 
como a memória se constrói constantemente. (CRUZ, PEIXOTO, KHOURY, 2006, p.19). Os 
textos dos dois documentários mencionados encontram-se nos ANEXOS F  e G. 

171 As comemorações podem ser analisadas como uma das formas de atualização de mitos, o ato de 
comemorar tem diferentes sentidos ao longo da história, desde não esquecer, portanto registrar 
(Heródoto); além da preocupação com o registro, narrar e entender as razões do fato (Tucídides). 
Em ambos os casos, a Guerra de Tróia serviu de inspiração para que, através da narrativa se criasse 
um sentido ao passado e ao presente dos gregos, atribuindo à memória um importante papel 
(CHAUÍ, 2000, p. 41-42). 

172  As comemorações podem ser analisadas como uma das formas de atualização de mitos, o ato de 
comemorar tem diferentes sentidos e significados ao longo da história, desde não esquecer, 
portanto registrar (Heródoto); além da preocupação com o registro, narrar e entender as razões do 
fato (Tucídides); em ambos os casos a Guerra de Tróia serviu de inspiração para que através da 
narrativa um sentido ao passado e ao presente dos gregos, atribuindo à memória um importante 
papel. Ver: CHAUÍ, 2000, p. 41-42. Reflexões a partir das Comemorações sobre o IV Centenário 
da cidade de São Paulo, envolvendo a atuação de diferentes setores, constituíram objeto de estudo 
de Silvio Luiz Lofego, indicando-nos como esses eventos reforçam um discurso de unidade, se 
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em momentos comemorativos, imagens do passado geralmente legitimam a ordem 

social; ocorre a materialização da memória, porque sem a vigilância comemorativa, a 

história seria varrida (NORA, 1993).  

 Na publicação de Altino Bondesan, denominada “São José em quatro 

tempos”, identificou-se, no bi-centenário joseense, o estabelecimento de marcos 

fundantes no esforço de reunir os joseenses contemporâneos a esses festejos, em 

torno de uma idéia de uniformidade, com um discurso progressista “encapsulado 

numa sucessão de momentos históricos” (BHABHA, 2003, p. 209). 

  Ao estabelecer quatro tempos distintos, o autor acaba por condensar e 

cristalizar experiências “da” e “na” cidade; enfatizando as mudanças (lentas e 

projetadas em velocidade) em detrimento das permanências. A distinção entre os 

quatro tempos mostra a concepção de progresso que permeou tais festejos. Reforçou-

se um processo linear, ascendente, em que a cidade vislumbra o progresso e celebra 

um momento de transição. Para isso, vários suportes foram estabelecidos175, 

ocultando-se algumas passagens.  

 A construção arbitrária e imperativa dava demonstrava a cidade que se 

desejava. A partir de então, acentuava-se a sua nova direção, enfatizando o quarto 

tempo: vila colonial, centro agrícola, fase sanatorial e fase industrial. A sobreposição 

                                                                                                                                     
sobrepõem à multiplicidade e minimizam ou anulam as desigualdades existentes na sociedade. A 
respeito do papel das comemorações na construção da memória, ver o estudo de Sílvio Luiz 
Lofego, sobre o IV Centenário de São Paulo. A Revista Projeto História, número 20 “Os sentidos 
da comemoração” também apresenta várias discussões, destacando-se a conferência feita por 
Marilena Chauí em ocasião dos festejos de 500 anos do Brasil, dissecando alguns elementos e 
discursos que foram sendo construídos e reforçados a partir da repetição em ocasiões 
comemorativas 

173 Formou-se uma Comissão Municipal para a organização dos festejos do bi-centenário, formada 
pelo Prefeito, Câmara, Juízes, Promotores, Diretor do CTA, Presidentes de Entidades de Classe, 
Presidentes de Entidades Esportivas, Presidentes de Sindicatos, Diretores de Estabelecimentos de 
Ensino, Centros Acadêmicos e Grêmios Estudantis, Vigários de Paróquia. LEI MUNICIPAL Nº 
1.225, DE 02/12/1965 - Pub. DSJC nº 2.307, de 12/12/1965  

174 Nossa reflexão sobre o bi-centenário de SJC encontra-se no artigo “Anchieta, mito fundador de São 
José dos Campos: possibilidades de pesquisa e de interpretação”. (FRAGA, ROQUE, 2010, 
pp.175-204) 

175  Sobre o caráter performático das comemorações houve a instituição de um evento que é a Semana 
Cassiano Ricardo, que está até hoje no calendário oficial de eventos da cidade. Outro evento de 
grande porte que esteve vinculado aos festejos do bicentenário foram os JAI´s- Jogos Abertos do 
Interior, evento promovido pela SEE- Secretaria Estadual de Esportes, que existe desde 1936, que 
em 1967 teve como sede a cidade de SJC. Na programação oficial da festa consta a chegada de 
relíquias do Padre José de Anchieta, além da realização de feiras e desfiles (O Correio Joseense 
27/07/1927). 
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da cidade industrial à sanatorial se materializa não só em discursos. É o processo de 

soterramento da memória.176  

 O soterramento é um processo, mas seu resultado final, de esconder, em outra 

camada não visível, o passado da cidade, pode ser observado em várias iniciativas, 

como as dos ritos de comemoração.  Ao se comemorar, resignifica-se o passado, para 

dar sentido ao presente e para justificar o futuro.  

Nos festejos do bi-centenário joseense, acentua-se uma nova direção para a 

cidade. As linhas fortes que definem o futuro da cidade passam a ser cristalizadas em 

símbolos que necessitam ser lidos. Não é ao acaso que a engrenagem, o operário e a 

indústria são recorrentes nos símbolos oficiais do município. A apologia à indústria 

foi ganhando força; esses símbolos, cada um a seu modo, ajudaram no processo de 

soterramento da cidade sanatorial. (FRAGA, ROQUE, 2010) 

 A cidade vive em constante transformação, são constantes as implosões e as 

reconstruções na paisagem urbana, elas se encarregam de mexer no terreno, 

revirando e sedimentando a terra, conforme suas necessidades emergentes. Trata-se 

de um processo de soterramento.  

Os sinais da cidade antiga, soterrada, para dar lugar à cidade moderna, 

podem ser lidos, nas narrativas de trabalhadores, que se reportam a antigos lugares da 

cidade onde viveram, experiências que ora reforçam, ora se distanciam dos discursos 

oficiais.177 No âmbito público e suas representações, aparecem ao lado das 

experiências individuais, em uma dinâmica contemporânea “o sentido mais 

privatizado do passado é gerado no interior de uma cultura vivida” (GMP, 2004, 

p.286). Produzir um esquecimento foi uma necessidade, que não é especificidade 

joseense; trata-se da seleção de um passado com o qual possamos conviver (GMP, 

2004). (FRAGA, ROQUE, 2010) 

                                                
176  Para Benjamin, “a memória não é instrumento para a exploração do passado; é antes, o meio. E o 

meio onde se deu a vivência, assim como o solo é o meio o qual as antigas cidades estão 
soterradas. Quem pretende se aproximar do próprio passado soterrado deve agir como um 
homem que escava (...)” (BENJAMIN, 1987, p. 239). 

177  “As perguntas que cada presente faz para o passado são diferentes, e é por isso que elaboramos 
narrativas históricas novas, diferentes, e descobrimos novas fontes, novas maneiras de falar da 
história (...). Então ao analisar a história que fazemos, analisamos o presente que temos, por meio 
da análise das perguntas que nos interessam hoje sobre o passado” (MACHADO, 2007, p.57). 
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 No ano de 1973, o Sanatório Ezra178 foi demolido para dar lugar a um Parque, 

cujo nome marca “outra” cidade, a cidade do avião. Como lembra Legrand Sebille, 

em artigo mencionado neste texto179, optou-se pela demolição do prédio que 

lembrava a cidade que abrigava os tuberculosos. Essa possibilidade se oferece 

quando a perspectiva comemorativa180, a memória que se quer preservar, apaga 

                                                
178  Por volta de 1935, foi iniciada a construção do Sanatório em área de antiga fazenda pertencente à 

família do Sr Vicente de Barros, adquirida pela Sociedade Israelita de Beneficência Ezra. O 
Sanatório foi inaugurado em 1936. Um trabalho de pesquisa do Projeto CATIVA- Centro de 
Atividades para a Terceira Idade, em setembro de 2003 colheu depoimentos orais, dentre os quais 
um se destaca por permitir-nos compreender um pouco sobre o destino dado a essa área: “tivemos 
uma grande sorte de encontrar o Sr Antônio Arantes, casado com Dona Judith. Ele era mestre de 
obras residente em São Paulo e foi contratado pelo Dr Bezerin, da Sociedade Israelita de 
Beneficência do Estado de São Paulo, para reformar o Sanatório Ezra e transformá-lo num hospital 
de doentes mentais. O mestre de obras mudou-se em agosto de 1966 para SJC, morou numa das 
edificações do Sanatório. Aguardando a chegada do material para a reforma pretendida, com mais 
quatro funcionários, mantinham a sua conservação. Foi surpreendido pela notícia dada pelo rádio, 
das negociações desta Sociedade Beneficente com a Prefeitura local. A área destinava-se à 
construção do Prédio da Prefeitura. Com o fechamento do Sanatório Ezra, a Prefeitura da Estância 
de SJC, na administração do Prefeito Elmano Ferreira Veloso (1967-69), adquiriu o terreno e 
benfeitorias num total de 54.435 m2 por desapropriação amigável com a Sociedade Israelita de 
Beneficência Ezra pelo valor de NCR$ 900.000,00 declarado nos documentos de escritura e 
registro de Cartório de Registros Públicos e Anexados da Comarca, livro 340, fls 30, no dia 23 de 
janeiro de 1969. O acesso a esse documento revela que 'o imóvel ora expropriado, destina-se única 
e exclusivamente à construção e instalação do Paço Municipal e Centro Cívico de SJC, não 
podendo em hipótese nenhuma, ser lhe dada outra destinação, parcial ou totalmente, sob pena de 
reversão do mesmo imóvel ao patrimônio da outorgante expropriada'(...) De repente uma ordem de 
desocupação foi recebida e logo depois as máquinas invadiram os espaços. Iniciou-se um novo 
projeto – um parque seria construído naquele local. 

179  O trabalho de Catherine LeGrand-Sebille “Como se lembrar de um lugar do segredo”; a autora 
estuda a história de uma instituição francesa que serviu de maternidade, abrigando mães solteiras, 
e lugar também para acolher crianças em situação de risco e deficientes mentais. Foi classificado 
como monumento histórico desde 1930 e é hoje um castelo restaurado.  Autora fez entrevistas com 
autoridades locais e antigos funcionários do estabelecimento e verificou o quanto era difícil 
restaurar a memória do lugar que se queria esquecer, pois o nascimento de crianças ilegítimas 
naquela instituição era considerado uma mácula na história da cidade. O trabalho de restauração 
dos edifícios daquela instituição (originalmente castelo do século XVIII), objetivou eliminar todo 
traço de atividade médico-social do passado. “A restauração do castelo torna legítima a idéia de 
uma mácula difusa, de uma poluição sexual que engendrou durante cinqüenta anos todo um 
conjunto de gestos de purificação, de esterilização, de disciplinarização, aplicados aos objetos, aos 
corpos e às almas das “filhas mães” para as quais era preciso “lavar o erro” (LE GRAND-SEBILE, 
1998, p. 265). Os 'notáveis' da cidade “demonstraram de bom grado disponibilidade em eliminar 
os traços, as recordações, pois escolheram a perspectiva museológica para melhor ocultar a 
memória. Eles parecem colocar à frente de tudo a exigência do segredo, para melhor impor o 
esquecimento “(LE GRAND-SEBILE, 1998, p.265). 

180  Na época inauguração do parque, o prefeito era Sérgio Sobral de Oliveira, coronel da Aeronáutica, 
reformado; a inauguração do Parque aconteceu em 23 de outubro (dia do aviador) em 1971, 
estabelecendo um vínculo da cidade com a aeronáutica, e ao mesmo tempo, soterrando uma cidade 
“doente”. Nos festejos do aniversário da cidade, o Pq Santos Dumont, em várias ocasiões serviu de 
palco para essa memória que se quer reforçar sobre a cidade do avião, a cidade pólo tecnológico. 
No ano de 2009, ocorreu a inauguração da réplica da casa encantada de Santos Dumont. No ano de 
2008, ocorreu a re-inauguração do parque. Em outros anos, no 27 de julho, ocorreu a colocação de 
vários marcos naquele espaço, que reforçam a identidade tecnológica da cidade: réplicas de 
foguetes, mísseis, etc. 
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rastros do que deve ser esquecido, e traduz o que pode ser lembrado, constituindo, 

nesse processo, outra memória. 

 Da mesma maneira que se verificou o soterramento do passado sanatorial 

joseense, no campo esportivo, constataram-se outros casos de soterramento de 

memória: um ligado a uma praça esportiva e outro que se tornou perceptível no 

processo de busca por informações sobre a prática de futebol nos espaços fabris da 

cidade, o que se denominou “uma geografia inexplorada”. 

 

2.2.b - A Formiga que virou águia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 O ECSJ Esporte Clube São José tinha como mascote a formiga e como cores 

o branco e o preto. Na década de 70, devido a problemas financeiros, o clube passou 

a se chamar São José Esporte Clube, o mascote passou a ser a águia e as cores o azul 

e o amarelo. O exemplo a seguir não se trata apenas do mascote do clube da cidade, 

mas está diretamente relacionado a uma imagem rural de cidade, que é abandonada 

em prol de uma cidade industrial.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fig.35: Brasão e Mascote do SJEC 

 

 
Fig.34: Brasão do ECSJ  
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 SJC já foi conhecida como a terra dos três ésses – samambaias, saúvas181 e 

sapés – no Almanach Literário de São Paulo no ano de 1881 (VIEIRA, 2009, p. 157). 

Anos mais tarde a presença desses insetos chegou às discussões da Câmara 

Municipal, resultando em multa para os moradores que não exterminassem o 

pequeno inseto causador de tanta discórdia “Em 1917, nas Atas da Câmara 

Municipal, aparecem pedidos de reforço de verbas para a extinção de 

formigueiros182” (VIEIRA, 2009, p. 158). Em 1920, um decreto estadual183 declara 

guerra às saúvas do estado de São Paulo (O Correio Joseense 18/04/1920).  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Por isso, as Máquinas de Matar Formigas deveriam ser tão úteis aos 

moradores que com elas pudessem contar. 

 Os saberes e viveres interioranos eram de certa forma entendidos pelos 

grupos letrados como ameaça ao país moderno.184 Especificamente a questão da 

                                                
181  A preocupação com as formigas no Brasil começou logo que teve início a colonização. “Dentre as 

pragas que infernizaram os colonos, as formigas eram as mais avassaladoras e destrutivas, tanto 
para as plantações, quanto para os povoados e desempenhavam grande transtorno para a 
economia e o cotidiano dos colonos” (RODRIGUES, BRACHT, JAQUES, SANTOS, 2009, p.1). 

182 Ata da Câmara Municipal de 25 de Março de 1917. 
183  O Decreto encontra-se na íntegra - ANEXO H 
184  Lima Barreto em “O Triste fim de Policarpo Quaresma”; a tese de que o futuro do Brasil estaria na 

agricultura, cai por terra por conta da presença das formigas, em O Macunaíma, Mário de Andrade 
menciona a frase “Ou o Brasil acaba com a saúva ou a saúva acaba com o Brasil”; é nesse 
contexto que surge também o personagem Jeca Tatu de Monteiro Lobato, relacionando: “a pobreza 
endêmica do país e as soluções propostas em termos de medicina social, sanitarismo, saneamento 
básico e reurbanização espelha no autor as idéias de Progresso e de Civilização que marcavam as 

 
 

Fig.36: Anúncio de O Correio Joseense (1924) 
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formiga no território joseense, virou assunto do Legislativo, negócio para 

comerciantes e também rendeu muito aos discursos médico-sanitaristas nas três 

primeiras décadas do século XX, que associavam a cultura cabocla à indolência, à 

preguiça e à falta de higiene, criando discursos e políticas públicas baseadas em 

parâmetros europeus de “civilização” (LIMA e HOCHAMAN, 2000). 

 A formiga, na memória dos joseenses, está também associada às tardes de 

primavera em crônicas como a de Jairo César: 

 

Nas revoadas de içás (tanajuras) que ocorriam nos fins de 
cada setembro e primeira quinzena de outubro, a cata dessas 
formigas-rainhas mobilizava o mundo infantil dos moleques, 
que enchiam samburás, picuás, balaios e cestas com as 
gordas formigas das quais tiravam as asas, as cabeças e as 
pernas, para torrar os abdomens e os transformar na delícia 
que menino algum trocaria pelo mais saboroso rebuçado” 
(SIQUEIRA, 1991, p. 101) 

 

  Não se sabe como as formigas tornaram-se símbolos “positivos” na cidade. 

Não há uma bibliografia que dê conta de responder a isso e, na oralidade, as pessoas 

recordam-se de que o time de futebol do ECSJ era chamado de “Esporte” e de 

“Formigão”. O mascote era a formiga. 

 Além dessas referências na área esportiva, um troféu denominado 

“Formigão” foi, durante vários anos, entregue a pessoas que se destacassem na 

cidade, através da sua atuação como professores, empresários ou músicos. 

 A relação entre as diversas representações da cidade e o esporte revelam que 

a preocupação em promover outra imagem de cidade, desvinculada do passado 

sanatorial, atravessou décadas, como por exemplo, em uma publicação do Centro 

Técnico de Aeronáutica, de 1966 

 

Muitas pessoas se preocupam pelo fato de São José dos Campos ser 
também uma cidade sanatorial. O problema da tuberculose e do 
contágio não necessita, porém ser temido, já que os fatos 
demonstraram nos últimos 20 anos, raros foram os casos de pessoas, 
com mais de um ano de permanência na cidade, que adquiriram a 
doença185. [grifos meus] 

                                                                                                                                     
primeiras décadas do século XX no Brasil. A raça brasileira precisaria ser moldada e polida para 
trilhar tal caminho. O lema “Saúde e Educação” sintetizava o ideal civilizatório ancorado no 
trinômio Ordem-Organização-Trabalho, cujos inimigos naturais seriam o estado de pobreza, a 
sujeira, o analfabetismo e a ignorância (PARK, 1999, p.148). 

185 Departamento de Relações Públicas do CTA, 1966. 
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 O esforço para desvincular a cidade de sua vida rural e sanatorial partiu de 

diversos grupos. Em toda a década de 50, são recorrentes as referências a outra 

cidade. No almanaque de SJC de 1951, por exemplo, se apresenta uma cidade 

bastante diferente daquela de outrora186, trata-se de uma cidade cujas características 

eram “saúde, labor e progresso, isso é São José dos Campos!” (SIMÕES, 1951, 

p.7). Prédios verticais, chaminés, o índio e a Serra da Mantiqueira no mesmo cenário 

da aviação: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Era uma questão de tempo, já havia sido dada a largada para a imensa 

campanha por uma nova representação de cidade desvinculada de sanatórios. Mas na 

prática, o preconceito ainda era latente e se fazia presente também no campo 

esportivo.  Em 1955, uma publicação do ECSJ trouxe à tona alguns reflexos de como 

a divulgação dos benefícios da educação física poderiam ser um dos caminhos para 

que a cidade conseguisse apresentar-se através, não só da doença, mas, sobretudo 

como símbolo da saúde: 

 

Quando isto aqui ainda era infelizmente tido como um vasto 
sanatório, no dizer de alguns articulistas menos avisados, os 
nossos jovens envergando a gloriosa camisa alvinegra, 
pelejavam com freqüência em campos das cidades 
circunvizinhas, exibindo os seus físicos perfeitos, de 
atletas consumados.  
Demonstrando desarte, gradeloquentemente que SJC 

também possuía uma mocidade sadia e forte, desportista e 

                                                
186 Almanaques de SJC foram produzidos em: 1934 – João Caldeira, 1922 Napoleão Monteiro, 1905 

Sebastião Penna da Camara. 

 
 

Fig: 37: Capa do Almanaque de 1951 
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entusiástica, com possibilidade de competir em pé de 
igualdade ou mesmo suplantar a juventude desportiva da 
localidade co-irmãs. (...) As vitórias obtidas pelo Esporte 
eram por assim dizer, provas cabais de que na fisicultura. Os 
joseenses não eram, como nunca foram inferiores aos 
filhos de quaisquer outros núcleos populacionais. Havia 
elementos que timbravam sem qualificá-la de um “vasto 
sanatório. (OTTOBONI, 1955) 

 

 Uma das maneiras de desvincular a imagem de SJC ao contexto sanatorial era 

através da prática esportiva, projetar o time de futebol da cidade foi uma das 

estratégias. O palco das pelejas não era considerado bom o suficiente para se 

desenvolver atividades profissionais, o que justificou a abertura dos cofres públicos 

no ECSJ.187 

 A exigência da FPF para que os times tivessem a cesso à divisão especial do 

futebol incluía, não só a capacidade da praça esportiva, mas alterações em suas 

instalações, dentre elas a construção de arquibancadas de alvenaria. 

 A cidade de SJC sediou, em 1967, os JAI´s, como parte da programação do 

seu bi-centenário. O ECSJ disputava, naquele ano, a primeira divisão do futebol 

paulista188.  

 Obras por toda a cidade marcavam a expansão decorrente da industrialização. 

Na área esportiva, a demolição do antigo estádio faz parte desse projeto de ascensão 

do futebol joseense. 

   

ADEUS AO ESPORTE: Vai encerrar-se um período da 
vida do Esporte e um período da vida de São José. Nossa 
cidade já não é mais aquela em que tudo se amontoava 
numa estreita faixa do platô central. Agora se estende e 

                                                
187 Até que o ECSJ entrasse para o futebol profissional, ele recebia verbas assim como outras 

agremiações esportivas, nem sempre na mesma proporção. Uma consulta à legislação dos anos 50 
aponta que os principais beneficiados eram agremiações de grande porte como a AESJ, Tênis 
Clube, ECSJ, Mantiqueira FC. No caso específico da aplicação de verbas dos cofres públicos no 
ECSJ, temo a Lei 076 22/04/1950 (15 mil cruzeiros); Lei 105 11/12/1950 (5 mil cruzeiros); Lei 
192 05/11/1952 (5 mil cruzeiros); Lei 291 07/07/54 (15 mil cruzeiros); Lei 486 09/04/1957 (110 
mil cruzeiros); Lei 556 06/06/1958 (50 mil cruzeiros); Lei 565 12/08/1958 (3 mil e 200 cruzeiros); 
Lei 583 18/12/1958 (58 mil cruzeiros); Lei 597 27/02/1959 Declara de utilidade pública o ECSJ, 
bem como a AESJ e o Tênis Clube; Lei 610 13/04/1959 (58 mil cruzeiros); Lei 827 23/10/1961 
(43 mil 540 cruzeiros); Lei 1077 15/06/1964 (1 milhão para iluminação do Estádio Martins 
Pereira): Lei 1157 30/03/1965 (5 milhões para iluminação do Estádio Martins Pereira); Lei 1332 
27/03/1967 doa área para construção de nova Praça de Esportes do ECSJ; Lei 1405 07/11/1967 
doa área para ECSJ construir Praça de Esportes. 

188 Foi o primeiro ano em que o ECSJ disputou campeonato como profissional. Os anos de 1964 e 
1965 foram anos importantes para o ECSJ- Campeão da 3ª divisão de 1964, hoje 2ª divisão e em 
65, campeão da 2ª divisão hoje série A3.   
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entidades tradicionais vão tomando o rumo da periferia: o 
Instituto Educacional, o Fórum e tudo mais (Altino 
Bondesan – Diário de São José 25/11/1967) 

 

 Na despedida do antigo Estádio Martins Pereira189 houve uma partida 

amistosa entre ECSJ x DERAC de Itapetininga e veteranos do ECSJ e da AESJ. 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Domingo pela primeira vez derradeira o Estádio Martins 
Pereira, palco de tantas pelejas que marcaram glórias e 
glórias, receberá sua maior torcida jamais vista em todos os 
tempos. Como despedida da tradicionalíssima praça de 
esportes, serão travadas as últimas pelejas... Como é de 
conhecimento público ali vai ser construído um colosso de 
cimento armado... Terá inicio às 14 horas a assinatura da 
escritura de doação da nova área de terra no Jardim Paulista, 
onde vai ser construída seu novo e esplêndido Estádio com 
capacidade para mais de dez mil espectadores. [grifos meus] 
(Sebastião Maia/ Diário de SJ 25/11/1967) 

 
 Note-se aqui um caso de soterramento literal da antiga praça de esportes 

denominada Martins Pereira, como também, um caso de soterramento de memória, 

invenção de tradição e crise identitária sobre a representação do clube apoiadas nas 

transformações por que passava a cidade de SJC.  

    

 

 

 

 
                                                
189  Esse estádio tinha capacidade para 5.000 pessoas e recebeu essa denominação no dia 15/11/1942. 

 
Fig.38: Último jogo no Estádio “Formigão” (1967) 
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Na época, a equipe não tinha estádio com 
arquibancada de concreto e outras exigências para 
que a Federação Paulista liberasse e o time joseense 
integrasse a divisão especial do futebol de São 
Paulo. Uma estatueta criada pela Cerâmica Weiss 
“Formigão”, foi símbolo do São José na década de 
60 quando o então presidente do clube, Mário 
Ottoboni levou a equipe às conquistas da 3.ª, 2.ª e 1.ª 
divisões do futebol profissional joseense. A estatueta 
era vendida como brinde no final dos anos 60 e 
início dos anos 70, para ajudar na arrecadação de 
verbas para a construção do estádio (Zezinho Friggi, 
ex-jogador do ECSJ e ex-funcionário da GM)  
      

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No início dos anos 70, o time conhecido como Esporte ou de “Formigão do 

Vale” e seu estádio chamado de “Formigão”. A formiga que estava relacionada a 

algo pejorativo, é apresentada como símbolo do trabalho, da cooperação entre 

indivíduos.  

 Deflagrou-se uma campanha nos veículos de comunicação. O programa 

“Parada dos Esportes” da Rádio Clube, o jornal  ValeParaibano e inclusive as 

Rádios e TV Bandeirantes e Tupi, noticiaram a respeito do leilão do estádio Martins 

Pereira e nas emissoras locais lançaram apelos - “Abra o seu coração, ajude o 

Formigão”, “todos aqueles que amam esta cidade e desejam preservar este 

patrimônio do ECSJ que também pertence a toda comunidade” (ValeParaibano 

15/10/1971), embalados na onda de patriotismo e no sucesso do selecionado 

brasileiro, tri-campeão  

 
Fig.39: Mascote Formigão 

 (Brinde da Cerâmica Weiss) 
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Constituindo em péssima propaganda para São José dos 
Campos em todo o país (....) abriram seus horários 
esportivos para que São José mande suas mensagens em 
favor da salvação do estádio Martins Pereira do ECSJ – Com 
essas adesões a campanha “Abra seu coração, ajude o 
Formigão”, deverá crescer muito nos próximos dias. Os 
apelos dos joseenses foram definitivamente ouvidos por todo 
aquele que de fato se preocupam com o destino esportivo do 
país, formando-se a maior corrente esportiva desde que o 
país conquistou o tri-campeonato no México. [grifos 
meus]. (ValeParaibano 19/10/1971) 

 

 A construção da nova praça de esportes do ECSJ levou a uma crise 

financeira190 cuja solução encontrada pela diretoria foi declarar a falência do clube e 

a mudar o seu nome para SJEC – São José Esporte Clube 

 

O Esporte Clube São José passou a chamar-se São José 
Esporte Clube e mudou as cores de sua camisa em dezembro 
de 1976. Como a tradição não se muda, considera-se apenas 
uma saída estratégica (fugindo das dívidas). A própria 
Federação Paulista de Futebol considera até hoje a existência 
de um único clube, embora tenha sido elaborada uma nova 
ata de fundação no dia 24 de fevereiro de 1976. A nova 
fase começou com o presidente Altamirando Negrão 
Palma191 e um novo conselho deliberativo. A partir de 
então o clube não mais recebeu o apelido de Formigão do 
Vale. Nos anos seguintes passou a ser chamado de Azulão, 
Dragão e finalmente por sugestão do presidente Laerte Pinto 
da Cunha, em 1979, passou a ser como Águia do Vale. 
[grifos meus] (SIMÕES, 1992)  

  

 

 

 

 

 

 
                                                
190  A construção do estádio começou em 1968. Durante a construção, o time de futebol da cidade 

estava desativado. O jogo de inauguração foi em 15 de março de 1970 Atlético Mineiro contra o 
Internacional; o primeiro gol a ser marcado no Martins Pereira foi de Dadá Maravilha, Atlético 
Mineiro. O São José jogou pela primeira vez em 22/03/1970 e perdeu de 1 x 0 para o Nacional. 
Fonte: Enciclopédia do Futebol Brasileiro, Volume 2, Lance, RJ: Aretê Editoral S/A 2001. O 
estádio foi leiloado e a Lei Municipal 1810 de 29/06/1972, autoriza a URBAM- Urbanizadora 
Municipal a ceder ao SJEC o estádio. 

191 Foi Presidente do Esporte Clube São José/ São José Esporte Clube o período de 1976 a 1978. 
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2.2.c- O caso da memória esportiva operária  

 

 
Fig.40: Logotipo da Embraer 

 

Próximo das 17 horas, tenho acesso “liberado” na catraca da ADC Embraer; sendo 
recepcionada por funcionários da empresa de segurança que já tinham em mãos meu 
nome. Lá, do outro lado da Avenida dos Astronautas, fica a fábrica, ou melhor dizendo, 
uma parte dela, já que ela hoje possui outras plantas. Aguardo ao sinal da fábrica na 
lanchonete da ADC, ouço enquanto isso barulhos estridentes das chuteiras no ginásio, os 
barulhos se confundem com aqueles vindos de um aparelho de TV da lanchonete, em meio 
à transmissão de Arsenal e Everton pela ESPN Brasil. Além da partida de futsal no 
ginásio, simultaneamente a bola rola em dos campos de futebol society, a bola quica na 
quadra de tênis e também rola pelas mesas de sinuca da lanchonete. A presença feminina 
é marcada por mãe e filha que em trajes de fitness aguardam por alguma aula. Quase 
todos os freqüentadores desta tarde no “Ninho do Tucano” (como é chamada a sede da 
ADC Embraer), vestem cinza e possuem uma pequena bandeira do Brasil bordada no meio 
do peito; no bolso de suas camisas polo, trazem bordado o setor ao qual pertencem, o que 
fazem na empresa; percebe-se que alguns não tiraram do pescoço o cordão que prende o 
crachá. 

No cardápio da lanchonete um grande cartaz acima do balcão com opções de 
lanche, porções, doses, bebidas, sucos, salgados, drinks e um item não muito convencional 
(ao menos para mim): sal grosso e carvão. 

Observação interrompida pelo sinal da fábrica, fim do expediente do primeiro 
turno, muitos ônibus cruzam a avenida, em minha direção um senhor de cabelos 
grisalhos, roupa social, apresenta-se sorridente: - prazer sou Alfredo Gonçalves! 

Começa um tour pela ADC, a cada porta que se abre, uma explicação, suspiros, 
lembranças e com orgulho, senhor Alfredo me apresenta a sala de troféus da ADC Embraer 
(são muitos e muitos troféus, de variados tamanhos e há alguns quadros com recortes de 
jornais na parede da memória). Na seqüência, conheço o depósito e o Juninho, responsável 
pelo depósito, funcionário antigo da ADC, que fornece os jogos de camisa, enche as bolas e 
demais materiais esportivos e encarrega-se também de fazer gelo para ajudar aos atletas 
que se machucam durante os jogos que acontecem no “ninho do Tucano”.  

Verifica-se uma interrupção de todo o clima de glaumour, na sala da 
administração da ADC Embraer, ouço uma fala um tanto contraditória a tudo que me 
fora apresentado instantes antes:  

  
Então, ontem à noite eu não tinha preparado nada. Minha 
esposa quer colocar fogo em tudo! Eu falo: “um dia nos 
vamos resolver isso”. Eu fico triste que colaboradores (da 
ADC Embraer) pegaram caixas e caixas e colocaram fogo de 
alguns presidentes que passaram. Então tenho algumas 
lacunas. Mas eu sou sentimentalista, eu guardo bem, então 
eu queria mostrar uma caixa; lá em casa umas fotos pessoais, 
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mas aí isto aqui eu peguei de um pacotão, isto aqui estava na 
minha gaveta. Mas, se a gente fecha o olho tá tudo no lixo! 
[grifos meus]. (Alfredo Gonçalves – funcionário da Embraer 
03/02/2011) 

 
 O técnico e administrador de empresas Alfredo Gonçalves, preparou o 

material para o nosso diálogo192. Ele que é também coordenador de esportes da ADC 

Embraer, diz não poder fechar os olhos, chama para si a missão de guardião da 

memória esportiva da empresa. Ao mesmo tempo em que apresenta a galeria dos 

presidentes, os troféus e pontuais fac similes de jornais em molduras expostas pelos 

corredores da ADC Embraer, minutos depois demonstra preocupação com outros 

tantos registros que se perderam.  

