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Raphael Martinelli 
  

“A minha luta sindical foi séria mesmo 

contra as administrações, a favor dos 

direitos, um monte de coisas, greves e 

tal.” 

 

Por Soraia Oliveira Costa e Dra. 

Ana Maria Dietrich (UFABC) 

 

Raphael Martinelli1 nasceu em 1924 em São Paulo, é militante político desde 

os 16 anos. Começou a trabalhar aos 12 anos e ingressou na ferrovia SPR em 25 de 

maio de 1941 onde ficou até 1964, quando foi cassado por 10 anos pela ditadura 

militar. Foi um dos sindicalistas mais importantes do Brasil até 1964 e, após o golpe, 

participou na luta armada na Ação Libertadora Nacional (ALN)2. Perseguido e 

torturado pela ditadura, foi preso político3 de 1970 a 1973. É um dos fundadores do 

                                                 
1 Entrevistado por Soraia Oliveira Costa, Ana Maria Dietrich, Terezinha Ferrari, Marina Rosmaninho e Demócrito Mangueira 

Nitão Junior. No núcleo dos ferroviários, bairro Brás, São Paulo 22/06/2010. Transcrito por: Heitor Glauber e Soraia O. Costa. 
2 Organização revolucionária brasileira com tendência comunista, lutou contra a ditadura militar no Brasil no período de1964 à 

1985. Auto-definiam-se da seguinte maneira: “Todos nós somos guerrilheiros e não homens que dependem de votos de outros 

revolucionários ou de quem quer que seja para se desempenharem do dever de fazer a revolução. O centralismo democrático não se 
aplica a Organizações revolucionárias como a nossa.” 

3 Indivíduo encarcerado numa prisão pelas autoridades de um país por exprimir, por palavras ou atos, a sua discordância com o 

regime político em vigor. A existência de presos políticos está, em regra, associada a regimes políticos ditatoriais.  
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PT4, amigo pessoal de Jango5 e de outras pessoas emblemáticas da história política 

nacional. Se formou em direito em 1978 e atualmente é Presidente do Fórum 

Permanente dos Ex-presos e Perseguidos Políticos de S. Paulo, Advogado do 

Sindicato dos Ferroviários da Central do Brasil, Diretor do Sindicato Nacional dos 

Aposentados (CGTB), Ouvidor Regional do Serviço Social das Estradas de Ferro e 

Assessor da Federação Independente dos Trabalhadores sobre Trilhos. Se nota que 

ainda tem uma atividade prática vigorosa na construção de uma sociedade mais justa. 

A entrevista se deu em uma tarde chuvosa, no núcleo ferroviário localizado no 

Brás, que é seu ambiente de trabalho. As paredes são recheadas de fotografias, sobre 

as mesas têm porta-retratos e há vários tipos objetos biográficos que marcaram sua 

trajetória espalhados pelos cômodos. Essa ambientação da entrevista favoreceu para 

que ele recuperasse fragmentos de sua memória e de forma muito complexa nos 

proporcionou um amplo conhecimento não só sobre sua vida, mas também sobre a 

rotina de trabalho na época que os ingleses comandavam os trilhos de São Paulo e, 

sobretudo a mudança que houve com a gestão federal, além do embasamento de todo 

o cenário político nacional proporcionado por sua fervorosa militância. O 

colaborador possuí um vasto material (livros, fotografias, cartas, artigos, etc.) e 

disponibilizou para o uso do projeto de pesquisa e extensão Neblina Sobre Trilhos6 

(UFABC/CUFSA). 

Foram horas de conversa que devido seu rico conhecimento sobre o tema foi 

difícil falar apenas em relação à Paranapiacaba. No início sua narrativa foi bem 

politizada, mas no meio da entrevista se emocionou e declamou poeticamente a 

reflexão que fez da vila ferroviária antes e depois de ficar preso no DOPS7.  

Martinelli comentou também sobre sua infância na região da Lapa, local com 

a história tradicionalmente ligada à ferrovia, onde além de trabalhar se aventurou 

nos campos jogando futebol.  

Apesar de possuir uma idade avançada e vasto conhecimento, obteve bastante 

coerência em suas falas, o que deixou a equipe de entrevistadores impressionada. 

                                                 
4 Partido de esquerda, o Partido dos trabalhadores foi fundado em 1980. Possuí hoje como membros mais notórios o ex-presidente 

nacional Luiz Inácio Lula da Silva e a atual presidente Dilma Rousseff. 

5 Apelido de João Goulart, presidente do Brasil no período de 1961 a 1964. Antes havia sido vice-presidente, de 1956 a 1961. 
6 Grupo que realizou pesquisa de campo e análise dos documentos acerca do cotidiano da vila ferroviária (ontem e hoje) com base 

nos métodos e técnicas de história oral. 

 
7 Departamento de Ordem Política e Social criado em 30/12/1924 para controlar as pessoas e vigiar as manifestações políticas no 

período ditatorial.  
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Sendo, além de tudo, descendente de ferroviários, seu pai entrou na ferrovia em 1910, 

ele conta o que sente por seus filhos não seguirem o mesmo caminho que trilhou e 

aponta que este fato não é algo isolado, ocorre em âmbito nacional essa desmotivação 

de seguir carreira ferroviária. Em certo momento na entrevista Martinelli se 

emocionou ao falar sobre sua falecida esposa e sua família, demonstrando o apreço 

que havia por todos da família mesmo vivendo às vezes distante deles.  

 
Colaborador Martinelli. Março de 2010 Fonte: Acervo CM/F: Raphael Martinelli 

 

Entrei na ferrovia em 25 de maio de 1941, na época dos ingleses, como aprendiz 

escriturário de quinta categoria. A função do escriturário era composta por aprendizes de 

quarta, de terceira, de segunda e de primeira. 

Os ingleses tinham toda uma organização, o elogio sempre por essa organização 

e a conservavam do começo ao fim.  
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5º Patamar, Casa de Caldeiras e Oficinas do sistema ferroviário funicular. (ca. 1900-1946)  

Fonte: Acervo CM/F Raphael Martinelli8 

Fui aprendiz no escritório da Lapa, que era o maior depósito de locomotiva na 

época, fora as oficinas, porque os depósitos de locomotiva na Lapa eram próximos a ela. 

 Essas oficinas eram o núcleo de organização principal da ferrovia, com 3500 

trabalhadores, onde havia fundição, caldeiraria, pintura, reunia as operações da área de 

montagem. Eram oficinas para fazer vagões, concertar vagões e locomotiva. O depósito 

de locomotiva ficava ao lado, hoje aquele local pertence a MAFERSA.  

