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RESUMO 

 

Os primeiros registros sobre o futebol em Diamantina apontam que o esporte começou 

a ser praticado nas primeiras décadas do século XX, concomitantemente aos principais 

centros urbanos e grandes metrópoles brasileiras. Em meio a quase um século de sua prática 

nesta cidade patrimônio cultural da humanidade, houve a formação de inúmeros clubes de 

futebol amador. Este trabalho pretende recontar a história de um clube em especial, à do 

Clube de Futebol Tijuco, além de identificar a participação de sujeitos que colaboraram para a 

construção de sua história. Como principal objetivo pretende-se narrar os principais fatos 

ocorridos durante a vida do Clube de Futebol Tijuco, desde sua fundação, e será dado 

destaque à participação de um sujeito envolvido na trajetória desta equipe de futebol. Este 

trabalho justifica-se pela necessidade de reunir, registrar e descrever aspectos da cultura 

futebolística municipal, assim como contribuir para o enriquecimento do acervo de registros 

sobre a prática do futebol amador de Diamantina. Pretende-se afirmar a prática do futebol 

como importante patrimônio cultural, histórico e esportivo da cidade. O tipo de pesquisa 

utilizado foi o documental, uma vez que as informações obtidas, na sua maioria são oriundas 

de fontes primárias como: fotografias de acervos particulares, cartas, e outros registros 

escritos. Com intuito de buscar maior familiaridade com o tema do estudo foi também 

utilizada a pesquisa exploratória. Foram realizadas entrevistas e conversas com pessoas que 

tenham vivenciado ou que tenham algum conhecimento sobre o objeto do estudo. Utilizou-se 

como fontes de pesquisas, os jornais de circulação municipais e regionais da época, os quais 

tenham publicado matérias referentes ao tema do estudo. Destacamos como ponto de maior 

relevância do trabalho, a partida disputada entre o Clube de Futebol Tijuco e o Botafogo de 

Futebol e Regatas do Rio de Janeiro, durante a visita oficial do Presidente da República, 

Juscelino Kubitscheck de Oliveira, à Diamantina no ano de 1958. 

 

Palavras chave: Diamantina. História. Futebol. Clube de Futebol Tijuco. 
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INTRODUÇÃO 

 

 

No presente trabalho de conclusão de curso pretendo descrever a história do Clube de 

Futebol Tijuco da cidade de Diamantina, convergindo às atenções para sua fundação até os 

dias atuais. Pretendo expor a importância que a prática do futebol teve na vida dos 

diamantinenses no século XX, e identificar os personagens que dedicaram parte de suas vidas 

a construir a história deste Clube de Futebol. 

Diamantina possui uma rica história ligada à extração de diamantes, devido à atividade 

extrativista mineral a cidade desenvolveu-se intensamente em aspectos físicos, econômicos e 

culturais, conheceu períodos de grande prosperidade, conforme descrito em Diamantina 

(1959).  

O movimento de popularização do futebol no Brasil ocorrido no final do século XIX e 

nas primeiras décadas do século XX o trouxe à Diamantina, cidade já estabelecida desde o 

ano de 1838, segundo Diamantina (1959). Nesta cidade o futebol foi intensamente praticado 

por uma juventude apaixonada por este esporte, os quais fundaram diversos clubes de futebol 

amador.  

Um deles, o Clube de Futebol Tijuco, detentor de seis títulos municipais de futebol é 

considerado o maior campeão de Diamantina. É o Clube protagonista do maior evento 

futebolístico da cidade: durante a inauguração do seu Estádio pelo Presidente da República, 

Juscelino Kubitschek de Oliveira, em 1958, disputou uma partida amistosa contra o Botafogo 

de Futebol e Regatas do Rio de Janeiro, à época o campeão carioca e considerado um dos 

melhores times de futebol do Brasil.  

O Clube de Futebol Tijuco possui uma riquíssima história, com impressionantes e 

inesquecíveis campeonatos e jogos disputados em seu Estádio ao longo de sua existência. São 

muitas as histórias e vários também os personagens, pessoas que dedicaram parte de suas 

vidas para cuidar bem deste patrimônio histórico, cultural e esportivo de Diamantina.  

Acreditamos que a história do clube se mantém viva na memória de pessoas que 

participaram de alguma forma da sua criação e consolidação como tempo e espaço 

futebolístico da sociedade diamantinense. 

É importante destacar que tais memórias podem ser retratadas, reconstruídas ou 

“revividas”, mediante matérias de jornais da cidade, bem como por fotografias de acervos 

particulares de sujeitos que fizeram ou ainda fazem parte da história do Clube de Futebol 

Tijuco.  
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O presente trabalho de conclusão de curso pretende realizar uma “viagem no tempo” e 

ir de encontro ao passado e, por que não, ao presente, deste clube incrustado na “terra dos 

diamantes”, na terra dos diamantinenses. 

Para tanto, realizaremos o trabalho em dois momentos: primeiramente buscaremos 

relatar a trajetória deste clube de futebol e em seguida narrar a estória de um sujeito que fez 

parte da vida do Clube de Futebol Tijuco.  

O futebol é a modalidade esportiva mais popular do mundo, é conteúdo integrante da 

Educação Física escolar. É um esporte amplamente difundido entre os brasileiros, e em 

especial aos diamantinenses, o que torna importante conhecer o processo histórico em que se 

desenvolveu na cidade de Diamantina. A cultura futebolística na terra de JK no início do 

século XX foi vigorosa, vários clubes de futebol foram fundados, e com a criação da liga 

amadora de futebol muitos campeonatos municipais e regionais foram organizados por um 

lapso temporal relativamente longo. 

Deste modo, o presente Trabalho de Conclusão de Curso justifica-se pela necessidade 

de reunir, registrar e descrever, a partir das fontes encontradas, um pouco desta rica e 

expressiva cultura esportiva municipal. A partir deste trabalho pretende-se contribuir para o 

enriquecimento do acervo de registros sobre a prática do futebol da cidade, bem como 

destacar o futebol como um importante patrimônio cultural, histórico e esportivo de 

Diamantina. 