 A situação da quarentona ADC Embraer não pode ser comparada às demais 

ADC´s e Clubes. Cada caso é um caso bem específico, conforme se constatou 

durante as visitas às ADC´s. 

 

 
Fig.41: Sala de Troféus da ADCE 

 

 A sala de troféus da ADC Embraer, com suas vitrines, não impressiona mais 

que a constatação que o senhor Alfredo fez sobre o antes e o depois da fábrica, em 

várias situações, tanto na linha de produção quanto na gestão esportiva. A 

interpretação de Alfredo sobre como a equipe gestora da fábrica vê a ADC e o 

                                                
192 Alessandro Portelli em “Forma e significado na História Oral: A pesquisa como experimento de 

igualdade” menciona que o pesquisador que lida com as fontes orais, não só estuda, mas se é 
estuda, há uma alternância nos papéis de observado e observador; “entrevista é uma troca entre 
dois sujeitos” (PORTELLI, 1997, p.9). Passerini afirma que a partir da subjetividade a escrita da 
história torna-se mais rica “a narração e seu sentido se geram em contextos de troca” 
(PASSERINI, 2006, p. 14). 
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esporte operário, tendo em mãos uma revista denominada Bandeirante e um Jornal da 

ADC, é um desabafo: 

 

O jornal de antigamente, o jornalzinho da Embraer, noventa 
por cento era coisa da ADC, então... Depois de quarenta 
anos, agora tem o avião a álcool. Ela (empresa) colocou (na 
capa) o primeiro Bandeirante; e, o primeiro Bandeirante só 
falava de futebol! Pra você ver, não tem história, não tem 
mais nada no jornalzinho! O primeiro jornal fala só de 
futebol, mas, aqui, somente a capa fala do Bandeirantes. 
Então olha aqui, a empresa hoje falando do primeiro 
Bandeirantes... Na época, Bandeirante era só de esporte, 
não tinha o que falar da empresa. Daí foi indo e as pessoas 
começaram a falar somente da ADC. [grifos meus] (Alfredo 
Gonçalves, 03/02/2011). 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 
 

Fig. 42: 1.ª Edição de O Bandeirante 
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O “jornalzinho” interno transformou-se em revista bilíngue, que circula em 

todo o mundo.  

 

 

 
Fig.43: Edição Comemorativa de O Bandeirante 01/02/2010 
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 Para entender melhor a questão, O Bandeirante é o nome do tradicional órgão 

informativo dos empregados da Embraer. Trata-se de uma publicação interna, que 

teve sua primeira edição em julho de 1970. Uma empresa recém- inaugurada, com 

restrito número de funcionários193, o informativo, de responsabilidade do Serviço 

Social da Divisão de Pessoal, era voltado aos seus funcionários.  

 Durante os anos 70, em O Bandeirante, encontram-se matérias sobre a 

história da empresa, sobre os eventos sócio-culturais como o Salão de Artes e sobre 

as obras da construção do Clube de Campo. Cobertura sobre as festas e os torneios 

esportivos, agenda de cursos e listas de funcionários homenageados também eram 

temas que predominavam nas publicações. 

 Já nos anos 80, constata-se que uma maior diversificação das modalidades 

desportivas passa a fazer parte do jornal e o registro de cursos e de organização 

sistemática do espaço fabril ganham destaque cada vez maior. As temáticas sobre o 

Controle de Produção são recorrentes no jornal, bem como a premiação a 

funcionários que sugerissem ideias para a melhor organização da fábrica. Ainda 

assim, havia espaços destinados à publicação dos casamentos realizados durante o 

mês e para um ou outro funcionário que se destacava pelos seus talentos artísticos ou 

pelo fato de colecionar determinados objetos.  

A fábrica, juntamente com o GSE- Grêmio Sócio-Recreativo fazia uso do 

Jornal O bandeirante para reforçar a necessidade do uso dos equipamentos de 

segurança, para esclarecer sobre as metas da fábrica e dividir a responsabilidade de 

economia e otimização tanto de materiais quanto de tempo no processo produtivo das 

aeronaves. Nesse contexto, premiar funcionários que dessem idéias que otimizasse a 

organização do seu setor na fábrica e destacar atitudes consideradas exemplares foi 

uma prática recorrente em O Bandeirante. Como nos casos dos funcionários José 

Roberto e Nildevar o “Macumba”. 

José, “o operário Embraer”, demonstrou domínio sobre legislação trabalhista, 

atualidades, segurança e higiene no trabalho e sobre a organização e a história da 

fábrica. Mesmo aqueles funcionários que não participavam do concurso, eram 

mergulhados na onda do civismo característico da época, reverenciando e mitos 

nacionais e equiparando-se aos feitos deles em seu cotidiano de trabalho: “Santos 

                                                
193 De acordo com informações retiradas do portal da ADC Embraer, no ano de 1970 a empresa 

possuía cerca de 250 funcionários. http://www.adcembraer.com.br/conteudo/index.php?pg=1 
acesso realizado em 05/10/2011. 
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Dumont deu asas ao mundo e a Embraer, no presente, no trabalho de cada um dos 

seus funcionários, dá asas ao Brasil”. (O Bandeirante, Out. 1973). 

Nildevar Albiru Thomaz, o “Macumba”, também recebeu destaque de uma 

página de O Bandeirante, pela autoria na idéia de organização de um painel 

centralizado de ferramentas e do empréstimo das mesmas a partir da entrega de uma 

“chapa”, como se fosse um guarda-volumes. A idéia do funcionário foi levada ao 

supervisor e ao diretor, pois se tratava de manter o ambiente de trabalho ainda mais 

funcional e com total controle sobre as ferramentas, que além da facilidade na 

visualização ainda indicava sob a responsabilidade de qual funcionário estava a 

mesma. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                           Fig.45: O Bandeirante Set.1984 

 

 
Fig. 44: O Bandeirante Set/1973. 
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 Os anos 90 são marcados por crises que reapresentam a empresa como uma 

“Nova Embraer194”. A Qualidade total é a principal meta e a empresa necessita 

competir em todos os sentidos. O processo de privatização da Empresa foi 

vivenciado de maneira traumática, não só pelos funcionários, como também por seus 

familiares e pelos comerciantes da cidade de SJC e região195. 

Em suma, a empresa tratou de organizar e garantir o seu lucro. O funcionário, 

nesse processo, passou a preocupar-se cada vez mais com a manutenção do seu posto 

de trabalho, incorporando mudanças ao seu cotidiano e vivendo pressões cada vez 

mais nítidas. O momento é outro e as transformações pelas quais passou a fábrica 

refletem-se em O Bandeirante, assim como na ADCE. 

  Desde o funcionário mais simples ao considerado mais qualificado, 

mudanças foram sentidas. No caso de Alfredo, uma analogia revela seu olhar sobre 

como a empresa lidou com o passado que para ele não era só institucional e 

corporativo, como também dizia respeito a ele e a outros funcionários, que 

fabricavam sim aviões, mas também “voaram” com o nome da Embraer em pistas, 

quadras e gramados 

  

Porque profissionalmente é aparato e fácil. Eu trabalho em 
um setor que cuida da Certificação das Aeronaves, um órgão 
respeitado do mundo inteiro. Nós tínhamos pilhas e pilhas de 
documentações que a gente não podia jogar fora. Nós 
contratamos uma empresa, pois nós tínhamos duas salas 
cheias de caixas de documentos. Digitalizamos tudo, 
estratégia da empresa. Mas isso aqui é ADC, qual o 
interesse com o a ADC? [sobre a sala dos troféus] Não sabe 
quanta gente achou isso, jogado num sótão, quebrado 
tudo cheio de poeira, pusemos nossos funcionários pra 
juntar, colar, passar caol, fazer aquilo lá é montar como 
cerâmica. [grifos meus] (Alfredo Gonçalves 03/02/2011). 

 

 Na construção da narrativa de Alfredo nota-se um grande empenho na relação 

do relator com a sua história. Trata-se da subjetividade que expõe enredos únicos. 

(PORTELLI, 1997, p. 32). O trabalho de Alfredo na Embraer, no setor de 

                                                
194 Capa da Edição de O Bandeirante de 07/07/1995.  
195 A esse respeito podem-se consultar alguns trabalhos que se dedicaram exclusivamente a analisar o 

caso da privatização da Embraer - que não constitui foco desta pesquisa-: BERNARDES, Roberto. 
O caso Embraer: privatização e transformação da gestão empresarial – dos imperativos 
tecnológicos à focalização no mercado. In: Cadernos de Gestão e Tecnologia. CYTED: PGT USP, 
2000. ZULIETTI, Luis Fernando. Nas Asas da Embraer: urbanização, crise e mudanças em São 
José dos Campos (1994-2004). TD Ciências Sociais Aplicadas PUC-SP 2006.  
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certificação de aeronave é “respeitado no mundo inteiro”, digno de preservação no 

formato digital. Mas, ao lado do seu trabalho na fabricação de aviões, está também 

sua efetiva participação no Departamento de Esportes, desde a época do Grêmio 

Sócio-esportivo, que hoje é a ADCE, que, nas palavras dele “é como montar 

cerâmica”. 

  As tensões e os conflitos apontados pelo senhor Alfredo não podem ser 

generalizados, porém, não devem ser desprezados196. Não foram entrevistados atletas 

que jogaram pela ADC Embraer, porque tanto a sua fala, como os documentos 

disponibilizados por ele, mostraram mais que política de esportes aplicada pela 

Embraer.  Revelou-se o sentido que Alfredo dá à sua participação nos bastidores dos 

esportes de fábrica e, em especial à escolinha de futebol que funciona há 25 anos 

ininterruptamente, conferindo à sua participação uma vitória. 

 

 
Fig.46197: Comissão Técnica da ADCE: Paulo Bola, Dona Ivaldete, Marcão, Alfredo e Jorge Alves  

 

                                                
196 Alessandro Portelli em: “Tentando aprender um pouquinho: Algumas reflexões sobre a ética na 

História Oral”, esclarece sobre o emprego do termo memória coletiva e sugere que ao se trabalhar 
com a essencialidade do indivíduo, chegamos à memória compartilhada: “prefiro evitar o termo 
memória coletiva; embora estejamos trabalhando com o intuito de registrar lembranças que 
possam ser coletivamente compartilhadas, devemos ser cautelosos ao situá-la fora do indivíduo” 
(PORTELLI, 1997, p.16) 

197 Na legenda elaborada por Alfredo Gonçalves consta: Comissão Técnica da ADCE: Paulo Bola 
(Técnico e Fundador da Escolinha- já falecido), Dona Ivaldete (Esposa do Paulinho, está desde o 
início até hoje na Escolinha), Marcão (que substituiu o Paulinho que faleceu), Alfredo e Jorge 
Alves (Auxiliar Técnico, hoje trabalha no 1.ª Camisa F.C). 
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Sabe-se que Alfredo realizou uma pré-seleção naquilo que apresentou junto 

da sua oralidade, os jornais e fotografias levados ao encontro da pesquisadora, “Fica 

à sua disposição, é um pedacinho que eu peguei lá de casa. Aqui, eu tentei colocar 

por uma ordem cronológica, dos mais antigos pros mais novos; isso aqui está 

bagunçado. Eu trouxe dois, dos de hoje”. (Alfredo Gonçalves 03/02/2011). Esse rico 

material198 possui limitações; já a sua narrativa, contempla questões e relações. O 

resultado final dos diálogos é, portanto produto de ambos.199 

 

 
Fig.47: Logotipo Johnson 

 

Em visita realizada à sede do Johnson Clube de SJC, em janeiro de 2011, 

constatou-se a inexistência de registros fotográficos e jornais semanais que 

circularam até bem pouco tempo na fábrica. O responsável pelo setor de esportes da 

fábrica, professor de educação física Denis, justifica a falta de espaço físico e de 

pessoal para a manutenção de um acervo na sede do clube. Problemas como fungo e 

chuva explicam a inexistência de documentos, restando algumas fotos de troféus – 

que não foram apresentadas –.  

 Cópia do Estatuto do Johnson Clube foi negada sob a alegação de que se trata 

de documento confidencial de funcionários da empresa. Em contatos anteriores com 
                                                
198  Além de O Bandeirante, teve-se contato também com algumas edições de outros periódicos, tais 

como: O Jornal do Esporte (Edição de Julho de 1998, Ano I n.2 e de 12 de Dezembro de 1995) e O 
Jornal Notícias Indústrias & Clubes (Semana de 21 a 27 de Agosto de 1995, Ano IV n.91);  sendo 
que o único exemplar deste último veículo, apresentado por Alfredo, apresentou na capa o caso da 
demissão do Presidente do Clube da Embraer em 1995; dado curioso, após a re-estruturação da 
empresa, pós-privatização e corte de mais de dois mil funcionários; o Presidente do Clube, que 
deveria gozar de estabilidade de emprego, assim como membros do Sindicato e da CIPA 
(Comissão Interna de Prevenção de Acidentes) foi dispensado após dezoito anos de casa. 

199  Segundo Portelli, ouvir é uma arte e as perguntas feitas por nossas “fontes”: “contribuem para 
definir a base da diferença e da possibilidade de comparação que confere significado à entrevista” 
(PORTELLI, 1997, p.22). Portanto, trata-se de uma opção metodológica de pesquisa que questiona 
o lugar social do historiador em busca de outras histórias. Durante os anos em que desenvolvi tanto 
a pesquisa de mestrado quanto de doutorado no Programa de Estudos Pós Graduados em História 
na PUC SP, participei do Núcleo de Estudos Culturais. Muitas das discussões realizadas pelo 
núcleo encontram-se reunidas em duas coletâneas de textos que apontam para a necessidade de se 
pluralizar as memórias e de abrir mão de uma história, pensando no passado a partir do momento 
presente. Sendo assim, optei por desenvolver uma pesquisa pautada em movimentos sociais, em 
especial o operário, de modo a lidar com as nuances diferentes existentes dentro dele, valorizando 
os sujeitos históricos como substrato das memórias 
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o futebol amador, através de campeonatos varzeanos e amadores da cidade, 

conheceu-se um ex-jogador do SJEC, atual treinador do Corinthians Futebol Clube 

do Jardim Paulista: Zum, também ex-funcionário da Johnson & Johnson. Era essa, 

até então, a única referência que se possuía sobre o futebol de fábrica da Johnson. 

Quando se perguntou no Johnson Clube sobre esse ex-funcionário, houve imediata 

negação quanto à sua autoridade como referência e representante do futebol na 

fábrica, alegando-se que era um indivíduo de mau comportamento, que se envolvia 

em brigas, discórdia que acarretaram sua demissão. O silêncio predominou por 

minutos200.  

 A maneira pela qual os responsáveis pelo setor resolveram a questão foi 

elaborando uma lista de contatos de funcionários da fábrica que jogam futebol na 

categoria Master201. Esses jogadores possuem um histórico com o futebol da fábrica 

que vem de longa data, alguns atuaram em times principais e veteranos, e,  

atualmente, pela idade em que se encontram, têm disputado campeonatos 

promovidos pela SEL e pela ACAF – Associação dos Clubes Amadores de Futebol 

de SJC. No topo da lista, o técnico Antônio Bosco, mecânico da fábrica, atualmente 

afastado por problemas de saúde. Pastel, funcionário do setor de produtos 

profissionais, 38 anos e Beiçola foram outros nomes mencionados como efetivos 

colaboradores do futebol do Johnson Clube.  

 Além da escassez de documentos constatada no Johnson Clube, teve-se a 

informação de que, no momento, não há times de futebol de categoria principal 

representando a fábrica.  

Na visita ao clube, a quadra de futebol society - localizada atrás do 

restaurante- estava sendo ocupada por vários jovens, inclusive com fila de espera. 

Diante de tal inquietação, recorreu-se ao ambiente virtual, em busca de referências 

                                                
200 O silêncio é também uma fala. A prática do futebol em times de fábrica, não significou que o 

jogador-operário se submetesse às regras de um jogo em que a posse de bola esteve somente nos 
pés do patrão. Na historiografia verifica-se a preocupação das elites industriais em controlar o 
tempo livre dos operários, mas essa atitude necessita ser relativizada, ainda mais e se tratando de 
futebol, pois, o futebol transborda o espaço físico da fábrica, por todos os bairros da cidade 
campos e jogos aconteciam organizados pelos próprios operários. “A classe trabalhadora numa 
atitude criativa driblou a pretensão patronal de açambarcar todo seu tempo de vida e constituiu 
seus próprios espaços de sociabilidade” (FERREIRA, 2008, p.8). Do ponto de vista do Johnson 
Clube, Zum não estava credenciado a falar em nome do Johnson Clube, Pastel, Beiçola e Bosco 
foram os porta-vozes eleitos pelo clube para falar do futebol de fábrica da Johnson & Johnson.  

201 A Categoria Master para os campeonatos que foram acompanhados durante a pesquisa é composta 
por jogadores acima de 35 anos. 
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sobre esses operários e praticantes de futebol que fazem uso do espaço físico do 

clube da fábrica, sem vincular sua prática esportiva ao nome dela.  

 Verifica-se que não existe um futebol de fábrica, e sim vários futebóis. Tanto 

em relação ao espaço em que se pratica – campo, quadra - quanto à forma em que se 

organizam os times e suas pretensões. 

Há práticas do futebol de fábrica compromissadas com placares, “de olho na 

tabela” como o do Masters que disputa as Copas Populares (Campeonato Varzeano 

promovido pela SEL) em que o Boscão inscreve, escala, busca jogo de camisas e há 

um rito específico. 

 Há também o futebol do fim de expediente, visivelmente despojado de 

pretensões classificatórias e que apresenta outros sentidos para aqueles que querem 

bater bola. 

 Navegando-se pelo youtube202 encontram-se alguns vídeos postados por 

funcionários da Johnson. São times de jovens, na faixa etária dos 20/30 anos. Um 

futebol praticado na quadra do Clube da Fábrica, que quando gravado e postado na 

rede evidencia outra forma de diversão, em que, trabalho e futebol estão presentes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
202 Trata-se de um site que existe desde o ano de 2005, nele permite-se com que seus usuários 

compartilhem vídeos em formato digital. 

 
 

Fig.48: Print screen de busca no portal do Youtube 
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 Observa-se203 que os vídeos foram postados em maio de 2010, por iniciativa 

sempre de dois usuários, que utilizam como nicks no ambiente virtual, tuksxbox e 

kdin51man. Mesmo no suposto anonimato virtual, os jogadores, os torcedores e os 

câmera men, os narradores esportivos, os comentaristas, os críticos, reunidos em uma 

categoria dupla de funcionários da fábrica e de internautas, deixam algumas pistas 

sobre si mesmos. 

 Dos cinco vídeos postados, quatro deles possuem trilha sonora que se 

sobrepõe às suas falas, impossibilitando toda e qualquer forma de identificação sobre 

o jogador-operário. O único vídeo que não possui música, descrição ou comentário 

permitiu a identificação de alguns atletas (Mexicano, Gustavo, Tuk, Aloísio, Saul, 

Fome Zero, Júlio Batista). São referências a jogadores profissionais, a programas 

governamentais, às características físicas, que dão uma identidade a cada um dos 

quatro jogadores da linha e ao goleiro que chega a ser comparado ao Viafra204 

 O grupo de camisa x o grupo sem camisa tem seus lances gravados através de 

câmeras fotográficas ou de celulares, em que os comentários do cinegrafista amador, 

também narrador e do comentarista (que esperam a vez para entrar em quadra) 

revelam as conexões existentes entre o futebol profissional e o futebol de fábrica, 

como brincadeira de faz-de-conta: 

 

“Saul comemora aqui! Deixa seu recado, Globo Esporte205!” 

“Tá gravando hein! Essa vai pro Fantástico206” 

“Vai Curintia207” 

Goleiro artilheiro: Viafraaa!” 

“É isso aí: Johnson Clube patrocinador oficial” 

Esse é um lance para Arnaldo César Coelho208 analisar, ele se jogou! Isso aqui não 

                                                
203 Pesquisa realizada no youtube em 28/02/2010  
204 Goleiro Colombiano que atuou em clubes brasileiros como o Atlético Paranaense e o Vitória. 
205 Globo Esporte – Programa que vai ao ar de segunda a sábado na Rede Globo de televisão, que traz 

a cobertura esportiva de várias modalidades esportivas, principalmente do futebol. A equipe de 
jornalismo esportivo criou um espaço para que os jogadores, ao comemorarem seus gols, enviem 
recados e dedicatórias; é essa a referência feita pelos funcionários em seu jogo de bola. 

206 Fantástico – Programa semanal da Emissora Rede Globo que vai ao ar sempre aos domingos desde 
o ano de 1973. Dentre os seus quadros, o “Bola cheia, bola murcha” apresentado por Tadeu 
Schimidt seleciona vídeos enviados por colaboradores internautas que ficam disponíveis para 
votação em ambiente virtual durante a semana, e ao fim do mês elegem-se apenas dois que 
disputam a final com os demais campeões mensais dos bons e maus lances em partidas de futebol 
de campo, futsal, futebol de rua, etc. 

207 Expressão comumente utilizada em referência ao Sport Clube Corinthians Paulista. 
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é falta nem aqui nem na África do Sul 209” 

“Deixe sua pergunta em nosso site210” 

“Será que foi o misto quente que ele comeu antes de entrar em quadra?” 

  

 O vídeo de nove minutos e cinquenta e oito segundos simula situações que 

fazem parte de programas esportivos, o operário-jogador faz referência irônica sobre 

seu patrocinador oficial, brinca sobre a refeição rápida e possível entre a jornada de 

trabalho e o bate bola. 

 Elegendo-se como foco principal da pesquisa o momento em que ocorreu os 

Jogos das Indústrias, Bosco e Pastel tiveram suas narrativas priorizadas para o 

entendimento da participação deles e de outros trabalhadores da Johnson em 

campeonatos de futebol realizados nas últimas décadas. 

 

 

Fig.49: Antônio Bosco e Pastel – Time Máster Johnson Club (Set.2010) 

 

Vou pegar minha caixinha de medalhas. Esse troféu eu 
ganhei da prefeitura como Dirigente Veterano. Ganhei esse 
em 2007, como treinador, nós fomos vice-campeões lá no 
Martins Pereira (estádio), perdemos nos pênaltis para o 
Aliança, aí eles premiaram os dois treinadores. A medalha 
de prata... Essa aqui é a caixinha de medalha que eu tenho, 
tem medalhas super antigas. Eu tenho, tá vendo essa é da 
Primeira Olimpíada em 83. Aqui tem regulamentos, tabelas 
dos jogos, resultados, anotações que eu faço... (Antônio 
Bosco) 

                                                                                                                                     
208 Arnaldo César Coelho ex-árbitro de futebol, atualmente comentarista esportivo em transmissões de 

jogos de futebol pela Rede Globo de Televisão.  
209 África do Sul – em referência ao país sede da copa do mundo de futebol FIFA de 2010. 
210 Participação interativa nas transmissões 
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  Além das conversas e partidas de futebol que foram acompanhadas durante a 

pesquisa, caixas de fotografias, jornais de circulação interna e externa ao ambiente 

fabril enriqueceram a abordagem sobre a prática do futebol por esses operários e 

trouxeram à tona várias memórias e ressentimentos cuja compreensão foi 

imprescindível para o entendimento dos usos e contrausos do esporte no ambiente de 

trabalho.  

 À frente do Departamento de Esportes da ADC General Motors de SJC, 

Tércio Borges, ex-jogador de futebol do Catanduvense, chegou a SJC, no início dos 

anos 80, momento em que os Jogos das Indústrias estavam em alta. Sua experiência 

como funcionário nunca foi vinculada à produção da fábrica, mas sim 

exclusivamente à ADC. 

 Sua narrativa é permeada por testemunhos de mudanças, no que diz respeito à 

prática de esporte dos funcionários da fábrica, de modo a vincular essas mudanças às 

mudanças de ritmo da fábrica e também às experiências que lhe são próprias, como 

ex-jogador profissional. 

 Toda a abordagem que se realizou durante a pesquisa sobre a GM pautou-se 

em testemunhos de ex-jogadores profissionais, a exemplo de Tércio Borges, quando 

adentraram à faixa dos trinta anos de idade, diante de limitações físicas decorrentes 

da prática do futebol, tiveram de encontrar soluções para continuarem no mercado de 

trabalho e, em seus currículos, o futebol era o elemento principal, que fora usado 

como uma espécie de passaporte, garantindo a entrada em um novo ambiente de 

trabalho, até então diferente daquele ao qual pertenciam. 

 Tanto a entrevista de Mococa quanto a de Tércio ilustram bem o trânsito 

bastante comum do esporte profissional para o amador classista, nas mais diversas 

modalidades, embalado pela promoção de eventos esportivos de alto nível técnico, 

que ocorreram principalmente nas décadas de 80 e 90 na cidade de SJC. 

 A contratação de ex-profissionais era uma prática que se tornou tão enraizada 

no cotidiano dos jogadores que, ainda nos dias de hoje, há tentativas de ingresso nas 

fábricas, por esse expediente. Porém, diante das novas condições de trabalho perdeu-

se o interesse nesse tipo de contratação por parte da fábrica, como expôs senhor 

Alfredo Gonçalves, da ADC Embraer: 
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Hoje não tem ninguém sem curso técnico, não tem 
supervisor sem curso superior. As coisas mudaram muito. 
O Celso é um que veio do profissional e entrou aqui como 
estagiário, começou a jogar aqui dentro, ele começou na 
categoria menores do São José, passou pelo Corinthians. 
Existem alguns jogadores que são raros. A gente tem até 
hoje pessoas que querem tentar entrar na fábrica pelo 
esporte, então a Embraer enquanto muitas empresas 
colocavam apenas o futebol, a Embraer investia em vários 
esportes, tênis de mesa, atletismo, basquete, se contratava 
ex-profissionais. Nós tivemos atletas que vieram atrás de 
um time com condições técnicas, vieram para produção, 
precisava mesmo contratar, então o atleta era mão-de-
obra. Tem um atleta em São José que se profissionalizou: o 
Alex Cortez, hoje eu recebi um currículo dele quer voltar a 
jogar bola, quer trabalhar na Embraer, ajudar a Embraer. 
Mas, sinto dificuldade, pois hoje você tem que ter um curso 
técnico. Passou por todos os testes, mas, não tem ninguém 
que não tem curso superior. Mas, você acha que um atleta 
tem curso superior? (Alfredo Gonçalves 03/02/2011)  

  

 O questionamento de Alfredo vai ao encontro do raciocínio do ex-jogador 

profissional e depois operário da GM, Edson Mug. Para ele, a decisão de 

profissionalizar-se ou não, envolve inúmeras escolhas que tornam inviável a 

conciliação dos estudos com os treinos, concentrações e viagens de trabalho: 

 

Falam que jogador de futebol tem ter estudos, uma formação 
acadêmica. Eu falo, tem que ser sincero pra você, se ele fizer 
isso tudo, como ele vai concentrar? Viajar? Treinar? Dão o 
Sócrates como exemplo, mas, o Sócrates estudou por que o 
Botafogo treinava à noite, ele fazia residência, tudo.... Não 
treinava direto. Como vão fazer isso hoje, com um 
Ronaldinho? Você pega Adriano, ele não tem estudo 
acadêmico. Vão aprender na vida! Agora todo mundo quer 
falar de estudar, mas não é assim. Sou contra! Se não, vai 
chegar um tempo que o cara vai estudar, ou ser profissional. 
Em time grande você joga direto! Só se tiver um consenso 
da escola, mas isso não existe! (Edson Mug) 

 

 De fato, ter curso superior, ter curso técnico, são necessidades que foram 

impostas pelas fábricas, nos últimos tempos, e que alteraram a rotina do trabalhador, 

de modo que ele ocupe seu tempo fora da empresa com atribuições que tendam a 

tornar o processo produtivo da fábrica cada vez mais otimizado e preciso. Esse é o 

atual jogo da fábrica e se reflete até mesmo no escasso ou até raro uso do espaço 

destinado ao esporte e lazer na ADC, como observa Tércio Borges da ADC GM: 

 
Fig 50: Edson Mug 
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Hoje o trabalhador nosso sai daqui, da linha da fábrica, faz 
ginástica, ou dá uma corrida aqui na pista, toma uma cerveja, 
sai voando, vai buscar a esposa não sei onde, acabou a do 
lar. Já sai dali, vai pra faculdade, porque ele quer crescer na 
empresa, a vida mudou e o perfil do associado também 
mudou. Naquela época, era mais sossegado, hoje, diminuiu 
a freqüência de associado na nossa fábrica. Aqui é assim, 
quando você entra, você já é associado, com o passar do 
tempo você vai analisar se é viável ou não continuar sendo 
associado. (Tércio Borges) 

 

 Em relação à presença de ex-jogadores profissionais na linha de produção das 

empresas de SJC, percebeu-se que foi expressiva e, por esse motivo, incorporada 

como um elemento importante na pesquisa sobre a prática futebolística e a memória 

operária.  

Todos os ex-jogadores que concederam entrevistas abordaram situações 

delicadas e tensas do ambiente de trabalho, em algumas vezes se tratando de 

conflitos bem mais pungentes que os do operário-jogador. Edson Mug, José Luiz 

Pantera e Walter Passarinho, todos com trajetórias semelhantes: nascidos na capital 

paulista profissionalizaram-se e atuaram pelo SJEC e por outros clubes até o 

momento em que se viram forçados a trabalhar em fábricas joseenses para 

garantirem emprego. 

 O tipo de conflito e a forma de luta de ambas as categorias (operário- jogador 

e jogador-operário) serviram para deslocar a prática futebolística de uma posição 

estanque. Não se trata apenas de lazer, mas, sobretudo de outra forma de trabalho 

fabril e, por isso mesmo uma possibilidade de leituras plurais sobre o mundo desses 

trabalhadores em experiências coletivas, e principalmente as individuais. 

 Lembrar e esquecer. Uma cidade industrial, portanto operária, que não se 

reconhece operária. Foi essa a primeira afirmação feita na abertura do capítulo, que 

se propõe a discutir o jogo no campo da memória, que terminou com a “goleada da 

cidade industrial” sobre a sanatorial. 

 Quando se menciona a memória esportiva operária e se reporta a mais um 

caso de soterramento, pretende-se explorar uma geografia até então inexplorada 

“dinâmica e fragmentária do espaço social” (HAESBAERT, 2006, p. 14). A 

principal fonte eleita no processo de pesquisa para entender o cotidiano operário 

foram as narrativas dos funcionários das fábricas, que, de algum modo, se 

 
 
Fig.51: Logo General Motors 



 

 

 
118

 

relacionaram com os esportes, em especial com o futebol. Mas, também se percebeu 

a necessidade de se debruçar sobre a questão da memória esportiva operária via-

fábrica e/ou associações desportivas classistas.  

 De início, interpretaram-se as visitas às ADC´s como missões mal sucedidas. 

Depois, percebeu-se que cada uma, a seu modo, revelou o lugar que hoje ocupa o 

departamento de esportes na fábrica e de que modo ligam o presente ao passado, 

fornecendo pistas importantes de pesquisa, que serviram de base para as  entrevistas 

que traduziram muito da experiência dos trabalhadores das fábricas de SJC, que 

tinham e têm em comum a prática do futebol. 

 

 

Fig.52: Acervo Jogos das Indústrias 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capítulo 3 

 

 

 

 
 

Fig.53: Almoxarifado da SEL  

(Acervo Jogos das Indústrias) 
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Capítulo 3 

 

As muitas faces do “futebol de fábrica” 

 

As identidades não são nunca unificadas; que elas 
são, na modernidade tardia, cada vez mais 
fragmentadas e fraturadas; que elas não são, nunca, 
singulares, mas multiplamente construídas ao longo 
de discursos, práticas e posições que podem se 
cruzar ou ser antagônicas. As identidades estão 
sujeitas a uma historicização radical, estando 
constantemente em processo de mudança e 
transformação (HALL, 2003, p. 108) 

 

3.1 – Identidades fragmentadas (fluxos migratórios, o nós time e o 

eu) 

 

 Tarde de sábado, mês de setembro de 2010, Campo de Futebol do Centro 

Poli-Esportivo João do Pulo, Jardim Satélite, Zona Sul de SJC. Um sol forte, sob o 

qual óculos de sol, protetor solar e boné são acessórios pra lá de necessários, além do 

caderno de campo e da máquina fotográfica. 