O depósito de locomotiva da Lapa era um dos maiores porque lá tem todo o 

pátio de manobra. No tempo que trabalhava lá era um pátio de Jundiaí e de Santos. A 

gente classificava os trens de manobra por área, porque é a manobra que forma o trem 

em suas composições. Como Santos-Jundiaí era o canal central, tudo caia nela para ir 

pra Santos ou pra outras áreas do interior. Os trens eram formados chegando da Estrada 

de Ferro Paulista, todos eles ficavam parados, até a manobra ser liberada com 

orientações para o local eles deveriam ir. Por exemplo: um trem que iria para Mooca, 

eles jogavam no trem que se formava pra Mooca. Minha área controlava os trens que se 

formava para seguir o trajeto, conduzia as locomotivas e as escalas de trem. Havia os 

                                                 
8 Raphael Martinelli, forneceu alguns documentos para digitalização na entrevista realizada pela Soraia Oliveira Costa, Ana Maria 

Dietrich, Terezinha Ferrari, Marina Rosmaninho e Demócrito Mangueira Nitão Junior. No núcleo dos ferroviários, bairro Brás, São 

Paulo, 22/10/2010. 
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maquinistas que eram escalados para trabalhar nestes trens, eram eles que operavam 

essa formação dos trens. 

São Paulo vivia mesmo em função das ferrovias, hoje não, hoje já afolou tudo 

isso.  

A maioria das indústrias, entre elas cito o exemplo da Matarazzo9, Olavo, os 

alumínios eram tudo pegos da ferrovia e tinha os ramais que entravam para abastecer 

essas industrias. Íamos buscar a carga como levávamos a carga para a indústria. Hoje 

isso acabou, não existe nada disso, hoje é caminhão... caminhão... acabaram com todo 

esse esquema.  

Em minha carreira na ferrovia, fui ajudante de apontador, apontador, escriturário 

de primeira categoria, encarregado de armazém, apontador substituto, que era o que 

substituía Santos por Paranapiacaba. Quer dizer, fiz toda a minha carreira na ferrovia, só 

que ai o problema sindical interrompe muitas coisas. 

Meu pai com os tios dele na Lapa em 1910 já eram ferroviários. Eles vieram da 

Itália. Digo que era um italiano diferente,  a minha família é italiana, mas austríaca, 

porque era da área do Tirol10, da época que era de dominação austríaca e historicamente 

depois passou para a Itália, mas quem vinha de lá era Martinelli, era italiano e austríaco 

também. Meu pai nasceu lá mais ou menos em 1898. Ele entrou também como aprendiz 

na ferrovia. Na minha família a maioria é ferroviário, meus tios, meu pai, depois meu 

pai casou e teve 7 filhos homens, meu irmão mais velho era fundidor, o segundo já não 

é ferroviário, mas o terceiro é alfaiate, o quarto ferroviário ajustador, o quinto Martinelli 

limpador de locomotiva, o sexto torneiro mecânico. Havia a importância do pai para o 

emprego nas oficinas da ferrovia.  

                                                 
9 As indústrias Matarazzo foram o maior complexo industrial da América Latina, tendo como fundador o imigrante italiano 

Francesco Matarazzo. Teve seu apogeu durante os anos 40, onde teve sobre comando mais de 350 empresas, entre elas: portos, 

estaleiros, metalúrgicas, papelarias, etc. No fim dos anos 80 foi a concordata. Hoje, possuem apenas uma fábrica em atividade, que é 
a fábrica de sabonete da marca Francis. 

10 Região histórica da parte ocidental da Europa Central, que inclui na Áustria o estado do Tirol e na Itália a Região Autônoma do 

Trentino-Alto Ádige. 
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Família de ferroviários. (ca. 1940-1950)  

Fonte: Acervo CM/F Raphael Martinelli11 

 

Na Lapa havia as indústrias Santa Marina12, que existe até hoje, as indústrias 

Matarazzo, metalúrgica Martins Ferreira, que foi uma das maiores metalúrgicas do 

Brasil. Costumo dizer isso porque muitos pensam que foi em São Bernardo, mas a 

metalúrgica da Lapa tinha tudo. Me parece que foi tombada hoje em dia, mas ela era 

uma  metalúrgica que na revolução de 193213 fez capacetes, fez granadas e tudo mais. 

Não morei em Paranapiacaba, mas costumo dizer historicamente que morei lá, 

toda minha carreira foi assim. Sou um homem de esquerda, comunista. Então lógico, se 

você for considerar nessa área de esquerda, você leva aquela função de liderança, de 

defender os amigos por aumento de salários, problema de certas injustiças, podemos 

dizer que você se sobressai por causa disso tudo que você não se conforma ou pelo 

menos tem vivência que aquilo é errado. Essa convivência faz com que você torna-se 

uma liderança, mesmo sendo comunista você acaba sendo uma liderança. 

Servi o exército de 1945 à 1946, por 18 meses. Na época que servi o exército, a 

                                                 
11 Raphael Martinelli, forneceu alguns documentos para digitalização na entrevista realizada pela Soraia Oliveira Costa, Ana Maria 

Dietrich, Terezinha Ferrari, Marina Rosmaninho e Demócrito Mangueira Nitão Junior. No núcleo dos ferroviários, bairro Brás, São 
Paulo, 22/10/2010. 

12 Vidraçaria Santa Marina foi fundada em 1896 na avenida Santa Marina, atualmente atua com nome de Saint Gobai Vidros.

 
13 A constituinte de 1932 foi um movimento armado ocorrido no Estado de São Paulo, entre os meses de julho e outubro de 1932. 

Tinha por objetivo a derrubada do Governo provisório de Getúlio Vargas e a promulgação de uma nova constituição.
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gente era convocado militarmente, na ferrovia e a prova é que mesmo servindo o 

exército, eu recebia 50% do meu salário. 

Até hoje eu brigo com o Lula, briguei anos e continuo brigando como defesa das 

ferrovias. Porque a minha tese é que a ferrovia é de segurança nacional, provei que senti 

isso na guerra. O governo assumiu a ferrovia como órgão militar naquela época e hoje 

ninguém entende disso. 

Na minha vida a gente tinha que manifestar sobre certas coisas. Houve o 

encapamento da ferrovia em 1946, a SPR14, a Leopoldina, a Sorocabana, as ferrovias 

que eram grandes foram encapadas. Como homem de esquerda adotada sempre fui 

contra, mas não pude me manifestar, porque em 1945 eu estava no exército, mas como 

posição política sempre fui contra.  

Naquele período do governo Dutra, a Inglaterra devia para o Brasil perto de 120 

milhões de libras, algo assim. Não acho que o governo brasileiro cobrou pelo 

fornecimento de alimento e de um monte de coisa para a Inglaterra, que ficou nos 

devendo. Até brinco em minhas palestras, que o inglês falou:  

“Pô, você está me cobrando? Destruíram tudo aqui, me arrebentaram tudo e você 

ainda vem me cobrar? Eu não posso lhe pagar, mas eu tenho minhas ferrovias, quer pra 

você em troca da divida?” 

Fui contra porque em 1953, 54 e 55, em 6 ou 7 anos na frente, iria passar 

livremente para nós de graça, acabava o contrato dos 100 anos. Se viria de graça em 6 

anos, porque eu perderia 120 milhões de libras? Então eu critico o governo Dutra por 

causa disso. 

Em Paranapiacaba aconteceu o seguinte. Na greve de 1949, eu fiquei na ferrovia, 

greve fracassada, onde foram oitocentos e cinquenta e poucos mandados para rua, entre 

eles meu irmão. Uma greve que a gente tinha que explicar certas ações políticas, porque 

o Dutra interviu em sindicato, fechou todos sindicatos, acabou com a liberdade, fechou 

os partidos comunistas, caçou Prestes o senador, caçou Marin como deputado.  