 

 

OBJETIVO GERAL 

   

 Recontar aspectos da história do Clube de Futebol Tijuco de Diamantina e narrar as 

estórias de um sujeito envolvido nesta trajetória.  
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 

 Contribuir para o registro e valorização da história do Clube de Futebol Tijuco. 

 Colocar em evidência sujeitos que participaram ou participam da vida do Clube.                                                                                                                                                                           
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METODOLOGIA 

 

Em uma visita ao Estádio de Futebol de Diamantina, conhecido popularmente 

como “Campo do Tijuco”, me chamou a atenção uma placa, afixada na parede externa dos 

vestiários. Esta placa estava desgastada pelo tempo, mal conservada e até um pouco 

enferrujada, continha algumas palavras de agradecimento à cidade de Diamantina, e 

mencionava um notável empreendimento ocorrido no ano de 1958. Pensei que certamente 

fazia referência a algum grande acontecimento do passado do Estádio, ou talvez da própria 

história do futebol de Diamantina. 

A referida placa conforme se vê na Figura abaixo, despertou a minha curiosidade, 

fiquei atordoado e surgiram em minha mente perguntas como: O que aconteceu na cidade 

naquela data? O Botafogo do Rio de Janeiro esteve em Diamantina? Quem eram os 

personagens daquela época? Como era o futebol em Diamantina? Clube de Futebol Tijuco? 

Qual a sua história? Qual a importância deste evento para os diamantinenses? Tais 

questionamentos exerceram em mim tamanha influência que decidi tentar respondê-los no 

presente trabalho.   

 

 

   

FIGURA 01: A placa 

FONTE: Arquivo pessoal 
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 A partir dos questionamentos levantados, o presente trabalho de conclusão de 

curso investigará a partir da abordagem qualitativa o entendimento do contexto social, 

histórico e desportivo que possibilitou a origem e o desenvolvimento da prática do futebol e o 

surgimento do Clube de Futebol Tijuco na cidade de Diamantina.  Buscará descrever e 

compreender a partir das significações individuais e experiências das pessoas relacionadas à 

construção da história do time.  

Foi utilizado o tipo de pesquisa documental uma vez que as informações obtidas 

na sua maioria são oriundas de fontes primárias que ainda não receberam tratamento analítico, 

tais quais, fotografias de acervos particulares, cartas, e outros registros escritos. Com a 

intenção de buscar maior familiaridade com o problema do estudo foi também utilizada a 

pesquisa exploratória. Dessa forma, foram realizadas entrevistas e conversas com pessoas que 

tenham vivenciado e ou contribuído de alguma forma com o objeto do estudo. Foram também 

utilizados como fontes de pesquisas os jornais de circulação municipais e regionais que 

tenham publicado matérias referentes ao tema do presente trabalho. 

Foram consultados os jornais de circulação da época em locais de visitação 

pública da cidade de Diamantina, respectivamente: Biblioteca Municipal Antônio Torres
1
, 

acervo documental da Mitra Arquidiocesana
2
 de Diamantina, acervo documental da Casa de 

Juscelino Kubitschek
3
 e acervo documental do Pão de Santo Antônio

4
. Foram consultados 

livros, artigos e publicações em revistas científicas e especializadas, teses de doutorado, 

dissertações de mestrado referentes ao tema do futebol, localizados através de busca na 

Internet. 

As fotografias utilizadas no trabalho foram obtidas a partir de arquivos de pessoas 

que tiveram ao longo do tempo algum tipo de relação com o Clube de Futebol Tijuco, 

também foram utilizadas fotografias do arquivo particular do pesquisador. Para tratamento e 

edição das fotografias utilizou-se uma câmera digital marca SONY, modelo DSC-W690, 16,1 

Mega Pixels, Cyber –Shot, e o programa de computador para edição de fotos Photo Scape 

v.3.6.2, disponível em: htt:// www.phoscape.org. Acesso em 01 Jan. 2014. E para as 

gravações das entrevistas o gravador digital marca SONY, modelo ICD-PX312. 

A coleta de dados foi realizada a partir do contato do pesquisador com pessoas 

que tiveram ou ainda possuem algum vínculo com o Clube de Futebol Tijuco, 

respectivamente: antigos e atuais dirigentes, técnicos, ex-técnicos, jogadores, ex-jogadores, e 

                                                 
1
 Biblioteca Municipal Antônio Torres localizada na rua da Quitanda, 48, Centro, Diamantina/MG. 

2
 Mitra Arquidiocesana  localizada na rua do Contrato, 104, Centro, Diamantina/MG. 

3
 Casa Juscelino Kubitscheck de Oliveira situada à rua São Francisco, 241, Centro, Diamantina/MG. 

4
 Pão de Santo Antônio situado à rua São José,171 , Rio Grande, Diamantina/MG. 

http://www.phoscape.org/
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outras pessoas que possuem algum conhecimento sobre a história do clube. Foram 

disponibilizadas por essas pessoas gentilmente as fontes de pesquisas utilizadas no trabalho.  

Após a reunião de todas as fontes de pesquisa consultadas foram selecionadas as 

informações que retratam os principais eventos ocorridos ao longo da história do Clube de 

Futebol Tijuco de Diamantina, desde a sua origem até a atualidade, desprezando o material 

que não tenha relação com os objetivos do trabalho. 

No terceiro capítulo foi escolhido o senhor Benjamim Moreira Siqueira, 

conhecido em Diamantina como Beijo, para que sua história seja colocada em evidência. O 

referido sujeito é destaque no cenário desportivo da cidade, participou ativamente da 

construção da história do Clube de Futebol Tijuco, atuou como jogador e técnico e esteve 

presente na maioria das grandes conquistas e eventos do Clube. 
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CAPÍTULO 1 - O FUTEBOL 

 

 

  Contar a história do Clube de Futebol Tijuco é mergulhar na própria origem da prática 

do futebol em Diamantina. Para tentar descrever ou mesmo imaginar como era o cenário 

futebolístico da cidade naquela época, recorreremos a informações publicadas nos jornais de 

circulação da época, em arquivos de fotografias e a memórias de pessoas que vivenciaram ou 

escutaram histórias sobre o futebol na cidade. 