 Nas arquibancadas de cimento do campo, do alto, avisto a entrada de um 

senhor seguido por um grupo. Todos com pequenas malas e um deles com um 

engradado de “gatorade”, cheio de garrafinhas de água. Aquele senhor, seguido por 

vários homem na faixa de quarenta anos de idade, trata-se do técnico Boscão. 
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Funcionário da J&J há 31 anos, atuando desde 1994 como técnico, está a frente do 

time da categoria Master, para enfrentar o time da ASSEM – Associação dos 

Servidores Municipais, pelo campeonato varzeano denominado de “Copa Popular”, 

promovido pela SEL/ PMSJC. 

 Tomou-se conhecimento do trabalho de Sr Antônio Bosco, o “Boscão”, por 

meio de uma visita ao Johnson Clube, ocasião em que o responsável pelo setor de 

esportes da fábrica indicou alguns funcionários praticante do futebol na fábrica 

há muito tempo, portanto considerados portadores da memória desportiva do 

Johnson Clube. 

 A partir de um telefonema, expôs-se o interesse em entender a especificidade 

que existe no futebol joseense relacionada às fábricas, Daí em diante, convites para 

assistir a diversas partidas e o inevitável acompanhamento da tabela dos jogos 

tornou-se parte do processo de pesquisa, juntando-se as visitas a arquivos. 

 Nas arquibancadas alguns moradores do bairro acompanhados de filhos 

pequenos e algumas esposas de jogadores de ambos os times com carrinhos de bebê, 

bolsas com diversos apetrechos, encaravam aquele calor. 

  Do alto da arquibancada, acompanhou-se o primeiro tempo. Já o segundo 

tempo, a pedido do técnico Antônio Bosco, o jogo foi acompanhado, do banco de 

reservas, que surpreendentemente, encontrava-se vazio. O técnico Boscão é uma 

espécie de faz- tudo, ele orienta, grita da beira do campo, após um choque por 

disputa de bola e, quando um de seus jogadores cai em campo, é ele quem corre 

com água e gelo. Também é ele quem lidera as críticas contra o juiz que apita a 

partida. 

 Ainda no início do jogo, observa-se a uma formação circular, de mãos 

dadas os homens ali rezam a oração do “Pai Nosso”. De outro lado do campo, vê-se 

um outro círculo, sons inaudíveis e, de repente, uma mão sobre a outra e escuta-se 

um coro: “Johnson Clube”. Lá vai o time de branco e vermelho, dispersando pelo 

campo. 
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 A Partida tensa e o placar é desfavorável ao Johnson Clube. No intervalo do 

jogo, como parte do trabalho de campo, ouvem-se atentamente as intervenções de 

orientação junto aos jogadores. Não há como conter-se: 

 

Z: Senhor Antônio, por que não há jogadores reservas? 
A: Tudo é muito difícil menina! Tem gente trabalhando, tem 
gente machucada, tem gente com compromissos familiares. 
Eu mesmo hoje já estive em Cruzeiro para levar minha 
esposa e voltei pro jogo! 

  

 A partida se encerrou com derrota para o Johnson Clube, sou apresentada ao 

time de maneira oficial e peço licença para registrar o momento através de uma 

fotografia. 

 
 Fig.54: Campo do Centro Poli-Esportivo João do Pulo – Jardim Satélite – Time Johnson Clube Master após o 

Jogo contra a ASSEM pela Copa Popular – Julho de 2010. 

 

 Quando parte do time segue para o vestiário novo encontro com o técnico 

Boscão, em sua residência. A necessidade de levantar todo e qualquer material que 

tanto ele quanto seus jogadores tenham guardado é reforçada uma vez que o Clube 

da Jonhson andou fazendo “limpeza” e muitos dos registros sobre a participação da 

empresa em torneios de futebol não existem mais. 
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 No dia da entrevista, retoma-se o assunto sobre aquela rodada em que o time 

da ASSEM saiu se vencedor. Sobre a existência de funcionários da Johnson atuando 

no time da ASSEM e em outros times do mesmo campeonato, Bosco justifica: 

 

    Z: Por que você acha que fica mais perto pra ele? 
B: Às vezes os caras devem algum favor também, tem que 
jogar pra pagar favor. 

    Z: Do time atual só dois não trabalham na Johnson? 
B: Não, tem mais! São 23 inscritos, esse cara aqui é da 
J&J e tá jogando contra pela ASSEM, o Carlão, lateral 
esquerdo, ele trabalha na J&J e joga contra, fui falar com ele 
e ele disse que tá devendo favor pra um cara... Esse rapaz 
ainda joga... Esse foi embora pra Monteiro Lobato, esse foi 
pra Minas, esse foi pro Rio, esse tá no time do Caldeirão do 
Vale do Sol. Quase todo sábado eu tirava foto. Só que o 
pessoal acaba trabalhando na Johnson e jogando fora... 
Muitos saíram e foi jogar pra outra equipe. 

 
 Entende-se que o time definitivamente não representa a fábrica e por mais 

que o técnico do time da Johnson entenda as razões pelas quais o lateral esquerdo 

Carlão não jogue em seu time, causa-lhe certo desconforto lidar com a questão, em 

sua visão é “um a menos, um a mais contra”. 

 As motivações para esses trabalhadores a jogar em um, ou outro time, são 

diversas desde o interesse em jogar em um time mais bem preparado e com maior 

probabilidade de ganhar um campeonato disputado, até o interesse em “pagar 

favores” ou em desfrutar de um “terceiro tempo” sem custos, o que, na maioria das 

vezes, é sinônimo de churrasco e cerveja gratuitos. 

 Esse campeonato, que serviu de pontapé inicial para a pesquisa e para 

contatar os operários, nada tem a ver com aqueles disputados nos anos 80 e 90, 

principalmente os Jogos das Indústrias, em que a condição para se jogar era ser 

funcionário da fábrica e comprovar o vínculo empregatício através de inscrição 

prévia e da listagem fornecida em papel timbrado pelo Departamento Pessoal da 

Fábrica.  

Para se chegar até a memória dos extintos Jogos das Indústrias, somente 

esses jogadores e trabalhadores da Categoria Master poderiam narrar tais 

experiências e elucidar aquele momento. 

 Nas palavras do senhor Bosco, aquele jogo, que deveria ser um trabalho 

voluntário, prazeroso, ganha logo outra conotação, evidenciando-se tensões entre o 
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técnico e os coordenadores do Clube da Johnson. A atitude dos responsáveis pelo 

clube traduz-se em desrespeito pelos jogadores. Uma análise do uso desse tempo 

supostamente livre em favor do esporte, mais especificamente do futebol, dá lugar a 

um tempo de auto-reconhecimento e de enumeração de gastos e de esforços, que são 

usados pela fábrica somente em momentos em que a ela interessa (para promoção do 

nome ou em momentos de conquistas de títulos). 

 

A Johnson gosta de ter status sabe? Ela não deixa por 
menos. Eu até fico meio revoltado com alguma coisa, 
porque tem algumas coisas que, por exemplo, vai ter uma 
festa junina lá, aí tá marcado jogo nosso. “Não pode jogar, 
vai ter festa junina”. - Mas que horas vai ser a festa Junina? - 
Seis e Meia – Mas o jogo nosso é cinco hora e é lá no 
campo, não vai afetar nada.... - Não, não pode, o pessoal fala 
palavrão e tem criança, e num sei o que.... - Sabe uns 
negócios que você não aceita muito, mas não tem como 
você brigar... Esse ano mesmo, nós tínhamos um jogo lá 
contra o Santa Rita o primeiro jogo nosso no campeonato, 
coincidiu com a festa junina, aí fui falar com o Myrcules lá. 
- Ah num pode, a gente vai usar o vestiário pra guardar as 
coisas  
−Mas a festa vai começar 6 e meia, 6 horas já acabou o 
jogo. 
−Não, não pode 
−Ele tem a tabela, manda inverter o mando de jogo, aí 
arruma campo pra nós ou no Limoeiro, ou na Panasonic. No 
fim eles tiram da reta e saem fora, aí eu se quiser jogar 
tenho que inverter o mando fui jogar lá no (Jd) Granja, 
perdemos de 1 x 0 lá... Chegamos lá ruim. O próprio 
pessoal nosso vai contra a gente... Então tem essas coisas. 
Se você for levar a ferro e fogo você larga, eu tô 
trabalhando como voluntário aqui, gasto dinheiro do 
meu bolso, carro, gasolina, tem que lá buscar roupa, 
levar... Queira ou não você gasta dinheiro. Você mesmo 
faz vista grossa, se fizer pente fino, você larga mão, não 
vem mais. Eu com o Beiçola que carregamos esse time nas 
costas, se amanhã nós falarmos, não quero mais, acabou 
tudo. Eu faço de boa vontade porque eu gosto (Antônio 
Bosco). 
 

 Percebe-se que o fato de fazer a inscrição do time no campeonato tem sido 

uma das únicas atribuições do Clube. A preocupação em relação aos jogos fica toda a 

cargo do time, mais especificamente do técnico. Se os jogadores têm a opção de 

jogar para outro time, poucos são os motivos para vestir a camisa do Johnson Clube. 

O time Johnson Clube é um momento de encontro, de prática comum de um esporte 

e de uma identificação temporária, porosa e limitada. 
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As identidades são as posições que o sujeito é obrigado a 
assumir, embora sabendo sempre, que elas são 
representações, que a representação é sempre construída ao 
longo de uma falta, ao longo de uma divisão, a partir do 
lugar do outro e que, assim, elas não podem, nunca, ser 
ajustadas – idênticas- aos processos de sujeito que são nelas 
investidas (HALL, 2003, p.112). 

  

 Alguns trabalhadores analisam como vantagem o fato de o clube garantir o 

acesso ao uniforme, ao campo, aos vestiários e ao pagamento das inscrições nos 

torneios. Outros sentem menos empecilhos em justificar suas ausências em casa em 

pleno final de semana. Portanto a prática do futebol entre os trabalhadores possui 

diferentes conotações, pois “a unidade, precisa ser tratada como se ela fosse um 

sujeito com vida, leis e características internas próprias (...) é forçoso esclarecer 

justamente as diferenças entre essas determinações e aquelas da existência 

individual” (SIMMEL, 2006, p. 40-41).   

 O ponto comum entre esses homens é que, além da prática do futebol 

vislumbraram novas perspectivas de trabalho, com ofertas de emprego abundantes, 

como mostram os classificados 

 

 

 

Fig.55: Classificados Jornal  ValeParaibano de 24/01/1974 
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 Uma cena comum, nos anos 60 e 70 na cidade de SJC era a exposição de 

placas grandes, nas portas das empresas, com a informação “precisa-se”. Essa oferta 

de empregos proporcionou, aos trabalhadores diversas experiências em empresas 

diferentes. A mudança era justificada pela constante busca de melhores salários e 

melhores condições de trabalho. Nem todos os trabalhadores que chegavam à cidade 

conseguiam inserção nas fábricas; a falta de escolaridade ou carência de curso 

técnico eram um empecilho a essas pessoas.  

 Parcerias da Prefeitura Municipal com indústrias da região foram 

estabelecidas, com o intuito de qualificar os trabalhadores para o parque industrial da 

cidade. Na administração de Sérgio Sobral de Oliveira, houve a criação do Fundo de 

Ensino Profissional. (ValeParaibano 20/02/1974). 

 Na imprensa local, não era difícil localizar anúncios de empregos, em páginas 

inteiras, com inúmeros atrativos das fábricas joseenses. Folheando esses jornais, é 

possível também perceber um esvaziamento da cidade em feriados prolongados em 

razão da visita a familiares em cidades da região. (ValeParaibano 19/04/1972). 

 Os relatos sobre a ida de ônibus de grandes empresas às cidades sul mineiras 

para busca de força de trabalho são bastante comuns. Existe até uma forma de 

brincar, entre os funcionários da GM, que, ao se referirem ao momento de grande 

fluxo migratório na cidade de SJC, na década de 60 principalmente, diziam que um 

tal de “Geraldo Mota tava “fichando” gente pra trabalhar na fábrica”. 

 O operário-jogador de futebol, Valdemir Alves dos Santos, funcionário da 

J&J, traz em seu apelido referência ao seu trabalho anterior ao da fábrica, quando o 

recém-chegado paranaense, ajudava na composição do orçamento familiar, 

trabalhando na feira. Sua trajetória de vida entrecruza-se com a história da cidade e 

do futebol ao mesmo tempo. Narrativa recheada por situações cotidianas de uma 

família numerosa que na medida do possível tentou investir no futebol como uma 

ferramenta para ascensão social: 

 

Sou Paranaense de perto de Cornélio Procópio, é Assai. Vim 
no final de 78, teve a copa, eu vim depois da copa. Eu vim 
com meus pais, eles resolveram tentar a vida aqui, porque 
o serviço laçava as pessoas pra trabalhar. Como eles 
tinham 6- 7 filhos, meus falecidos pais vieram pra cá. 
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Quando eu cheguei fui morar no Val Paraíba, Vila Industrial, 
eu joguei em vários times. Eu trabalhava na feira, o japonês 
achou que eu tinha potencial, me apresentou pro Pascoal que 
era um jornalista esportivo. Ele me levou pra treinar no São 
José, fiz uma preliminar São José x Botafogo, no Rhodia 
joguei no Peneira, foram dois anos, tinha vários 
campeonatos, era juvenil nossa categoria. Eu jogava no time 
do Formiga que era do União, era tudo lá na vila. De lá, a 
gente era moleque... Eu tinha que procurar meu rumo, 
meu falecido pai tentou pra mim lá no Olaria, mas naquela 
época você tinha que bancar seu alojamento lá, meu pai 
trabalhava na Petrobrás e não tinha como coitado! Aí eu 
entrei no Piratininga, depois de alguns meses eu fui pra 
Johnson, eu joguei no amador da Johnson, treinava como 
profissional terça e quinta preparo físico, sábado treino e 
domingo dez horas o jogo. Nosso treinador era o Mariano, 
isso foi 86,88, a Johnson tinha um timão! Eu trabalhava no 
terceiro turno, o treino era às 16 horas. [grifos meus] 
(Valdemir Alves dos Santos – Pastel) 

 

   O menino que passou pelos times da várzea, pela feira, por supermercados, 

tornara-se operário de uma multinacional e, ao mesmo tempo, jogador de futebol. A 

vinda desses trabalhadores para SJC e sua permanência na cidade é explicada de 

diferentes maneiras: a conquista da casa própria, do carro, da garantia de estudo para 

os filhos. São muitas as motivações, para que esses trabalhadores se fixassem na 

cidade. Desse modo suas trajetórias de vida narram também a história da cidade. 

 Durante as entrevistas, percebeu-se que dos três jogadores ex-profissionais 

entrevistados (Edson Mug, Walter Passarinho e Zé Luiz Pantera), nenhum deles é 

nascido em SJC. Entre os operários entrevistados (Antônio Bosco, Alcides 

Takamatsu e Pastel) nenhum deles também nasceu na cidade de São José. Os 

representantes das ADC´s entrevistados - Alfredo Gonçalves e Tércio Borges, 

igualmente chegaram a SJC na época da constituição do parque industrial da cidade. 

 A intensificação do fluxo migratório pode ser explicada pelo contexto 

econômico da cidade e do país naquela época. O símbolo impresso na bandeira da 

cidade (engrenagem dourada) expressa o objetivo de tornar a cidade conhecida 

através das suas indústrias. 

 Há uma memória hegemônica na cidade, que se reporta, sobretudo a dois 

grupos de benfeitores: primeiramente o dos médicos, ligados ao contexto sanatorial 

e, em um segundo momento, mesmo diante de uma diversificação de profissionais, o 
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dos engenheiros, principalmente os formados pelo ITA. O grupo dos engenheiros-

prefeitos sucedeu o grupo dos médicos-prefeitos da época sanatorial.211 

Jogar luzes sobre outros personagens desse processo, quando é nítida a 

hegemonia desses grupos citados, exigiu que se recorresse a depoimentos dos 

trabalhadores das fábricas e, em cada um deles, re-inserir o sujeito na História 

através das suas relações sociais212.  

 As entrevistas com os trabalhadores elucidaram a visão deles sobre a cidade, 

experiências narradas em diversas temporalidades, ora o tempo de uma partida de 

futebol, ora o tempo de um almoço em família, ora o tempo de uma jornada de 

trabalho diária, ora o tempo de confraternizações promovidas pelas suas respectivas 

empresas.  

 Em comum, todos esses trabalhadores têm o futebol como parte do seu 

cotidiano e testemunharam a construção da cidade.  

 Em dois casos, identificou-se o futebol como uma referência importante em 

suas memórias pessoais e ao mesmo tempo nas da cidade. A memória de ambos se 

reporta ao futebol, de diferentes maneiras, enquanto uma lembra a quantidade de 

campos que eram utilizados para a prática do jogo de bola, a outra, se reporta a um 

evento nacional.  

 Para o aposentado Alberto Takamatsu, que trabalhou, por mais de 28 anos, na 

Fábrica Matarazzo, a cidade que ele ajudou a construir tornou-se contraditoriamente 

um objeto desconhecido. Em sua memória, os campinhos de futebol onde bateu bola 

permanecem vivos na memória. A cidade onde tudo era longe e o acesso difícil, pela 

carência de transportes, mudou, tornou-se objeto de estranhamento.  

 

Hoje São José cresceu. Eu nem conheço São José hoje, 
cresceu muito, tinha Vila Ema, Maringá, Santana, Jardim 
Paulista, Monte Castelo começando. Jardim Jussara também, 
Morumbi num tinha nada, pra cá não tinha nada (zona  sul). 
Lá no Porangaba tinha uma olaria que eu trabalhei e uma 

                                                
211 No período de 1970-1975 Sérgio Sobral de Oliveira, Coronel do Centro Técnico Aerospacial. 

1975-1978 Ednardo de Paula Santos, esse retornou como vice de Emanuel Fernandes, Prefeito ex- 
aluno do ITA, que ficou na Administração Municipal no período de 1997-2004, quando na 
impossibilidade de re-eleição, indicou seu ex Secretário (também ex-iteano) Eduardo Cury, que se 
mantém na administração desde 2005. 

212 Através da narrativa é possível “a travessia do relato individual, nomeado e singularizado, para a 
engenhosa construção do coletivo. As histórias narradas abrem a cena para o nós coletivo, 
quando dão lugar em si para um perceber exterior a si mesmo. Há um reconhecimento sensível de 
um pelo outro”. (FERREIRA,GROSSI,  2004, p. 42) 
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mecânica que era do mesmo proprietário e um barzinho na 
avenida. Depois, tinha, no km 120 que a gente falava, tinha 
um barzinho onde hoje é a entrada da Petrobrás, tinha a 
Bundy, Bandix.Tudo era longe, só dava pra ir de ônibus, eles 
levavam os operários. Naquele tempo não tinha muita coisa 
também, era mais o campo de futebol. (Alcides Takamatsu) 

 

 Antônio Bosco, trabalhador da J&J, ao narrar sua chegada à cidade de SJC, 

revela uma intensa rede de comunicação entre jovens de cidades vizinhas que, 

atraídos pelas oportunidades de trabalho, encontraram meios para acolher seus 

conterrâneos. Não passou despercebida a menção de Bosco à conquista do tri-

campeonato mundial de 70. A copa do mundo é, para muitos, uma forma de guardar 

momentos importantes de suas vidas; é como se, de quatro em quatro anos, o 

exercício de rememorar edições anteriores desses campeonatos nos remetesse a 

vivências familiares ou de trabalho.  

 

Eu vim assim, eu tinha uns amigos meus que moravam lá em 
Santana, numa República e eu já tinha saído de Queluz pra 
morar em Santos, em 70, logo que o Brasil foi tri-campeão, 
eu passei um ano em Santos, depois eu voltei de lá que era 
muito longe da minha cidade, eu cuidava da minha mãe... aí 
tinha uns amigos meus que tinha uma República aqui em 
Santana e eu vim pra cá sabe? Mas, chegando aqui, eu, 
logo meu primeiro emprego foi na Rhodia, eu trabalhei um 
ano e meio na Rhodia, joguei futebol nos times internos da 
Rhodia e depois eu sai e fui pra GM, trabalhei um ano e 
meio na Rhodia, joguei futebol nos times internos da Rhodia 
e depois eu saíi e fui pra GM, trabalhei uns quatro meses na 
GM e depois eu fui pra Johnson e na Johnson trabalhei 
31 anos. [grifos meus]. (Antônio Bosco) 

 

 O intenso trânsito entre trabalhadores de uma empresa para outra, em curto 

intervalo de tempo, evidencia a troca de emprego na busca de melhores condições 

para se estabelecer na cidade. O critério de escolha de emprego levava em conta 

condições específicas, como as de transporte e de alimentação, tão evidentes na fala 

de Antônio Bosco.  

  A qualificação de Bosco lhe deu condições para que, diante de circunstâncias 

de pressão da fábrica, ele tivesse “moeda de troca”. Ou seja, usou sua experiência de 

um ano e meio na linha de produção da GM para se dedicar aos estudos e se formar 

em ajustagem mecânica. Com o término do curso, estando em outras condições, 

deixou transparecer sua insatisfação: “perceberam que eu estava desanimado”. 
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Quando Bosco menciona “pediram pra ir pra noite”, revela que não se tratou de um 

pedido e de um consentimento, mas, das necessidades da fábrica que foram 

sobrepostas às do trabalhador, gerando ressentimento e desânimo, cujo desfecho 

lógico culminou em seu desligamento da GM “me mandaram embora”. 

 

Quando eu entrei lá, os primeiros macacões que era o 
uniforme que eles davam, eram escrito no bolso Rhodosá, 
depois passou a ser escrito Rhodia.  
Na GM eu nem me envolvi lá, a minha saída da GM foi 
assim: eu tive duas propostas, uma pra trabalhar na ETEP 
que eu já era ajustador mecânico ou na GM, como eu 
morava em República pra efeito, no momento a GM era 
melhor por causa de condução, restaurante, aquele negócio 
todo, que na ETEP não tinha isso. Eu tinha que me virar... Aí 
eu estava trabalhando de dia, pediram pra ir pra noite, eu 
fui e não me acostumei tentei voltar e não deu mais, aí eu 
um dia de madrugada, perceberam que eu tava 
desanimado e me mandaram embora. Depois de 1 ou 2 
meses entrei na Johnson e nem saí mais, entrei no setor de 
ETICON e lá tinha um time de futebol, o pessoal tava 
começando a montar o time de futebol, e eu participei, a 
gente colaborou pra comprar uniforme, aquele negócio todo, 
e... [grifos meus]. (Antônio Bosco) 

 

 Conciliar o tempo do trabalho, dos estudos, da convivência com os amigos 

com a prática do futebol não era uma tarefa fácil. A fala de Bosco menciona escolhas 

feitas em sua trajetória de vida e de trabalho “eu nem me envolvi lá (na GM com 

futebol)”. Na seqüência, menciona seu imediato envolvimento no novo emprego, 

como colaborador inclusive da compra de um jogo de camisas para o setor em que 

trabalhava, por iniciativa espontânea dos operários, sem qualquer menção a 

competição externa ou ao clube da fábrica. 

 Os limites entre futebol e a vida de muitas pessoas se confundem, causam 

marcas na memória. A identificação que se cria com um time, seja ele de fábrica ou 

não, está no campo das subjetividades, como no caso de Sr Alcides Takamatsu, que 

decorava os nomes dos ídolos, colecionava figurinhas e montava seu time como 

forma de viver o futebol pelas ruas da pequena Martinópolis: 

 

Martinópolis é estado de São Paulo. Torço pelo Palmeiras, 
comecei a torcer lá pelos 12 anos, foi quando eu comecei 
mesmo a  gostar de futebol e formei um timinho na minha 
cidade, o Palmeirinha em 1955/56. Nessa época eu sabia de 
cor e salteado, pelo menos a escalação de três times do 
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profissional, né? Por exemplo: Palmeiras: Laércio, Mané, 
Valdemar, Jair, Rodrigues, (....) isso em 1957. São Paulo 
(...). Corinthians: Gilmar, Baltazar, (....). Nessa época esses 
eram os melhores, por isso a gente sabia, nós tínhamos 
sempre a venda de figurinhas e isso aí tornar mais fácil; hoje 
não tem um time que joga duas vezes igual, não dá pra 
guardar. (Alcides Takamatsu) 

 

 Os pais de Alcides Takamatsu eram comerciantes, do setor de farmácia, e 

vieram para a cidade de SJC, em um momento em que a cidade ainda possuía muitas 

pensões e sanatórios destinados ao tratamento da tuberculose. Embora o projeto de 

cidade industrial já estivesse esboçado, a fama de cidade sanatorial ainda estava 

presente e incomodava algumas pessoas. 

 Algumas referências do espaço urbano presentes nas narrativas são abstratas, 

para quem hoje, transita pela cidade: são fábricas que foram extintas, bairros que se 

tornaram estritamente comerciais, paisagens desconhecidas que ficaram no campo da 

memória. Inclusive nas denominações dadas a alguns bairros, como é o caso do 

Bosque dos Eucaliptos que hoje não é mais um bosque. 

 Atividades cotidianas, como ir às compras para abastecimento da despensa de 

casa, narradas como experiência do casal Angela e Antônio Bosco, eram realizadas 

em bairros distantes e com acesso difícil. Imagens projetadas em suas narrativas 

trazem à tona inclusive o estádio, hoje extinto, com suas arquibancadas de madeira: 

 

Na verdade quando eu mudei pra São José eu morei em 
Santana, na Princesa Isabel, atrás da Igreja ali. Na esquina da 
Monteiro Lobato, uma rua que sai lá na Vila Cristina, então 
os bairros fortes de São José eram Santana e Jardim Paulista. 
O Satélite, por exemplo, não existia praticamente. Aonde é o 
Vale Sul, tinha a fábrica da Alpargatas, aí você vinha de 
circular, descia na beira da Dutra, do lado de lá, naquele 
supermercado que era Ciro. Ali, era um monte de pé de 
eucalipto que tinha ali, um barrancão, você descia ali, 
atravessava a Dutra.  
A Avenida Andrômeda tinha as duas mãos, mas era de terra, 
eu vim duas vezes tentar entrar na Alpargatas, no Satélite, 
não tinha nada. O Bosque, começaram a desmatar o Bosque 
era 77, 76,77... Parque Industrial também tinha pouca coisa 
aqui. Então os dois bairros fortes mesmo de São José, era 
Santana e Jardim Paulista. Tinha o Vila Ema também, bem 
antigo. Mas, Jardim das Indústrias, esse Bosque, Zona Leste, 
Novo Horizonte nem existia nada. Quando começou a lotear 
essas coisas, tinha loteamento o cara falava: “Eu não! Meio 
do mato, tá loco!” Quem acreditou, investiu, tá bem hoje, 
entendeu? 
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Supermercado tinha o Piratininga, do Jardim Paulista que era 
pequenininho que era pequenininho, era um terço daquilo lá. 
O Zimbreira era uma venda que tinha do lado do Mercado, 
era uma venda, cheia de caixote pra pegar com a concha e 
pesar. Era do lado de onde era chocovale, depois é que 
passou a ser no Jardim Paulista. O estádio do São José era ali 
perto de onde hoje é aquela igreja universal, arquibancada de 
madeira. Daí em 1970 foi inaugurado o Martins Pereira. 
(Antônio Bosco) 

 
 

 

3.2 - Internalização das regras do jogo (vantagens e desvantagens no 

Futebol de fábrica) 

 

 A internalização das regras do jogo de futebol na vida desses homens se deu, 

desde a tenra infância, através de vários processos, desde acompanhar jogos pelas 

rádios, tv, até em colecionar figurinhas, realizar brincadeiras em tabuleiros e até 

perseguir a bola pelas ruas. 

  “Além do jogo de mesa, a gente tinha um losango assim, pregava pregos nas 

posições de futebol e com uma moeda e ia driblando pro gol”. No caso de Alcides, o 

gosto pela escola não fazia parte das suas preferências, o futebol foi uma maneira de 

adquirir alguns benefícios em outros contextos e, na época do serviço militar 

obrigatório, obteve dupla vantagem por “ser bom de bola”: no exército tinha regalias 

e foi convidado a se profissionalizar no Esporte Clube São José:  

 

Lá, na minha cidade, eu não fazia nada, né? Eu só estudava, 
não gostava de estudar também. Eu gostava era de futebol, 
qualquer coisinha, eu tava na rua jogando e quando eu 
cheguei e São José, eu fui morar na Vila Ema perto da Usina 
Vigor e lá tinha um que jogava no profissional do São Paulo, 
o Barreira, que é o irmão mais velho do Tachi e eu jogava 
com moleques. Aqui em São José de 59/60 tinha o Esporte 
Clube Brasil, 61/62 eu fui pro Vila Ema, daí quando eu fui 
fazer o Tiro de Guerra, eu fui pro Esporte Clube São José. 
Quando eu tava fazendo os exames biométricos no Tiro de 
Guerra, o tenente olhou a fisionomia e perguntou se eu 
jogava futebol, então você tá escalado pro São José. Eu 
servia, mas eu tinha privilégios né? Quando era caminhada 
de 12, 20 km, eu ia se eu quisesse. Eu podia voltar de 
caminhonete. [grifos meus] (Alcides Takamatsu) 
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 Jogar futebol profissionalmente envolve 

escolhas bastante subjetivas e tensões que 

passam pelo universo familiar e de trabalho. 

No caso de Alcides Takamatsu, já estava 

atuando no esporte profissional (ECSJ) quando 

se apaixonou por uma jovem que não pertencia 

à colônia japonesa. Para agradar às duas 

famílias, viu-se obrigado a abandonar o futebol profissional e ingressar na fábrica 

 

 

 
                                                                                                                           Fig.58: Foto de Alcides Takamatsu                                                                                                                            

de presente à Nilza (hoje sua esposa) 

 

 

  

Eu saí de casa por causa dela (esposa). Um desses que 
tomava conta pra ver quem ingressava no time, trabalhava na 
Matarazzo, conheci ele, joguei um ano. Então, ele disse, faz 
o seguinte: vamos treinar hoje e na sexta feira e na segunda 
feira vamos à fábrica. Lá também tinha time de futebol e 
eles precisavam de jogador, eu era um dos onze que 
entrou lá para jogar futebol, uns não faziam nada, mas 
eu gostei de trabalhar, eles iam saindo quando parava de 
jogar, por causa do time, só eu fiquei lá. Fiquei 28 anos. Só 
eu. Foram saindo, foram pra outra fábrica, nem o Marinho 
irmão do Jair, ele era chefe de sessão, quando ele se formou 
contador ele saiu da Matarazzo, nem ele ficou lá. [grifos 
meus]. (Alcides Takamatsu). 

 

 
 

Fig. 56: Alcides no Tiro de Guerra 

 

 
 

Fig. 57: Foto de Alcides no time profissional do ECSJ - Em pé: 
Florivaldo Rocha, Sérgio Valentim, Paulo Roque, Fernando, Odair, 
Teixeira, Alcides, Vaselina e Orlando. Agachado: Zezinho Friggi, 

Aldari, Fernando Friggi, Ferreti, Gil e Amadeu 
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 Alcides Takamatsu, explica que somente ele permaneceu na Matarazzo por 

28 anos, quando se aposentou. As razões pela não permanência dos demais são 

justificadas por problemas no ambiente fabril, ao afirmar que “uns não faziam nada, 

mas eu gostei de trabalhar”, Takamatsu sinaliza que não bastava para a fábrica ter 

um operário disposto a jogar por ela fora da linha de produção.  

O jogo de futebol fazia parte das atribuições do jogador-operário; ou ainda, à 

medida que seus corpos não agüentavam mais a “jornada dupla” eram desligados da 

fábrica. Alguns, que tiveram oportunidade de migrar para outras empresas ou de se 

especializar em alguma função diferente da de jogador de futebol, trocaram de 

emprego. 

 A situação do operário-jogador era um tanto complicada: se, na descrição de 

suas funções em carteira não se podia registrar “jogador de futebol”, restava a ele 

assumir outras tarefas oficialmente, como servente, ajudante, tudo dependia de seu 

grau de escolaridade. No caso de Alcides, por exemplo, foi escriturário. Era tácito a 

quem fosse admitido pelo futebol ou pelas duas funções que não era permitido sair 

para o treino, para que o funcionamento da fábrica não sofresse solução de 

continuidade. 

 Questionado sobre as chances de ascensão dentro da fábrica, Alcides 

responde: “Não que tinha resistência, tinha que trabalhar mesmo, não era sair pra 

treinar, essas coisas... ou você escolhe isso aí ou....”. Insiste-se no questionamento: 

“E se a pessoa se machucasse em um jogo representando a fábrica?” Para isso, 

Alcides responde: “Tinha sempre o nome de quem jogava lá, não se fazia isso”. 