Costumo dizer da orientação do imperialismo americano, que previa já a terceira 

guerra mundial, porque eles eram os únicos donos da bomba atômica. Os homens que 

comiam criança, os comunistas e tudo mais, tinham tomado quase toda a Europa e 

derrotado o nazi-fascismo. O imperialismo que  entrou no fim da guerra, que morreu 

                                                 
14 São Paulo Railway. 
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apenas 200 mil soldados, enquanto o lado dará morreu perto de 30 milhões na União 

Soviética. Eles não podiam deixar aquela classe operária tomar esse mundo, teriam que 

tomar providências. Estava preparada a terceira guerra. Houve então, aquela política de 

dizer que os países que tinham democracia: ou implantavam a ditadura ou terminavam 

com as liberdades. A ditadura se implantou na Argentina, no Uruguai, no Paraguai, no 

Brasil... já no governo Dutra,  não implantou-se a ditadura, mas fechou os sindicatos, 

acabou as liberdades sindicais, as ações em razão das mulheres, acabou tudo. Nesse 

período foi que ele fez a encampação.  

Costumo até brincar sobre a terceira guerra, porque eu vivi isso, o ministro do 

interior da União Soviética, Molotov chegou e disse nas Nações Unidas: “O segredo da 

bomba atômica, não é mais segredo”. Pronto, acabou, foi o que ele disse, eu tenho 

também e todo mundo vive a terceira guerra até hoje, porque do lado de lá todo mundo 

tem essa porcaria que aplicaram em Hiroshima e Nagasaki.  

Em 1950, aproveitamos o governo do Getúlio Vargas, que abriu as eleições 

sindicais, porque ele não poderia deixar de começar a autorizar as eleições sindicais, ele 

nos deu esta liberdade.  

Fui eleito pelo sindicato dos ferroviários, a Leopoldina, todas as ferrovias, os 

gráficos, os técnicos, os metalúrgicos, fizeram o Chaplin se eleger.  

 

Porta retrato do IV Encontro Sindical Nacional dos Trabalhadores, 1962.  

Fotografia: Soraia Oliveira Costa, 2010. 
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Essa foi minha vida sindical, essa minha vida sindical é que cria problema, 

porque eu era um dos encarregados do escritório do depósito locomotivo com função 

gratificada, já era na época administração brasileira, nesse período não tem 

coordenação, não tem nada.  

Minha carreira seria de encarregado de escritórios de deposito locomotivo. Só 

que o brasileiro, depois que tinha encapado, me falou que eu iria ser o encarregado do 

escritório do depósito locomotivo com função gratificada. Eu ganhava 1700 cruzeiros 

mais 300 de gratificação. Não sei se eles me deram isso pensando que eu iria largar 

minha luta sindical, porque eles fizeram para muitos outros que depois desistiram da 

luta sindical.  

Fui eleito para o sindicato, de 1952, em 53 tomamos posse, porque era a chapa 

considerada comunista, então houve outros recursos, só tomamos posse depois de 

quatro ou cinco meses.  

 

 

Porta retrato com Raphael Martinelli no Sindicato (ca.1950-1960)  

Fotografia: Soraia Oliveira Costa, 2010. 

A minha luta sindical foi séria mesmo contra as administrações, a favor dos 

direitos, um monte de coisas, greves e tal.  

Quando terminou minha gestão, todo mundo sabia na ferrovia que a minha 

transferência seria para Paranapiacaba. Morava em Jundiaí e iriam me jogar lá para 
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Paranapiacaba, como castigo, porque Paranapiacaba era uma área de castigo. 

Às vezes eram 30 dias de cerração, o frio e etc. Era um lugar bom de trabalhar, 

tudo bem, eu adoro Paranapiacaba, tá no meu coração,  na cadeia eu fiz até poema e o 

diabo sobre Paranapiacaba. Mas porque Paranapiacaba era tido como castigo. 

Terminou meu mandato, fui eleito para o conselho fiscal na outra chapa, porque 

tinha isso: agora você vai trabalhar, vamos colocar outro no seu lugar. Hoje não tem 

mais isso, hoje fica 20, 30 anos e os caras ficam donos do sindicato, no meu tempo tinha 

essa substituição. Até brinco, sempre fui assim. Cheguei com o Doutor Brasile, que era 

o chefe da tração, o engenheiro chefe.  

- “Eu tô me apresentando, doutor Brasile.” 

- “Vou ligar para o doutor Albuquerque. (funcionário do RH na época).” 

- “Mas o senhor vai telefonar para o senhor Albuquerque? Por quê?” 

- “Para saber para onde você vai, onde você tá anotado.” 

- “Mas todo mundo sabe que eu vou para Paranapiacaba, só você que não sabe.” 

- “Não, você não assina.” 

Ele tipo dizendo que eu era contestador.  

- “Vocês são tudo assim, tudo errado.” 

Ele telefonou... (risos) dou risada porque ele telefonou. 

- “Tá bom Albuquerque, o Martinelli está se apresentando.” 

O Albuquerque disse que me requisitou porque estavam precisando de gente em 

Paranapiacaba. Até dei risada, mas fui para Paranapiacaba. Isso foi em 1945. 

Em 1945 que eu terminei meu mandato no sindicato e me apresentei para o 

chefe da tração. Então, fui para Paranapiacaba, mas historicamente, não é que eu sou 

revoltado e nem nada,  é que sou muito dentro da justiça e da lei. Fui para 

Paranapiacaba morando em Jundiaí, cinco horas da manhã já tinha que levantar, pegar 

ônibus, descer em São Paulo, pegar o primeiro trem em São Paulo para Paranapiacaba. 

Fiquei mais ou menos uns 15 dias nessa viagem para Paranapiacaba.  

Conhecia todos os mais novos do que eu na carreira, fui lá como um escriturário 

oficial de administração. O serviço em trinta minutos eu terminava. Comecei a 

relacionar relatório de maquinista, tempo que os trens ficavam parados, observação dos 

relatórios, batia nas máquinas as observações. Era algo trabalhoso, mas prático de 

ferrovia. 

O brasileiro respeitou o que inglês fazia com as locomotivas, as locomotivas tem 
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sua vida também, porque em dois, três anos elas entravam em reforma, hoje não 

acontece nada disso. Os vagões de carga também tinham seu tempo, os vagões eram 

registrados para quando tinham que voltar. O inspetor corria ali e via o vagão que já 

estava vencido.  

É a minha vida até hoje, estou brigando ali com o Lula todos esses anos. Sou 

contra a privatização das ferrovias, mas ele jogou. Falo isso porque tínhamos 200 mil 

ferroviários, hoje não chega a 50 mil. Isso é outra política que jogo para fora também, o 

por que a ditadura fez isso para nós. Não fez para a ferrovia, a ditadura tinha raiva de 

quem defendia o Jango, de quem parava as ferrovias para o Jango. Marinha, portos e 

ferrovia, eram todos a favor das reformas de bases, essas lhe davam trabalho, além de 

defender o Jango quando dava problema. 

Depois da ditadura não acabaram com isso ainda. Não foi só Fernando Henrique 

que não acabou, o Lula continuou também.  