 A cidade de Diamantina, berço de uma rica cultura religiosa, artística, musical, 

folclórica e histórica, conhecida mundialmente e detentora do título de Patrimônio Cultural da 

Humanidade, conferida pela UNESCO
5
, desenvolveu intensamente o futebol em um passado 

não tão distante. A prática do futebol teve sua importância na vida esportiva e cultural do 

diamantinense no século passado.  

Se à noite em Diamantina a lua tornava suas ruas de pedra, cor de prata, e os 

seresteiros indormidos dedilhavam seus violões em serestas apaixonadas, conforme foi 

eternizado por seu ilustre trovador Padre Celso de Carvalho
6
. Durante o dia os garotos da 

cidade, nas primeiras décadas do século XX, utilizavam estas mesmas ruas para praticar um 

jogo com bolas que às vezes, por acidente, quebravam algumas vidraças das Igrejas e dos 

antigos casarões coloniais do centro da cidade. 

 Inicialmente para tentarmos entender a construção do futebol em Diamantina é 

importante realizarmos um pequeno recorte histórico, e analisarmos como se deu a origem e 

expansão do Futebol no mundo até chegar a Diamantina. Após, buscaremos descrever as 

condições em que a prática do futebol em Diamantina se desenvolveu e a criação das 

primeiras agremiações.  

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
5
Título conferido à cidade pela Unesco em 01 Dez. 1999.  

Disponível em: <http://www.braziltour.com/heritage/html/pt/pc_des_pat_diamantina.php>.Acesso em 10Mar. 

2014. 
6
 Referência à música: “Diamantina em Serenata”, composta por Padre Celso de Carvalho (1913-2000). 
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1.1 O FUTEBOL NO MUNDO 

 

 

Ao recordarmos outras práticas corporais em forma de jogo semelhantes ao futebol 

notamos que sociedades diferentes, mesmo em posições geográficas isoladas, produziram 

socialmente formas de jogo parecidas entre si com a utilização de bolas, com o uso dos pés e 

das mãos. Alguns destes jogos antigos são descritos por Silva (2011, p.24), respectivamente: 

 Na América pré-colombiana em 200 d.C. havia um jogo praticado com bolas 

de borracha na cidade de Teotihuacán (onde atualmente se situa a cidade do 

México). No jogo, os pontos eram marcados delimitando-se o espaço do campo 

adversário. Ao marcar um ponto as duas balizas colocadas no campo de defesa eram 

modificadas de lugar ampliando-se o campo de jogo de quem marcou o ponto e 

diminuindo-se o espaço de campo adversário. Vencia o jogo quem chegasse 

primeiro com suas balizas no fim do campo adversário.   

 Na China, por volta de 135 anos a.C, se jogava o Tsu-chu, um jogo em 

campo quadrilátero com dois times contendo doze jogadores cada. Os quatro lados 

do campo significam as quatro estações (primavera, verão, outono e inverno), e os 

doze jogadores o número de meses do calendário Chinês. Os jogadores se organizam 

em círculo, e cada praticante dirigia ao meio da área de jogo e apresentava seu 

domínio de bola, depois voltava ao seu local no círculo mantendo o formato do jogo. 

 No Japão antigo, foi criado o Kemari. Praticado por integrantes da corte do 

imperador, em um campo de aproximadamente 200 metros quadrados. A bola era 

feita de fibras de bambu e o jogo parecia com o Tsu-chu.  

 Os gregos criaram no século I a.C o Episkiros. Neste jogo, soldados gregos 

dividiam-se em duas equipes de nove jogadores cada e jogavam em um terreno de 

formato retangular. Na cidade grega de Esparta, os jogadores, também militares, 

usavam uma bola feita de bexiga de boi cheia de areia ou terra.  

 Os romanos praticavam o Harpastum o qual era também um treinamento 

militar. O jogo era realizado dentro de um campo retangular em que os legionários 

deviam levar a bola ao outro lado do campo, colocando a bola atrás da linha de 

marcação final da equipe adversária. A forma de marcação deste jogo era muito 

violenta. 

  

Contudo, foi na Inglaterra que o futebol surgiu como esporte moderno, na segunda 

metade do século XIX. Segundo Reis (2006) o futebol, o rugby e outros esportes, antes de 

serem institucionalizados, ou seja, possuírem um conjunto de regras e uma entidade 

responsável por sua organização eram considerados jogos populares utilizados como 

passatempos pelos ingleses.   

Para Máximo (1999) o futebol começou a ser praticado oficialmente nos recreios das 

escolas britânicas a partir de 1840, naquela época a rainha inglesa Vitória, aconselhada pelo 

pedagogo Thomas Arnold, pôs fim a uma antiga proibição do jogo nas escolas. O referido 

autor explica que o motivo da autorização seria um conselho dado à Rainha por Arnold 

referente à ascensão social da classe média inglesa, respectivamente:  

Como as escolas oficiais inglesas começavam a ser frequentadas por alunos de uma 

classe média em ascensão, os nobres de verdade se misturando com os que tinham 

dinheiro para comprar à nobreza, o pedagogo previu que ideias novas, reformistas, 
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revolucionárias, poderiam contaminar os futuros homens nobres do Império 

britânico. Com o futebol, os alunos não perderiam tempo conversando nos recreios, 

trocando ideias; ou seja, os nobres não seriam influenciados pelos plebeus. Máximo 

(1999, p. 180) 

 

 Segundo Durring; Curry (2006) o termo foot ball de origem inglesa significa pé; bola, 

pé na bola, e foi utilizado pela primeira vez no ano 1314 d.C
7
., para definir uma classe de 

jogos populares frouxamente regulados na Inglaterra, nos quais era permitido segurar, 

carregar, chutar e jogar uma bola. Os autores Dunning; Carry (2006) relatam que os jogos 

populares que antecederam o futebol moderno estavam tradicionalmente associados a 

festividades e feriados religiosos. Eram praticados por homens e mulheres nas ruas e vilas de 

todo o País. Normalmente os jogadores eram membros de um grupo específico, portanto eram 

comuns jogos de alfaiates contra sapateiros, celibatários contra casados. As regras eram 

vagamente definidas e estavam impostas pelos costumes locais. 