Segundo ele, quem não gostava era o sindicato, que via na contratação de operário-

jogador um problema, que, do ponto de vista do operário jogador, tratava-se de fazer 

um jogo lhe trouxesse vantagens: 

 

Sindicatos se uniam nunca se organizaram com isso de 
futebol, o problema é o seguinte, o jogador entrava pra jogar, 
eles achavam que era privilégio, é natural né? Naquela 
época mandava embora no outro dia você entrava em 
outra, hoje não é assim. Era diferente, com um ano, dois 
anos o cara pegava um carrinho e ia visitar os parentes de 
carro. [grifos meus] (Alcides Takamatsu) 
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 A narrativa de Alcides valoriza a sua própria experiência de operário-jogador 

como vitoriosa. Ao mesmo tempo em que ele vestiu os uniformes da fábrica e do 

time, foi um profissional que sabia “fazer o jogo” necessário para assegurar bons 

resultados - conquistas em campo e na vida pessoal nivelam suas experiências ao 

patamar do selecionado de 70 

 

Você não pode deixar fazer o que querem com você, é um 
profissional. Você tem que saber o que você quer, se você 
for só na conversa dos outros, você se quebra, tem que ter 
opinião própria... Se eu não fizesse a opção de só trabalhar 
mesmo, ao invés de trabalhar e jogar futebol para a indústria, 
eu não sei o que seria de mim, será que eu estava melhor? 
Ou não? Até você achar algo melhor já vai tempo... Na TV 
mostrou campeões de 70 que andavam passando fome... 
Os que não estão bem hoje ex-profissionais é a maioria. 
(Alcides Takamatsu) 

 

 Nem todos os trabalhadores da bola necessariamente tinham de passar pela 

experiência de fábrica, nem pelo futebol dito profissional. Existem muitos jogadores 

que atuaram e atuam no futebol amador e que trabalham no comércio, na prestação 

de serviços e que optam por times de acordo com a sua disponibilidade de tempo e as 

vantagens oferecidas aqui e acolá.  

Durante esta pesquisa, na narrativa de todos os entrevistados, a escolha pela 

fábrica pode ser justificada pela estabilidade que ela representava diante de outras 

formas de trabalho e pelo momento de apogeu vivido pelas indústrias na cidade213. A 

fábrica precisava de força de trabalho e divulgava direitos trabalhistas e benesses214 

como estratégia para atrair os trabalhadores. 

 Das experiências diversas que envolvem o futebol e o trabalho, ou o futebol 

como mais uma forma de trabalho, mesmo que não oficialmente, tem-se a fala de 

Alcides. Antes mesmo do seu ingresso na Fábrica Matarazzo, Alcides Takamatsu 

                                                
213 O parque industrial joseense diminuiu significativamente nos últimos vinte anos. A situação atual 

de SJC é que “metade dos ocupados de SJC trabalham no setor de Serviços”. Vide: Atlas das 
condições de vida em SJC, Secretaria de Planejamento Urbano em 2004, disponível para consulta 
em:  http://www.sjc.sp.gov.br/media/26424/atlas.pdf acesso realizado em 07/10/2011. 

214 Tratava-se de um discurso recorrente, da fábrica e que o trabalhador se apropriava dele. Na edição 
de O Bandeirante de 01/05/1972 há uma matéria intitulada “A Embraer nos dá tudo isto” 
(complemento de salário em caso de afastamento pelo INPS por até 3 meses, cobertura de 70% de 
gastos com farmácia caso ultrapassasse de Cr$ 30,00; reembolso com funeral de dependente no 
valor de um salário mínimo; cobertura de 80% das despesas com internação e de 70% das despesas 
com consultas e exames). Durante a entrevista, Antônio Bosco, ao narrar sua experiência como 
funcionário da Johnson, por várias vezes, utilizou a expressão “ela dá”. 
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fazia do futebol um “ganha pão”, percorrendo outros campos e patrocinadores da 

prática futebolística, na SJC dos anos 50 e 60. Ganhar dinheiro para se manter na 

semana, garantir transporte, refeição e ao mesmo tempo fazer algo prazeroso, 

desafiando a instabilidade e a insegurança da situação 

     

Eu joguei em um time de Eugênio de Melo, Fazenda Ronda, 
eu morava naquela época na Carvalho de Araújo, ao lado da 
igreja. No domingo de manhã, vinha um caminhão da 
fazenda, levava lá pra sede da fazenda, almoçava lá tudo 
junto, ia jogar onde tinha que jogar, voltava, jantava, 
ganhava 50 cruzeiro naquela época e depois levava pra casa. 
Ganhei dinheiro assim, mas não tem segurança, não jogava 
todo dia, mas é gostoso. (Alcides Takamatsu) 

 

 Vestir o uniforme de determinada empresa não quer dizer “vestir a camisa” 

do time dessa empresa. Esse conflito foi e é vivenciado comumente nos campeonatos 

varzeanos e amadores de SJC. Em outros tempos, isso ocorria por brincadeira e 

principalmente pela busca de fazer parte dos melhores times. Burlar regras 

estabelecidas e fazer disso piada depois era uma prática corriqueira.  

 Quando os campeonatos envolvendo trabalhadores de fábrica começaram a 

ser supervisionados pela SEL e pelas respectivas ADC´s ou Clubes das fábricas, a 

exigência do cumprimento do regulamento era altamente fiscalizada. Anualmente, 

realizavam-se reuniões antes da abertura das inscrições para os Jogos das Indústrias, 

em que os representantes das ADC´s sugeriam mudanças e as votavam, na intenção 

de assegurar transparência para os Jogos. Essa fiscalização justificava-se pelo 

investimento da fábrica em seus times, no interesse em divulgar o nome da fábrica.  

 Em campeonatos internos, o intuito de promover a integração entre os 

trabalhadores era o que estava de explícito na competição. A J&J criou a INESC. A 

participação do maior número possível de trabalhadores, qualquer que fosse a 

modalidade, era desejável aos seus organizadores. Assumir uma posição no time, 

estar à frente de uma equipe, ganhar uma medalha, ter um registro fotográfico no 

jornal de circulação interna eram pequenos fragmentos, dotados de significação para 

os trabalhadores, lógica que, para a fábrica, simplesmente inexistia. Nessas ocasiões, 

não era o time da Johnson, mas o time do Joãozinho, o time do Bosco. 
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A INESC foi nos anos 90, o Mococa entrou nessa época. O 
Mococa era diretor de esportes do Johnson Clube, ele teve a 
idéia de fazer a integração entre os departamentos da 
Johnson com a INESC.  Tem no jornalzinho, o Johnson 
Clube não tem mais. Esse aí é um negócio particular 
mesmo, guardei sem pretensão, olha pra você ver, eu tinha 
um jornalzinho de 1994. Eu era coordenador do time de 
agulhas da Ethicon, me chamaram pra mexer com o time lá, 
eu era treinador. Ganhamos, tiramos foto e tal, eu guardei 
na gaveta por muitos e muitos anos, uma relíquia, a foto 
tudo... Sumiram com tudo, nunca mais achei na minha 
gaveta! Nós fomos campeões, o time do Joãozinho foi vice. 
Nós entramos com um timinho bem humilde, mas 
fechadinho e devagarinho chegamos lá e fomos campeões. 
[grifos meus] (Antônio Bosco). 

 

 A suposta integração era, na verdade, permeada por inúmeros conflitos. No 

momento do agrupamento, para a formação do time, para o operário-jogador a 

necessidade de jogar, de estar dentro e de ganhar pesava mais que necessariamente 

representar o setor produtivo ao qual pertenciam. Essas decisões implicam sansões 

em tom de anedotas que acompanham o operário-jogador desde longa data. Pastel 

trabalha na Ethicon, no setor de agulhas cirúrgicas, mas, no momento da INESC 

ganhou o título de “traíra” entre os colegas por ter jogado em outra equipe e por ter 

perdido o pênalti e o título:  

 

É o único título que eu não tenho na Johnson, e eu 
trabalhava nas Agulhas. Quando foram formar o time, eu 
trabalhava na agulhas, disseram que não ia ter time do 
Agulhas, ficar sem jogar eu não ia, aí dois setores me 
chamaram, eu fui, o Bosco me chamou eu já tinha dado o 
nome, não dava pra voltar atrás, até hoje me chamam de 
traíra. Eu lembro, perdemos nos pênaltis, ficamos em 
terceiro, eu perdi um pênalti. [grifos meus]. (Valdemir Alves 
dos Santos - Pastel) 

 
 Todo investimento em esportes e a pretensão de confraternização entre 

operários de diferentes fábricas por inúmeras vezes caiu por terra, principalmente por 

questões de disciplina, como no “Torneio Interno” do GSE em 1975 



 

 

 
137

 

 
Fig.59: Torneio Interno do GSE Embraer - O Bandeirante 01/05/1975. 
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Funcionários da fábrica e funcionários do clube, que, aparentemente 

pertenciam ao mesmo grupo, revelam fissuras e fragmentações, especificidades do 

“futebol de fábrica”, que só o operário era capaz de entender. Nessas situações, o ex-

profissional tornava-se não uma vantagem, por sua experiência, mas um estorvo pelo 

seu desconhecimento da rotina operária 

 

Nessa época o Clube da Johnson contratou o Mariano e o 
Formiga que eram ex-profissionais pra trabalhar lá. Me 
chamaram pra ser coordenador também. O Formiga não deu 
certo, o Mariano ficou um tempo. Era eu que fazia todinha 
a parte burocrática e o Mariano só punha o time em 
campo.  
Tinha, até, teve um Jogos das Indústrias que colocaram o 
Beiçola de lateral esquerdo! Não deu certo, eu lembro foi na 
Tecelagem contra o Rhódia, cada coisa! Tinha o Xepa, 
Quepinho, eram tudo amador. Paulão, Dadá, tudo cara que 
passou no profissional, tinha o Sandrão. O Formiga era o 
treinador e o Mariano o preparador físico, só que o Formiga 
queria que o time da Johnson jogasse contra o São José, 
forçando os caras pra ir eu dizia: -“Formiga não é assim, 
pô, os caras são trabalhador, levantam as cinco da 
manhã pra trabalhar, quebra os caras, meu!” Ele dizia: “ 
-Não! tem que ir lá pro fundo e voltar”. Eu pedi pra ele ter 
calma. Não dá né? O cara levanta cinco da manhã vai 
trabalhar, depois treinar com tática profissional, desgasta.... 
Aí ficou só o Mariano, ele conhecia mais, já tinha treinado o 
time da EATON também, ele foi goleiro do São José. 
Trabalhou um tempo na Eaton, depois parou e ficou só com 
o futebol. [grifos meus] (Antônio Bosco). 

 
 Nos bastidores do jogo, antes de colocar o time em campo, ter de contornar 

determinadas situações dentro da linha de produção, era uma atribuição a mais do 

mecânico Bosco, para a qual ele não era remunerado. A alternância entre o “nós” e 

“eu” na fala de Bosco, reforça a necessidade de situar historicamente os sujeitos em 

sua experiência social vivida, de modo a explicar sua atuação (como operário e 

articulador do time) de forma positiva: 

 

Era difícil, vou te contar, quando eu trabalhei, chegou perto 
dos Jogos das Indústrias, eu que tinha que correr dentro 
da fábrica, o Mariano não tava dentro, eu tinha que 
relacionar o povo que ia jogar, pegar documentação.... 
Naquela época a Johnson trabalhava no sábado, esse Xepa 
mesmo trabalhava no primeiro turno, teve um que nós fomos 
contra a Avibrás, eu quase que ajoelhei no pé da encarregada 
dele, uma tal de Antônia pra ela deixar. Tá vendo, são coisas 
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que eu fazia sem precisar, eu me humilhava muitas vezes. 
Eu era funcionário da Johnson, eu era mecânico, que que 
tinha a ver eu ajoelhar pra liberar jogador. E eu não 
ganhava mais, fazia por gostar, por lazer, o Mariano que 
ganhava ficava lá testando os jogadores, nos bastidores era 
só eu menina. Às vezes a pessoa que não aparece é que 
trabalha mais, mas valeu, eu ajudei. [grifos meus] (Antônio 
Bosco) 

 
 Na leitura de Bosco, o tipo de “ajuda” que ele prestou durante toda a sua 

trajetória de 31 anos na companhia J&J, foi compensatória. A subjetividade, como 

afirma Alessandro Portelli é “um trabalho através do qual as pessoas constroem e 

atribuem o significado à própria experiência e à própria identidade” (PORTELLI, 

1996, p. 60). As histórias subjetivas elucidam as relações sociais. 

 A narrativa de Antônio Bosco, ao fazer uso do “nós”, na verdade, não se 

reporta à fábrica, mas ao time que ele dirige, coordena e para o qual dá as regras. É 

essa motivação que o move nessa prática futebolística. Seus registros minuciosos do 

histórico de partidas como técnico, cuidadosamente digitados e anotados em tabelas, 

denotam o que de fato lhe interessa e justifica sua permanência e dedicação.  

 Trata-se de um “saber fazer” que lhe é próprio, que o torna único, apto a ser 

treinador e coordenador de um grupo que partilha uma experiência de trabalho no 

setor industrial, diante da dupla jornada de cobranças. Bosco legitima sua posição à 

frente do grupo por seu conhecimento do cotidiano operário, contornando os limites 

de suas cobranças por resultados e imprimindo um ritmo de jogo que ele descobriu 

como sendo o necessário para garantir resultados dentro da fábrica e nos campos: 

 
 

Eu quando começou a Olimpíada e a INESC eu já era mais 
treinador. Eu em 76, eu fraturei meu pé num campeonato 
interno da Johnson, era ETICON x FIAÇÃO, eu fui carrear 
uma bola, meu pé travou na grama e quebrou, eu tava recém-
casado. Casei em 75, aí eu fiquei com medo, voltei 
devagarzinho e quando eu parei comecei a treinar e não 
parei, fui chamado no clube pra ser coordenador de futebol e 
trouxeram um treinador do SJ, pra ser treinador nosso. Mas, 
não deu certo! Chegou lá, o cara quis impor ritmo 
profissional no pessoal, eu logo vi, num tinha jeito! O cara 
chamava Formiga, o preparador físico era Mariano, eu falei: 
- “não adianta gente! Os caras são trabalhador, trabalha 
o dia inteiro. Não deu certo, foram embora!” Eu peguei e 
continuei, com o time do setor, ajudando, me envolvendo. 
[grifos meus] (Antônio Bosco).  
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 Além de mecânico da fábrica, zagueiro, coordenador do time e, de 1994 até 

agora, técnico de futebol, Antônio Bosco também teve experiências no que diz 

respeito à política interna administrativa do Johnson Clube. Para ele, não se tratou 

nem de ganho, nem de derrota, mas de um empate, diante da formalidade e dos 

entraves burocráticos, que só reforçavam o lugar do operário e o da chefia. O triste 

resultado dessa partida sem vencedores o levou a desistir de participar ativamente de 

cargos administrativos optando pelo W.O. preferindo outro tipo de partida onde ele 

pode fazer a diferença, ganhar títulos, enfim ser campeão e protagonista 

 

O primeiro passo era se eleger pra conselheiro, eu fiz uma 
campanha boa, eu fui o terceiro ou quarto, entre uns 90 perdi 
pra dois gerentões lá. Ai você era eleito conselheiro, quem 
elegia o presidente era os conselheiros e eu fui por dois 
anos, mas é coisa formal, não fazia diferença, aí, passou 
um tempo, acabou isso. Não tinha mais presidente. Elegia 
um administrador pra ficar no Johnson Clube e acabou 
eleição, hoje tem administrador. Colocavam um cara de 
gerente com mordomia... Hoje em dia Tom Zé é 
administrador geral. [grifos meus] (Antônio Bosco). 

 
 Esse tipo de dedicação junto ao departamento esportivo dos clubes e ADC´s 

das fábricas tem para cada um dos envolvidos um sentido próprio. No caso do 

Johnson Clube, Antônio Bosco constatou que sua presença “não fazia diferença”. 

Em outras empresas, a forma de gerir os esportes nem sempre foi a mesma, mas, 

mesmo diante de relativo espaço e autonomia, a procura por essas atribuições não é 

grande, como explica Alfredo Gonçalves, funcionário da Embraer: “É aberto se você 

quiser se candidatar, tem que ser sócio, mas infelizmente ninguém quer, dá muito 

trabalho”. 

 O que justifica a presença e a dedicação dos trabalhadores nesse tipo de 

atividade é a possibilidade de concretizar determinados projetos, idealizados de 

forma individual ou coletiva – projetos esse que possuem um histórico e cujos frutos 

possam ser identificados pelo reconhecimento, mesmo que restrito ao campo 

subjetivo.  

  Em seu acervo pessoal, Alfredo guarda uma revista de grande circulação com 

matérias sobre o futsal. O “nós” ADC é também o “eu” Alfredo. Ao identificar, na 

fotografia crianças que hoje permanecem ligadas à Embraer como funcionários, 

Alfredo estabelece um sentido especial para a prática esportiva em sua vida e na 
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desses jogadores. Some-se a esse sentido explicitado em sua narrativa, o fato de ele 

ter sido um dos fundadores e idealizadores da Escolinha de Futebol da ADC 

Embraer: 

  
Meu saudosismo... Uma vez, um cara do futebol de salão, 
mandou pra mim, aí qual foi o espanto, que nós tivemos? As 
equipes principais juvenis e infantis, que ganhavam tudo 
aqui na época na cidade. E qual foi o espanto? É que nós 
estávamos na revista aqui. ADC Embraer foi campeã, nos 
estávamos na revista sem saber! Caramba, eu tô rodando aí 
pelo estado de São Paulo e não estou sabendo. Hoje tem aí 
funcionários, pai de funcionários. Hoje aí esses garotos 
funcionários, pai de família, com 34, 35 anos, hoje essas 
crianças aí tem filhos aqui e tem a Embraer no coração até 
hoje. (Alfredo Gonçalves) 

 
 
 Hoje, Alfredo Gonçalves, além de trabalhar na Certificação das Aeronaves da 

Embraer e de ser coordenador de esportes da ADC Embraer, faz parte também da 

APVE – Associação de Pioneiros e Veteranos da Embraer. Com vistas à sua 

aposentadoria, Alfredo tem planos de dedicar-se ao desenvolvimento de esportes na 

instituição, em que já se sente familiarizado: 

 
Na hora que eu sair da Embraer, porque tem que ser 
funcionário para estar na ADC. Já a APVE, tem que estar 
vinculado, ela (a pessoa) precisa ter no mínimo dez anos de 
Embraer. Então eu com 38 de ADC e 25 de APVE, eu já 
estou familiarizado. Então o que faz, eu tô tentando levar o 
esporte lá para a APVE, porque lá não tem. (Alfredo 
Gonçalves) 

 
 A dedicação de Alfredo à ADC e à APVE concomitantemente revela seu 

gosto pelo esporte, mas, também, deixa claro que o fato de dedicar parte do seu 

tempo a essas instituições interessa também a outras pessoas: “o pessoal quis”. Sua 

opção por fazer parte de diretorias sem assumir a presidência e reconhecer-se como 

“cortador de cana” diante de engenheiros, torna-se compreensível mediante a sua 

preocupação após aposentadoria, que vislumbrar uma forma de trabalho remunerada, 

justificada pela sua vasta experiência em gestão de esportes e por sua formação em 

administração de empresas: 

 
Eu faço esse trabalho voluntário, por isso parece que eu 
enrolo pra conversar, mas quando eu sento eu me dedico. Eu 
participo de todas as diretorias daqui, nunca quis e nunca 
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vou querer estar à frente. Eu sou um cortador de cana 
aqui, não sou engenheiro e já faz uns dez anos que eu 
entrei pra colaborar em outra associação que é Associação 
dos Pioneiros e Veteranos da Embraer na APVE. Hoje é um 
clube sem fins lucrativos, vai fazer vinte e cinco anos, esse 
ano quem vem, que eu sou presidente do conselho, sempre 
fui conselheiro, neste mandado eu não queria,... Mas o 
pessoal quis. Um dia quando eu sair daqui, e meus filhos, 
tenho dois filhos, os dois gostam de esporte um fez educação 
física, meu sonho é fazer centro esportivo infantil ADC 
Embraer. Que os filhos dos funcionários venham até aqui e 
digam o que você quer fazer? Eu quero fazer judô, ter 
professor de judô. Eu quero fazer vôlei, o time titular ter 
uma hora la pra cuidar da criançada e ter a modalidade. Mas 
o que a gente encontra nessa vida, isso daqui a pouco, já que 
eu não vou conseguir voluntariamente. Quem sabe eu 
consiga ganhar dinheiro, quando eu não puder mais ser 
voluntariado. Porque eu vou ter que ganhar a vida, eu vou 
precisar fazer alguma coisa. [grifos meus] (Alfredo 
Gonçalves) 

 
 O gosto pelo esporte, explicitado tanto pela sua prática como pela sua gestão, 

é partilhado entre vários funcionários de fábrica. Alguns trabalhadores têm no 

ambiente de fábrica suas maiores experiências na área esportiva, enquanto outros 

desvinculam suas experiências esportivas do ambiente de trabalho. 

 Alfredo Gonçalves possui também experiências externas aos clubes de 

fábricas, que, por questões diversas foram interrompidas, desde motivações de ordem 

financeira até pessoais. Por isso, optou pela dedicação exclusiva a instituições com 

infraestrutura (ADCE-APVE) 

 
Eu tava com diversas categorias, a ADC me metendo em 
tudo, tava com a APVE, e o ano retrasado eu fui presidente 
do Sertãozinho. Eu saí, eu disse que não tô preparado, não 
tenho tempo. Lá fora você, põe dinheiro do bolso, lá fora é 
diferente, não é como uma ADC. Quem é que vai pagar as 
coisas lá? Não tem! Daí eu experimentei o gosto amargo de 
carregar a bolsinha e levar. Eu já lavei muito uniforme em 
casa, minha esposa já lavou muito, em uma época pobre 
da ADC. Mas, agora voltar não dá mais. [grifos meus] 
(Alfredo Gonçalves) 

 
 Não só no âmbito da gestão, como também da prática do jogo de futebol dos 

operários, o “jogar pela fábrica” e “jogar fora dela” são atividades perfeitamente 

compatíveis. O que pesa pela escolha de determinada agremiação esportiva e pela 

permanência nela, tem a ver com as possíveis vantagens e facilidades 

proporcionadas. Trata-se de fazer o que gosta, de maneira a atingir objetivos. 
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 Por ironia do destino, como disse Pastel: “O único título que eu não tenho na 

Johnson é o do setor em que eu trabalho”. Pastel jogava na mesma época no time 

principal da Johnson e representava a fábrica como elite do futebol amador, na 

época, nos Jogos das Indústrias. Também atuava nos campeonatos internos, e 

disputava campeonatos promovidos pela LMFSJC, tendo atuado pelo  “Chácara” , 

pelo Limoeiro Futebol Clube e pelo SAJOA – Sociedade de Amigos do Jardim 

Oriente e Adjacências.  

 As negociações em torno do “passe” acontecem também com o operário-

jogador, sem o glaumour dos contratos do futebol espetacularizado, que envolve 

cifras em dólares e euros. 

  
Eu jogava nos campeonatos internos da Johnson e nos da 
Liga, joguei no futebol amador, jogava direto. O Ismael lá 
do Limoeiro, eu jogava no Chácara, mas o rapaz falava que 
o Ademir era o dono da Chácara, naquela época tinham um 
timaço, só fera, o Ismael foi lá e me comprou por 300,00. 
Chegou pro cara e falou quanto você quer pra entregar o 
Pastel pra jogar pra mim? Ele foi lá e pagou. Depois de 
um tempo me levaram num Bar, me pagaram uma caixa de 
cerveja pra eu jogar no SAJOA, eu falei: - beleza! Tomamos 
a caixa de cerveja. Paralelo a isso tinha a Johnson, mas 
depois dos 30 anos fui ficando mais devagar. O cara pisou 
no meu pé, eu tinha saído direto do trabalho e ido pro jogo, 
mas pra recuperar.... O Ademir dava o carro pro Val, ele 
saía buscava os jogadores e depois ainda pagava o 
terceiro tempo. Eu naquela época pensava, poxa eu 
trabalhava na fábrica, tinha meu dinheiro, não achava certo o 
cara bancar tudo. Eu fiz parte depois da diretoria do SAJOA, 
depois que machuquei o joelho. Mas como não era minha 
praia, não fiquei muito tempo. (Pastel) 

 
 Nas narrativas alternam-se as memórias. Reportam-se ao ambiente de fábrica 

propriamente dito, à rotina da linha de produção e, em outras vezes, reportam-se a 

situações de jogo de futebol, como experiências únicas e dignas de recordações, às 

vezes coletivas e, sobretudo individuais. 

 Os Jogos das Indústrias era um evento organizado pelo poder público 

municipal e pelas ADC´s das fábricas da cidade de SJC. Aparentemente as 

perspectivas das fábricas se sobrepunham a dos trabalhadores.215 No entanto, a partir 

das narrativas verifica-se que  

                                                
215 O papel da exposição pública é generalizar o significado, deve ser desempenhado através da 

apresentação de imagens e categorias interpretativas gerais, por meio das quais as pessoas tenham 
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Experiências novas ampliam constantemente as imagens 
antigas e no final exigem e geram novas formas de 
compreensão. A memória gira em torno da relação passado-
presente, e envolve um processo contínuo de reconstrução e 
transformação das experiências relembradas. (THOMSON, 
1997, p.57) 

 
 Dentre essas novas formas de compreensão, destacam-se os momentos de 

protagonismo vivenciados por esse operário-jogador, momentos esses em que não é a 

indústria, mas o seu número na camisa, a sua posição, o jogo, a sua ação que o 

tornam-o o sujeito da ação e que assume o papel central. O reconhecimento pelo seu 

trabalho partia até mesmo do adversário, como na partida de futsal entre Matarazzo x 

Embraer, pelos Jogos das Indústrias em 1975: 

 
No futebol de salão, nos Jogos das Indústrias, estávamos 
jogando contra a Embraer e foi em 1975, depois de uma 
jogada fortuita, eu no futebol de salão, também fui goleiro. 
Um atacante da Embraer, não sei como, chutou uma bola 
quase que impossível de defender e eu defendi, aí o goleiro 
da Embraer pediu pra eles parar a jogada pra me 
cumprimentar, aí nós nos encontramos no meio do 
campo, fui reconhecido. Isso foi em 75. Isso não dá pra 
gente esquecer. Foi na quadra da Associação. Nesses jogos 
sempre tinha bastante gente, o futsal era a nata do esporte 
aqui, a AESJ nós fomos campeões em 58, 60,62 Troféu 
Piratininga que era mais ou menos um Troféu Brasil. [grifos 
meus] (Alcides Takamatsu) 

 
 Era comum que as fábricas bancassem a vinda de jogadores, ex-profissionais 

renomados, para jogo amistoso entre seus times, em situações de confraternização de 

fim de ano principalmente.  Uma vitória em um jogo desses, torna especial a atuação 

do operário-jogador, é como “valorizar o passe” do operário. Não se trata de simples 

analogia com os jargões futebolísticos. A narrativa de Alcides é contundente, ao 

afirmar que recebeu proposta para atuar no time da Matarazzo da capital, porém, já 

que o salário não teria diferença, rejeitou a proposta!  

 Essa resposta negativa de Alcides Takamatsu para a fábrica não significa um 

simples “não”; trata-se também do entendimento da prática do futebol como moeda 

de troca, na relação funcionário-empresa, em que esta última passa 

                                                                                                                                     
condições de situar suas próprias experiências dentro de padrões sociais mais amplos (DAWSON, 
1984, p. 10 – Apud: THOMSON, 1997, p.56). 
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momentaneamente por uma situação que lhe foge o controle, em que a vontade do 

seu funcionário é exposta. 

 
A Matarazzo produzia fio de nylon. Petybon era bolacha e 
macarrão. Tinha a sede da ADC. Tinha técnico e jogadores 
com suas posições, tinha o segundo quadro pra gente fazer 
jogo contra, mas o primeiro é que saia pra competir. Era de 
diversas sessões. Em 1968 o campeão amador do estado de 
São Paulo e nós convidamos esse time pra jogar em São 
José. Nesse time tinham três que eram profissionais do 
Palmeiras tinha e firma que era da década de 50, mais velho, 
tinha o Cação que aposentou pouco antes de jogar contra 
nós, nós ganhamos desses campeões por 3 a 1 e nesse dia 
eu nem joguei na minha posição faltou o goleiro e eu 
entrei no gol. Aí teve uma bola que o Lima ia fazer o gol e 
não fez porque eu não deixei, aí eles queriam fazer a 
minha transferência pra São Paulo, queriam que eu fosse 
no gol deles. Aí não dava, eu queria mais né, pra ganhar 
a mesma coisa! [grifos meus] (Alcides Takamatsu) 

  
 Talvez, na linha de produção, tanto da Matarazzo de SJC, quanto a da Capital, 

não fizesse diferença a transferência do operário-jogador Alcides Takamatsu, mas do 

operário-jogador Alcides atuando na defesa da meta, no campo do jogo, sim, 

segundo o seu ponto de vista sobre o seu futebol praticado. “Eu queria mais, né?” 

Essa fala de Alcides deixa claro que na inexistência da contrapartida por parte do 

empregador, sua permanência na unidade de SJC fora justificada.  

 
 

3.3 - Copas do Mundo uma baliza na memória (ídolos e cotidiano) 
 
  

“Sou Paranaense, de perto de Cornélio Procópio, é Assai. 
Vim no final de 78, teve a copa, eu vim depois da copa” 
(Valdemir Alves dos Santos – Pastel) 

 
“(...) Em 70, logo que o Brasil foi tri-campeão, eu passei um 
ano em Santos, depois eu voltei de lá que era muito longe da 
minha cidade, eu cuidava da minha mãe...” (Antônio Bosco) 

 

 

A copa do mundo serviu de baliza cronológica na narrativa de Bosco e Pastel, 

ao mencionarem a época de suas respectivas chegadas à cidade de SJC.  Alcides 

Takamatsu, também se referiu ao selecionado de 70 em sua narrativa, como sendo 

um grupo de referência. Nota-se o envolvimento das pessoas em competições 
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esportivas, a ponto de tais eventos e de alguns personagens serem incorporados à 

narrativa como parte das suas trajetórias pessoais. 

 A copa do mundo é um tempo na vida das pessoas - até mesmo daquelas que 

não acompanham o futebol – momento em que, de certa forma, a rotina sofre algum 

tipo de alteração. Nas escolas, por exemplo, há horários especiais em época de jogos 

da seleção brasileira, nos anos de Copa, nas fábricas também há horários especiais ou 

uma organização diferente do espaço de trabalho.  

 No Jornal O Bandeirante, da Embraer, localizaram-se enquetes e reportagens 

especiais nos anos de Copa do Mundo. No Jornal Semanal, da J&J, encontraram-se 

matérias especiais e registro fotográfico dos funcionários reunidos em horário de 

trabalho, com bandeiras e cornetas, no refeitório da fábrica, acompanhando partidas 

da Seleção Brasileira de Futebol. Em momentos como esses, mesmo aqueles que não 

acompanham campeonatos e nem gostam de futebol, são dispensados do trabalho. 

 

 
Fig. 60: Jornal Semanal – J&J- Semana de 19 a 25/06/1998 

 

 
Fig.61: Jornal O Bandeirante 13 a 19/06/1986 
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  Para aqueles que gostam de futebol e o praticam, o cotidiano como jogadores 

se confunde com o dos jogadores conhecidos, seja através de comparações, dribles e 

comemorações ou por semelhanças físicas. Momentos de decisão em campo tornam 

o jogador o centro das atenções, o protagonista de uma partida e até mesmo de um 

campeonato. Tais experiências são sempre recontadas em grupos ou em situações 

familiares. É o caso, por exemplo, do “Pelé dos olhos amendoados”, uma 

denominação que Alcides ganhara de um locutor esportivo da cidade. Logo no 

primeiro encontro para a realização dessa pesquisa, na sala de sua casa, Alcides 

tendo em mãos fotografias especiais, que reservara para ilustrar sua narrativa, elegeu 

como o ponto de partida para o seu exercício de rememorar os tempos em que atuou 

pelo ECSJ. 

 
Eu tenho lembranças do Alberto Simões, porque uma vez eu 
fui jogar lá em Campos do Jordão e depois do jogo, nós 
ganhamos, não sei se você se lembra do Alberto Simões? Ele 
era locutor lá em Campos do Jordão, ele começou lá, e no 
ano seguinte, ele veio pra Rádio Clube, no Primeiro de Maio 
sempre tinha futebol, quando eu fui campeão pela 
Matarazzo, ele me entrevistou de novo. (Alcides Takamatsu) 

 

 A fala de Alcides aproxima duas situações diferentes, em que ele foi entrevistado 

pela rádio, quando ele jogava pelo ECSJ, portanto como jogador profissional e 

quando representava o time da Matarazzo, fábrica de SJC, onde trabalhou, por 28 

anos, como operário. O intervalo entre o profissionalismo e o amadorismo, segundo a 

narrativa de Alcides é de apenas um ano.  