Digo que em 1994 o Lula tinha uma média de trinta à quarenta por cento de 

chances para se eleger, isso era a realidade, o nome dele estava para se eleger. Sou 

fundador do PT, amigo do Lula e tudo mais.  

Fui chamado na ocasião e me falaram: Martinelli o PT não tem programa de 

transporte ferroviário. Eu, meus amigos e os engenheiros, nos reunimos por pouco mais 

de trinta dias e conseguimos chegar no programa nacional. Em 1994, se o Lula tivesse 

sido eleito, em nosso programa estava: São Paulo à Rio de Janeiro, trem bala, num 

programa de quatro anos, ou seja, em 98 nos já teríamos o trem bala, se ele tivesse sido 

eleito.  

Fico mais satisfeito porque a programação hoje do trem bala já não é mais 

aquele Martinelli Rio-São Paulo, agora é Campinas, Aeroporto de São Paulo e Rio de 

janeiro, esse é o trem bala que está ai para fazer a licitação e que não saiu até hoje. 

Mas queria fazer uma crítica porque, nós fomos chamados, fizemos o programa 

e tudo mais, na eleição do Lula ele não foi eleito e não quis nada com os ferroviários, 

não quis discutir nada. 

A política internacional, está em coisas que sempre existiu, mas agora tem que 

mudar. Sempre foi o que? Fábrica de Pneu, automóveis, tudo em função das indústrias 

internacionais. Isso foi o JK15 deu abertura, precisava fazer rodovia? Faça rodovia. Mas 

a ferrovia deveria ter sido levada em consideração, porque hoje estamos chorando por 

                                                 
15 A indústria automobilística foi um dos setores que marcaram o projeto de inovação do país no mandato de JK, em seu plano de 

metas (50 anos em 5 para transformar o Brasil numa grande potência econômica industrial.  
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falta de ferrovia. A gente vê portos com 30, 40, 50 quilômetros de caminhões parados 

neles porque não pode descarregar, essa é uma verdade.  

Na política nacional, quem tem dinheiro quer a corrupção, quer o diabo. Então 

você acha que “Cometa”, “Itamarati”, todas essas empresas que contribuem nas 

eleições, tanto para deputado, senador, até mesmo para presidente, quer dizer, devem ter 

influenciado em não mexer em ferrovia. Já deixava de ser um grupo internacional que 

venderia petróleo, que venderia automóvel, que venderia tudo. Hoje a gente já se 

desenvolveu de tanta maneira que somos independentes do petróleo. Inclusive, já fui 

preso porque defendia que “o petróleo é nosso16”. 

No período dessa luta em prol do nosso petróleo eu já estava preso, defendíamos 

a paz e nós éramos presos. Não era a época propriamente da ditadura, estávamos na era 

Vargas, era a ditadura gerida por Vargas, conhecida como Estado Novo. Até mesmo no 

governo Dutra, a influência internacional estava no petróleo. Chegavam até a dizer que 

o Brasil não tinha petróleo. 

Fui eleito para federação nacional dos ferroviários. No governo Getúlio a gente 

programou todas as eleições, ele nos deu liberdade para elegermos o sindicato. Depois o 

JK  nos deu força para que a gente começasse tomar as federações. Porque você fazia 

greve nos sindicatos, as federações que eram pelegas, bandidas e policias, diziam que as 

greves eram de comunistas, arrebentavam com a gente. Então o governo sindical se 

preocupava em ganhar as federações e na época do governo de JK, como orientação 

sindical, nós teríamos que tomar as federações.  

                                                 
16 Campanha pela autonomia brasileira no campo do petróleo, época da criação da Petrobrás - 1953. 
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Ferroviários em greve, ca. 1960. 

Fonte: Acervo CM/F Raphael Martinelli17 

 

 

Ferroviários em greve, ca. 1960. 

Fonte: Acervo CM/F Raphael Martinelli18 

                                                 
17 Raphael Martinelli, forneceu alguns documentos para digitalização na entrevista realizada pela Soraia Oliveira Costa, Ana Maria 

Dietrich, Terezinha Ferrari, Marina Rosmaninho e Demócrito Mangueira Nitão Junior. No núcleo dos ferroviários, bairro Brás, São 
Paulo, 22/10/2010. 

 
18  Raphael Martinelli, forneceu alguns documentos para digitalização na entrevista realizada pela Soraia Oliveira Costa, Ana Maria 
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Em 1951, 59 foram eleitos para federação, eu já era candidato a deputado 

federal, candidato de Prestes. Era o primeiro suplente a deputado federal, quando fui 

eleito para federação. 

Fui para o Rio de Janeiro com as minhas crianças, era presidente da federação. 

Tenho companheiros do Rio que eram do sindicatário da Leopoldina, pessoal da central 

e da diretória. Já morreram todos. Batistinha, foi deputado federal, foi grande líder 

sindical também, foi morto depois da ditadura. Alício Áurea, foi um deputado 

comunista, era amigo dos funcionários público. Geraldo Mattos, também morreu, todos 

já morreram, até o JK, só eu que ainda estou meio vivo. 

Éramos secretários gerais da federação, foi um período em que tomamos várias 

federações dos gráficos. Além dos sindicatos nos avançamos para as federações, depois 

a gente tentou pegar as confederações, quando venho a ditadura, mas já estava a 

CBTU19. Estava nos transportes, estava nos homens sustentados pelo dólar americano. 

A organização brasileira era muito zeladora mas tinha influência americana. 

Havia a federação sindical mundial e, o que diziam ser, o sindicato livre, já que a 

outra não era livre, falavam que ela era comunista, então os americanos criaram a livre. 

A SOCL sustentava vários dirigentes sindicais no Brasil. Eles levaram para os 

Estados Unidos para fazer curso sobre armamento moral, era algo que a gente combatia 

na época, porque era aquela teoria: 

“Não precisa brigar, patrão e empregados ficam ali bonzinhos um com o outro, 

as coisas saem muito bem assim, o patrão é bonzinho.” 

Isso era algo que a gente nunca admitiu. Hoje se você ver o Skaf presidente da 

federação20, um Socialista, é o fim do mundo. 

Fui para Paranapiacaba, fiquei 15 dias lá e já reclamei, porque eles queriam que 

eu fizesse 8 horas. Chegava com o primeiro trem e saia com o última trem, não fazia 8 

horas de serviço, se fizesse uma hora de refeição. Me falaram isso e eu sai bravo da 

administração. 

                                                                                                                                               
Dietrich, Terezinha Ferrari, Marina Rosmaninho e Demócrito Mangueira Nitão Junior. No núcleo dos ferroviários, bairro Brás, São 

Paulo, 22/10/2010. 

52 Companhia Brasileira de Trens Urbanos. A companhia foi criada a partir da junção de uma empresa de projetos ferroviários 
Empresa de Engenharia Ferroviária S.A. - ENGEFER e de uma das diretoria da RFFSA – Rede Ferroviária Federal S.A. 

20 Presidente da federação das indústrias do Estado de São Paulo (Fiesp). 
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 Doutor Brasile, o que está acontecendo? Vocês não me deram casa em 

Paranapiacaba, nem nada, moro em Jundiaí e pego o primeiro trem, saio com o último 

trem, chego 8:30, 9 horas em casa. 