 Conforme os autores Dunning; Carry (2006) definem o desenvolvimento do futebol 

nas escolas inglesas como momento fundamental, oportuno para a possibilidade do 

nascimento do futebol como esporte moderno. Os autores referem-se à unificação das regras 

do futebol, até então distintas nas escolas inglesas, como peça chave que permitiu a realização 

de jogos de futebol entre escolas diferentes em toda Grã-Bretanha. 

Na Inglaterra antes da criação da Foot Ball Association, instituição responsável pela 

regulamentação do esporte, as regras do futebol variavam muito entre os locais em que era 

praticado, fato que dificultava a realização de jogos entre times de regiões diferentes. Segundo 

consta na história da FOOT BALL ASSOCIATION (2014), no ano de 1862, o Sr. Ebenezer 

Morley, um advogado de Londres, e outros amigos de várias escolas públicas inglesas se 

reuniram com representantes de clubes suburbanos londrinos com a finalidade de formar uma 

associação, cujo objetivo seria o de estabelecer um código de regras para a prática do futebol.  

 Após muitos encontros e reuniões, no ano de 1863, foi fundada a Foot Ball 

Association, primeira organização responsável pela normatização do futebol no mundo, foram 

formuladas também as suas treze primeiras regras. Na Figura 02, observa-se, ainda bem 

preservado, o primeiro livro de regras do futebol do ano de 1863. 

                                                 
7
 d.C sigla utilizada para referir-se aos anos após o nascimento de Jesus Cristo. 
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              FIGURA 02: Primeiro Livro de Regras do Futebol 

              FONTE: http://www.thefa.com/about-football-association/history 

 

O fato de se estabelecer regras mais simples para o jogo, e que pudessem ser utilizadas 

em quaisquer locais em que fossem realizadas as partidas, contribuiu significativamente para 

o aumento das disputas entre times de diferentes regiões inglesas. A prática do futebol se 

espalhou por todo Reino Unido, e posteriormente para outros países europeus devido à 

influência do Império Britânico, principal potência econômica da época. Foram criadas 

também outras Associações de Futebol no País de Gales (1875) e Irlanda (1880). 

Segundo Reis; Echer (2007) após a criação da Foot Ball Association,o futebol deixou 

de ser um passatempo para receber o status de Sport, conceito moderno, utilizado para 

denominar a regulamentação e institucionalização dos jogos e passatempos britânicos. Para 

Murphy et al. (1994) apud Reis; Echer (2007) o futebol provavelmente tenha tido boa 

aceitação por tantos povos e países do mundo, por ser um esporte que permite a seus 

espectadores a manifestação das mais diversas emoções humanas, do triunfo da vitória à 

tristeza e desespero da derrota, as quais são sentidas pelo torcedor e pelo jogador.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.thefa.com/about-football-association/history
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1.2 O FUTEBOL NO BRASIL E NAS MINAS GERAIS 

 

 

Segundo Máximo (2009) o futebol foi introduzido oficialmente no Brasil em 1894 por 

Charles Miller, um jovem paulistano descendente de ingleses. O autor descreve que Charles 

Miller, após ter concluído seus estudos na cidade inglesa de Southampton, retornou ao Brasil 

trazendo consigo os equipamentos e as regras necessárias à realização de um match, 

expressão inglesa equivalente à partida, disputa. O match ocorreu em um terreno baldio da 

várzea do Carmo, na manhã do domingo, de 14 de Abril de 1894, na cidade de São Paulo, é 

considerado o marco oficial da prática do futebol no Brasil, apesar de haver outros registros 

anteriores sobre a prática do futebol no pais. 

O futebol foi introduzido no Brasil em um período de importantes mudanças nas 

estruturas sociais, econômicas e ideológicas. Os autores Helal; Gordon (2002) explicam que o 

Brasil no final do século XIX e início do século XX, deixava de ser uma monarquia 

escravocrata para aderir a um sistema republicano. A sociedade brasileira em sua maioria 

rural e agrária lentamente iniciava um processo de urbanização e industrialização. Nas 

cidades iniciava a formação de um proletariado urbano oriundo das migrações do campo.  

 Para Máximo (2009) o futebol brasileiro nas primeiras décadas do século XX esteve 

longe de ser um esporte popular como é conhecido hoje. Sua prática foi difundida 

principalmente entre os “jovens de boas famílias”, ou seja, as pessoas pertencentes às elites 

econômicas da época. Visão parecida com a dos autores Helal; Gordon (2002) segundo os 

quais o futebol no Brasil foi absorvido por setores da nova elite urbana, e que não viam com 

bons olhos a participação das classes populares, principalmente negros e mestiços na prática 

do novo esporte. O futebol era praticado por uma maioria branca e estava restrito à clubes 

sociais fechados pertencentes às elites. 

A participação dos negros e mestiços no futebol não era bem recebida pelas elites 

econômicas e nem pelo próprio governo brasileiro. Segundo Carvalho (2012) no ano de 1921 

o presidente da republica, Epitácio Pessoa, sugeriu que não fossem incluídos jogadores negros 

na Seleção Brasileira de Futebol que iria disputar o campeonato sul americano em Buenos 

Aires. Segundo o referido autor o Presidente teria argumentado que temia que os negros 

fossem alvos de racismo. Mas na verdade, o presidente acreditava que os negros e mestiços 

não representavam o “melhor da sociedade brasileira”. 

Outro ponto fundamental da história do futebol brasileiro, segundo Helal; Gordon 

(2002) ocorreu em torno do debate sobre a profissionalização do esporte que iniciou no final 
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da década de 1910. O auge dessa discussão ocorreu em 1923, naquele ano o Vasco da Gama 

sagrou-se campeão no Rio de Janeiro, fato inédito para um time composto em sua maioria por 

jogadores mulatos, negros e de classes sociais inferiores.  