 Durante toda a pesquisa, o universo profissional e o amador se fundiram. 

Operários que j[á foram jogadores profissionais e jogadores profissionais que se 

tornaram operários tinham em comum a habilidade de jogar futebol e a necessidade 

de emprego.  

 Para o operário-jogador, quando, nas partidas de futebol, ex-jogadores 

profissionais atuavam contra jogadores não-profissionais, existia uma grande 

expectativa, por parte desses últimos, de vencer. Tratava-se de uma vitória mais 

valorizada, que colocava em situação de igualdade a experiência e a aptidão com a 

bola.  
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 Para o operário-jogador, atuar em jogos amistosos celebrativos, com times de 

fábricas, em confraternizações de fim de ano, era uma oportunidade de trabalho, uma 

exibição que lhe rendia um cachê, uma viagem, um jogo geralmente seguido de 

churrasco, mas, acima de tudo, uma situação de trabalho. Alguns ex- jogadores, ao 

invés de excursionarem com times Masters de seus ex-clubes, adentraram as fábricas, 

como operários, após a aposentadoria, na condição de jogador de futebol. Na fábrica, 

tiveram de mostrar domínio das atribuições na confecção de carros, aeronaves, 

autopeças, enfim, muitas vezes sem experiência alguma, justificando a sua 

contratação na produção pelo seu talento esportivo, que atendia a interesses das 

fábricas, ou de suas associações desportivas classistas, em competições externas. 

 As duas situações em que a trajetória de ex-jogadores de futebol profissional se 

entrecruza às fábricas (confraternizações ou competições externas de alto rendimento 

como os Jogos das Indústrias) revelaram condições de trabalho pouco exploradas em 

pesquisas acadêmicas, em que a ênfase se desloca do ídolo, do craque, para o 

jogador, pai de família e operário. 

 Verificou-se que a vinda de ex-profissionais para jogos amistosos era uma prática 

muito comum, promovida pelas ADC´s, evidenciando a necessidade desses ex- 

atletas profissionais na composição de seu orçamento.  

 A vinda desses jogadores, quando rememorada pelos operários jogadores, tem 

outra conotação, que não a do trabalho, mas a da qualidade do jogo de futebol. 

Entendida pela maioria deles como oportunidade para registrar o momento através de 

fotografias, de sentirem-se valorizados pelo seu potencial como jogador, já que a 

situação os colocava em condição de igualdade ou até mesmo de superioridade aos 

ex-profissionais, quando uma vitória ocorria.  

 Esse tipo de investimento (evento esportivo com a presença de jogadores 

conhecidos), outrora justificado para confraternização entre funcionários, hoje é 

entendido como gasto desnecessário para o clube e para a fábrica, já que se tratava de 

locomoção, de apresentação e de despesas alimentícias para os convidados, conforme 

relembra Sr Antônio Bosco, diante de sua caixa de fotografias e de medalhas: 
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Essa aqui é uma foto minha que eu tenho com o Ademir da 
Guia, esse cara jogou muito, no Palmeiras, veio o 
veterano da Seleção Paulista jogar aqui em São José no 
Johnson, aí veio o Ademir da Guia, veio o filho dele.... o 
Johnson Clube deu uma placa pra ele e eu tirei foto. Eu tinha 
uma outra foto com o presidente nosso, o Ademir e o Edson 
que era diretor de esportes, mas sumiu a foto não consegui 
achar, era máquina Polaroid. Hoje não traz mais, eleva 
custo, eles cobram pra jogar, tem que dar lanche... O 
pessoal evita, antes dispunham de verba. Veio o Paulo 
Borges, Ademir Palela que jogava no Palmeiras, o Alfredo 
Mostarda... Bastante ex-profissional. Uma vez a gente fez 
amistoso contra VW Taubaté, veio dois: Reinaldo Xavier, 
Toninho, tem ex-profissionais? Ela paga... churrasquinho, 
lanche, o jogo foi 1 a 1. [grifos meus] (Antônio Bosco). 

 

Além de Alcides Takamatsu, Antônio Bosco, Valdemir Pastel, representantes 

do operário-jogador, foram entrevistados também: Edson, Valter e José Luiz, 

conhecidos respectivamente como Mug, Passarinho e Pantera, respectivamente 

goleiro, zagueiro e atacante. Hoje, após passagens por times de futebol profissional, 

todos são aposentados como operários de fábricas.  

 Há um momento em que um jogador de futebol se transforma em um ex-

jogador. Do ponto de vista prático, parece óbvio que esse momento se dá quando se 

deixa de jogar por clubes e de ter o futebol como fonte de renda. Mas, esse processo 

não é vivenciado de maneira uniforme para todos os atletas e essas experiências são 

raramente relatadas, salvo quando a imprensa esportiva noticia algum caso pontual 

de insucesso de ex-craques, que passam por dificuldades financeiras e emocionais. 

 Recentemente o anúncio da aposentadoria de Ronaldo Nazário dos Santos ou 

Ronaldo “Fenômeno”, ganhou os holofotes nacionais e internacionais. Uma dentre as 

suas falas ecoou durante a transmissão, que também ocorreu no momento da 

gestação desta tese. O momento em que comenta sobre a saudade de ser aquele que 

entra e faz a diferença, de vestir uma camisa com um número que o faz diferente dos 

demais. Essa angústia pela perda do protagonismo, salvas as devidas proporções, 

foram experenciadas pelo jogador-operário joseense. 

 O fato de alguém parar de jogar futebol profissionalmente, mas continuar 

jogando amistosamente é um nó teórico. É um trabalho, visto de fora como não-

trabalho. Ocorre que, a partir do momento em que não joga mais profissionalmente e 

tem compromissos financeiros e projetos de vida, o ex-jogador necessita ser 
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recolocado no mercado de trabalho e uma das maneiras é utilizando-se sua 

experiência em campo. 

 

3.4 - Tensões em campo  
 

 Nem sempre as experiências de rivalidade dentro de gramados e campos 

ficavam restritas a esses locais. Ser operário em SJC trata-se de uma experiência 

permeada por peculiaridades. A narrativa do operário-jogador Alcides Takamatsu 

trata de momentos de “vitória” e também momentos de “empate e derrota” fora dos 

campos 

 
A rixa era isso de uniforme, na farmácia você ia comprar 
qualquer coisa os caras que trabalhavam na GM, olhavam 
assim (pro uniforme) e falava: “aí que porcaria!” 
Montavam mesmo! Não tinha como. Desde aquela época até 
agora pouco tempo, era assim, depois veio a Embraer, os 
caras nem tiravam o crachá, era gozado isso aí. Eram 
notórias essas coisas. [grifos meus] (Alcides Takamatsu). 

 
 O uniforme, o crachá, o tipo de transporte, dentre outras coisas que dão 

materialidade ao cotidiano operário  

Antônio Bosco, que, ao chegar a SJC passou pela Rhodia, pela GM até chegar à J&J, 

explica: “A Tecelagem nunca ofereceu boas condições para funcionário, não tinha 

restaurante, tinha que levar comida.... Não tinha condução, Alpargatas tinha 

restaurante, mas tinha que ir de kombi ou bicicleta”.  

Os trabalhadores sabiam sobre a existência de determinadas festas e 

confraternizações que eram promovidas por algumas fábricas, as condições de 

trabalho e de remuneração eram bastante diferentes, explicam essas diferenças 

apoiados pelas justificativas dadas pelo próprio empregador, em relação ao lucro que 

a fábrica tinha, como no caso de Alcides: 

 

Tinha fábrica que não fazia nada, essas coisas de festa de 
graça assim, não tinha na Matarazzo. Não dá pra fazer 
comparação, quando começou esse negócio de participação 
nos lucros então.... Não dá pra avaliar, comparar, tem fábrica 
que vende menos.... (Alcides Takamatsu).  

 
 A incorporação da fala do empregador, pelo empregado pode ser constatada 

em várias ocasiões e essas falas remetem a uma hierarquia no que diz respeito às 
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fábricas e às condições de trabalho que elas ofereciam. Essa hierarquia, nas 

condições de trabalho, era vivida também no cenário esportivo. Embora fique nítida 

a predominância de praticamente duas empresas no ranking dos Jogos das Indústrias, 

o título representava a somatória dos pontos de todas as modalidades esportivas 

disputadas pelos homens e pelas mulheres que formavam as delegações das 

empresas. 

 Nem sempre, no futebol, a GM ou a Embraer foram campeãs. Mesmo nos 

anos em que elas conseguiam a vitória, para os jogadores dos times das outras 

fábricas não havia derrota. Estar entre os finalistas e, de alguma maneira, destacar-se 

individualmente ou em grupo, em uma partida contra os times dessas fábricas - que 

possuíam maiores investimentos e geralmente contavam com um número maior de 

funcionários que tiveram passagem pelo futebol profissional - tratava-se de um 

momento especial.  

Ano/período Fábrica Campeã dos Jogos das Indústrias 

1973-74 Rhodia 

1975 General Motors 

1976-1990 Embraer 

1991-92 General Motors 

1993 Embraer 

1994 a 1999 General Motors 

2000 Embraer 

 

Tabela 3. Adaptada do Jornal do Esporte Julho de 2000 Ano 5 nº 62 

 

 Um dos momentos mais importantes da trajetória pessoal de Alcides 

Takamatsu sua atuação no gol contra a equipe da Embraer, no ano de 1975. Para 

Antônio Bosco, em seus pertences a anotações, um histórico minucioso, com 

placares da J&J contra a Embraer, é um objeto de grande relevância: 

 
Teve um ano que nós fizemos uma semi-final com a GM, 
aqui no João do Pulo, pelos Jogos das Indústrias, era um 
sábado de manhã, eu lembro... Nós ganhamos de1 a 0 da 
GM, a GM tinha três ex-profissional, o Edson Mug no gol, 
jogou na Portuguesa, no São José, no Goiás, o Zé Carlinhos 
que jogou de meia-esquerda do São José, um tempão.... Bom 
de bola! E o Luiz Carlos Barba, ponta esquerda do São José, 
esses três jogaram contra o veterano da Johnson lá no Jardim 
Paulista, semi-final e nós ganhamos, foi num jogo desse que 
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nós fomos pra final com a Embraer e acabamos 
perdendo o título. Nós tiramos a GM na semi-final e todo 
esse timão dela, sabe?[grifos meus] (Antônio Bosco) 

 
 Se, para o operário-jogador, disputar e ganhar do jogador-operário, era uma 

experiência gratificante e que, de certa forma, valorizava o nível da competição 

disputada, para os jogadores operários, outras interpretações sobre a presença deles 

nos Jogos das Indústrias e na própria fábrica foram reveladas nas entrevistas. 

 Tem que se levar em conta a condição de trabalho do jogador de futebol 

profissional, que oscila entre altos e baixos e o força a parar. Trata-se de uma 

aposentadoria no sentido conotativo, pois o trabalhador da bola, muitas vezes,  ainda 

está em idade produtiva para o mercado de trabalho e não tem o tempo de 

contribuição mínima junto à previdência social para se aposentar. 

 O parque industrial da cidade de SJC encontrava-se aquecido nos anos 80 e 

acolheu muitos ex-atletas, de diferentes modalidades, que viram na fábrica uma 

possibilidade de trabalho, apoiando-se em suas experiências esportivas. 

Candidatavam-se, ou, muitas vezes, eram indicados por funcionários ligados aos 

esportes ou pela própria ADC da fábrica. 

Ao se tornar operário, ocorria uma série de mudanças na rotina desse ex-

jogador. Inicialmente sua presença dele era vista como algo capaz de quebrar a rotina 

de um refeitório de fábrica, momentos em que a curiosidade e a “tietagem” se faziam 

presentes, como relembra Walter Passarinho: 

 

1985 esse ano eu entrei na EATON.  Eu acho que até em 
termos de funcionários, por exemplo, na hora do almoço era 
um reboliço, todo mundo queria sentar perto da gente, era 
gostoso. O pessoal almoçava futebol, jantava futebol 
tomava café futebol. Eu tinha um compromisso de toda 
quarta e sexta ficar com o pessoal batendo uma bola, toda 
fábrica tinha um bom campo, e tinham jogos aos sábados e 
domingos. Eles têm esse hábito até hoje lá. (Walter 
Passarinho)  

 

Nesse período em que trabalhou como operário, com frequência era solicitado 

a rememorar suas experiências como atleta, o que fazia com prazer. Valter ex-

zagueiro, que, na fábrica, trabalhou como chefe de segurança e como motorista no 

transporte interno de auto-peças, deixa explícita em sua fala que “tinha um 

compromisso de toda a quarta e sexta....”.  
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 Na prática, sua contratação como funcionário da fábrica, serviu também a 

interesses da ADC, um ex-jogador profissional era um reforço para o time de futebol 

da Eaton. Ele era um operário que tinha dupla jornada. Aceitar essas condições de 

trabalho era uma necessidade, do ex-jogador.  

O ingresso na fábrica, para Walter, era fruto de um empate no universo do 

futebol, pois, segundo sua interpretação, apesar de sua experiência, para a fábrica só 

interessava o resultado. Sem elenco, o resultado se tornava uma missão impossível, 

restando a ele a opção de aceitar novas condições de trabalho, bater cartão e ter um 

contrato de trabalho, fazendo parte de um novo tipo de time, de conjunto, ou seja, a 

linha de produção da fábrica. 

 

Eu tinha 38 anos, eu sentia um pouco a perna, dava pra eu 
jogar, mas é que você não é valorizado, sabe quando você 
vai renovar o contrato O negócio e que você está num 
sistema que está acostumado a levantar de manhã, o treino 
começava oito e meia, onze horas você tava em casa... Na 
hora de renovar eles querem abaixar salário porque você 
tem x idade, mas você tá rendendo a mesma coisa. Você 
sai de um time que tem elenco bom e vai jogar em times que 
tem elenco mediano, você tem experiência o resto não, é 
mais difícil ganhar um jogo, conseguir resultado, não é 
que você tá velho, o time é um conjunto. (Walter 
Passarinho) 

 

Os depoimentos do jogador-operário possuem um movimento de gangorra, 

que divide suas memórias entre dois universos distintos, o do chão da fábrica e o das 

quatro linhas dos gramados, com todos os conflitos que esses universos trazem. O 

futebol, interpretado por esses trabalhadores, algumas vezes, servia de passaporte ao 

mundo da fábrica e também era identificado como facilitador nas tarefas cotidianas, 

permitindo uma carga mais leve no processo produtivo, como avalia o goleiro Mug:  

 
Foi uma satisfação grande porque o pessoal não sabe o que é 
um jogador de futebol, os caras davam risada na roda, como 
é fulano? Diz aí como é Sócrates? Esse relacionamento fez 
com que as coisas ficassem melhor lá dentro, o futebol 
indiretamente me ajudou, as pessoas gostavam de mim, 
não me achavam metido.... Eu ia passando na linha pra 
um lugar cada vez melhor, mas, eu também tive força de 
vontade pra aprender. (Edson Mug) 
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 Manter um funcionário ex-atleta, basicamente interessava ao clube da fábrica, 

à ADC, para o prestígio esportivo em competições externas. Para a fábrica 

propriamente dita, principalmente no cotidiano, na relação entre chefia e empregado, 

era indiferente a presença um ex-atleta profissional. 

 Na medida em que a crise econômica, do final da década de 80 e início dos 

anos 90, desestabilizou muitas empresas, a presença desse tipo de funcionário na 

linha de produção tornou-se cada vez mais conflituosa. Uma luta pessoal para se 

firmar como trabalhador na fábrica passou a fazer parte do cotidiano do jogador 

operário, lutando contra a mancha e o medo: 

 
Fig. 62: Goiás 1984/85 

 

A pergunta era “vou arrumar emprego onde?” Tinha jogo 
interno saia uma e meia e ficava até quatro e meia da manhã 
jogando, interno das fábricas sessão contra sessão, tinha 
muitos ex-profissionais que jogavam, a GM tinha 
bastante, as ADC´s tinham muito. Naquela época o pessoal 
pegava... Muitos deles não agüentaram ou ficou aquela 
mancha de que não gosta de trabalhar, ficava marcado, 
depois do jogo ia tomava lanche e não voltava eu tinha 
medo disso, eu tinha 41 anos eu ia arrumar emprego onde? 
Eu tinha uma força dentro de mim, unir o útil ao 
agradável (Edson Mug) 

 

 No caso de Edson Mug, a necessidade de se manter empregado na linha de 

produção da GM exigiu dele não só adaptação a um novo ambiente de trabalho, 

como também habilidade de vencer o medo de ser cortado do quadro de funcionários 

e de ser taxado de mau trabalhador.  

Ao se referir aos colegas que, como ele, eram ex-atletas profissionais e não 

aguentaram ou ficaram com a “mancha”, Mug reporta-se a uma reconstrução de 
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identidade216 operária de um ex-jogador profissional. Para ser um operário, ele 

precisava negar parte do seu passado, uma situação contraditória, visto que o próprio 

futebol serviu-lhe como passaporte para o ingresso na fábrica. 

 Após dez anos, ainda precisou “driblar” a situação e mostrar que não estava lá 

só pelo futebol. A notícia da contagem de tempo de contribuição para a previdência, 

resultando na aposentadoria, equipara-se, para Mug, a um título disputado, esperado, 

sonhado, desejado e enfim conquistado. Uma situação de alívio e de dever cumprido, 

pelo menos diante da família 

 

Os caras viam que eu não tava lá pra deitar, eu 
trabalhava! Deus é tão bom que se eu não tivesse nessa 
fábrica eu não teria aposentado. Eu tinha um amigo na CBF 
que arrumou todos os papéis, quando chegou os papéis eu 
cheguei em casa chorando que nem criança.(Edson Mug) 

 

 Nessa fase da vida em que o jogador-operário apenas esperava o tempo 

passar, aguardando o tempo para a aposentadoria, vivia de reminiscências 

 

Um ano que nós fomos campeões pela EATON eu acho que 
isso faz falta viu isso movimentava não só a empresa, mas 
era uma festa fora da empresa também, isso não deveria 
ter terminado. Eu acho que vale a pena investir nisso! O 
funcionário na época dos jogos ia ver os jogos, o povo se 
falava dos jogos, tinha vários jogos, de tudo quanto é 
tipo. Na EATON tinha campeonatos internos eu trabalhava 
como chefe da segurança patrimonial e depois trabalhei no 
transporte, pessoal tinha um carinho tão grande que o 
pessoal sentava junto com a gente, eu nunca me vangloriei 
por isso, eu gostava de estar com as pessoas ali. Você sabe 
de uma coisa era um motivo de orgulho ter um ex-
jogador ali, eu sentia isso! [grifos meus]. (Walter 
Passarinho) 

 

 As vitórias em campo ou nas quadras são ofuscadas por passagens, nos 

depoimentos, em que o cotidiano, as obrigações e as prioridades pessoais se 

                                                
216  As identidades são construídas por meio da diferença e não fora dela. Isso implica o 

reconhecimento radicalmente perturbador de que é apenas por meio da relação com o Outro, da 
relação com aquilo que não é, com precisamente aquilo que falta, com aquilo que tem sido 
chamado de seu exterior constitutivo, que o significado “positivo” de qualquer termo – e, assim, 
sua “identidade” - pode ser construído (DERRIDA, 1981; LACLAU, 1990, BUTLER, 1993; Apud 
Hall, 2003, p.110. 
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sobrepõem ao time ou à fábrica, momentos em que esses homens se reportavam 

antes à família do que ao time ou a fábrica  

 
Fiquei dez anos, (na GM) agora você imagina eu jogar 
futebol, onde eu tinha do bom e do melhor, em 87 no São 
José ganhava 85 mil, apartamento pago, hotel 5 estrelas, 
daqui a pouco você pára de  jogar. Vem uma 
oportunidade, aparece a GM, você vai ganhar 800 contos, aí 
veio na minha cabeça, a minha família, eu não sou 
profissional mais. [grifos meus]. (Edson Mug) 

  
 

Cada um do jogador-operário, assim como o operário- jogador utilizava de 

estratégias para manter sua titularidade na linha de produção. No caso de Mug, ele 

fazia o jogo que a sua chefia imediata, supostamente, lhe impunha e aguardava a 

intervenção, como que adivinhando o resultado da jogada. Atuar na defesa e no 

ataque, aguardar o meio de campo (feito pela ADC), era a maneira que Mug provava 

para seu supervisor e para ele mesmo o que estava a fazer na GM: 

 
Eu entrava a uma e às vezes eu saía, ia treinar e voltar pra 
fábrica rolava ciúme do Supervisor: “você não pode sair 
Edson...”. Eu respondia: “Olha eu tô aqui pra trabalhar e 
não pra jogar, eu vou trabalhar..”. Aí, ligavam lá da 
ADC pra um superior da minha linha que eu tinha que ir 
jogar. Aí, eu lá na linha, ele (supervisor aparecia e dizia: 
“Pensando bem, acho bom você ir dar uma força mesmo... a 
perua vai vim te buscar, vai lá jogar!”. Eu mentalmente 
como era macaco véio, pensei, vou lá! Fui campeão ganhei 
uma medalha. Depois eu voltei pro trabalho e levei a 
medalha pro Supervisor e disse: “Foi legal, fomos 
campeões, foi legal trouxe pro senhor aqui que é gente 
boa demais”. Meu supervisor ficou louco... Eu pensei: que 
era isso pra mim? Ganhei tanto na vida medalha, troféu... 
Só queria que ele pensasse que eu tava ali pra trabalhar, 
que eu era sério, a vida é assim. [grifos meus] (Edson Mug) 
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3.5- Leituras sobre o presente e o passado: vitórias e empates, sem 
derrotas 
 
 

 
Fig.63: Operários-Jogadores e Jogadores-Operários do “Futebol de Fábrica” 

 

 Tanto o jogador-operário quanto o operário-jogador, ao narrarem suas 

experiências oriundas da prática futebolística, principalmente em times de fábrica, 

atribuem ao passado um tom de nostalgia pontuado por lembranças das tensões 

vividas no mundo do trabalho. No jogo da vida, sabe-se que onde há exploração, há 

também resistência, que, se traduz em drible, jogo de corpo. 

 O “time” que proporcionou o entendimento das inúmeras questões 

relacionadas ao binômio fábrica-futebol, na cidade de SJC, é formado por jogadores 

e por uma “comissão técnica”. Tornou-se imprescindível o diálogo com o operário-

jogador, o jogador-operário, o técnico, o diretor de esportes, o locutor esportivo e 

outras pessoas ligadas à prática do futebol, como o fundador da LMFSJC e 

idealizadores de competições esportivas. 

 Mencionam-se como resultados do jogo, as vitórias e os empates, porque as 

derrotas não estão presentes na narrativa desses homens, co-autores deste texto, que 

compartilharam suas memórias e experiências de vida. 

 O tempo presente não é mero desdobramento do passado, assim como a 

História não é apenas a análise do passado, mas das transformações sociais que, à luz 
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da subjetividade dos entrevistados, revelam histórias únicas e impossíveis de serem 

exauridas. 

 Em meio à subjetividade, a imaginação e o desejo de cada indivíduo, trazem à 

tona versões diferentes para um mesmo evento. As narrativas dos trabalhadores sobre 

os Jogos das Indústrias mesclam questões pessoais e coletivas que, apresentam 

desafios teórico-metodológicos ao pesquisador. Notam-se conflitos entre a 

racionalidade do mundo concreto e o sonho de outro mundo possível (PORTELLI, 

1993, p.46). 

 Dar sentido ao presente requer revisitar o passado e lidar com situações em 

que nem sempre o resultado esperado é alcançado, sem que isso signifique derrota. 

Por mais que o cotidiano da fábrica tivesse gerado tensões e conflitos que limitassem 

a ação desses homens, as leituras sobre esse passado serão sempre plurais. 

 Ao estudar os operários italianos, Portelli identificou que, em suas narrativas 

havia hipóteses ucrônicas217capazes de “transcender a realidade como dada e 

recusar a se identificar e se satisfazer com a ordem existente” (PORTELLI, 1993, 

p.50). 

 Na cidade de SJC, a prática futebolística entre operários de fábricas, durante 

os extintos Jogos das Indústrias, foi narrada de modo a fundir suas trajetórias de vida 

e de trabalho.  

Dentre as vitórias e os empates, não só as do time como também as da vida, 

identificam-se oportunidades que se extinguiram e mudanças, na forma de se gerir 

uma fábrica, que se refletem na prática futebolística. 

No caso dos jogos de camisa, do time de futebol máster do Johnson Clube 

tem-se um empate. O uniforme atualmente fornecido pelo clube, não agrada a parte 

dos jogadores: “eu gosto de jogar todo de branco, mas agora o clube fez vermelho; 

nós tínhamos os dois uniformes, mas acabou...” (Antônio Bosco).  

A motivação para a permanência do operário-jogador no time, mesmo quando 

a maior parte dos trabalhadores é de aposentados ou de pessoas convidadas por 

funcionários, justifica-se não só pelo gosto pelo futebol, mas pela economia que é 

proporcionada através do vínculo com a fábrica. Jogar gera despesas, por isso a 

utilização da infraestrutura do clube, do campo bem cuidado, dos vestiários, do 

                                                
217 Segundo Portelli, o campo da ucronia não incide na realidade, mas na possibilidade (PORTELLI, 

1993, p. 50) 
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pagamento das taxas de inscrição e da manutenção dos jogos de camisa, tornam 

possíveis atividades de diversão com custo reduzido.  

O ganho da fábrica hoje com a manutenção de um time de futebol, quando a 

promoção de eventos esportivos, tanto internos quanto externos, não mais interessa 

como antigamente, aparentemente pode parecer nulo, mas, a manutenção de um time 

que, por tantas vezes brilhou em campeonatos, é também um compromisso moral, 

daí o empate. 

 Torna-se impossível a dissociação do cotidiano da fábrica com as demais 

dimensões da vida de Antônio Bosco, são mais de três décadas de vivências, narradas 

paradoxalmente em um movimento de alternância entre dentro e fora, em campo e no 

banco de reserva.  

Fazer parte do Clube dos 25 é, para Bosco, uma conquista, que o coloca em 

um quadro de escol, equivalente a um jogador de “seleção”. Para ele trata-se de um 

reconhecimento pelo seu trabalho, como parte do time, não como zagueiro ou 

técnico, mas como operário.  

 O pretérito empregado na narrativa de Bosco aponta para as mudanças na 

política da empresa em condecorar seus funcionários. Ao justificar a contenção de 

despesas com eventos comemorativos, restringindo a entrada de novos membros e 

promovendo encontros bienais, o operário-jogador deixa transparecer, em sua fala, a 

legitimidade de seu pertencimento ao Clube dos 25, já que possui nada menos do que 

31 anos de casa.  

A aposentadoria por invalidez está ainda em processo de aceitação por parte 

de Bosco, que, há seis anos, encontra-se afastado das suas atividades na linha de 

produção, mas não como técnico do time. O tempo fez com que o operário-jogador 

passasse de principal a veterano e a máster.  

  

A Johnson quando você faz 25 anos faz parte do Clube dos 
25. Antes todo ano tinha um almoço ou um jantar você 
podia ir e levar um acompanhante junto e para conter 
gastos o jantar agora é ano sim, ano não e até final do ano 
passado quem fez 25 anos entrou pro clube dos 25. A partir 
de 1.º de Janeiro de 2010, quem completar 25 anos não faz 
parte mais do clube. O clube hoje deve ter umas 700 
pessoas já. Você vê amigos seus que há muito tempo você 
não via. Então, isso aí tá acabando.  
Eu graças a Deus trabalhei 31 anos, eu ainda sou funcionário 
lá, faz seis que eu tô afastado por problema da minha saúde 
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eu não volto a trabalhar mais porque eu fiquei deficiente 
físico, não volto mais, mas hoje a Johnson não tem mais 
gasto comigo. [grifos meus] (Antônio Bosco). 

 

 No emprego do verbo “dar”, as obrigações da fábrica como empregadora 

aparecem diluídas. A condição atual de Bosco, que não o coloca no time, nem no 

banco de reserva transparece em sua narrativa, concebendo o pagamento da PLR - 

Participação nos Lucros e do 13.º salário como concessões. Ao mesmo tempo, 

reconhece seus direitos de trabalhador, que contribui para com a previdência social e, 

devido aos problemas de saúde, terá o direito à assistência médica privada, mesmo 

após seu desligamento oficial da empresa 

  

Até dois anos, ela me deu um complemento de 
aposentadoria e depois cortou, é a lei dela e tem que 
respeitar. Hoje eu vivo da minha aposentadoria, de vez em 
quando, ela me dá um décimo terceiro, um PLR e me dá 
assistência médica da Unimed que quando eu trabalhava, 
eu pagava. Paguei quase 30 anos assistência médica, aí o 
dia que eu sair da Johnson eu tenho direito à assistência 
médica. [grifos meus]. (Antônio Bosco) 
 
 

 O tempo de trabalho expressa a luta cotidiana do operário-jogador. A decisão 

sobre parte das regras do jogo, na narrativa de Bosco diz respeito a uma decisão que 

cabe a ele e não à fábrica, é ele quem apitará o final da partida, “pra mim não 

interessa ir lá pedir pra eu sair”, que para ele já apresenta placar favorável.  O 

conforto, a casa, o carro são frutos de décadas de trabalho, são troféus sobre os quais 

o tempo não pode assentar poeira e nem o clube da fábrica pode se desfazer sob 

alegação de falta de espaço físico 

 
Então hoje ela não pode me mandar embora porque eu tô 
com problema de saúde e pra mim não interessa ir lá pedir 
pra eu sair. Uma hora eu tenho de ir lá fazer um acordo com 
ela que a minha indenização tá tudo lá dentro eu não 
recebi nada. Recebi sim, peguei meu fundo de garantia 
porque quando eu comprei minha casa eu paguei com fundo 
de garantia; depois eu comprei o carro pra mim, que é 
automático né? E o Lula ate tinha liberado os aposentados a 
pegar o fundo de garantia eu fui lá e peguei comprei meu 
carro à vista e tal. [grifos meus]. (Antônio Bosco) 

 
 Diante do placar favorável, o jogo de Bosco pode ainda colocá-lo em situação 

melhor, garantir-lhe saldo de gols traduzidos aqui, na multa rescisória, na 



 

 

 
161

 

contribuição à cooperativa de funcionários, na gratificação por tempo de serviço, na 

distribuição das cestas de natal, na garantia de acesso ao clube da fábrica e na 

aquisição de crachá permanente, que é enfatizada pela repetição na narrativa do 

operário-jogador  

Então o fundo de garantia eu tenho muito pouco, mas eu 
tenho aquela multa dos 40%, tem um bom dinheiro na 
cooperativa de crédito que nós temos lá porque eu sou 
associado e aí todo mês descontava um pouco em folha de 
pagamento e ia fazendo um capital então eu tenho um 
dinheiro bom lá. Tem um pacote que a Johnson dá pra 
quem é funcionário antigo, a cada três anos dá um 
salário meu, entendeu? Então, por exemplo, se eu tenho 
trinta e poucos anos lá eu. Eu só vou receber esse dinheiro 
no dia que der baixa na minha carteira, se não, sem 
condição. Eu tenho que ir lá fazer um documento lá, um 
acordo com ela e vou sair. Só que daí você fica, se você 
quiser ir à fábrica pode ir, tem crachá permanente, 
passou de 25 anos você tem o crachá permanente. 
Crachá permanente, cesta de natal eu vou ter té morrer e 
posso freqüentar o clube na hora em que eu quiser.  

 
 O operário-jogador reconhece seu valor, não em uma partida de um 

campeonato, mas em toda a trajetória de sua carreira. Em cada passe de bola, 

armação e drible, ele é o sujeito da ação. O esforço cotidiano do operário-jogador, 

nos bastidores da sua atuação (chão da fábrica), não é considerado pela sua chefia 

imediata, interessando à fábrica apenas sua produtividade 

 
Mas poucas são as indústrias que olham pra você, você é 
muito importante enquanto você tá servindo ela, você tá 
com saúde, tá trabalhando com chuva, sol, sereno, de 
madrugada. Eu fazia horário das seis a uma, todo dia, cinco 
horas eu levantava. Cinco e quinze eu tava pegando o ônibus 
pra trabalhar. Então, isso aí você tá bem com a firma. No 
momento que você ficou doente, afastado, você não serve 
mais. Você ficou velho, já aposentou, também já não 
serve mais. Tem algumas firmas que ainda olham pra você, 
mas a maioria não olha. [grifos meus] (Antônio Bosco). 
 