Foi aquela discussão com ele, mas ele foi legal, deu passe livre de viagem para 

mim. Só que sou político, dirigente sindical. Paranapiacaba era uma organização que 

não parava em nossas greves, era quase inconsequente parar em função do resto que 

parava, Paranapiacaba só parava quando era obrigada. 

Confesso que nesse ano eu organizei Paranapiacaba, como tinha a delegacia 

sindical de lá, fui um dos pioneiros do imposto de renda. Fazia o imposto de renda para 

os ferroviários, em Paranapiacaba de graça para todo mundo. 

O escritório de Paranapiacaba, que desistia das oficinas, dos bancos das 

locomotivas, mas eram uns burocratas que cobravam se você precisava operar qualquer 

requerimento. Os caras cobravam 10, 5 reais numa porcaria onde só precisava bater na 

máquina e acabei com isso. 

Havia três encarregados lá, um dos encarregados foi comunista, era encarregado 

de escritório. Eu brigava com ele, discutia. Quando fui para lá ele era daquela religião 

que não podia ir ao médico, não podia tomar remédio, não podia ouvir rádio. Ninguém 

gostava dele porque ele tinha uma criança de 18 meses e na época a criança teve 

amidalite. Ele não quis levar em médico e a criança acabou morrendo.  

Reuniu-se os inspetores, os mestres e ele para discutirem comigo, porque eu 

ficava só 40 minutos, uma hora no máximo no escritório. Saia e organizava o pessoal na 

cela, descia os patamares, ia nas oficinas e organizava o pessoal.  

“Martinelli, você tem que ficar aqui, você não pode ficar andando por ai.” 

Acabei com isso da seguinte maneira: 

“Tudo bem, vocês querem que eu não saia, não faça nada. Não preciso de 

ninguém aqui, meu serviço é de meia hora, como é que vocês dizem que estão 

precisando de gente? Então, se vocês quiserem vou para a administração agora e vou 

dizer para mandar 3 embora, porque faço meu trabalho em 6 horas. E fazia. Examinei, 

não tinha serviço. Falei, se vocês insistirem vou lá e vou fazer isso, em 6 horas faço 

tudo o que tem que fazer.” 

Parou, ninguém mais falou e continuei com a minha política, aquele foi um ano 

de política. 

Vocês sabem que fui encarregado de escritório. O mestre que estava lá, foi 
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ajustador do meu tempo da Lapa, ele ganhou uma promoção e acabou sendo mestre lá 

em Paranapiacaba. O outro era um contramestre que havia sido um ajustador na Lapa 

também. 

Não deram casa para mim e eu continuava viajando. Só que é bom dizer, eu 

fiquei vendo os problemas de Paranapiacaba e vivi esses problemas, transformei aquilo 

que era Paranapiacaba, me reunia, às vezes ficava lá, dormia na casa dos companheiros, 

fazíamos reuniões. Às vezes o engenheiro morava do lado, engenheiro civil chefe, 

cheguei a reunir perto da casa dele com os companheiros e ficávamos conspirando 

mesmo. Digo que politicamente foi bom eu ter ido para Paranapiacaba, porque organizei 

os partidos e a esquerda. Paranapiacaba se tornou, na época, o primeiro lugar que parava 

em greve, hoje em dia não, mas no meu tempo Paranapiacaba ficou responsável por 

tudo.  

Nós tínhamos as cooperativas de consumo dos ferroviários, todas as ferrovias 

tinham, são cooperativas espetaculares que servem a categoria e tudo mais. 

Paranapiacaba era desprezada em tudo. No armazém de Paranapiacaba faltava às vezes 

material, faltava às vezes tudo. Sem ser de cooperativa nenhuma, mas tinha amizades 

em Jundiaí, comprava cerca de 50 caixas de uva lá, mandava tudo para o Alto da Serra e 

distribuía lá. Jundiaí era a terra da uva, então fazia o esquema lá, mandava 50 caixas 

para Paranapiacaba e vendia pelos cantos por preço baixo.  

Quando sai de Paranapiacaba em 1956, 57, foi o seguinte: Estava em 

Paranapiacaba e o pessoal ganhou a eleição na cooperativa, venceu a nossa cooperativa. 

Então o setor de Paranapiacaba disse assim:  

“Martinelli você vai ser o gerente da cooperativa, o responsável, nós vamos 

lançar você.” 

Então, fui eleito para a cooperativa. Dá a entender que foi tudo tranquilo, tudo 

democraticamente, mas não, foi tudo na pauleira. 

Historicamente gosto de contar o que aconteceu. O pessoal fez a eleição para a 

cooperativa na Lapa, que era a Matriz. O armazém está lá hoje abandonado, não tem 

mais cooperativa, não tem mais nada. 

Acabaram com as cooperativas de lá: Paulista, Sorocabana e tudo, acabaram. Os 

grupos econômicos que vão vampirando aquilo que a classe operária vem conquistando, 

acabaram com tudo. 

Foi feita a eleição na Lapa em 1957, marcaram a eleição numa sexta-feira às 10 
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horas. Para você ver, num dia de serviço. Quem eram os dirigentes da cooperativa? 

Eram os corruptos, os bandidos, os sem vergonha. Eles pegavam procuração, aqueles 

condomínios, aquela procuração que você vota 10, 50 vezes. Então o que nós fizemos, 

os maquinistas que estavam de folga, licenciado o diabo a quatro, foram tudo para a 

Lapa. 

Não digo que estavam em maioria, mas eles tinham a maioria em procuração. O 

que fiz, falei que  iria resolver esse problema, minha mente política tinha essa iniciativa. 

A oficina era na Lapa, 3500 homens, eram os homens mais roubados, os mais 

explorados. 

Cheguei e falei: 

“Calma aí, que vou ir falar com o Doutor Basile.” 

Nunca esqueço o nome dele, ele era o senhor de lá desde o tempo dos ingleses. 

Ele era chefe do meu pai, chefe da pintura, dos meus irmãos. 

Falei para ele: 

- “Senhor Bobilo, sabe o que está acontecendo? O senhor sabe que o pessoal das 

oficinas são os mais explorados pela cooperativa, por isso, por aquilo.”  

Usei bem minha política. 

- “Sabe o que eles fizeram Senhor Bobilo? Eles não querem que o pessoal da 

oficina vote, fizeram isso. As dez horas vai ter eleição e o pessoal das oficinas não 

podem ir, porque eles não querem continuar os mesmos deputados.” 

Dou risada porque ele falou: “Quem é que fala que a oficina não pode? Por que 

não pode? Bota ordem para todo mundo.” 

Ele deu ordem para a chefia, para a turma sair da oficina, ele disse para sair aos 

poucos. Eu fui lá e falei que o Bobilo falou para liberar o pessoal pouco à pouco. Mas 

que o pouco nada, saiu a oficina toda, foram todos lá para a eleição. Acabou a eleição, 

ganhamos e fui eleito. 