Helal; Gordon (2002) relatam que era comum naquela época que alguns jogadores 

recebessem dinheiro dos clubes para jogar. Contudo, até 1923 os times campeões foram 

aqueles cujos jogadores eram na sua maioria amadores, e a vitória de um time de jogadores 

remunerados provocou forte reação dos defensores do amadorismo, que promoveram uma 

cisão no futebol do Rio de Janeiro, criando uma liga à parte, excluindo o Vasco da Gama. 

Máximo (2002) descreve o profissionalismo do futebol ocorrido em 1933 como um 

divisor de águas por permitir o surgimento dos primeiros gênios do esporte, como Fausto dos 

Santos, Domingos da Guia e Leônidas da Silva. A profissionalização do esporte possibilitou 

aos clubes da época ter em seus elencos os melhores jogadores que não se enquadravam nas 

condições sociais e econômicas da época necessárias para a prática do esporte.  

 Para Krause (2010) a profissionalização do futebol tornou possível que pessoas 

pertencentes às classes baixas da sociedade encontrassem um espaço em que poderiam 

almejar um emprego que não fosse necessária uma jornada de trabalho extenuante, e que 

futuramente possibilitasse uma ascensão socioeconômica.  

Aos poucos o futebol foi se enraizando entre todas as camadas sociais brasileiras, fato 

impulsionado principalmente pelas conquistas de campeonatos pela Seleção Brasileira, entre 

eles o campeonato sul americano de 1919 em uma vitória sobre o Uruguai no estádio do 

Fluminense. (MÁXIMO, 2009). 

 A participação do Brasil em copas do mundo iniciou em 1930, no Uruguai, país que 

sediou a primeira copa organizada pela Federação Internacional de Futebol (FIFA) segundo 

BRASIL (2014). Naquela oportunidade treze equipes foram convidadas á participar do 

evento, o título ficou com o Uruguai e a seleção brasileira não passou da primeira fase.  

 Em 1938, o Brasil ficou em terceiro lugar e a seleção havia conseguido a sua melhor 

colocação em copas. Negreiros (2003) explica que a participação brasileira na copa de 1938, 

na França, foi um momento especial da história do futebol no país. Pela primeira vez, o poder 

público assumia plenamente e em todos os níveis a condição de apoiador da equipe brasileira. 

Naquela época apesar de não ter ficado explícito por parte do governo, tornou-se perceptível a 

utilização do futebol como um colaborador, no sentido de reforçar a ideia da construção de 

uma identidade nacional. Setores do governo buscaram associar ao futebol um sentimento de 

coesão nacional, nação e povo.  
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 O futebol tornou-se o esporte mais popular do país e as causas de tamanha 

popularidade é objeto de estudo de muitos pesquisadores. Sobre este assunto Daolio (2006) 

enumera quatro aspectos do futebol que relacionados às características do povo brasileiro, 

podem explicar a tamanha paixão pelo esporte, a saber: 

1. A busca da igualdade presente no futebol. Daolio (2006) explica que o futebol 

possui um conjunto de regras que apontam para a igualdade, há também um juiz à 

princípio imparcial, de modo que para vencer o importante é o desempenho de cada 

equipe. Para fazer parte de uma torcida não é necessário nenhum requisito, alem é 

claro da vontade pessoal. 

2. Trata-se de um esporte predominantemente jogado com os pés. O futebol, a 

capoeira, o samba e certas danças e rituais indígenas identificam o povo brasileiro 

culturalmente, todas estas manifestações culturais são em sua maioria praticados 

com os pés, fato que possibilitaria aos brasileiros uma maior facilidade para a prática 

do futebol. 

3. A importância do drible. O drible aqui definido como um ato de esperteza do 

jogador que engana o adversário é relacionado ao malandro brasileiro que precisa 

driblar as dificuldades para sobreviver. 

4. A permissão para uma livre expressão individual. Apesar de coletivo, o futebol 

incentiva as jogadas individuais como forma de desestabilizar ás defesas 

adversárias. Relacionando com a sociedade, todos os indivíduos precisam cumprir 

regras sociais, ao mesmo fazê-las de um modo particular percebendo como um ser 

único. 

   

Para Daolio (2003) a sociedade brasileira está impregnada de futebol, e o maior 

exemplo disso seria o fato de que quando uma criança nasce lhe são dadas três coisas: um 

nome, uma religião e um time de futebol.   

O Brasil ficou conhecido mundialmente como país do futebol por conquistar muitos 

campeonatos de futebol e entre eles a conquista de cinco copas do mundo. Mattos (2013) 

revela que o Brasil encontra-se em posição de destaque no cenário mundial sendo um grande 

exportador de jogadores para o restante do mundo. 

Contudo, Da Matta (1994) apud Helal; Gordon (2002) denuncia o que vários 

estudiosos destacaram sobre o uso do futebol no Brasil como mecanismo de integração social, 

de solidificação de uma identidade nacional, além de revelar certas características imaginadas 

da “alma brasileira”. Para o autor foi através do futebol que os brasileiros puderam integrar o 

“Estado nacional e a sociedade e sentir a confiança na nossa capacidade como povo que podia 

vencer como país moderno”. 

Em Minas Gerais os primeiros registros da prática do futebol, apontam que o esporte 

bretão foi introduzido no estado predominantemente por duas formas. No primeiro caso, os 

jovens estudantes, filhos das elites econômicas da época, após terminarem seus estudos na 

Europa regressavam ao Brasil e transmitiam parte da cultura apreendida. No segundo, o 

futebol foi introduzido pelos próprios ingleses, os quais vieram instalar fábricas e companhias 

no país, e nos horários de lazer praticavam o futebol. 
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Segundo Rodrigues (2006) os registros iniciais da prática do futebol em Minas Gerais 

estão na cidade de Belo Horizonte. O football como era conhecido na época, foi o primeiro 

esporte a despertar o interesse dos belo-horizontinos. O marco inicial do futebol na cidade 

refere-se ao dia 3 de maio de 1904; neste dia Victor Serpa, um jovem carioca que estudou na 

Suíça, e após o retorno ao Brasil veio para Belo Horizonte estudar direito, e outros amigos 

realizaram uma partida de futebol na Avenida Afonso Pena. E a primeira agremiação 

futebolística da cidade, data de 10 de Julho de 1904, com a criação do Sport Club Football.   