 O momento da vida de Antônio Bosco, as condições de produção da sua fala, 

ajudam a entender a leitura que o operário-jogador faz da sua atual condição litigiosa 

com a Johnson & Johnson. “Se o passado serve para justificar o presente, uma vida 

de luta deve ser vista como um sucesso para dar sentido de auto-estima e identidade 

pessoal” (PORTELLI, 1993, p. 55).  
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Na busca pelo sentido de décadas de trabalho na fábrica, a narrativa de Bosco 

focaliza mais a sua atuação como operário e menos como jogador/treinador. Seus 

conhecimentos técnicos de mecânica, química, segurança de trabalho sobrepõem-se 

aos do jogo de futebol. O fato de não ter vivenciado nem um acidente de trabalho, 

reforça sua competência e o torna vitorioso 

 

A Johnson mesmo, eu vou falar pra você, num tô falando 
bem da Johnson, porque eu não sei o que vai acontecer 
amanhã comigo, mas, o meu gerente mesmo trabalha em 
manutenção lá, eu sou mecânico ferramenteiro, já trabalhei 
com manutenção da minha área, eu conhecia tudo, sou 
cadastrado na CENEN, sabe? Na Comissão Nacional de 
Energia Nuclear, eu trabalhei em manutenção na parte que 
fazia esterilização pro cobalto. Então, isso aí, é um negócio 
que se der um escape lá você morre dentro de 24 horas tem 
uma segurança tremenda lá pra não acontecer um acidente. 
Nunca aconteceu um acidente lá, sabe? Graças a Deus, 
trabalho muitos anos lá é tipo aquele negócio da Rússia que 
teve lá naquela cidade da Rússia que vazou aquele produto 
que acabou com a cidade. [grifos meus] (Antônio Bosco) 

 

 Ressentimentos ecoam na narrativa do operário-jogador. A crença na existência 

de um ambiente de trabalho supostamente familiar e no senso comum de que “a 

fábrica é uma mãe” generosa, que concede, que dá, cai por terra e prevalece a lógica 

da capacitação técnica com vistas à produtividade e ao lucro.  

 Na explicação de todo processo produtivo de esterilização do cobalto, Bosco 

rememora suas atribuições de mecânico e reforça a sua grande responsabilidade de 

operário na prevenção de acidentes dentro daquele setor da Johnson & Johnson.  

 
É, Chernobyl, é mais ou menos isso aí. Só que ele é para 
esterilizar produto canadense, que chama cobalto, e daí, todo 
pessoal que trabalha ali os operadores, os mecânicos, os 
supervisores e eletricistas que dá manutenção ali são 
cadastrados no CENEN. De dois a dois meses, pra você 
entrar, lá você tem que ter um dosímetro. Quando a gente ia 
fazer a manutenção, tinha um dosímetro lá e você pegava o 
seu “Antônio Bosco” esse é o meu. Aí você entra lá na 
parte da radiação, mas lá não tem radiação, a fonte tá 
mergulhada numa piscina de sete metros, então ela não passa 
radiação na água, mas se por acaso pegar radiação, o 
dosímetro ia avisar de dois a dois meses. Esse dosímetro vai 
pra CENEN pra fazer uma análise nele, e daí, voltava. 
Sempre voltou tudo bem. Até cadastrado no CENEN, eu sou 
por causa de eu trabalhar, mas você vê, por exemplo, o meu 
gerente, quando eu fiquei doente com o câncer, ele veio 
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uma vez aqui em casa. Nunca mais voltou, nunca mais 
ligou, não sabe se eu morri, se eu tô vivo, tô doente, se eu 
sarei, se eu tô bem, tô mal. É um número! Então o 
pessoal não quer saber do seu passado lá dentro, sabe? 
[grifos meus] (Antônio Bosco). 

 
 A relevância do trabalho de Bosco em sua narrativa diz respeito tanto à sua 

titularidade na linha de produção quanto como técnico de futebol. Ele testemunhou o 

crescimento do parque industrial da J&J de SJC. Sua história de vida e sua vida na 

fábrica misturam-se.  

A predominância do pronome “eu” em sua fala, vai ao encontro da proposta 

da pesquisa de contemplar a materialidade do cotidiano do operariado joseense, 

tantas vezes alijado dos discursos oficiais 

  
O setor meu que eu trabalhei lá quando eu entrei lá 1973 
existiam duas máquinas que vieram de São Paulo que fabrica 
agulha cirúrgica, agulha e fio. Hoje tem mais de 50 
máquinas lá, eu vi velha nós desmontamos tudo. 
Reformamos tudinho, crescer aquilo lá, eu ajudei nas 
máquinas novas, as máquinas quando fechou lá na Escócia 
e veio pra cá, a máquina mais pintamos, deixamos tudo 
novo na máquina. Quando eu entrei, tinha duas, hoje tem 
50, quanto eu ajudei a crescer aquilo lá. Não só eu, todo 
mundo trabalhou, mas pelo menos eu fui um grãozinho de 
areia naquilo ali. [grifos meus] (Antônio Bosco) 

 
Outras atribuições do operário-jogador eram subestimadas no contexto dos 

Jogos das Indústrias. Interessava à fábrica ganhar a competição externa e promover a 

prática esportiva entre os seus funcionários, nos bastidores vários conflitos ocorriam. 

Garantir êxito em determinada modalidade levava as ADC´s a contratarem 

ex-atletas profissionais. A ADC Johnson, por exemplo, na modalidade futebol de 

campo, contratou o ex-jogador profissional que atuou no SJEC, o Formiga - jogador-

operário que viu, nas ADC´s, a possibilidade de garantir um emprego após o 

encerramento da carreira de jogador de futebol. 

O relacionamento entre operário-jogador e jogador-operário nem sempre foi 

permeado da nostalgia mencionada por Edson Mug e por Valter Passarinho, que 

muitas vezes, lançaram mão da curiosidade dos demais trabalhadores para, ao narrar 

suas experiências de ex-profissionais, sentissem mais bem aceitos pelos 

companheiros de trabalho e, algumas vezes, para que tivessem suas tarefas 

amenizadas. 
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Algumas vezes, a tensão entre jogador-operário e operário-jogador colocava 

em evidência o pertencimento à fábrica e a legitimidade do local que ocupava cada 

um dos trabalhadores, embora fosse interessante e honroso ao operário-jogador ter 

como treinador alguém que imprimisse uma rotina mais profissional aos treinos e 

jogos. 

 Colocar o time em campo não era uma atribuição exclusiva do treinador, 

muito pelo contrário, para montar o time e garantir a presença de determinado 

operário-jogador era necessário armar, driblar e, muitas vezes, concluir que o esforço 

feito não era recompensado. Ocorria ao operário-jogador firmar-se como operário e 

questionar a necessidade ou não, da sua atuação como jogador do time de fábrica, já 

que havia a possibilidade de jogar em inúmeros times alheios ao ambiente fabril. 

 Submeter-se à chefia para liberar funcionários para os jogos era uma tarefa 

árdua, que fora mencionada tanto por diretores de esportes quanto por trabalhadores, 

como Antônio Bosco, que, reconhece sua autoria em esforços para não remunerados  

 
 
 

Era difícil, vou te contar, quando eu trabalhei. Quando 
chegou perto dos Jogos das Indústrias, eu que tinha que 
correr dentro da fábrica, o Mariano não tava dentro, eu 
tinha que relacionar o povo que ia jogar pegar 
documentação. Naquela época a Johnson trabalhava no 
sábado, esse Xepa mesmo trabalhava no primeiro turno, teve 
um que nós fomos contra a Avibrás, eu quase que ajoelhei 
no pé da encarregada dele, uma tal de Antônia pra ela deixar. 
Tá vendo, são coisas que eu fazia sem precisar, eu me 
humilhava muitas vezes. Eu era funcionário da Johnson, 
eu era mecânico, que é que tinha a ver eu ajoelhar pra 
liberar jogador? E eu não ganhava mais, fazia por gostar, 
por lazer, o Mariano que ganhava ficava lá testando os 
jogadores, nos bastidores era só eu menina. Às vezes a 
pessoa que não aparece é que trabalha mais, mas valeu, eu 
ajudei. [grifos meus] (Antônio Bosco) 

 
 Na aceitação de um técnico de futebol à frente do time de fábrica era 

irrelevante a vontade dos representantes da ADC. Prevalecia a dos praticantes do 

futebol, do jogador-operário. O futebol de fábrica é peculiar, até nas ocasiões em que 

o alto nível técnico das competições era necessário. Inserir-se no cotidiano da fábrica 

era condição para aceitação do jogador-operário.  

 No caso da ADC Johnson, o jogador-operário Mariano teve aceitação por 

parte do time, enquanto o jogador-operário Formiga foi desligado. A fala de Bosco, 
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ao se reportar a essa época (anos 90), é de ressentimento. Sentiu-se “jogado para 

escanteio”. Comparando seu desempenho ao de Formiga, declarou que não cometeria 

os mesmos erros, apoiando-se na própria experiência como operário de fábrica, 

reconhecendo os limites da dupla jornada  

 
Tinha, até, teve um dos Jogos das Indústrias que colocaram 
o Beiçola de lateral esquerdo! Não deu certo, eu lembro foi 
na Tecelagem contra o Rhódia, cada coisa! Tinha o Xepa, 
Quepinho, eram tudo amador... Paulão, Dadá, tudo cara que 
passou no profissional, tinha o Sandrão. O Formiga era o 
treinador e o Mariano o preparador físico, só que o Formiga 
queria que o time da Johnson jogasse contra o São José, 
forçando os caras pra ir eu dizia: -“Formiga não é assim, 
pô, os caras são trabalhador, levantam as cinco da 
manhã pra trabalhar, quebra os caras, meu!” Ele dizia: “ 
-Não! tem que ir lá pro fundo e voltar”. Eu pedi pra ele ter 
calma... Não dá né? O cara levanta cinco da manhã vai 
trabalhar depois treinar com tática profissional, 
desgasta. Aí ficou só o Mariano, ele conhecia mais, já 
tinha treinado o time da Eaton também, ele foi goleiro do 
São José. Trabalhou um tempo na Eaton, depois parou e 
ficou só com o futebol. [grifos meus] (Antônio Bosco). 
 

 Ao operário-jogador, a fábrica, através da sua ADC, patrocinou momentos 

memoráveis, em que suas experiências como jogador-operário e como torcedor 

estiveram amalgamadas.  

Na “caixa dos guardados” de Bosco, além das muitas medalhas, anotações 

pessoais de técnico e muitos jornais, há também inúmeras fotografias. No exercício 

de rememorar sua trajetória de operário-jogador, a primeira foto a ser apresentada, 

foi uma em que posou ao lado de Ademir da Guia, em evento no Johnson Clube, no 

qual jogou contra uma seleção de ex-profissionais e saiu com um empate. 

Como Bosco tem mais de três décadas como funcionário e ainda foi zagueiro, 

técnico e conselheiro do clube, adentra em meandros que expõem a razão para 

inexistência deste tipo de atividade nos dias de hoje. 

 

Essa aqui é uma foto minha que eu tenho com o Ademir da 
Guia, esse cara jogou muito, no Palmeiras, veio o veterano 
da Seleção Paulista jogar aqui em São José no Johnson, aí 
veio o Ademir da Guia, veio o filho dele. O Johnson Clube 
deu uma placa pra ele e eu tirei foto. Eu tinha outra foto com 
o presidente nosso, o Ademir e o Edson que era diretor de 
esportes, mas sumiu a foto não consegui achar, era máquina 
Polaroid. Hoje não traz mais, eleva custo, eles cobram pra 
jogar, tem que dar lanche. O pessoal evita, antes 
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dispunham de verba. Veio o Paulo Borges, Ademir Palela 
que jogava no Palmeiras, o Alfredo Mostarda, bastante ex-
profissional. Uma vez a gente fez amistoso contra VW 
Taubaté, veio dois: Reinaldo Xavier, Toninho, tem ex- 
profissionais? Ela paga churrasquinho, lanche, o jogo foi 
1 a 1. [grifos meus]. (Antônio Bosco) 

 
 
 Do outro lado do campo, fora das fábricas, aos ex-profissionais que recebiam 

para fazer jogos amistosos nas ADC´s, esses eventos não significavam apenas lazer e 

diversão, mas, sobretudo necessidade de gerar renda. 

A jornada de trabalho dos ex-profissionais também deixou marcas nas 

memórias e nos corpos. O ex-zagueiro Valter Passarinho, tornou-se jogador-operário 

na Eaton, aposentou-se e continua a vislumbrar no futebol uma opção de trabalho até 

hoje  

 

Hoje eu não posso mais jogar futebol. Seu eu pudesse seria 
um cara mais alegre. A vida toda joguei futebol, a minha 
mãe fazia bola de capotão pra ajudar no orçamento a casa, 
eu fui filho único, se eu pudesse jogar futebol hoje, meu 
Deus ia ser a glória e tem mais, hoje tem até a opção de 
ganhar um dinheiro com isso, porque tem o veterano do 
Corinthians que eles  fazem 4 ou 5 jogos por mês e tem uma 
cota. Eu não posso hoje por causa da perna, foi um desgaste 
na cabeça do fêmur, o Basílio fez essa cirurgia também e 
que acontece que hoje tem tênis antimpacto. Uma coisa que 
a gente fazia muito: olha, a gente jogava no domingo no São 
José, toda terça-feira o ônibus pegava a gente, a gente ia pro 
Alto da Ponte e pegava o caminho do Luso ia correndo no 
chão batido chão batido. Hoje subir e descer escada não se 
faz mais isso, era tênis rainha de couro, uma grande maioria 
não aconteceu isso, mas muita gente sofreu com isso. [grifos 
meus] (Walter Passarinho). 

 

 
Fig.64: Walter Passarinho recebendo Troféu da Rádio Piratininga 
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As oportunidades de trabalho para ex-jogadores sofreram mudanças ao longo 

do tempo. Mug é hoje treinador de goleiros da Escolinha de Futebol do Time 

Primeira Camisa, de SJC. É o espaço que ele conquistou dentro do futebol de hoje, 

mas sua leitura sobre as inúmeras possibilidades para um grupo restrito de craques é 

um dos ensinamentos que ele divide com seus alunos:  

 
O futebol deu retorno porque que joguei vinte e um anos e 
depois trabalhei mais dez e tinha o insalubre seu que deu o 
tempo. Com o futebol eu consegui a minha casa, mas não 
tinha muito recurso não, porque eu não pensava muito em 
mim, ajudava meus pais. Hoje com salário dele (Marcos218) 
você compra dez apartamentos, com meu salário de seis 
meses eu comprava um. Hoje o Marcos pode parar que ele 
tem uma condição boa, eu acredito. Que ele tem um 
patrimônio legal e o tempo é outro, ele é um cara que o 
clube vai querer ele vai ser encaminhado não vai parar 
(Edson Mug) 

 
Nem todos ex-profissionais, após o encerramento de carreira, conseguem o 

tempo de contribuição previdenciária mínimo para aposentar-se. Na cidade de SJC, 

notou-se que foi bastante comum a contratação de ex-profissionais nas linhas de 

produção das fábricas, mas a questão central é que havia necessidade de contratação 

e, em razão da existência dos Jogos das Indústrias, preferia-se que a força de trabalho 

fosse “esportivizada”, para que, nos momentos de competições externas, obtivessem 

êxito. 

Os Jogos das Indústrias foram uma criação local, ligada ao Plano Nacional de 

Desenvolvimento da Educação Física e Desportos, da época do regime militar, nos 

anos 70, mas, desde a década de 40, já existiam os Jogos Desportivos Operários, 

sempre realizados no 1.º de maio.219  

                                                
218 Durante a entrevista o goleiro da Sociedade Esportiva Palmeiras: Marcos Roberto Silveira Reis, 

que começou a carreira no Lençoense e se profissionalizou no Palmeiras em 1992 e desde então se 
mantém no como clube, sendo o principal arqueiro desde 1996, ou seja, são 18 anos de vínculo 
com o clube e tem desde 2009 dado entrevistas manifestando seu desejo de se aposentar, o que se 
efetivou em 04/01/2011.  

219 A primeira edição dos Jogos Desportivos Operários foi em 1947, na ocasião os jogos foram 
realizados no Estádio Municipal do Pacaembu e a cerimônia de abertura deu-se no Vale do 
Anhangabaú. Desde 1996, os Jogos Desportivos Operários passaram a chamar Jogos Operários e 
foi criada a Copa SESI de Indústrias com nível municipal, estadual, nacional. A partir de 1999, os 
Jogos passam a denominar-se Jogos Industriários do SESI – JOIS, que segundo o SESI “tem o 
papel de fomentar bem-estar para o trabalhador e servir como um instrumento de transformação 
pessoal e social, capaz de promover a integração e estimular o estilo de vida mais ativo e 
saudável” (www.sesisp.org.br/jois/historia.asp) acesso em 25/02/2010. 
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Os Jogos das Indústrias eram realizados no mês de julho, segundo Mococa, 

um de seus organizadores.  Julho, por de ser mês de férias escolares, favorecia com 

que os trabalhadores que estudassem à noite pudessem participar dos jogos e aos que 

não estudassem, que tivessem o evento como um programa envolvendo familiares 

como torcedores ou jogadores e também como parte dos festejos de aniversário da 

cidade.  

Os Jogos das Indústrias são apenas um foco de luz sobre o cotidiano dos 

operários joseenses em que o binômio futebol-fábrica permite análises sobre as 

motivações pelas quais uma competição se sagrasse tão duradora e contasse com a 

participação de tantos operários-jogadores / jogadores-operários e também com os 

filhos deles, criando-se os Joguinhos das Indústrias. 

Os clubes das fábricas ou suas ADC´s não eram frequentados apenas para 

treinos e jogos de futebol. Uma infinidade de atividades se desenvolviam nesses 

espaços e escaparam ao propósito deste texto, que centrou-se nas narrativas dos 

praticantes de futebol em times de fábrica. 

Pelo futebol de fábrica, descobriu-se muito sobre a vida fora das fábricas, 

uma cidade construída por pessoas comuns e ao mesmo tempo tão especiais. Jogar 

futebol no time de fábrica era uma atividade que, segundo os relatos do jogador-

operário e do operário-jogador, contava com a “autorização” das esposas, quando 

ausentes e, muitas vezes, contava com a participação da família como torcedores. 

Os Jogos das Indústrias aconteciam somente no mês de julho. Mas, em todos 

os demais meses do ano, os finais de semana eram movimentados e, muitas vezes, o 

clube da fábrica foi o ponto de encontro entre as famílias do operário-jogador e do 

jogador-operário.  

Quase a totalidade das narrativas teve como ponto de partida os Jogos das 

Indústrias e, portanto, elucidaram muito sobre um evento anual de cerca de quinze 

dias. É pouco e, ao mesmo tempo foi o suficiente para constatar tantas mudanças na 

cidade, no futebol e no trabalho. 

 No depoimento de todo operário-jogador e de todo jogador-operário existe o 

sentimento de vitória. Suas vidas na fábrica, como em um campeonato longo e na 

disputa de pontos corridos, acumularam vitórias e empates, que os colocam em 

condição especial para permanecerem na divisão especial 
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Hoje a Johnson clube dá um valinho para o funcionário, vale 
R$ 50,00. Você vai comprar um presente pro seu filho. 
Chega lá o filho quer um presente de R$ 100,00 e o pai tem 
que interar. Naquela época lá não. A minha esposa ia junto, 
eu tenho um casal de filhos, chegava lá, cada um ganhava 
um presente de acordo com a faixa etária, lanche o dia 
inteiro lá, era uns 15 dias antes do Natal, chocolate, sorvete, 
sem contar que os amigos casados iam também pra lá com 
os filhos, era gostoso. 
Né Angela? O Natal e as crianças no clube? Hoje o Johnson 
Clube dá um valinho, vai lá na Americana, compra o 
presente pro seu filho e acabou. Ó, tinha uma comissão pra ir 
na fábrica da Estrela e da Trol, só pra escolher brinquedo . 
Pegava criança desde bebezinho até 12 anos. O máximo era 
12 anos. Esse tipo de coisa tudo acabou. Tinha coral, a 
Johnson tinha um coral que cantava, fazia quadrilha, nós 
ensaiávamos quadrilha pra festa junina, hoje acabou 
tudo essas coisas. Então eu digo, eu sou um cara 
iluminado, sempre quando é a melhor fase daquela coisa 
eu tô ali, menina! [grifos meus] (Antônio Bosco). 
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Considerações Finais 

 

 

“o controle do discurso histórico permanece 
firmemente nas mãos do historiador, é ele que 
seleciona as pessoas, que contribui para a moldagem 
do testemunho e que dá ao testemunho sua forma e 
contextos finais” (PORTELLI, 1997, p. 37). 
 
 

 

O futebol é, sem dúvida, uma possibilidade de compreensão dos processos 

sociais. Este trabalho esforçou-se para apresentar uma nova chave para a leitura 

sobre a história da cidade de SJC, partindo-se do futebol como prática social, que 

sempre permeou o ambiente de trabalho, em especial as fábricas.  

Verificou-se que foi estreita a relação futebol-fábrica em SJC. Desde a 

segunda década do século XX, já havia as fábricas e seus times, e já aconteciam 

campeonatos promovidos pela AESJ. No momento da fundação da Liga Municipal 

de futebol, na década de 50, dos sete times fundadores, quatro deles eram times de 

fábrica. 

Ao optar pelo estudo do “futebol de fábrica”, descobriram-se os Jogos das 

Indústrias, competição duradoura, de cerca de um quarto de século (1974-2002). 

Através dos Jogos das Indústrias foi possível trazer à tona as especificidades vividas 

na cidade de SJC, no momento da instituição da Política Nacional de Educação 

Física e Desportos e o Plano Nacional de Educação Física e Desportos- PNED 

(1975), que, na verdade, fora um desdobramento das leis relacionadas ao esporte da 

Era Vargas.  

Os registros oficiais sobre essas competições encontram-se no almoxarifado 

da Secretaria de Esportes, em condições de preservação bastante preocupantes. Os 

documentos iconográficos, troféus e jornais dos clubes de fábricas as Associações 
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Desportivas Classistas, também se encontram dispersos. Na medida em que os 

funcionários dos clubes se aposentaram, parte do acervo foi levada com eles ou o que 

foi deixado para trás - por falta de espaço na visão de alguns, ou falta de significação 

na visão de outros, foi descartado. 

Houve, portanto a necessidade de se chegar até as pessoas envolvidas com o 

futebol de fábrica. O caminho até elas foi indicado por funcionários da Secretaria de 

Esportes, que acompanham o futebol varzeano e amador há vários anos. 

Coordenadores de ADC´s da Embraer, J&J e da GM, também deram suas 

contribuições, narrando suas experiências nos Jogos das Indústrias ou indicando 

operários tivessem participado dos Jogos. 

Ao lado da imprensa e dos boletins da competição, as narrativas dos 

trabalhadores permitiram diferentes ângulos de abordagem sobre o viver, o morar e o 

jogar bola em times de fábrica. Trata-se da história da cidade feita e transformada por 

gente comum. Tal construção esquivou-se da concepção de patrimônio como política 

instituída que, na maioria das vezes, não leva em conta as dimensões afetivas e 

culturais. 

Os estudos sobre futebol geralmente contemplam mais a história de times ou 

de torcedores. Ao falar em futebol de fábrica, essas temáticas também transparecem: 

todos os entrevistados possuem estreita ligação com times, dos quais são torcedores 

aficionados. Do mesmo modo, as copas do mundo são um tempo na vida de cada um 

deles, que, ao narrarem suas experiências, mencionam as copas como balizas 

cronológicas pessoais, momentos de chegada e de partida em uma determinada 

cidade ou de mudança de emprego, de casamento e do nascimento de um filho. 

Definir um critério sobre quem seria “escalado” para o time de narradores dos 

Jogos das Indústrias, consistiu em árdua tarefa para esta pesquisa. Não houve a 

preocupação em selecionar jogadores de uma ou de outra fábrica em especial. 

Primeiramente a preocupação foi a de identificar aqueles operários que quisessem 

falar de sua experiência no futebol de fábrica e, a partir da sua narrativa, tecer uma 

teia de significações com as narrativas de outros operários.  

A memória é um campo de tensões. Lembrar e esquecer são ações políticas, 

que envolvem decisões de grupos hegemônicos. Desvincular-se do passado 

sanatorial e reforçar a identidade industrial de SJC foi um empreendimento que 
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envolveu vários grupos sociais, que utilizaram inclusive o esporte para promover 

uma imagem saudável da cidade.  

A partir da constituição do parque industrial joseense, uma apologia à 

vocação industrial da cidade ganhou força, encontrando nos festejos do bi-centenário 

(1967) condições para o estabelecimento de novos símbolos, como a engrenagem 

dourada representando suas indústrias, como se elas produzissem sem a força de 

trabalho. SJC tornou-se uma cidade industrial que não se reconhece operária. Na 

memória pública, aos trabalhadores o lugar reservado não é ao sol.  

Os operários praticantes do futebol de fábrica auxiliaram na compreensão de 

tensões, algumas relacionadas ao jogo de futebol e outras relacionadas ao ambiente 

fabril e à condição do operariado joseense, bem como suas perspectivas ao se 

instalarem na cidade. As pessoas que chegaram a SJC na segunda metade do século 

XX, no contexto do fluxo migratório e da industrialização da cidade, tinham 

perspectivas de trabalho que foram em parte contempladas, como disse Pastel “eles 

resolveram tentar a vida aqui, porque o serviço laçava as pessoas pra trabalhar” e 

reforçou Alcides: “Naquela época, mandava embora, no outro dia você entrava em 

outra, hoje não é assim. Era diferente, com um ano, dois anos o cara pegava um 

carrinho e ia visitar os parentes de carro”. 

Durante as entrevistas, ficou evidente que havia duas categorias de praticantes 

do futebol de fábrica: o operário-jogador e o jogador-operário. Basicamente ambos 

compartilhavam os campos as e quadras representando times de fábrica. A diferença 

principal entre eles era a experiência anterior às fábricas como atletas profissionais. 

Portanto, jogar contra ex-profissionais era para o operário-jogador um privilégio e 

ganhar deles em campo era uma vitória especial, que lhes conferia nível técnico 

diferenciado. “Nós tiramos a GM na semifinal e todo esse timão dela, sabe?” 

(Antônio Bosco). 

A forma de a indústria lidar com os esportes sofreu alterações ao longo dos 

anos de existência dos Jogos das Indústrias. No auge dos Jogos, nos anos 80, praticar 

alguma modalidade esportiva era considerado item favorável no currículo do 

operário, um valor agregado ao seu trabalho, como lembra Sr Alfredo: “Nós tivemos 

atletas que vieram atrás de um time com condições técnicas, vieram para produção, 

precisava mesmo contratar, então o atleta era mão-de-obra”.  
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Na década de 90, mudanças de ordem econômica no país e no mundo re-

organizaram a produção das fábricas e a forma de promover a prática esportiva entre 

os funcionários. Tais mudanças refletiram-se também na gestão dos esportes junto às 

fábricas, como afirmou Tércio, da GM: “Não houve mais interesse por parte das 

indústrias; eu acho que é pela produtividade. É difícil tirar alguém (para jogar), 

antigamente a fábrica tinha uma folga. Hoje não, está estrangulado! Eu vejo aqui 

pela nossa fábrica, colocar pneu, encher pneu, etc.”. 

Atualmente o trabalhador de fábrica conta com uma infraestrutura no clube 

para que, nas horas vagas, ele frequente tal espaço, sem a manutenção de equipes de 

várias modalidades esportivas para fins de competição externa. 

O futebol de fábrica não é tão somente sinônimo de lazer e de tempo livre, é 

também o espaço do trânsito; trata-se da continuidade do trabalho. Com os Jogos das 

Indústrias, o trabalho material e o imaterial dos operários foram apropriados pela 

fábrica. 

Ser operário em SJC não se trata de uma experiência homogênea. Havia 

rivalidade entre funcionários das fábricas, “os caras que trabalhavam na GM, 

olhavam assim (pro uniforme) e falava: ‘aí que porcaria!’ Montavam mesmo! Não 

tinha como. Desde aquela época até agora pouco tempo, era assim, depois veio a 

Embraer, os caras nem tiravam o crachá, era gozado isso aí”.(Alcides Takamatsu). 

Ao analisar o histórico dos Jogos das Indústrias, onde a hegemonia da 

Embraer/GM é tão evidente, entende-se o peso que uma vitória no futebol ou em 

qualquer outra modalidade, sobre uma dessas equipes, sobretudo, representava 

reconhecimento, nas palavras de Alcides: “o goleiro da Embraer pediu pra eles 

pararem a jogada pra me cumprimentar, aí nós nos encontramos no meio do campo, 

fui reconhecido. Isso foi em 75. Isso não dá pra gente esquecer!” 

O esporte não só foi usado pelo Estado, como pelas empresas e também pelos 

trabalhadores, que, em seu cotidiano, viram no futebol várias possibilidades, como 

por exemplo, de aquisição de prestígio e de melhores condições de trabalho. Alcides 

Takamatsu obteve vantagens, na época do serviço militar, tendo condições de 

profissionalizar-se como jogador, ao mesmo tempo em que servia o Exército e ainda 

gozava de privilégios em relação à dispensa de alguns exercícios no quartel. Edson 

Mug utilizou-se de sua experiência no futebol profissional para saciar a curiosidade 
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dos colegas de fábrica; na prática de um intenso exercício de igualdade, conseguiu 

ocupar posições melhores na linha de montagem dos carros na GM. 

Explicações sobre abrir mão do sonho de profissionalizar-se no futebol, ter de 

trabalhar em fábrica e abraçar, “por tabela”, ao futebol de fábrica, envolveram 

necessidades financeiras e familiares.  

Imprimir ritmo profissional aos treinos nas ADC´s não era visto pelos 

jogadores com estranheza ou como exploração e sacrifício, ao contrário, muitas 

vezes, era prova de que eles eram de fato competentes no que faziam, equiparando-se 

a jogadores profissionais. 

Jogadores profissionais transformavam-se em operários, devido à falta de 

opção de trabalho e, sobretudo à desvalorização que sofriam: “aí veio na minha 

cabeça, a minha família, eu não sou profissional mais” (Mug). “É que você não é 

valorizado. Você sai de um time que tem elenco bom e vai jogar em times que tem 

elenco mediano, é mais difícil ganhar um jogo, conseguir resultado, não é que você 

tá velho, o time é um conjunto” (Passarinho).  

A questão da idade relacionada à desvalorização do trabalhador, tanto no 

futebol como na fábrica, foi recorrente na fala dos entrevistados: “olham pra você, 

você é muito importante enquanto você tá servindo ela, você tá com saúde, tá 

trabalhando com chuva, sol, sereno, de madrugada. No momento que você ficou 

doente, afastado, você não serve mais. Você ficou velho, já aposentou, também já 

não serve mais” (Bosco) 

Para o jogador do futebol de fábrica havia limites que somente os iguais 

souberam entender. A política de treinamento excessivo e de características próximas 

aos padrões profissionais teve de ser repensada pelas ADC´s, porque, na prática, 

eram os trabalhadores que decidiam sobre o tipo de treino que deveria ser feito, como 

por exemplo, no caso da Johnson, na época em que o treinador e o preparador físico 

eram ex-profissionais que não trabalhavam na fábrica, só no clube. “Não adianta 

gente! Os caras são trabalhador, trabalha o dia inteiro. Não deu certo, foram 

embora!” (Bosco) 

A História Oral, por seu caráter dialógico, permitiu o “bate bola”, em um 

terreno cuja linguagem comum à entrevistadora e aos entrevistados possibilitou 

trocas e revelou uma espiral de interpretações sobre o mundo do trabalho. Identificou 

os sujeitos históricos, independentemente de eles estarem ou não engajados em 



 

 

 
175

 

movimentos organizados. Notou-se a forma como eles travam suas lutas cotidianas, 

movidas por necessidades pessoais, que conferem à atuação de cada um, ao mesmo 

tempo, exclusividade e universalidade. 

Na fala desses trabalhadores não se evidencia só o jogo de futebol, mas o da 

vida e se enfatizam as vitórias e os empates. As vitórias podem ser traduzidas em 

medalhas e troféus, que cada um desses homens guarda e também em conquistas 

pessoais, como por exemplo, a casa própria, o veículo, o estudo dos filhos e a renda 

da aposentadoria. 

Os empates são resultados de placares, cujos gols foram frutos de 

impedimento não dado pelo juiz, trata-se de situações em que o trabalhador 

reconhece a sua importância no processo e não há recíproca. “Quando eu entrei, 

tinha duas (máquinas), hoje tem 50, eu ajudei a crescer aquilo lá. Não só eu, todo 

mundo trabalhou, mas pelo menos eu fui um grãozinho de areia naquilo ali.” 