Sou um defensor da minha categoria, o metalúrgico, o Lula até não gosta muito 

quando eu falo, mas  não estou nem aí. Nossa categoria é pioneira em tudo, em 

previdência, em tudo. A caixa de pensão dos ferroviários é 22, em todas as ferrovias nos 

tínhamos a caixa de aposentadoria dos ferroviários. Era a influência inglesa, porque as 

outras nacionais tiveram que engolir o problema da nossa caixa de pensão que era 

sustentada e que era eleita a direção pelos próprios ferroviários. Brinco que para fazer a 

minha casinha lá em Jundiaí depois de casado, arrumei cinco mil reais, na época, 
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emprestado da caixa dos ferroviários.  

Você analisa, a política inglesa tem várias coisas positivas, que evoluíram no 

nosso regime brasileiro. O problema de horário, de bater o cartão, entrada e saída, o 

problema de cumprir horas, se você faz oito horas, vai ser 8 horas. O maquinista no 

máximo era 12 horas. Havia aquele respeito com os horários e com o pagamento: 25% 

as duas primeiros horas, depois das duas primeiras horas 50%, maquinista era 75%, 

classe C. O maquinista não era duas horas não, quando passava das duas ficavam 

passando uma a uma. Para tudo isso eu era encarregado, para fazer o ponto todo mês, 

todos esses pontos eram respeitados, disciplinado, tinha disciplina,  porque a disciplina 

você tem que ter em toda organização, senão, não adianta nada. 

Havia métodos modernos para você controlar o trem, por exemplo: o movimento 

dos rádios por aqueles telefones. Todo o trânsito na ferrovia, era tudo controlado.  

Eu era Martinelli e o mestre aqui era Martinelli, de Jundiaí também. Ele venho 

substituir outro mestre no mesmo depósito, mas o movimento me chamava de 

Martinelee. Ele ficava bravo porque era o mestre Martinelli e o pessoal chamava-o 

Martinelee. Quer dizer, se era o mestre porque chamar o Martinelee? Porque eu estava 

acostumado com o problema de escala de trem e o restante.  

Havia uma disciplina muito boa e o problema também da evolução profissional, 

porque você pega uma oficina onde você reforma vagões, faz vagões de passageiros,  

faz caldeiraria, tudo isso faz você ir transformando o problema em experiência. Se você 

pegar as épocas boas da ferrovia, eu costumo elogiar por exemplo as oficinas de 

Sorocaba. Em Sorocaba havia 7 mil empregados nas oficinas, ela vinha trazer elementos 

da Bolívia, da Argentina, isso sem nos educar. Era uma oficina que conseguia fazer de 

uma agulha um elefante. Tinha outras áreas aprendendo em nossas oficinas, são coisas 

positivas, a própria troca de experiência entre a administração inglesa com a nossa 

brasileira. 

Existe no mundo o que é a estação de Paranapiacaba? Não existe, só que este 

Brasil não conserva nada. Tenho informação, porque fico especulando, que peças de 

bronzes foram tiradas das máquinas fixas. Aquilo era um espelho, era a coisa mais bela 

do mundo. Máquina fixa era o que levava e descia cabo, porque ela que leva o cabo e 

vai descendo com os vagões, o que vira os cabos é a máquina fixa.  

No Paraná dizem que é um espetáculo a serra de estrada de ferro. A gente vê pela 

televisão e dizem que é um espetáculo até de turismo. Paranapiacaba também seria isso, 
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só que não é usado, foi desprezado. 

As casas de Paranapiacaba eram feitas pelos ingleses, era considerada a vila dos 

ingleses. São casarões de três, dois cômodos, cozinha e tudo: madeirão refartada, 

cozinha de carvão com aqueles fogões à lenha. Entre nós ferroviários achávamos que o 

pessoal que vivia em Paranapiacaba, era um pessoal que fazia uma boa reserva de 

dinheiro.  

Digo que Paranapiacaba está no meu coração. 

Quanto a Paranapiacaba fui muito bravo, muito cruel para Paranapiacaba. Meu 

poema é dizendo que Paranapiacaba é tumulo de italiano, tumulo de portugueses, eu 

arrebento com Paranapiacaba criticando ela. Depois fiz a autocrítica, isso na cadeia. Na 

minha autocrítica ponho o que vejo em Paranapiacaba, pura, namorada dos deuses, o 

véu, as flores, rica em animais, botei Paranapiacaba aquilo que achei que era 

Paranapiacaba. Quem foi o criminoso? Quem rompeu você pelo meio? Foram nós 

homens que cortamos, cortamos matos, matamos os animais, as flores. 

Faço minha autocrítica para mostrar como eu adorava Paranapiacaba.  

Fui candidato em 1958, candidato comunista, PTB, todo mundo sabia que eu era 

homem de esquerda, comunista. Em Paranapiacaba, o padre ficou comigo, todo mundo 

ficou comigo, tenho fotografias e tudo lá. 

O candidato estadual foi o Coronel. Era um candidato muito amigo dos 

ferroviários, o pessoal gostava muito dele. Ele fez toda a via comigo, eu, o Coronel, 

Paranapiacaba, o padre.  

Paranapiacaba tinha 1100 eleitores, veja como era Parana, eu tive 800 e tantos 

votos. Veja, pertence a Santo André, o pessoal amigo às vezes brincava: 

- “O pessoal ficou aliviado Martinelli, quando abriram a urna de Santo André, a 

urna estava incompleta, só havia Martinelli, Martinelli...” 

Se fui eleito depois para cooperativa, foi por causa de Paranapiacaba. 

Podia faltar uma par de coisa em Santos e Jundiaí, mas em Paranapiacaba não 

faltava nada, eu colocava tudo, porque sabia as necessidades. Os SESI exploravam ela, 

tudo explorava Paranapiacaba, aquelas organizações de mercadoria exploravam, 

deportavam tudo lá, o que tinha de bom eu jogava em Paranapiacaba.. 

Vou dizer a carreira, às vezes fico brincando porque nós temos o direito de 

aposentadoria, o maquinista com 25 anos de serviço tem direito à se aposentar;.  

Você entrava como limpador de locomotivas, aquele que fica em baixo das 
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locomotivas de vapor tirando todas as arestas que ficou na caldeira. Você vai sendo 

promovido pra foguete, foguista de manobra, aquele que fica nas locomotivas fazendo 

os trens, distribuindo os vagões para cada setor. Ele é formado depois para foguista de 

carga, ele já passa para aqueles maquinista que fazem a carga de longo percurso. Depois 

que ele passa por foguista de carga, ele passa por maquinista de manobra, fazendo a 

manobra no pátio. Depois de maquinista de manobra ele é promovido à maquinista de 

carga, é aquele que faz os trens de carga no percurso, depois de maquinista de carga é 

maquinista de passageiro e lá se vai vinte e tantos anos. 

O foguista pegava toneladas de carvão Cardiff21 inglês, isso até quando era em 

1940 e pouco na guerra, porque depois acabou esse carvão. Ai que tem a importância 

das oficinas em transformar todas as locomotivas em vapor à lenha, porque não vinha 

carvão cardiff da Inglaterra. Por exemplo lenha: os maquinistas jogavam uma média de 

40 a 60 metros de lenha na fornalha, o dia todo. Veja bem, o sacrifício que o sujeito 

tinha, era 12 horas, 14 horas, 16 horas, 18. Em tempo de guerra nós chegamos a ter trem 

de São Paulo à Rio de Janeiro. Era uma carreira puxada mesmo.  