Na cidade mineira de Nova Lima, segundo Silva (2007) a prática do futebol e a 

formação dos primeiros clubes da cidade foram realizados por ingleses que na época 

administravam à Saint Jonh d’ El Rey Mining Company, companhia encarregada da extração 

de ouro na cidade. Os ingleses criaram um clube de futebol conhecido por Morro Velho 

Atlético Clube, exclusivo para os ingleses, destinado para a prática do futebol nas horas de 

folga. Como na época havia muitos interessados na prática do futebol e o Clube do Morro 

Velho A. C. não estava acessível a todos, foi criado um segundo clube, no qual ingleses e 

operários da empresa pudessem jogar, o time o Villa Nova Atlético Clube em 28 de junho de 

1908. Silva (2007) relata que o Villa Nova Atlético Clube é o segundo clube de futebol mais 

antigo de Minas Gerais ainda em atividade sendo superado apenas pelo Clube Atlético 

Mineiro criado em 25 de março de 1908.  

Em Minas Gerais, temos a prática do futebol introduzida por estudantes filhos das 

elites econômicas, regressos do Europa após o término dos estudos, ou pelos próprios ingleses 

em meio à cultura operária.  

 

 

1.4 OS PRIMEIROS REGISTROS DO FOOTBALL EM DIAMANTINA 

 

  

Segundo as fontes pesquisadas, sobretudo em jornais de circulação da época, a prática 

do futebol em Diamantina começa a ter destaque nas primeiras décadas no século XX. No 

Jornal a Estrella Polar, de 31 de Janeiro de 1915, em uma pequena nota intitulada SPORT 

CLUB DIAMANTINA FOOT BALL, foi publicado a criação do primeiro clube de futebol que 

se tem noticia da cidade. Este fato, conforme podemos analisar na nota abaixo, significou um 

primeiro passo do esporte em Diamantina:  

Alguns jovens diamantinenses, representados pela directoria abaixo publicada, 

conhecendo que de facto o Sport é um poderoso agente para o desenvolvimento dos 

músculos e que os exercícios corporaes muitíssimo concorrem para um estado 



24 
 

physico sadio, além de ser um divertimento innocente e apreciado, resolveram, 

imitando outros centros, fundar nesta cidade o Club Diamantina. O campo escolhido 

para os sports é o largo D. João, magnífica praça que se presta excellentemente às 

corridas rasas etc., e já se acha quase prompto. Eis a directoria provisória do Club: 

Raymundo Soares Focas, presidente; Nerbal Guerra, vice precidente; Sebastião 

Perpetuo de Andrade, 1º Secretario; Sergio Pinheiro Costa, 2º Secretario, João 

Enygidio dos Santos, Thesoureiro; Moyses de Almeida, procurador; José 

Diamantino de Almeida, cobrador; Captain, José Coelho de Brito. Enviando nossa 

palavra de animação aos ardorosos moços que desejam ver a Diamantina fazer 

concurrencia com os logares onde o sportismo já atingiu o auge do progresso, 

damos-lhes parabéns e um – avante! (grifo nosso) (SPORT...,(1915). 

 

Notamos que segundo a publicação acima, a boa aceitação do Diamantina Foot Ball 

Club, se deu sobretudo por dois motivos principais. O primeiro de cunho essencialmente 

higienista e utilitarista, o qual estabelecia uma relação direta entre a prática do esporte à 

promoção da saúde de seu praticamente, conforme dito por Góis Júnior (2000). Logo, através 

dos inúmeros movimentos realizados pelo individuo no decorrer do jogo seria possível se 

atingir um estado de saúde ótimo, ao mesmo tempo em que ocorreria o desenvolvimento de 

sua musculatura. 

O segundo motivo diz respeito ao prazer que o indivíduo sentia com a prática do 

futebol. O referido esporte proporciona um divertimento, uma sensação agradável de bem-

estar a seus praticantes, e nas pessoas que o assistem. Também não podemos esquecer que o 

futebol atravessava um movimento de grande popularização no Brasil naquela época, e já se 

encontrava presente em grandes centros como Belo Horizonte, conforme mencionado por 

Rodrigues (2006). 

Por outro lado, foram encontrados outros registros sobre a prática do futebol na 

cidade, os quais refletiam certa insatisfação de comerciantes e religiosos com os seus 

praticantes. Conforme descrito na nota abaixo, uma reclamação pública sobre a prática do 

futebol nas ruas da cidade de Diamantina foi publicada no jornal Pão de Santo Antônio no ano 

de 1920. Estava escrito em O FOOT BALL... (1920):  

Apezar da prohibição do jogo de foot-ball,pelos meninos, nas ruas centraes da 

cidade, elle continua, francamente, prejudicando os proprietários, na quebra de 

vidraças e telhados. Haja vista o prejuízo causado à egreja das Mercés. As bolas 

quebraram vidraças e acham em poder do Sacristão (grifo nosso). (O FOOT-

BAL...,1920.) 

 

 Percebemos que a prática do futebol no centro da cidade deve ter causado muitos 

problemas para os moradores, pois haveria até uma proibição formal à prática do jogo nas 

ruas do centro.  

