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RESUMO

As histórias do futebol no Brasil são extensas e ainda pouco exploradas. Entre diversos aspectos da vida social mineira e suas relações com o esporte Bretão, podemos destacar

o surgimento, desenvolvimento e decadência dos clubes de origem operária, entre as décadas de 1930 e 1960. Minas Gerais foi o maior centro de exploração de ouro e minério

de ferro do Brasil. Em 1834 a Saint John Del Rey adquiriu a Mina de Morro Velho e começou a desenvolver suas atividades em Nova Lima. Em 28 de junho de 1908 foi fundado o

Villa Nova Atletic Club, com apoio da empresa, de pequenos comerciantes locais e de trabalhadores mineradora. O objetivo desta pesquisa é analisar de forma crítica, a partir das

fontes disponíveis, o surgimento, desenvolvimento e decadência dos clubes operários em Minas Gerais e suas relações com as estratégias de controle dos corpos dos

trabalhadores entre as décadas de 1930 e 1960. Com as pesquisas e investigações nos jornais do recorte temporal apontado, na Hemeroteca Estadual Luiz de Bessa, nota-se a

popularidade dos times operários, em destaque o Villa Nova. Porém, os times da capital mineira, sendo eles o Atlético Mineiro, América Mineiro e Palestra Itália eram

frequentemente destacados na mídia impressa, em detrimento das agremiações operárias. A pesquisa está sendo realizada em consultas semanais a Hemeroteca Estadual Luiz

de Bessa e nos arquivos disponíveis digitalmente da Biblioteca Nacional. Além disso, livros e teses sob esta temática também estão sendo consultados e problematizados.Em

consulta as fontes, entre outras questões, podemos destacar um conflito entre esses times que gerou uma grave crise futebolística devido à questão da divisão de rendas dos

jogos, sendo considerada pelos times operários mais “generosa” para os times da capital e mais injusta para os clubes de usinas. 
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