Hoje se faz maquinista em 6 meses. Estudou nas escolas lá num sei aonde, 

depois ele vai para a ferrovia, tem um instrutor que é formado maquinista. Agora na 

prática. O cara fica alí dois, três meses vendo o outro, depois sai e já fica para o 

trabalho. Hoje em dia é assim. 

A época do Império, você abria tudo aquilo em Paranapiacaba. Lá tinha onça, 

tinha de tudo mesmo, Parana era Parana, era selvagem.  

Quantos jogaram lá morto? Esse italiano morreu? Enterra aí. O espanhol 

morreu? Enterra aí. Era isso aquele tempo. 

Com a minha primeira esposa eu vivi 57 anos, a minha portuguesa. 

Maria Augusta Martins Martinelli. Casei em 1947 e fui morar em Jundiaí. 

Porque quando casei, na Lapa o aluguel era, vamos dizer, 300, 400 reais, e o outro 

português, que era meu cunhado, casado com a irmã dela, tinha duas casinhas lá em 

Jundiaí e uma estava vazia:  

- “Martinelli, vendo por 100 mil reais. Vai lá para Jundiaí, você não paga trem, 

nem nada.” 

Então casei e fui morar em Jundiaí. 

                                                 
21 Componente de acabamento na fabricação de moldes para a indústria metalúrgica. 
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Tenho todo o respeito pela minha mulher que faleceu, porque foram 57 anos 

juntos. Ela sabe mais ou menos a minha vida. Toda minha vida foi assim, não é que a 

gente despreza, coloca a família em segundo plano, é que em muitas vezes ficou em 

segundo plano, dando preferência ao coletivo, a coletividade e a família que tenho. 

Tive 4 filhos e nenhum deles se tornou ferroviário. Até gostaria que eles fossem, 

mas não me interessei muito em forçar. Eles não se interessaram em se tornarem 

ferroviários e nem na política também. 

O meu filho mais velho já fez sessenta anos, já tenho até tenho bisneto. Quando 

saí da cadeia ele já tinha se formado contador e trabalhava na Siemens, então eu falei 

para ele: você não pode só se  contentar em ser contador, você esta na área econômica 

da Siemens, tem que avançar o sinal. Como não possuía estudo também, só tinha 

primeiro ano, naquela época a gente falava comercial, primeiro e segundo ano 

comercial, naquele tempo de Campos Salles22. 

Não pude pagar os meus estudos, no Campos Salles fiquei até o segundo ano 

porque não pude pagar. Como não tinha estudo e fiquei três anos na cadeia com os 

companheiros formados, acabei estudando e aprendendo com eles. Era um princípio 

revolucionário, você tem que sair muito mais esperto quando sai da cadeia, mais 

formado, é verdade, ficar lá três anos, dois anos fazendo o que? Ficar lá parado no sol, 

parado nos esgoto?   

Eu via os passarinhos lá fora às vezes e ficava com inveja. 

Já tinha noção porque os companheiros me ensinaram, então estava apto a fazer 

aquele famoso supletivo, em um ano havia completado os dois cursos.  

Falei para meu filho mais velho:  

- “Você vai fazer economia e eu direito. Terminei direito e ele terminou 

economia.” 

Ele subiu na empresa e tudo mais. Também era revoltado. Politicamente, não foi 

chefão lá porque não sabia falar alemão, inclusive, se recusou a aprender a falar. A 

chefia pegou um outro profissional lá fora que era alemão e botou no lugar dele. Ele 

acabou saindo depois.  

O segundo é que nem economista, mas é quem faz os cálculos para as empresas 

para o ano seguinte, previsão, que já prevê o gasto da empresa. O terceiro se formou 

advogado mas não exerce. Ele gosta muito de concurso, fez concurso de tudo quanto é 

                                                 
22 Escola de Comércio Campos Salles, na Lapa. 
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coisa, é fiscal do ministério do trabalho. 

A quarta é uma menina que era empregada lá no canal 2, ela saiu porque gostava 

de esporte e tal, aquele negócio todo e acabou por se educar em educação física. Ela se 

encontra numa situação difícil e estou muito chateado. Ela trabalhava no CEU23 há 

quatro anos, cargo de confiança e tudo mais, exercia a profissão de professora de 

educação física. Política é política, esse CEU não era PT era um outro partido e ela era 

muito ligada ao PT, porque ela era muito ligada a mim. Era aquela briga lá por isso, o 

cara só usava o CEU para fazer política. Faltava professores, não tinha bola para as 

crianças, não tinha nada. Ela abria o armário e jogava bola, ensinava nas piscinas, metia 

as crianças pra nadar e dava aula, é o tipo de Martinelli que eu dou pra fora. Só que eles 

tinham raiva dela, você tinha força política que segurava, mas só que agora faz um ano e 

meio mais ou menos, ela fez um exame e foi operar de câncer no seio, nos dois. Ficou 

mais de um ano parada. O INPS24 deu ela como apta e o cara mandou ela embora no dia 

seguinte. 

Não havia mais ambiente para se tornar ferroviário, acabaram com as 3.500 

categorias, acabaram 7000 empregados na Sorocabana. Em minha categoria eram 200 

mil funcionários, hoje não chega a 50 mil no Brasil todo, então não tem nenhum 

entusiasmo. Se você pegar nosso tempo, o tempo do meu pai, a ferrovia queria 

administrar, você olha hoje a Lapa e fala: oi Gilmar, engenheiro, oi Elispir, engenheiro. 

Tudo que era ferroviário.  

Antigamente havia cooperativa internacional, por quê? Porque foi feito por 

ferroviários! A Cooperativa internacional da Lapa era a maior cooperativa que tinha em 

São Paulo, filiada em Pirituba, filiada em todo canto. A política acabou com aquilo. E 

eram formadas por quem? Por ferroviários! 

Vejo hoje propaganda no metrô sobre futebol, tudo isso iniciou com os 

ferroviários. O Miller, que  foi ferroviário, foi quem trouxe a bola da Inglaterra no 

tempo dos ingleses.  

Minha área petista lá no PT não gosta muito que eu elogie minha categoria de 

ferroviário. Justifico, porque a nossa categoria tem mais de 60 anos. Porque se você 

analisa, você pegou uma área de império e a ferrovia é um império. Veio o que? Veio 

imigrante italiano, espanhol, português e outras raças. Costumo dizer: porque a minha 

categoria é mais avançada? Porque teve a influência dos imigrantes.  

                                                 
23 Centro Educacional Unificado 
24 Instituto Nacional de Previdência Social. 
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Você está numa área que não tinha nada, era uma escravatura, não tinha horário 

de trabalho, então chega o português e diz para o brasileiro:  

“Aqui não tem hora pra descansar?” 

O cara venho com 1500 anos de lá, mesmo pobre... ele veio aqui como 

imigrante, mais lá já tinha coisas que já era da sociedade, essa é a verdade. Pelo menos 

tinha descanso ou tinha médico. Chegou aqui, trabalhava de dia e noite. Aqui a gente 

teve greve em 1800 e pouco, greve na minha categoria, por que? Porque tivemos 

influência dos portugueses, do espanhol, do italiano, de várias outras raças que vieram. 