 Em outra publicação do jornal Pão de Santo Antônio de 1920, em tom de pura 

indignação, moradores provavelmente do centro da cidade, cobravam uma atitude das 

autoridades públicas para inibir a prática do futebol nas ruas, visto os prejuízos causados. 
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Conforme se pode observar a prática do futebol na cidade mexia com os ânimos dos 

moradores: 

Urge uma reacção enérgica, por parte dos particulares, contra esse jogo de bolas 

pelas ruas, já que não podemos mais appellar para a policia, que é uma quimera 

entre nós. Os apaixonados por esse Sport que procurem os campos, nos subúrbios, 

ou melhor, se alistem no Diamantina-Foot-Ball-Club. A população já vive cançada 

com os prejuízos de vidros quebrados, artigo este que esta hoje por elevado preço 

(grifo nosso). (FOOT BALL NAS RUAS...,1920)  

 

 A partir dos relatos acima, notamos que duas formas caracterizaram o início da prática 

do futebol em Diamantina. De um lado, temos o futebol mais organizado, com a formação de  

clubes e praticado em locais definidos por jovens diamantinenses nos moldes dos clubes de 

futebol de São Paulo e Belo Horizonte. Do outro lado, o futebol de rua, mais lúdico, praticado 

por garotos que queriam brincar e se divertir e acabavam com isso quebrando algumas 

vidraças pelo caminho. Contudo foi o futebol organizado que ganhou cada vez mais destaque 

nos jornais locais, enquanto restou para o futebol de rua a repressão social. 

O futebol de clubes esteve presente cada vez mais nas publicações dos jornais da 

cidade, e as matérias tornaram-se maiores. Habitualmente eram feitos relatos dos jogos 

realizados, a programação das próximas disputas e convites à população para assisti-las, aos 

quais eram realizados em um antigo campo de futebol chamado de Morro Vermelho, 

conforme dito em ’’ SPORT‘‘...(1920), no caso dos jogos principais. Os treinos eram 

realizados no local conhecido por Largo do Curral, atualmente onde se situa o Largo Dom 

João, Sport... (1915). 

Outros clubes de futebol surgiram após a fundação do Diamantina Foot Ball Club, 

com destaque ao Mello Franco Foot Ball Club fundado em 28 de janeiro de 1922 conforme 

publicado em MELLO FRANCO... ( 1922), o Flamengo F.C (REAPARECIMENTO...(1937) 

e 3º B.C.M. time do Batalhão da Polícia Militar, (FOOT BALL..., 1937), o Ypiranga Foot 

Ball Club (SAUDADE, 1997), entre outros. 

 Os primeiros clubes de futebol da cidade eram compostos por sócios jogadores. 

Conforme se verifica no extrato de receita e despesas do Mello Franco Foot Ball Club (1922), 

o clube dispunha de uma renda, obtida da contribuição de sócios e através de doações, os 

quais eram utilizados para compra de equipamentos para a manutenção da equipe. Nota-se 

que tal fato revela um critério de participação nos clubes formados, o qual definia que os 

jogadores eram também sócios. 
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                           FIGURA 03: Extrato de Despesa Mello Franco Foot Ball Club 

                           FONTE: “MELLO...”(1922) 

 

 Entusiasmados pelo novo Sport, os diamantinenses desenvolvem e organizam o 

futebol na cidade, em 1938 foi criada a Liga Amadorista de Football, e em1949 inicia-se a 

disputa dos campeonatos municipais de futebol. Segundo Glória
8
 [1997?] muitas agremiações 

de futebol surgiram em Diamantina, contudo em 1938 surgiu um Clube, o qual viria ser 

reconhecido como o maior campeão dos torneios realizados na cidade.   

 

 

 

  

                                                 
8
 Gloria, Alexandre Ramos. A história do futebol em Diamantina. Diamantina, 1997?. Não publicado. F. 102. 

Arquivo pessoal. 
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CAPÍTULO 2. ASCENDÊCIAS DE UM CLUBE DE FUTEBOL  

 

 

 As origens do Clube de Futebol Tijuco são recontadas por alguns dos sujeitos que 

vivenciaram e ajudaram a construir este patrimônio futebolístico de Diamantina. A partir de 

relatos como o do Sr. Heráclito Mourão de Miranda, republicado no jornal Portal do Vale no 

ano de 1997, é possível imaginar como tudo começou. O Sr. Heráclito nasceu em Diamantina 

no ano de 1909, filho do Professor Leopoldo Luiz de Miranda, estudou em Diamantina até o 

colegial.  Ele faleceu em Belo Horizonte, no ano de 1989, deixando registrado alguns textos 

sobre o futebol na sua cidade natal. 

Para Miranda (1997 b) o futebol se popularizou rapidamente na cidade nas primeiras 

décadas do século XX, contudo havia poucos clubes de futebol organizados na cidade. Em 

1923, em uma sessão presidida por Onésimo Pereira Campos, no salão da União Operária 

Beneficente, localizada na Rua Direita, no Centro de Diamantina, foi criado o Ypiranga 

Football Club. Anos mais tarde, em 25 de Dezembro de 1938, alguns dissidentes do Ypiranga 

Football Club, entre os quais, Alencar dos Reis Aguilar, Gabriel de Paula, Roni Pimenta, 

Aristeu Mota e outros, fundaram o Clube de Futebol Tijuco, tendo como seu primeiro 

presidente Gabriel de Paula. 

Em uma entrevista publicada no Jornal Gazeta Tijucana de 1997, o Senhor Antônio 

Neves, antigo jogador do Clube de Futebol Tijuco, também relatou algumas informações 

sobre a origem do clube. Segundo Neves (1997) o Clube de Futebol Tijuco foi fundado em 25 

de Dezembro de 1938, e teve como principal fundador o Senhor Alencar dos Reis Aguilar, 

conhecido como Chumbinho. Também foram parceiros na fundação do Clube os senhores 

Roni Pimenta, Aristeu Motta, Otaviano Pereira, Rui Pereira, Mario Alves Horta, Luiz Bola, 

Nerval Capeba, Heli Armando Leite, José Dias, Sinval Ferreira, Gil Neves, Prego, João da 

Luz e outros, sendo o primeiro presidente o Sr. Gabriel de Paula.  

Na figura abaixo vemos uma antiga fotografia do Ypiranga Foot Ball Club do ano de 

1932, publicada no Jornal Correio Diamantinense em 1987; notamos que alguns dos 

jogadores do Ypiranga Foot Ball Club, que participaram da fundação do Clube de Futebol 

Tijuco, são citados por Antônio Neves (1997) respectivamente: José Dias, Chumbinho, João 

da Luz.  
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              FIGURA 04: Esquadrão do Ypiranga Foot Ball Club no ano de 1932  

              FONTE: Jornal Correio Diamantinense, SAUDADE, (1987). 

