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JUSTIFICATIVA - PL 0513/2020 
O projeto tem por objetivo criar o "Museu do Futebol Varzeano" na Cidade de São 

Paulo nas dependências da Companhia Municipal de Transportes Coletivos - CMTC Clube. 

O futebol varzeano da cidade de São Paulo resiste até os dias atuais, em muito, devido 
ao associativismo baseado em organização comunitária e familiar. Esta constatação foi 
registrada no trabalho de mestrado: Estudo da Trajetória de um Time de Futebol Amador de 
São Paulo, apresentado na Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas (FFLCH) da 
USP - Universidade de São Paulo, pela historiadora Diana Mendes Machado da Silva. 

Este "associativismo" possuía entre suas principais características a organização 
baseada no mundo do trabalho e no cotidiano familiar. Estes podem ser os motivos que 
explicam por que o time está até hoje, mas já ameaçado, estabelecido no mesmo local da sua 
fundação, tendo resistido ao crescimento do bairro, da cidade e às especulações imobiliárias. 

Segundo a historiadora, enquanto os times da elite buscavam acentuá-la e marcá-la 
como norteadora dos rumos socioeconômicos e financeiros da cidade, os times populares 
tomaram o rumo da afirmação dos elos sociais das famílias e dos seus membros. 

Convém ressaltar, que o Desafio ao Galo foi uma das atrações mais famosas da 
história do jornalismo esportivo. A Rede Record de Televisão fazia a alegria do público com as 
transmissões de jogos de futebol de várzea nas manhãs de domingo.¹ 

Ali, velhos craques ainda mostravam sua técnica exibindo sua fama para milhares de 
torcedores que os viam pela tevê e que também lotavam o estádio do CMTC Clube, na 
Avenida Cruzeiro do Sul, zona norte de São Paulo.¹ 

Participavam equipes de clubes de futebol amador e também de empresas, algumas 
quase imbatíveis, como a do Parque da Mooca, do Centro da Corôa Futebol Clube e da SDR.¹ 

E o Desafio ao Galo, além de dar oportunidade a jovens craques que sonhavam com 
times profissionais, revelou também profissionais do microfone. 

A fundação do Museu do Futebol das várzeas da cidade de São Paulo, a ser 
implementado pela Prefeitura da Cidade de São Paulo - Secretaria Municipal de Esportes e sob 
a curadoria da Associação dos Times do Futebol Varzeano, a ser legalmente constituída, 
demonstra relevância cultural que o segmento representa para a população paulistana. 

Um coletivo de aproximadamente 3.500 (trezentos mil e quinhentos) times e que beira 
a 700 (setecentos) mil pessoas, a manutenção e a preservação da sua história em local 
específico para este fim são fundamentais e necessárias. 

Pelos motivos acima apresentados e por objetivar o interesse público geral, peço o 
apoio para a sua aprovação junto aos nobres integrantes deste Parlamento Municipal. 

Fonte: https://www.varzeapedia.com.br/campeonatos/desafio-ao-galo/ " 

 
 
Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial da Cidade em 12/08/2020, p. 92 
 
Para informações sobre o projeto referente a este documento, visite o site www.saopaulo.sp.leg.br.  
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