(Antônio Bosco) 

No campo da memória dos trabalhadores, há vitórias e empates, que são 

ignorados pela fábrica. Nem a prática do futebol, nem o trabalho na fábrica são 

reconhecidos como eles gostariam que fossem. Na visão dos trabalhadores, seu 

passado como operário ou dentro das quatro linhas, em um jogo pelo time da fábrica 

são descartáveis. “(Você) é um número! Então o pessoal não quer saber do seu 

passado lá dentro, sabe?” (Bosco). 

Por isso, sentem-se na obrigação de guardarem registros que testemunham 

suas participações no futebol de fábrica, nas palavras de Alfredo: “Eu sou 

sentimentalista, eu guardo bem, então eu queria mostrar uma caixa (...) isto aqui 

estava na minha gaveta” ou nas de Bosco: “Tiramos foto e tal, eu guardei na gaveta 

por muitos e muitos anos, uma relíquia, a foto tudo. Sumiram com tudo, nunca mais 

achei na minha gaveta!”. Na fábrica, não há espaço para guardar esse material que 

lhes é tão precioso. A casa é o lugar eleito como sendo seguro para guardar esses 

registros. 

Na insistente luta pessoal pela preservação desse passado esportivo, que para 

o operário-jogador ou para o jogador-operário não é pretérito, vão literalmente até o 

sótão, colam os cacos, lustram troféus e percebem o esvaziamento da sua prática de 

futebol de fábrica na ausência e no silêncio. 
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 Toda a fala de “nós” como empresa, do sentimento de pertencimento de 

quem, por décadas, trabalhou e jogou na fábrica e pela fábrica, desloca-se para o 

“eu” “Tenho o jornalzinho, o Johnson Clube não tem mais. Esse aí é um negócio 

particular mesmo, guardei sem pretensão, olha pra você ver” (Antônio Bosco). Ou, 

como disse Alfredo diante também de sua caixa de guardados: “Ela (empresa) 

colocou (na capa) o primeiro Bandeirante; e, o primeiro Bandeirante só falava de 

futebol! Pra você ver, não tem história, não tem mais nada no jornalzinho!”. 

Para Bosco, guardar o jornalzinho é também guardar sua atuação como 

coordenador do time “Agulhas” da J&J, e para Alfredo, as fotos e jornais misturam-

se à sua história familiar, já que os filhos, assim como ele, sempre estiveram 

envolvidos com o futebol e esse foi o principal motivo de seu engajamento na 

fundação da escolinha de futebol da Embraer. “casei, nasceram meus filhos e nós 

fundamos a Escolinha da ADC Embraer. Meu filho com sete anos de idade tinha 

aula no time da ADC, eles jogaram a vida inteira, foram campeões pela Embraer”. 

A participação no futebol de fábrica não é marcada só por vitórias e 

conquistas materializadas em troféus e medalhas. As tensões sempre estiveram 

presentes. Ao narrarem, consideram sua atuação como técnicos, coordenadores e 

jogadores como sendo voluntária. Ao pontuarem conflitos, deixam transparecer 

revolta, indignação “o próprio pessoal nosso vai contra a gente” (Bosco). A 

lembrança das despesas e o tempo empregado nas atividades futebolísticas vêm à 

tona e, para justificar a permanência deles nessas atividades, recorrem à paixão pelo 

futebol. 

O gosto pelo esporte, para alguns deles, exige participação efetiva no campo, 

com resultados, na busca pelo gol, sendo as atividades burocráticas, como por 

exemplo, de conselheiro no clube, consideradas experiências pouco ou nada 

significativas: “eu fui por dois anos, mas é coisa formal, não fazia diferença” 

(Bosco). Já para outros, é exatamente fora das quatro linhas que se valoriza e se 

reconhece a atuação no futebol de fábrica: “Eu participo de todas as diretorias daqui, 

nunca quis e nunca vou querer estar à frente. Eu sou um cortador de cana aqui, não 

sou engenheiro” (Alfredo Gonçalves) 

 O futebol, para esses homens, não só faz parte do seu passado e do seu 

presente, está em movimento contínuo. Alfredo, por exemplo, vê nos filhos a 

possibilidade de realizar um sonho pessoal que é o de fazer o centro esportivo 
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infantil da Embraer. Mediante a chegada da sua aposentadoria, vê também seu 

envolvimento na APVE como meio de permanecer vinculado ao esporte. Reconhece 

que sua experiência na área poderá constituir se em nova fonte de renda: “Quem sabe 

eu consiga ganhar dinheiro, quando eu não puder mais ser voluntariado. Porque eu 

vou ter que ganhar a vida, eu vou precisar fazer alguma coisa” (Alfredo Gonçalves). 

O jogador-operário Walter Passarinho, aposentado pela Eaton, expõe o entrave 

diante do sonho de voltar a jogar futebol: o desgaste no osso do fêmur. Segundo ele: 

“hoje tem até a opção de ganhar um dinheiro com isso, porque tem o veterano do 

Corinthians que eles fazem quatro ou cinco jogos por mês e tem uma cota” 

(Passarinho).  

Mug, hoje treinador de goleiros de uma escolinha de futebol, compara sua 

trajetória de goleiro à do Marcos (hoje também aposentado). Segundo ele, as 

oportunidades de trabalho para os aposentados no futebol são maiores que as que ele 

teve. Tal comparação justifica sua permanência na fábrica por mais dez anos. Assim 

que ele se aposentou, procurou no futebol fonte adicional de renda, desvinculada da 

fábrica. 

 A vida na fábrica foi também um jogo, um espaço de luta contínua para esses 

trabalhadores. Ao desempenharem a dupla função de trabalhador e de atleta, viram-

se obrigados a vencer diariamente um estigma, o do mau trabalhador. 

 Paradoxalmente, muitos desses trabalhadores ingressaram na fábrica também 

pelo seu potencial esportivo, que a ela interessava, para as competições externas que 

promovia. Mas, no cotidiano da fábrica, ser jogador e operário era uma combinação 

que exigia muitos dribles: “Muitos deles não agüentaram ou ficou aquela mancha de 

que não gosta de trabalhar, ficava marcado, depois do jogo ia tomava lanche e não 

voltava eu tinha medo disso, eu tinha 41 anos eu ia arrumar emprego onde? Eu 

tinha uma força dentro de mim, unir o útil ao agradável”.(Mug) 

As tensões e o medo permearam o universo de trabalho desses operários- 

boleiros, que desenvolviam estratégias de jogo na fábrica, como no caso da irônica 

homenagem que Mug fez ao seu supervisor, entregando-lhe uma medalha: “Foi 

legal, fomos campeões, foi legal trouxe pro senhor aqui que é gente boa demais. Só 

queria que ele pensasse que eu tava ali pra trabalhar, que eu era sério, a vida é 

assim”. 
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Na prática do futebol, os trabalhadores construíram e atribuíram significados 

às suas experiências e à sua identidade. O futebol praticado pelo operário-jogador e 

pelo jogador-operário não pode ser rotulado como objeto de alienação, tratou-se de 

um literal jogo de interesses entre operários e patrões. Como disse Alcides: “Você 

não pode deixar fazer o que querem com você, é um profissional” (Alcides 

Takamatsu). 

No exercício de rememorar o futebol de fábrica, o cotidiano fabril e o futebol 

dos trabalhadores são narrados como sequencia de vitórias, tão significativas quanto 

as do selecionado brasileiro. “Na TV mostrou campeões de 70 que andavam 

passando fome...” (Alcides Takamatsu) 

O presente trabalho abriu uma pequena fresta sobre a São José dos Campos 

industrial e sobre o cotidiano dos trabalhadores que tiveram e têm em comum a 

prática do futebol “de fábrica”. Ainda há muito que ser explorado nas narrativas do 

operário-jogador e do jogador-operário. 

Muitas temáticas se abriram, a partir dos Jogos das Indústrias, tais como: a 

participação da mulher operária nas competições internas e externas às fábricas, a 

participação da mulher esposa do jogador-operário e do operário-jogador, que 

também convivia com o futebol de fábrica como torcedora, enfermeira improvisada e 

mãe-torcedora. A mulher frequentou os clubes em festas promovidas pela fábrica e 

em ocasiões informais, como churrascos e confraternizações. 

A participação das crianças em competições esportivas também merece 

estudos mais pontuais, capazes de revelar inclusive como essas políticas esportivas 

refletiram-se em suas vidas de adulto e, se hoje, em suas experiências de trabalho, a 

fábrica é ou não um ponto comum, como na história dos seus pais, visto que a 

economia da cidade de São José dos Campos hoje não está mais baseada na atividade 

industrial. 

A Prefeitura Municipal de São José dos Campos, a partir do ano de 1994, 

estabeleceu parcerias e patrocínios para manter os Jogos das Indústrias em seu 

calendário de eventos esportivos. A cada ano, o esvaziamento do seu parque 

industrial e a mudança na produção das fábricas para assegurar lucro, qualidade total 

e resultados favoráveis, desvincularam a prática do esporte, sobretudo do coletivo, do 

ambiente fabril. Some-se a isto a nova legislação sobre esportes (Lei Zico 1993 e 

Pelé 1998) que descentralizou a política de esportes, conferiu autonomia aos 
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municípios e foi omissa em relação ao esporte classista. Em função dessa somatória 

de fatores, a última edição dos Jogos das Indústrias em seu formato clássico 

aconteceu em 2000 e nos anos de 2001 e 2002, a tentativa de manter uma competição 

que envolvesse industriários e trabalhadores também do setor de comércio de SJC, a 

parceria com o SESI se mostrou ineficaz e acabou se desfazendo. 

Diante do término dos Jogos das Indústrias, os trabalhadores de times de 

fábrica hoje mantêm a prática do futebol com os companheiros de trabalho, nas 

modalidades futsal e futebol society; a primeira, praticada nas instalações das ADC´s 

ou clubes de fábrica, e a segunda, geralmente praticada no pós-expediente, uma vez 

por semana, em quadras pagas por hora, com valores rateados entre eles.  

O futebol de campo dos times de fábrica tem se tornado menos frequente e 

tem sido encabeçado por jogadores da época dos Jogos das Indústrias. Deixaram de 

existir as categorias “principal” e “veterano”, uma vez que eles ultrapassaram a 

idade. Em épocas de competições externas, como as do SESI, um time é montado às 

pressas e nem sempre se mantém em atividade, por problemas de escala de horário 

na fábrica ou por motivos pessoais, pois inscrever-se em competições significa 

assumir compromissos por finais de semana seguidos. 

A pesquisa testemunhou que o operário-jogador da época dos Jogos das 

Indústrias migrou sua atividade para times de bairro ou permaneceu vinculado aos 

clubes das fábricas. No campeonato varzeano de 2010, dentre as equipes “máster”, 

estavam inscritos a ADC Embraer e o Johnson Clube. 

 Esses jogadores, na condição de aposentados, por vínculos de amizade e 

pelas condições que julgam oportunas para a prática do esporte: campo, uniformes, 

materiais esportivos e pagamento de inscrições em campeonatos, vêem-se obrigados 

a formar times mistos, com jogadores que não são funcionários da fábrica. Há 

inúmeros jogadores convidados que circulam em vários times, motivados pela 

qualidade técnica do grupo, ou seja, a busca de resultados e, sobretudo pelo terceiro 

tempo, momento em que o carteado, o churrasco e a cerveja somam-se ao jogo de 

bola. 

O jogador-operário, na vida pós-fábrica e aposentadoria, continua trabalhando 

com o futebol, mas de maneira diversa: treinando crianças em escolinhas de futebol, 

auxiliando em comissões técnicas de times de bairro, de igreja e também infiltrados, 

em atividades burocráticas da Secretaria de Esportes e Lazer. 
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Há muito jogo pela frente, o trabalho exige, portanto, prorrogação. Até aqui, 

esta pesquisa procurou apresentar a prática do futebol de fábrica como uma nova 

chave para a leitura da cidade de São José dos Campos, na época em que seu parque 

industrial era grande e que a política nacional de esportes exigia, por parte da fábrica 

e do município, programas que envolvessem a classe trabalhadora.  

Com base nos diálogos com o operário-jogador e o jogador-operário, as 

experiências dos trabalhadores e a gama de significados que eles atribuíram à prática 

do futebol de fábrica permitiram a escrita de um texto em que seus vários “co-

autores” 220 rememoram “lances” do futebol, da cidade e do trabalho em São José dos 

Campos. 

 

 

 

                                                
220 Todas as fotos dos operários-jogadores e jogadores-operários inseridas no trabalho foram 

escolhidas por eles durante as entrevistas 
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ANEXO A 
 

 
LEI Nº 6.251 - DE 8 DE OUTUBRO DE 1975 - DOU DE 9/10/75 - Revogado 

  
Institui normas gerais sobre desportos, e dá 

outras providências. 
  

Revogada pela Lei nº 8.672/93 
  

O Presidente da República, Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu 

sanciono a seguinte Lei: 
 Art. 1º A organização desportiva do País obedecerá ao disposto nesta Lei, à 
regulamentação subsequente e às Resoluções que o Conselho Nacional de Desportos 
expedir no exercício de sua competência. 
 Art. 2º Para os efeitos desta Lei, considera-se desporto a atividade 
predominantemente física, com finalidade competitiva exercitada segundo regras pré-
estabelecidas. 
 Art. 3º A União, os Estados, o Distrito Federal, os Territórios e os Municípios 
conjugarão recursos, técnicos e financeiros, para promover e incentivar a prática dos 
desportos em suas diversas modalidades. 
 Art. 4º Observadas as disposições legais, a organização para a prática dos desportos 
será livre a iniciativa privada, que merecerá o amparo técnico e financeiro dos 
Poderes Públicos . 

  
DA POLÍTICA NACIONAL DE EDUCAÇÃO FÍSICA E DESPORTOS 

 Art. 5º O Poder Executivo definirá a Política Nacional de Educação Física e 
Desportos, com os seguintes objetivos básicos: 

I - Aprimoramento da aptidão física da população; 
II - Elevação do nível dos desportos em todas as áreas; 
III - Implantação e intensificação da prática dos desportos de massa; 
IV - Elevação do nível técnico-desportivo das representações nacionais; 
V - Difusão dos desportos como forma de utilização do tempo de lazer. 
  

DO PLANO NACIONAL DE EDUCAÇÃO FÍSICA E DESPORTOS 
 Art. 6º Caberá ao Ministério da Educação e Cultura elaborar o Plano Nacional de 
Educação Física e Desportos (PNED), observadas as diretrizes da Política Nacional 
de Educação Física e Desportos. 

 Parágrafo único. O PNED atribuirá prioridade a programas de estímulo à 
educação física e desporto estudantil, à prática desportiva de massa e ao desporto de 
alto nível. 

  
DOS RECURSOS PARA OS DESPORTOS 

Art. 7º O apoio financeiro da União aos desportos, orientado para os objetivos 
fixados na Política Nacional de Educação Física e Desportos, será realizado à conta 
das dotações orçamentárias destinadas a programas, projetos e atividades desportivas 
e de recursos provenientes: 

 I - Do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação; 
II - Do Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Social; 
III - Do reembolso de financiamento de programas ou projetos desportivos; 
IV -De receitas patrimoniais 
V - De doações e legados; e 
VI - De outras fontes. 
 § 1º Os recursos de que trata este artigo serão creditados em subconta 

específica do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação e aplicados de 
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acordo com programas projetos e atividades, em conformidade com o Plano Nacional 
de Educação Física e Desportos. 

§ 2º Quando se destinar a obras e instalações, o apoio financeiro referido 
neste artigo somente será admitido com o caráter de suplementação de recursos. 
Art. 8º O apoio financeiro da União somente será concedido a entidades que 
observarem as disposições desta Lei e de seu regulamento ou as normas expedidas 
por órgãos ou entidades competentes do Sistema Desportivo Nacional. 

  
DO SISTEMA DESPORTIVO NACIONAL 

 Art. 9º O Sistema Desportivo Nacional é integrado por órgãos públicos e entidades 
privadas que dirigem, orientam, supervisionam, coordenam, controlam ou 
proporcionam a prática do desporto no País. 
 Art. 10. Para efeito de definição do Sistema Desportivo Nacional são reconhecidas 
as seguintes formas de organização dos desportos: 

I - comunitária; 
II - estudantil; 
III - militar, e 
IV - classista. 
  

DO DESPORTO COMUNITÁRIO 
 Art. 11. O desporto comunitário, amadorista ou profissional, sob a supervisão 
normativa e disciplinar do Conselho Nacional de Desportos, abrange as atividades das 
associações, ligas, federações, confederações e do Comitê Olímpico Brasileiro, 
integrantes obrigatórios do Sistema Desportivo Nacional. 

§ 1º As pessoas jurídicas de direito privado que proporcionam a prática de 
atividades desportivas e não se integrarem no Sistema Desportivo Nacional serão 
classificadas como entidades recreativas. 

§ 2º Observadas a competência e as atribuições específicas dos Ministérios 
Militares e do Estado Maior das Forças Armadas, os assuntos relacionados com os 
desportos são da competência do Ministério da Educação e Cultural. 
 Art. 12. As confederações, sob a imediata supervisão do Conselho Nacional de 
Desportos, são as entidades responsáveis pela direção dos desportos nacionais, 
cabendo-lhes a representação no exterior e o intercâmbio com as entidades 
internacionais, observada a competência do Comitê Olímpico Brasileiro. 
 Art. 13. Cada confederação, especializada ou eclética, organizar-se-á mediante a 
reunião de três federações, pelo menos, referentes ao desporto ou a cada um dos 
ramos desportivos cuja direção exerça ou pretenda exercer no País, só podendo 
funcionar com prévia autorização do Conselho Nacional de Desportos. 

Parágrafo único. Cada confederação adotará o código de regras desportivas e 
as normas da entidade internacional a que estiver filiada e fará com que sejam 
observados pelas entidades nacionais que lhe estejam direta ou indiretamente filiadas. 
 Art. 14. As federações, filiadas às confederações, são entidades de direção dos 
desportos em cada Estado, no Distrito Federal e nos Territórios. 

§ 1º Não poderá haver, em qualquer Estado, no Distrito Federal e nos 
Territórios mais de uma Federação para cada desporto. 

§ 2º Sempre que haja, em cada Estado, no Distrito Federal ou qualquer dos 
Territórios, pelo menos três associações desportivas que tratem do mesmo desporto, 
ficarão elas sob a direção de uma federação, que poderá ser especializada ou eclética. 

§ 3º Aos membros de poderes de federações aplica-se o disposto no artigo 21 
desta lei. 
 Art. 15. As ligas desportivas, cuja organização é facultativa, são entidades de direção 
dos desportos no âmbito municipal. 
 Art. 16. As associações desportivas ou clubes, entidades básicas da organização 
nacional de desporto comunitário, constituem os centros em que os desportos são 
ensinados e praticados. 
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Parágrafo único. As associações desportivas, no Distrito Federal e nas 
capitais dos Estados e dos Territórios, filiar-se-ão diretamente à respectiva federação; 
nos demais municípios, duas ou mais associações desportivas, praticantes do mesmo 
desporto, poderão filiar-se a uma liga que, por sua vez, filiar-se-á a federação 
correspondente. 
 Art. 17. Caberá ao Conselho Nacional de Desportos fixar os requisitos necessários à 
constituição, organização e funcionamento das confederações, federações, ligas e 
associações desportivas, ficando-lhe reservado, ainda, aprovar os estatutos das 
confederações e federações e suas respectivas modificações. 
 Art. 18. Sob pena de nulidade, os estatutos das confederações, das federações e das 
ligas desportivas, obedecerão ao sistema de voto unitário na representação das filiadas 
em quaisquer reuniões dos seus poderes. 

§ 1º O Conselho Nacional de Desportos padronizará o sistema de votação nos 
estatutos das confederações, federações e ligas desportivas. 

§ 2º As confederações, federações e ligas desportivas terão, a partir da 
publicação do decreto de regulamentação desta lei, o prazo máximo, improrrogável, 
de 90 (noventa) dias para adaptarem os seus Estatutos ao presente artigo. 
 Art. 19. Os mandatos de Presidente e Vice-Presidente das confederações, federações 
e ligas desportivas não poderão exceder de 3 (três) anos, permitida a recondução por 
uma só vez. 

  
Parágrafo único - (VETADO) 
  

 Art. 20. As eleições para os poderes das confederações, federações e ligas 
desportivas, realizar-se-ão (vetado) em data previamente fixada pelo Conselho 
Nacional de Desportos, com antecedência mínima de 30 (trinta) dias da data marcada 
para a respectiva posse. 

§ 1º As entidades, de qualquer nível, que se organizarem no período 
compreendido entre as eleições gerais, elegerão os membros de seus poderes, com 
mandatos limitados ao tempo que faltar para a data das eleições gerais. 

§ 2º - (VETADO) 
 Art. 21. É vedado aos membros de poderes de confederações integrar poder de 
qualquer entidade direta ou indiretamente filiada, salvo a assembléia geral e o 
conselho deliberativo. 
 Art. 22. O Conselho Nacional de Desportos, por iniciativa própria ou mediante 
proposta da Confederação ou da maioria das federações interessadas, poderá 
reexaminar o quadro das confederações existentes e propor ao Ministro da Educação 
e Cultura a criação de uma ou mais confederações e a supressão, desmembramento ou 
fusão de qualquer das existentes. 
 

DO COMITÊ OLÍMPICO BRASILEIRO 
 

 Art. 23. Ao Comitê Olímpico Brasileiro, associação civil constituída, de acordo com 
a lei e em conformidade com as disposições estatutárias e regulamentares do Comitê 
Olímpico Internacional, com independência e autonomia, são reconhecidos os 
seguintes direitos: 

I - organizar e dirigir, com a colaboração das confederações desportivas 
nacionais dirigentes do desporto amador, a participação do Brasil nos Jogos 
Olímpicos, Pan-Americanos e em outros de igual natureza; 

II - promover torneios de âmbito nacional e internacional; 
III - adotar as providências cabíveis para a organização e realização dos Jogos 

Olímpicos, Pan-Americanos e outros de igual natureza, quando o Brasil for escolhido 
para sua sede; 

IV - difundir e propagar o ideal olímpico no território brasileiro; 
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V - cumprir e fazer cumprir, no território nacional, os estatutos, regulamentos 
e decisões do Comitê Olímpico Internacional, bem como os de organizações 
desportivas continentais a que esteja vinculado; 

VI - representar o olimpismo brasileiro junto aos Poderes Públicos. 
 Art. 24. É privativo do Comitê Olímpico Brasileiro o uso da bandeira e dos símbolos 
olímpicos. 
 Art. 25. O Comitê Olímpico Brasileiro, assegurada a autonomia que lhe é 
reconhecida, integrará o Sistema Desportivo Nacional. 

  
 

DO DESPORTO ESTUDANTIL 
 Art. 26. Para efeito de sua organização e estruturação, o desporto estudantil será 
dividido em universitário e escolar. 

§ 1º O desporto universitário abrange, sob a supervisão normativa do 
Conselho Nacional de Desportos, as atividades desportivas dirigidas pela 
Confederação Brasileira de Desportos Universitários, pelas Federações Desportivas 
Universitárias e pelas Associações Atléticas Acadêmicas. 

§ 2º O desporto escolar abrange, sob a supervisão normativa do órgão 
competente do Ministério da Educação e Cultural as atividades desportivas praticadas 
nas áreas de ensino de 1º e 2º graus, e será organizado na conformidade das normas a 
serem estabelecidas por aquele órgão. 
 Art. 27. As entidades universitárias de direção do desporto integram, 
obrigatoriamente, o Sistema Desportivo Nacional. 
 Art. 28. As disposições deste Título, observado o disposto no artigo 35, não se 
aplicam ao desporto praticado nas escolas e estabelecimentos de ensino das Forças 
Armadas e Auxiliares. 
 Art. 29. Caberá ao Ministro da Educação e Cultura, ouvido o ,conselho Nacional de 
Desportos, fixar o sistema de organização e as normas de funcionamento da 
Confederação Brasileira de Desportos Universitários, das Federações Desportivas 
Universitárias e das Associações Atléticas Acadêmicas, todas integrantes do Sistema 
Desportivo Nacional. 

  
DO DESSPORTO MILITAR 

 Art. 30. Os desportos serão praticados nas Forças Armadas sob a direção do órgão 
especializado de cada Ministério Militar e das organizações consideradas como 
Auxiliares das Forças Armadas. 
 Art. 31. Caberá à Comissão Desportiva das Forças Armadas (CDFA) organizar e 
dirigir as competições desportivas entre as Forças Armadas, visando ao maior espírito 
de confraternização e à divulgação das práticas desportivas em todo o território 
nacional, e constituir as representações nacionais a competições desportivas militares 
internacionais opinando pelas Forças Armadas em Congressos desportivos nacionais 
e internacionais. 
 Art. 32. Os órgãos especializados das Forças Armadas e das organizações 
consideradas como Auxiliares destas coordenarão as atividades desportivas 
desenvolvidas na área militar. 
 Art. 33. Nas Escolas de Formação de Oficiais é permitida, após a aprovação da 
autoridade competente, a criação de associações desportivas integradas por militares a 
elas pertencentes, as quais poderão ser filiadas às federações desportivas regionais da 
organização desportiva comunitária, e participar de suas competições oficiais, quando 
julgado conveniente pelo comando da organização. 
 Art. 34. As equipes representativas de unidades das Forças Armadas e Auxiliares 
poderão participar de campeonatos e torneios regionais e nacionais dirigidos ou 
organizados pelas confederações e federações dirigentes do desporto comunitário nas 
regiões sob a jurisdição destas entidades. 
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Parágrafo único. A participação a que se refere este artigo é condicionada à 
prévia aprovação do regulamento da competição pelos órgãos dirigentes dos 
desportos nas Forças Armadas e Auxiliares. 
 Art. 35. O desporto praticado nas Escolas e Estabelecimentos de Ensino das Forças 
Armadas e das Corporações consideradas como Auxiliares destas ficará subordinado 
à estrutura de organização do Desporto Militar, podendo as referidas Organizações 
participar das competições oficiais dos desportos estudantis, na forma que vier a ser 
estabelecida em regulamento. 

  
DO DESPORTO CLASSISTA 

 Art. 36. Qualquer empresa poderá organizar uma associação desportiva classista, 
com personalidade jurídica de direito privado, integrada, exclusivamente, pelos seus 
empregados e dirigentes. 
 Art. 37. Extinta, por qualquer motivo, a empresa, a associação Desportiva classista a 
ela vinculada poderá subsistir, transformando-se em associação desportiva integrante 
da área do desporto comunitário, mediante adaptação de seus estatutos e filiação a 
qualquer entidade dirigente do desporto. 
 Art. 38. As Associações desportivas classistas poderão ser grupadas, em cada 
Estado, no Distrito Federal e nos Territórios, em Centros Regionais de Desportos 
Classistas, aos quais é obrigatória a filiação a Centros Brasileiros de Desportos 
Classistas, entidades dirigentes no âmbito nacional. 
 Art. 39. As associações desportivas classistas poderão filiar-se às entidades do 
desporto comunitário e participar de suas competições oficiais, nas condições fixadas 
pelo Conselho Nacional de Desportos. 

Parágrafo Único. O disposto deste artigo, não se aplica ao Futebol 
profissional, o qual, em nenhuma hipótese, poderá ser disputado por equipes de 
associações desportivas Classistas. 
 Art. 40. O Ministro da Educação e Cultural, ouvido o Conselho Nacional de 
Desportos, disporá sobre a organização do Desporto Classista 

  
DO CONSELHO NACIONAL DE DESPORTOS 

 Art. 41. O Conselho Nacional de Desportos, do Ministério da Educação e Cultura, é 
o órgão normativo e disciplinador do Desporto Nacional. 
 Art. 42. Compete ao Conselho Nacional de Desportos: 

I - opinar, quando consultado pelo Ministro da Educação e Cultura, sobre a 
Política Nacional de Educação Física e Desportos; 

II - estudar, propor e promover medidas que tenham por objetivo assegurar 
conveniente e constante disciplina à organização e à administração das associações e 
demais entidades desportivas do País; 

III - propor ao Ministro da Educação e Cultura a expedição, de normas 
referentes à manutenção da ordem desportiva e à organização da justiça e disciplina 
desportivas; 

IV - editar normas complementares sobre desportos, inclusive o desporto 
profissional, observadas, quanto a este, as normas especiais de proteção de tais 
atividades; 

V - editar normas disciplinadoras dos Estatutos das entidades integrantes do 
Sistema Desportivo Nacional; 

VI - decidir quanto à participação de delegações desportivas nacionais em 
competições internacionais ouvidas as competentes entidades de alta direção, bem 
assim fiscalizar a sua constituição e desempenho; 

VII - editar normas gerais sobre transferência de atletas amadores e 
profissionais, observadas as determinações das entidades internacionais de direção 
dos desportos; 

VIII - coordenar a elaboração do Calendário Desportivo Nacional; 
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IX - baixar normas referentes ao regime econômico e financeiro das entidades 
desportivas, inclusive no que diz respeito aos atos administrativos; 

X - disciplinar a participação de qualquer entidade desportiva brasileira em 
competições internacionais; 

XI - baixar instruções que orientem a execução da presente Lei e do seu 
Regulamento pelas entidades desportivas; 

XII - praticar os demais atos que lhe são atribuídos por esta Lei. 
Parágrafo único. O regulamento desta Lei indicará quais as decisões do 

Conselho Nacional de Desporto que dependerão de homologação do Ministro da 
Educação e Cultura. 

  
DA COMPOSIÇÃO E ESTRUTURA DO CONSELHO NACIONAL DE 

DESPORTOS 
 Art. 43. O Conselho Nacional de Desportos compor-se-á de 11 (onze) membros, 
sendo: 

I - 8 (oito) de livre escolha do Presidente da República, dentre pessoas de 
elevada expressão cívica e de notórios conhecimentos e experiência sobre desporto, 
com mandato de 4 (quatro) anos, permitida a recondução por uma só vez; 

II - 1 (um) representante do Comitê Olímpico Brasileiro, por este indicado; 
III - 1 (um) representante das confederações desportivas, por estas eleito em 

reunião convocada e presidida pelo Presidente do Conselho Nacional de Desportos; 
IV - o dirigente do órgão do Ministério da Educação e Cultura responsável 

pela administração e coordenação das atividades de educação física e desportos, que 
integrará o Conselho como membro nato. 

§ 1º Os membros do Conselho, exceto o membro nato, serão nomeados por 
ato do Presidente da República. 

§ 2º Os membros referidos, nos itens II e III deste artigo terão mandato de 
dois anos, permitida a recondução por uma só vez, não sendo admitida nova 
indicação ou eleição no Período, salvo nos casos de falecimento, renúncia, destituição 
ou perda da função de conselheiro. 

§ 3º Em caso de vaga, a nomeação será para completar o mandato e somente 
será considerada, para o efeito de limitar a recondução, se ocorrer na primeira metade 
do prazo normal do mandato. 

§ 4º Dentre os membros referidos no item 1 deste artigo o Presidente da 
República designará o Presidente e o Vice-Presidente do Conselho. 
 Art. 44. O Regimento do Conselho Nacional de Desportos será aprovado por ato do 
Ministro da Educação e Cultura, admitida a criação de Conselhos Regionais de 
Desportos na forma que vier a ser definida. 

  
MEDIDAS DE PROTEÇÃO ESPECIAL DOS DESPORTOS 

 Art. 45. Para efeito do Imposto de Renda, poderão ser abatidas da renda bruta ou 
deduzidas do lucro as contribuições ou doações feitas por pessoas físicas ou jurídicas 
às entidades esportivas que proporcionem a prática de pelo menos três esportes 
olímpicos. 

§ 1º O abatimento nos termos deste artigo, realizado por pessoa física, não 
poderá exceder o limite que for fixado pelo Ministério da Fazenda. 

§ 2º O total das contribuições ou doações admitidas como despesas 
operacionais não poderá exceder em cada exercício, de 5% (cinco por cento) do lucro 
operacional da empresa, antes de computada essa dedução. 
 Art. 46. E' concedida isenção do imposto de importação e do imposto sobre produtos 
industrializados ao equipamento destinado à prática de desportos, sem similar 
nacional importado por entidades desportivas ou órgãos vinculados direta ou 
indiretamente ao Conselho Nacional de Desportos. 

§ 1º A concessão do benefício ficará condicionada à prévia aprovação do 
Conselho Nacional de Desportos, que examinará a compatibilidade do equipamento a 
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ser importado com a natureza e o vulto da atividade desportiva desenvolvida pela 
entidade para o qual se destina. 