Digo ele era pobre,  pois foi jogado de fora de seu país, mas de país com 1500 anos, já 

tinha vários direitos, tinha o direito de comer, de viver, de viver alguma coisa. 

Quando eu trabalhava havia poucos negros ferroviários. De acordo com nossa 

coletividade tem negro, tem branco e tudo mais.  

Só entrei na ferrovia porque lá tinha meus dois irmãos, meu pai, tinha tio e, 

pelos ingleses eram no máximo dois filhos por ala. Não podia colocar todos os filhos na 

ferrovia, tinha a divisão, você bota seu filho, aquele bota o dele. Meu pai já tinha dois 

filhos lá , tinha tios e outras parentes. O chefe da caldeiraria era irmão dele. Então 

comigo não tinha vez.  

Brinco que a única coisa que soube fazer na vida era jogar bola, jogava bem bola 

e isso nunca neguei pra ninguém. Sou canhoto e jogava na ponta esquerda. 

Trabalhei na vidraria Santa Marina, trabalhei antes na fábrica de Adelina 

Sandelli, essas indústrias de fundo de quintal de italiano, indústrias que fazia medida pra 

tingir roupa e tal, isso com doze anos. Fiz 14 anos então tive que trabalhar, porque na 

minha casa com 14 anos já tinha que trabalhar em algum lugar. Entrei na vidraria, 

porque na Lapa você trabalhava na Matarazzo,  na vidraria Santa Marina ou na ferrovia. 

Acabei entrando na vidraria como portador de garrafas, só que jogava no time SPR25, no 

juvenil SPR. Tinha uns companheiros na Lapa, bons de futebol e tal.  

“Ôh Martinelli.” 

Não era Martinelli, naquela época era Nelli. Por que você não vai no SPL?  

Eu peguei e falei: 

“O que tem lá?” 

“Lá tem Juvenil, vamos lá?” 

Fiquei mais de dez anos, o cara que me levou ficou na meia esquerda e eu na 

                                                 
25 São Paulo Railway Atlético Clube, atual Nacional Atlético Clube. Fonte: http://www.nacionalacsp.com/2012/10/historia-do-

clube.html 
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ponta esquerda. Então como jogava bem futebol, tinha um amigo meu que estudava 

comigo, da família Prado e depois trabalhava limpando locomotiva lá no deposito. Ele  

chegou e disse:  

“Nelli você não quer entrar no meu lugar na locomotiva?” 

Eu perguntei como. 

“Eu tô fazendo um esquema lá na administração. Ele tinha conhecido lá na 

administração, a família Prado também.” 

“Parece que eu vou arrumar para administração e tenho que arrumar alguém pro 

me lugar.” 

“Já tenho dois irmãos trabalhando lá.” 

“Eu quebro o galho lá.” 

Falei que tudo bem e de fato ele quebrou o galho. Eu trabalhava no Martins 

Ferreira, já tinha saído da vidraria Santa Marina com 14, 15 anos e entrei na Martins 

Ferreira, na fábrica de artefatos Tupi que era perto de minha casa na Lapa. Entrei como 

ajudante de ferreiro e já estava como polidor de enxada, era um molequinho forte na 

época, então já estava polindo enxada. Ficava com a mão toda, cheia de calo, até as 

curvinhas dos dedos tinham calos. Lembro que a gente era mocinho, mexendo com 

óleo, então cortava um mamão no quintal da minha casa, saia aquele leite e eu lavava as 

mãos. Digo, ficava um calo branquinho, um calo bonito até. Coisas de operário, pelo 

menos se tivesse que namorar ficava com o calo branco.  

Quando sai foi triste, porque o encarregado da mecânica que tinha me ajudado, 

gostava muito de mim, estava evoluindo na indústria e ele não queria que saísse de jeito 

nenhum.  

Tive que implorar, falei que estava estudando muito e que era a minha carreira, 

aquela coisa de moleque chorando para o encarregado. Ele acabou liberando e sai da 

Tupi e fui fazer um exame, até brinco porque na minha vida sempre fui meio assim, em 

casa todo mundo reclama, se você começa a contar uma história, já quero saber o fim, o 

pessoal fica bravo porque não adianta, não vai chegar naquilo que eu estou querendo.  

Então, fui fazer o exame, o inglês me entrevistou, perguntou varias coisas, sabe 

como é inglês. Falei que trabalhei lá, porque a empresa era inglesa, a Tupi era inglesa. 

Já estava trabalhando com a enxada, polindo ela, pegava 200, 210 como um homem já. 

Ele me falou: Mas aqui você vai pegar 160, porque não fica lá? Você vai sair perdendo 

se vier para cá. Ai sabe aquela choradeira, falei que estava estudando e aqui iria 
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trabalhar em escritório, aquela choradeira justificando porque queria ir para o escritório.  

Fui fazer o famoso exame, as quatro operações, todo aquele negócio, aquela de 

fração e isso nunca esqueço,  vi a de fração e joguei já o resultado, nem tentei. O 

Pradinho, louco para que eu aprovasse falou: Martinelli, não é assim, você tem que 

fazer de tal modo. Ele me ajudou a fazer, completei o exame e passei, fui aprovado.  

No nosso tempo, você não sabe, os juvenis jogavam em preliminares, por 

exemplo, no Pacaembu eu joguei na inauguração, outros também.  Vamos supor um 

confronto entre Palmeiras e Corinthians, o juvenil poderia ser SPR contra o Ipiranga. 

Não é que nem hoje que você fica uma hora e meia, duas horas para assistir o jogo, 

naquele tempo tinha juvenil, tinha torcida que ia lá só para ver os meninos.  

Não fui profissional por causa do meu emprego, dos ingleses. Vou contar 

porque. 

A Tupi, que era inglesa, me licenciava toda terça-feira para ir treinar na Lapa, eu 

saia e ia direto para o campo do Nacional, hoje é Nacional, antes era SPR. 

Entrei na ferrovia no tempo de guerra. Não tinha domingo, não tinha feriado, no 

tempo de guerra não tinha nada e eu com 16, 18 anos trabalhando. Quando calhava de 

folgar no domingo eu ia jogar. Se saísse as cinco horas do escritório, eu saia da Lapa 

correndo até o campo do Nacional. Agora para pegar o treino cinco e meia ou seis hora, 

porque a ferrovia não licenciava, dai foi indo, trabalhava domingo, feriado. Era tempo 

de guerra e faltei em um domingo para jogar, paguei a desculpa depois, dai faltei outro 

domingo, faltei outra vez pra jogar no SPR, porque era preliminares e, então o inglês, 

que era mestre lá das oficinas, chamou o meu pai. 

“Seu Márcio, se teu menino faltar mais um domingo, ele vai para rua. Dai não 

teve jeito, não dava para faltar mais, como jogava com os times da Lapa, o que podia 

fazer era jogar lá. Não pude dar continuidade no SPR, porque a própria SPR não 

permitia que a gente jogasse sem treinar etc. Não fui profissional porque eu era 

ferroviário.” 