§ 2º O disposto neste artigo aplica-se também, satisfeitos os requisitos do 
parágrafo anterior, ao equipamento importado por desportista, desde que esse 
equipamento conste de relação aprovada pelo Conselho Nacional de Desportos e 
homologada pelo Ministro da Educação e Cultura, e o pedido seja encaminhado 
através da Confederação Desportiva, com parecer favorável deste. 
 Art. 47. Ficam isentas do Imposto sobre Produtos Industrializados as embarcações 
desportivas a remo e a vela, quando adquiridas pelas entidades desportivas para seu 
uso próprio. 
 Art. 48. Nos anos de realização de Jogos Olímpicos, de Jogos Pan-Americanos e do 
Campeonato Mundial de Futebol, a Loteria Esportiva realizará, em determinado dia, 
um concurso de prognósticos, cuja renda líquida total será destinada ao atendimento 
do preparo e à participação das delegações brasileiras nos referidos eventos 
desportivos. 

Parágrafo único. A data da realização do concurso de prognósticos destinados 
a atender aos fins previstos neste artigo será fixada pelo Conselho Nacional de 
Desportos, dentre as dos testes programados para os citados anos e será comunicada à 
Caixa Econômica Federal, com antecedência mínima de 60 (sessenta) dias. 

  
 Art. 49. Os órgãos oficiais incumbidos da concessão de bolsas de estudos deverão 
concede-las, preferencialmente, aos alunos de qualquer nível que se sagrarem 
campeões desportivos, nas áreas estadual, nacional e internacional, desde que tenham 
obtido aproveitamento escolar satisfatório. 

Parágrafo único. Os benefícios deste artigo se estendem aos campeões 
desportivos que não estejam estudando por carência de recursos. 
 Art. 50. Será considerado como de efetivo exercício, para todos os efeitos legais, o 
período em que o militar da ativa, o servidor público ou empregado de qualquer 
empresa, pública ou privada, estiver convocado para integrar representação desportiva 
nacional. 

Parágrafo único. Será disciplinada em regulamento a situação escolar dos 
estudantes que integrarem representação desportiva nacional. 
 Art. 51. Os órgãos atualmente existentes no sistema desportivo brasileiro 
continuarão incumbidos de sua execução, até a regulamentação da presente Lei. 
 Art. 52. Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação revogadas as 
disposições em contrário. 

  
Brasília, 8 de outubro de 1975; 154º da Independência e 87º da República. 
  

ERNESTO GEISEL 

Ney Braga 
Antonio Jorge Corrêa 
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ANEXO B 

 
 
 

Divisão da cidade de SJC de acordo com zoneamento 
(década de 1930) 

 
 
 
 
 

 
 
 

Fonte: Arquivo Público do Município de São José dos Campos.  
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ANEXO C 

 
 

Programação da Festa de São José Operário (1964) 
 
 
 
 
 

 
 

Fonte: Correio Joseense (01/05/1964) 
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ANEXO D 

 
 

Decreto nº 67.227, de 21 de setembro de 1970. 

Estabelece prioridades para uma política de valorização da ação sindical. 

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando da atribuição que lhe confere o artigo 
81, item III, da Constituição, e, 

CONSIDERANDO ser orientação do Govêrno a implantação de uma política, que 
valorize a participação das entidades sindicais no esfôrço para a promoção social do 
trabalhador; 

CONSIDERANDO que no complexo de órgãos, públicos e privados, com atuação na 
área do bem-estar social, tem o Ministério do Trabalho e Previdência Social responsabilidade 
preponderante pela execução da política do Govêrno; 

CONSIDERANDO que se impõe estabelecer um programa setorial, que, 
racionalizando a aplicação de recursos técnicos e financeiros dêsses órgãos, possibilite e 
estimule, por outro lado, a participação dos sindicatos, 

Decreta: 

Art. 1º O Ministério do Trabalho e Previdência Social, através de seus órgãos, tanto 
da administração direta, quanto da indireta, além de outros, a êle vinculados ou 
subordinados, a partir do presente exercício e nos futuros, até 1974, observará, com 
prioridade em sua política de ação social, os seguintes objetivos e medidas: 

I - Assitência Social 

a) ampliação da prestação de assistência médico-cirúrgico-hospitalar o odontológica, 
para os trabalhadores rurais e urbanos, através de convênios, com instituições públicas e 
privadas, especialmente com os Sindicatos; 

b) doação aos sindicatos e hospitais de material médico-hospitalar de grande e médio 
porte; 

c) doação de gabinetes odontológicos e de unidades leves hospitalares equipados a 
instituições idôneas das comunidades rurais, sobretudo Sindicatos Rurais e de trabalhadores; 

d) doação, aos sindicatos de trabalhadores, de remédios fabricados pelo Govêrno ou 
venda, a preço de custo, conforme o nível salarial do trabalhador; 

II - Assistência Sindical 

a) empréstimos financeiros às entidades sindicais, para construção, reforma, ampliação 
ou aquisição de sedes, escolas, colônias de férias, campos de esporte, clubes recreativos, 
hospitais, creches, ambulatórios e cooperativas de consumo; 

b) incentivo à realização de atividades culturais, recreativas e cívicas, e organização de 
cursos de interêsse dos trabalhadores e de divulgação da legislação social; 

c) prestação de assistência judiciária gratuita para os casos de acidentes do trabalho; 

d) empréstimos financeiros simples aos previdenciários-sindicalizados até o máximo 
de 5 (cinco) vêzes o valor do salário-mínimo; 

e) bôlsas de estudos, principalmente no campo da formação profissional, para os 
previdenciários-sindicalizados; 
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f) doação aos Sindicatos, de bens e equipamentos para instalação e funcionamento de 
seus serviços de finalidades assistenciais e de interêsse coletivo; 

g) concursos inter-sindicais com objetivo de estabelecer emulação sadia quanto às 
atividades culturais, esportivas e educacionais. 

Art. 2º Para o atendimento das prioridades definidas no artigo 1º, e segundo a natureza 
das mesmas, serão utilizados recursos orçamentários ou extra-orçamentários existentes em 
1970 ou a serem contituídos nos exercícios seguintes, proporcionados pelos seguintes órgãos 
e entidades: 

a) Instituto Nacional de Previdência Social, através de suas fontes de receita 
destinadas ao custeio de suas atividades-fins, inclusive as resultantes do rendimento de seu 
patrimônio, doações, legados e rendas extraordinárias ou eventuais; 

b) Fundo de Assistência e Previdência ao Trabalhador Rural (FUNRURAL), através 
de seus recursos normais; 

c) Departamento Nacional do Trabalho, através dos recursos específicos da "Conta 
Emprêgo e Salário", a que alude o art. 18 da Lei 4.589, de 11 de dezembro de 1964; 

d) Departamento Nacional da Previdência Social, através do "Fundo de Liquidez da 
Previdência Social" e apenas na hipótese em que se torne necessário o custeio da União para 
cobrir eventuais insuficiências financeiras do Instituto Nacional de Previdência Social 
decorrentes da aplicação de recursos nas atividades enumeradas no presente decreto (artigo 
164, item VI, do Regulamento da Lei Orgânica da Previdência Social - Decreto 60.501, de 
14.3.67); 

e) Departamento Nacional de Mão-de-Obra, através de recursos do Orçamento da 
União e os da conta "Emprêgo e Salário"; 

f) Programa Especial de Bôlsas de Estudo, através dos meios financeiros disponíveis. 

Parágrafo único. Entidades como a Legião Brasileira de Assistência o Serviço Social 
da Indústria, o Serviço Social do Comércio, o Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial 
e o Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial e respectivos órgãos regionais, além das 
próprias organizações sindicais, deverão colaborar mediante recursos técnicos e financeiros 
com o poder público para a consecução dos objetivos previstos no presente Decreto. 

Art. 3º Os recursos financeiros, indicados no art. 2º, a juízo do Ministro do Trabalho e 
Previdência Social quanto à aplicação e montante, poderão ser destacados em dotações 
globais dos orçamentos das diversas unidades e depositados em conta especial do Banco do 
Brasil. 

Parágrafo único. Será elaborada contabilização específica para tais recursos, os quais 
serão geridos pelo Departamento Nacional da Previdência Social. 

Art. 4º O Ministro do Trabalho e Previdência Social baixará as instruções 
complementares que se fizerem necessárias ao fiel cumprimento do presente. 

Art. 5º Êste Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as 
disposições em contrário. 

Brasília, 21 de setembro de 1970; 149º da Independência e 82º da República. 

Emílio G. Médici 

Júlio Barata 
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ANEXO E 

 

Leis sobre Incentivos Fiscais na cidade de São José dos Campos1 

 

− Lei 155 14/04/1952 – Isenção de Impostos de indústrias até 31/12/1957 

 

− Lei 243 02/09/1953 – Isenção de IPTU às indústrias já estabelecidas 

 

− Lei 581 16/12/1958 – Concede isenção de impostos às indústrias que se 

estabelecerem até 31/12/1960 

 

− Lei 788 21/06/1961 – Revigora a Lei 581 até 31/12/1962 

 

− Lei 1229 03/12/1965 – Concede isenção de impostos às indústrias que se 

instalarem 

 

− Lei 1535 06/01/1970 – Isenta de IPTU e ISSQN por dez anos para as indústrias 

que se instalarem no município 

 

− Lei 2102 13/11/1978 – Dispõe sobre incentivos à indústria aeroespacial 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
1  A primeira Lei de incentivos fiscais em São José dos Campos data do ano de 1920 (Resolução nº 4 

de 1920). A relação das leis de incentivos fiscais são da década de 40 em diante, em função dos 
documentos pesquisados. O site da câmara municipal de São José dos Campos disponibiliza as leis 
e decretos municipais do período 1947 a 2010. 
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ANEXO F 

Texto do documentário de Primo Carbonari 
São José dos Campos (1967) 

 
 Uma cidade que rivaliza o progresso com as grandes capitais. Um centro cultural 
industrial e agrícola que se projeta para todos os ramos da vida moderna. Dessas máquinas 
saem produtos do Brasil até o estrangeiro. 
 Que cidade é esta tão pujante? Que se classifica entre as primeiras do Brasil. 
 Que cidade é esta? Onde a indústria têxtil é das mais evoluídas, onde a infra-estrutura 
agro-pecuária é das mais sólidas. 
 Que cidade é essa, que dedica à sua população escolar o maior dos interesses dos ciclos 
primários aos universitários e de pós-graduação. A mais conhecida  de suas escolas 
superiores à formação das elites intelectuais tão urgentes como o combate ao analfabetismo. 
 Triste uma criança doente. Consoladora a assistência dedicada e amorosa  das 
atividades científicas também sobressai esta cidade que anualmente forma novas turmas 
dessas obreiras silenciosas e desveladas cuja falta é sentida em todo o país. 
 Que cidade é esta que o sentido de organização e visão construtiva da realidade brasileira 
se transforma em ação? É exemplo da luta pelo índice de sanidade de sua gente. 
 A assistência aos que já atingiram a tenra idade amparando mentes que já foram ágeis, 
mãos que já foram hábeis; a mobilização dos modernos recursos da ciência salvando vidas 
preciosas. 
 O amparo à infância antes do nascer aos primeiros anos para que as  gerações vencidas o 
fantasma da mortalidade infantil, cresçam forte, alegres e sadias. 
 Que cidade é esta, cujo povo tão bem constrói o trabalho e sabe mostrar-se 
despreocupado nas preocupações, extraordinário e fantástico. 
 Que cidade é esta que garante diversão à sua juventude piedosa e convicta em sua 
religiosidade? Moderna em sua fisionomia urbana em prédios tradicionais a parte burocrática 
e administrativa, perfeito entrosamento entre o judiciário, legislativo e executivo. A cidade 
outrora aldeamento indígena. 
 Que cidade é essa? Dinâmica, cheia de vida, dizem que seu fundador foi o  venerável 
Padre Anchieta de Anchieta até descansaram os Bandeirantes, atravessando a fase agrícola e 
sanatorial chegando à fase industrial. 
 Um dos seis maiores centros fabris de São Paulo. Daqui saem telefones, calçados, 
motores de caminhão, máquinas de lavar, tecidos de Rayon, cobertores, fios, válvulas, 
cerâmicas para o Brasil e para o mundo. 
 Há séculos ao lado do Rio Paraíba, completa 200 anos de emancipação, essa metrópole 
do Vale do Paraíba. 
 Um dos maiores do gênero no Brasil, o observatório revelando segredos do espaço. Um 
estabelecimento único do gênero que veio revolucionar o setor do ensino brasileiro o Centro 
Técnico de Aeronáutica. Daqui saem engenheiros eletrônicos, mecânicos e de aeronáutica. 
Aqui são preparados os foguetes da Barreira do Inferno; técnicos brasileiros preparam o 
lançamento de satélites. Equipes se aperfeiçoam em atividades espaciais. 
 Aqui a rotina é uma atividade fascinante das primeiras fases do treinamento de um piloto 
aos exercícios em planadores. O avião vai até as nuvens, que sobre o ar ficará plainando 
sobre as camadas atmosféricas aproveitando as correntes e orientando-se como as aves o 
fazem. 
 Depois de tudo o que visitamos naturalmente vocês já sabem que cidade é esta? Esta é a 
tradicional e heróica São José dos Campos, expressão vigorosa do ressurgimento do Vale do 
Paraíba, em seu segundo centenário. 
 São José dos Campos festiva e hospitaleira. 
 Um documentário da série Conhece primeiro o que é teu parta depois conhecer o que é 
dos outros. Escritório e laboratório Rua Boracéa, 177 Barra Funda - São Paulo 
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ANEXO G 

 

 

São José dos Campos (1974) 
 

 Era uma vez uma estância no Vale do Paraíba que tinha tudo para ser uma grande 
cidade, precisava somente que os homens tomassem conhecimento do seu fabuloso 
potencial, mas não se esquecessem de continuar amando e respeitando seu próximo. 
 207 anos passaram pelo tempo numa luta na qual a comunidade foi vencedora. 
 As comemorações do aniversário da cidade foram simples e singulares. No banhado, 
vasta área alagadiça entre o Paraíba e a cidade, um jogo de futebol entre a equipe de duas 
favelas marcou o início da transferência de mais uma comunidade para outro local e o 
começo de uma remodelação de uma vasta área de 4 milhões de metros quadrados em grande 
área de recreação, co lagos, praias artificiais, tanques e camping para atender ao lazer de 
todos os habitantes da cidade em desenvolvimento no Vale do Paraíba. 
 No ano 2000 a Grande São Paulo, Grande Rio de Janeiro e o Vale do Paraíba, 
formarão uma área com cerca de 78 milhões de brasileiros. São José dos Campos, era a 
estância climática, passou a ser estância industrial com 255 mil habitantes, centenas de 
indústrias e fábricas, ainda mantém atmosfera de cidade sadia com áreas verdes, praças, 
jardins, patrimônio histórico bem conservado, trafego organizado e sem a poluição dos 
grandes centros urbanos do mundo. 
 Prevendo grande número de veículos, foi a primeira cidade a adotar no Brasil o 
sistema de parquímetro, foi resolver de maneira eficaz o problema do estacionamento. O 
parquímetro foi implantado com facilidade e sucesso, graças ao espírito comunitário dos 
habitantes da cidade. 
 Mesmo depois de um dia de trabalho intenso, à noite em São José dos Campos é 
agradável, a alegria de quase 50 mil estudantes toma conta de seus bares e restaurantes. 
 Uma cidade caminhando para o ano 2000, precisa ser planejada e organizada. As 
cores representam o uso do solo em São José, ou seja, áreas de predominância comercial, 
industrial, residencial e áreas de lazer. 
 Uma cidade só é humana se não tiver nenhum problema de água e esgoto. A nova 
estação de tratamento é das mais modernas, recebe água do rio Paraíba que passa por 
processador eletrônico para coletas e dilui impurezas e termina com água tecnicamente 
desejável para atender até 500 mil habitantes. 
 Aqui em São José dos Campos, temos apenas duas favelas, das quais uma já está 
sendo preparada para ser transferida para o conjunto habitacional. 120 pessoas desse núcleo 
irão para um bairro totalmente equipado, com infra-estrutura, água, luz, escolas, campo de 
futebol, áreas coletivas. 
 As casas que serão construídas para atender aos novos integrantes da comunidade 
atraídos pelo grande surto industrial. Construíram se núcleos habitacionais com soluções 
coletivas nacionais e servidos de total infra-estrutura urbana; sem esquecer é claro, da 
natureza, ar livre e da tranqüilidade. 
 Ao contrário do que acontece em geral nas grandes metrópoles onde chegam 
primeiro os habitantes, só depois de tudo terminado é que recebemos os primeiros moradores 
sem os eternos problemas de água, esgoto, energia elétrica, transportes e escolas. 
 
 O problema do menor abandonado foi satisfatoriamente resolvido, dando-lhes 
trabalho na limpeza pública, para gastarem de forma positiva a energia anteriormente 
desprendida de forma prejudicial à sociedade. 
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 O setor de ocupação para os garotos na idade dos 12 a 14 anos de que ao invés de 
ficarem pelas ruas brincando ou se marginalizando, eles vem para escola e prestam serviços 
às indústrias como é o caso da Cerâmica Weiss; onde eles fazem pinturas, anel de vedação 
de pilha, seleção desses anéis, já prontos para irem para máquinas e também temos curso de 
eletrônica para montagem de circuitos com esse curso, os meninos já podem se especializar 
na montagem de rádios. 
 Em um país de dimensões continentais, como o Brasil, o avião é mais que uma 
necessidade, é uma exigência. Aviões que atendam às necessidades brasileiras sempre que 
possível projetado e fabricado por brasileiros, demonstra o esforço incessante e urgente para 
atenção do nosso know how e da elevação cada vez maior de nível tecnológico e industrial 
do país. Congregando trabalho para mais de dois mil empregados desde engenheiros de mais 
alto nível, até operários especializados em construção aeronáutica. A Embraer é hoje uma 
empresa tão dinâmica quanto os jovens que dela fazem parte. 
 De nada adianta o desenvolvimento exclusivamente material da cidade se a 
comunidade não tiver nível intelectual e cultura tal para receber o progresso. Utilizando 
métodos pedagógicos dos mais avançados, São José dos Campos investe em educação num 
nível de 37% da receita bruta do município (...) 
 E os homens da estância que tinham tudo para ser uma grande cidade, tomaram 
conhecimento do seu fabuloso potencial, não se esqueceram do amor e respeito ao próximo e 
tornaram São José dos Campos, não apenas uma grande cidade, mas um exemplo de que é 
possível crescer por igual, ser cidade como poucas, fiel ao seu destino: uma estância 
industrial e climática como sempre. 
 
Narração: Armando Bogus/ Fotografia: Giogio Attili/ Produção Executiva: Lauper Films/ 
Realização: Canal 13 - Bandeirantes 
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ANEXO H 

 

 

Extinção obrigatória das Saúvas  

Acto do Poder Legislativo 
Lei n. 1654 de 24 de Outubro de 1919 
Estabelece obrigatoriedade de combate aos insetos nocivos à agricultura 
 
O Dr Altino Arantes, presidente do Estado de São Paulo faço saber que o Congresso 
Legislativo decretou e eu promulgo a seguinte lei: 
Artigo 1.° – É obrigatório em todo o Estado de São Paulo, a destruição de insectos nocivos à 
agricultura em terrenos cultivados ou incultos. 
§ único – Nos terrenos incultos só será obrigatória a destruição de inscetos  quando 
prejudicar as plantações e pastagens das propriedades limitrophes 
Artigo 2.° A obrigação da extinção dos insectos nocivos a agricultura é extensiva a todos os 
proprietários e será determinada pela simples denuncia do lavrador prejudicado em 
imminência de soffrer danno, ao prefeito municipal, que communicará o facto a Secretaria da 
Agricultura. 
Artigo 3.° Verificada a existência de insectos nocivos em propriedade particular ou solicitada 
a intervenção da Secretaria da Agricultura, esta determinará as providências precisas para o 
serviço da extincção da praga, que será feito de accordo com o prefeito municipal ou com o 
proprietário, despesas com o pessoal do serviço, machinas, ingredientes e insecticidas. 
§ único – O governo do Estado só tomará a responsabilidade das despesas quando se tratar 
de pequeno proprietario, desprovido de recursos, a juizo da Secretaria da Agricultura. 
Artigo 4.°- No caso de invasões geraes e periodicas de insectos, como o gafanhoto, o 
governo do Estado prestará maior concurso, pondo a serviço dos municípios flagellados os 
funccionarios da defesa agricola e fornecendo os materiaes e insectividas necessarios. 
Artigo 5.°-  O governo do Estado adquirirá apparelhos e ingredientes proprios para a 
destruição de insectos nocivos à agricultura e os fornecerá pelo custo aos agricultores por 
intermédio das camaras municipaes 
Artigo 6.°-  Os prefeitos municipaes auxiliarão nos limites de suas atribuições a execução  
da presente lei. 
Artigo 7.°- O proprietário da responsável pela propriedade affectada por insectos nocivos a 
agricultura, que causar embaraços a execução desta lei, além do pagamento das despesas 
feitas para a extincção da praga, fica sujeito a multa de concoenta a quinhentos mil reis (de 
50$ a 500$). 
Artigo 8.°- No regulamento que for expedido para a execução desta lei, poderá o governo 
estabelecer providências a serem adaptadas nos casos previstos pelos artigos 11 e seguintes 
do decreto federal n.9213 de 15 de dezembro de 1911. 
Artigo 9.° - Revogam-se as disposições em contrario.  
O Secretario de Estado dos Negocios da Agricultura, Commercio e Obras Publicas, assim a 
faça executar 
 
Altino Arantes 
Candido Naziazeno Nogueira da Mota 
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ANEXO I 

 

 

EATON S.A Indústria de Peças e Acessórios, 19572 

 

 

 

 

 

Fonte: Ademir Pereira, Arquitetura Industrial, 2000, p.168 

 

 

 

 

 

 

                                                
2
  Fornecedora de peças automobilística, principalmente para a General Motors. A unidade 

joseense foi a primeira unidade construída fora dos Estados Unidos. Foi inaugurada em 
06/12/1958 
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ANEXO J 

 

 

EMBRAER – Empresa Brasileira de Aeronáutica S.A, 19703 

 

 

 

 

 

Fonte: Ademir Pereira, Arquitetura Industrial, 2000, p.218 

 

                                                
3
 Primeiramente esteve incuba junto ao IPD (Instituto de Pesquisa e Desenvolvimento) do 

CTA (Centro Técnico Aeroespacial) como parte da política nacional para 
desenvolvimento da aeronáutica. Através de decreto do presidente Arthur da Costa e 
Silva passou também a visar a iniciativa privada, tornando-se uma empresa mista, sob 
supervisão do Ministério da Aeronáutica. A Empresa foi privatizada durante o governo do 
presidente Fernando Henrique Cardoso. 
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ANEXO K 

 

 

Ericsson do Brasil Comércio e Indústria S.A. II, 19734 

 

 

 

 

 

Fonte: Ademir Pereira, Arquitetura Industrial, 2000, p. 236 

 

 

 

 

                                                
4
 A primeira unidade da Ericsson em SJC foi inaugurada em 1954. Na década de 70, para 

expandir suas atividades, viu-se obrigada a adquirir terras em bairro mais distante, pois o 
traçado da Rodovia presidente Dutra e os loteamentos em torno da fábrica não 
permitiram a expansão. 
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ANEXO L 

 

 

KANEBO Fiação e Tecelagem Kanebo do Brasil, 19565 

 

 

 

 

 

Fonte: Ademir Pereira, Arquitetura Industrial, 2000, p. 154 

 

 

                                                
5
 Foi a primeira indústria das transnacionais japonesas a se instalar em SJC. Não ficou às 

margens da Dutra, fixando-se nos arredores do loteamento de Torataro Takitani, colônia 
Paraíso. Produção têxtil de fios de algodão e sintéticos. 
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ANEXO M 

 

 

KODAK Brasileira Comércio e Indústria, Ltda, 19696 

 

 

 

 

 

Fonte: Ademir Pereira, Arquitetura Industrial, 2000, p.214 

 

 

 

 

 

 

 
                                                
6
 Empresa de aparelhos, material fotográfico e ótica: filmes e produtos fotográficos. 
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ANEXO N 

 

 

Monsanto Indústrias Monsanto Ltda, 19747 

 

 

 

 

 

Fonte: Ademir Pereira, Arquitetura Industrial, 2000, p. 254 

 

 

 

 

 

                                                
7 Indústria Química – produtos diversos. Subsidiária da Monsanto Company (Saint Louis 

EUA) iniciou atividades no Brasil na década de 50 comercializando matéria prima para 
indústria química. Em 1963 abriu escritório em SP e na década de 70 começou 
investimentos maiores no país, entre eles a constituição do complexo fabril de SJC. 
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ANEXO O 

 

 

ORION S.A., 19828 

 

 

 

 

 

Fonte: Ademir Pereira, Arquitetura Industrial, 2000, p. 288 
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 Borrachas e artefatos diversos. Empresa nacional, fundada em 1898 em São Paulo, 

produzia até 1924 produtos tendo o chifre de boi como matéria prima. A partir de 1920 
começou a produzir borracha vulcanizada. Nos anos 50, com a implantação da indústria 
automobilística tornou-se uma das principais fornecedoras das fábricas de auto-peças e 
das montadoras. 
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ANEXO P 

 

 

Panasonic I, Matsushita Eletric Brasileira, 19709 

 

 

 

 

 

Fonte: Ademir Pereira, Arquitetura Industrial, 2000, p. 214 

 

 

 

 

 

 

                                                
9
 Material elétrico e de comunicações, equipamentos e aparelhos eletrônicos. Grupo de 

origem japonesa, instalou-se no Brasil em 1967 com o nome de National do Brasil 
distribuindo pilhas importadas que eram produzidas no Peru. Em 1970 abriu a primeira 
fábrica no Brasil, na cidade de SJC. Inicialmente produziu pilhas e depois ampliou suas 
atividades em eletrodomésticos. 
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ANEXO Q 

 

 

Panasonic II, Matsushita Eletric Brasileira, 198310 

 

 

 

 

 

Fonte: Ademir Pereira, Arquitetura Industrial, 2000, p.290 
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 Instalou-se para fornecer componentes eletrônicos para a fábrica já instalada em SJC 
(1970) e a de Manaus (1977). 



 XXVI 

 

ANEXO R 

 

 

PHILIPS do Brasil Ltda, 197411 

 

 

 

 

 

Fonte: Ademir Pereira, Arquitetura Industrial, 2000, p.240 
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 Material Elétrico e de comunicações: aparelhos e equipamentos eletrônicos. Empresa 
criada em 1891 na Holanda. Em 1924 instalou-se no Rio de Janeiro como importadora e 
distribuidora. Inaugurou a primeira fábrica em 1948 em São Paulo. A empresa ampliou 
suas atividades instalando unidades em Guarulhos, Recife e Manaus. Em 1974 em SJC 
fabricando tubos de imagem, monitores para informática e componentes eletrônicos. 
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ANEXO S 

 

 

Complexo Tecelagem Parahyba, 12 

 

 

 

 

 

Fonte: Ademir Pereira, Arquitetura Industrial, 2000, p. 93 

                                                
12  Segundo Ademir Pereira, a Tecelagem Paraíba foi a segunda fábrica de grande porte a se instalar 

em São José dos Campos, valendo-se dos incentivos fiscais previstos na lei municipal de 1920. A 
empresa, fundada em 14/03/1925. O início das atividades produtivas da Tecelagem só se deu em 
meados de 1927. Nas décadas de 1960 e 70, a Tecelagem detinha cerca de 70% do mercado 
nacional de cobertores e de mantas. Em 1983 pediu concordata. Em março de 1994 a Associação 
de Funcionários assumiu o controle da marca como forma de pagamento de parte da dívida 
trabalhista. Fundou-se a Fábrica de Cobertores Parahyba Ltda, uma cooperativa de ex-funcionários 
implementada com o apoio do BNDES. Parte do complexo da Tecelagem Parahyba foi adquirido 
pela municipalidade em 1996, área hoje que corresponde ao Parque da Cidade. (PEREIRA, 2006) 
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ANEXO T 

 

 

Localização das ADC´s (GM, Embraer e J&J) em relação ao centro de São José dos 
Campos 

 

 

 

 

 

Fonte: Google Maps 

 

 

 

 

 

 

 

 



 XXIX 

 

ANEXO U13 

 

 

Boletim dos Jogos das Indústrias (1983) 

 

 

 

      

 

 

 

                                                
13A Arte referente ao período de 1979-1982 pode ser recuperada através do cartaz da X edição, 
quando a Secretaria de Esportes promoveu concurso de desenho para definir a Arte dos Jogos das 
Indústrias de 1983. Ao longo dos anos houve mudanças na denominação do que hoje corresponde à 
Secretaria de Esportes e Lazer: No cartaz do ano de 1979, consta DEFE (Departamento de Educação 
Física e Esportes), No cartaz referente à edição dos Jogos das Indústrias dos anos de 1980 a 1982 
consta: Coordenadoria de Educação Física e Esportes e em 1983 consta apenas: Departamento de 
Esportes.Os cartazes boletins e relatórios acima foram confeccionados utilizando técnicas de recorte e 
colagem, desenho à mão, datilografados, alguns foram mimeografados e outros xerocados.  
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ANEXO V 

 

Boletim dos Jogos das Indústrias (1984 - 1988) 
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ANEXO W 

 

Boletim dos Jogos das Indústrias (1989 - 1992) 
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ANEXO X 

 

Boletim dos Jogos das Indústrias (1994 - 1997) 
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ANEXO Y 

 

Boletim dos Jogos das Indústrias (1998 - 2000) 
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APÊNDICE A 

 
 

Fundação das Ligas de Futebol do Estado de São Paulo14 
 

Fundação das ligas de futebol Paulista
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Década de 20     

Francana Jundiaiense    
 
Década de 30 

    

Bauruense Vicentina    
 
Década de 40 

    

Araçatubense Araraquense Jauense Mogi das Cruzes Piracicabana 

                                                
14

 Tabela criada a partir da consulta à página da Federação Paulista de Futebol 
http://www.futebolpaulista.com.br/clubes.php?ref=6 10/09/2010 
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Rio Claro Riopretense Sancaetanense Santoandreense Santos  
São Bernardo do Campo Taubaté    
 
Década de 50 

    

Atibaiense Bragantina Caçapavense Catanduvense Indaiatubana 
Itapetiningana Itatibense Ituana Jacareí Linense  
Marília Prudentina Ribeiropirense Sanjoanense São José dos Campos 
Sãocarlense Sãojoanense Tatuiana Tupãense  
 
Década de 60 

    

Assisense Guaçuana Muaense Olimpiense Osasco  
Paraguaçuense Riopardense Tremembé Ubatubense  
 
Década de 70 

    

Diadema  Praia Grande Ranchariense Suzano  
 
Década de 80 

    

Carapicuíba Jaboticabalense Maracaiense   
 
Década de 90 

    

Brodowskiana Hortolandense Itapecerica da Serra Laranjelense Pindamonhangabense 
 
Década de 00 

    

Embu Guarulhos * Serranense   
 

 
APÊNDICE B 

 
 

Registros Iconográficos Acervo do Museu de Esportes 

Modalidade 21-30 31-40 41-50 51-60 61-70 71-80 81-90 91-00 01-10 
 M F M F M F M F M F M F M F M F M F 

Atletismo   1 0 1 0 2 1 4 3   28 15 9 9 155 133 

Basquete   2 0 18 18 45 10 12 4 12 2 34 0 8 11 327 128 

Boxe                 40 38 

Capoeira           1 0   6 1 60 59 

Ciclismo       1 0 1 0 1 0   4 0 129 68 

Futebol 7 0   76 0 136 1 163 0 96 0 64 2 37 0 91 98 

Futsal       2 0 27 0 18 0 51 3 17 1 107 89 

Gin. Artística           0 2 3 6 6 4 81 95 

Gin. Rítmica                 0 80 

Handebol             2 0 16 9 80 84 

Judô       1 0   0 1 22 9 14 6 155 162 

Karatê               2 2 56 40 

Kick Boxing                 7 4 

Luta Olímpica                 26 30 

Natação       0 1 4 14 13 13 5 5 9 17 168 198 

Tênis     4 3 1 0 2 0 1 2 8 2 4 1 89 103 

Tênis. Mesa       1 0 2 1 0 1 2 4 1 1 96 91 

Voleibol     1 4 5 0 4 11 3 4 3 2 3 9 112 124 

Xadrez         1 1 2 4 2 0 5 4 71 65 

Basebol     1 0 2 0 1 0         

Bicicross             1 0   3 0 
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Bocha             1 0 9 0 95 0 

Damas             1 0 8 0 92 0 

Levantamento de peso             2 0     

Malha             1 0 5 0 58 0 

Biribol               2  27 0 

Halterofilismo               1  2 0 

Automobilismo                 1 0 

Futebol de mesa                 9 0 

Jiu Jitsu                 4 0 

Rugby                 16 0 

Skate                 3 0 

Tae Kwon Do                 51 28 

Volei de Praia                 51 56 
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