 

Na figura acima, conforme descrito em Saudade (1987), temos a seguinte escalação, 

da esquerda para a direita: Pontaria, Vicente Cocão, Murilo, Pimenta, João da Luz, Deusdeth, 

Terceiro, Dedê, Paulinho, Ciroula e Birosca. Deixaram de aparecer na foto por que ficaram na 

reserva: José dias, Antônio Neves, Pé de Valsa, Antônio Botelho e Chumbinho. 

O Senhor Amilson Alcântara, atual presidente do Clube de Futebol Tijuco, em uma 

entrevista publicada no Jornal Portal do Vale de 1996, também confirmou a data de fundação 

do clube em 25 de Dezembro de 1938.  

Em pesquisa realizada nos jornais de Diamantina verificamos que outros clubes de 

futebol da cidade já utilizaram a palavra Tijuco em seus nomes. Podemos citar dois exemplos, 

no jornal Pão de Santo Antônio do ano de 1922, foi publicada uma matéria sobre um extinto 

clube de futebol de Diamantina. Segundo a publicação, naquele ano os antigos sócios do 

Tejuco Foot Ball Club, haviam fundado o Mello Franco Foot Ball Club, conforme publicado 

em Valioso (1922). 

No outro exemplo, uma matéria publicada em julho de 1938, no jornal Voz de 

Diamantina, intitulada “O Sport em Diamantina”, é citado o Sport Club Tijuco, tido como um 

clube de futebol definitivamente organizado na cidade. Relembramos que o nome Tijuco ou 

Tejuco é um termo muito comum em Diamantina, uma vez que antes da emancipação da 

cidade, a vila que aqui existia era conhecida como Arraial do Tijuco, conforme Diamantina 

(1959).  

Na Figura abaixo, vemos uma antiga fotografia do ano de 1939, naquela época, apenas 

um ano após a sua fundação, o Clube de Futebol Tijuco disputava um jogo amistoso na 

cidade de Curvelo. 
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              FIGURA 05: Jogadores do Clube de Futebol Tijuco em Curvelo/MG no ano de 1939.  

              FONTE: Acervo Histórico e Fotográfico Zé da Sé
9
. 

 

Na Figura 06 abaixo o Clube de Futebol Tijuco no ano de 1940, os jogadores pousam 

para a fotografia durante um jogo no antigo campo do Morro Vermelho. Estão em pé, da 

esquerda para a direita: João da Luz, Rufino Coelho, Luiz Bola, Roni Pimenta, Adir e José 

Ramos; agachados: Dico, Sinval Dias, Alberto Freitas, Gil Neves e Joãozinho.    

 

            FIGURA 06: Aspirantes do Clube de Futebol Tijuco – 1940.  

                           FONTE: Arquivo Amilson Alcântara. 

 

                                                 
9
 Figura retirada na internet e disponível em: <http://3.bp.blogspot.com/-

YW3J65ZtboM/Us8RhHRIzpI/AAAAAAAABJA/6KTJqH-daEo/s1600/TIME+DO+TIJUCO+EM+1939.jpg>. 

Acesso em 01 Abr. 2014. 

http://3.bp.blogspot.com/-YW3J65ZtboM/Us8RhHRIzpI/AAAAAAAABJA/6KTJqH-daEo/s1600/TIME+DO+TIJUCO+EM+1939.jpg
http://3.bp.blogspot.com/-YW3J65ZtboM/Us8RhHRIzpI/AAAAAAAABJA/6KTJqH-daEo/s1600/TIME+DO+TIJUCO+EM+1939.jpg
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2.1 O PALCO EM QUE A BOLA ROLA 

 

 

O Estádio Juscelino Kubitscheck, mais conhecido em Diamantina como Campo do 

Tijuco, é a sede física do Clube de Futebol Tijuco. É atualmente um dos poucos campos de 

futebol da cidade de Diamantina que ainda encontra-se em razoáveis condições para a prática 

do esporte. Há poucas décadas atrás, o Estádio Juscelino Kubitschek foi palco do maior 

evento futebolístico da cidade: o jogo amistoso entre o Botafogo de Futebol e Regatas do Rio 

de Janeiro e o Clube de Futebol Tijuco. 

Antes de comentar sobre este notável episódio da história do futebol em Diamantina é 

importante descrever a origem, ou seja, como se deu a construção do Estádio Juscelino 

Kubitscheck. Para Neves (1997), no ano de 1947 a diretória do Clube de Futebol Tijuco 

conseguiu por intermediação do Sr. Geraldo Edson do Nascimento, vice-prefeito de 

Diamantina, a doação do terreno do antigo campo do Ypiranga Football Club. Após a 

aquisição do campo a diretória e os jogadores do Clube de Futebol Tijuco daquela época 

colocaram a mão na massa e trabalharam para refazer o campo de futebol que se encontrava 

abandonado; foram feitas também rifas para levantar fundos para melhorar o campo. Neves 

(1997) comenta que após um grande esforço dos integrantes do Clube de Futebol Tijuco foi 

possível deixar o campo em condições “da bola rolar”, porém o campo não era gramado, o 

piso era uma mistura de areia, terra e um pouco de cascalho. 

 

    FIGURA 07: Tarde esportiva no campo do Tijuco ano de 1947. 

               FONTE: Arquivo Amilson Alcântara. 
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 Notamos na Figura acima, o que parece ser uma pequena solenidade antes da 

realização de um jogo no Campo do Tijuco. Percebe-se um grande número de pessoas 

presentes para assistir a disputa, como não havia arquibancadas os espectadores permaneciam 

de pé. Chama a atenção a formalidade das equipes antes do início da partida com os jogadores 

perfilados, possivelmente cantavam o hino nacional. Infelizmente não foram encontradas 

informações sobre jogo e o nome das equipes que se enfrentavam.  

 Em uma entrevista
10

 concedida ao jornalista Wander Conceição o senhor Antônio de 

Jesus Neves, um ex-jogador de futebol de Diamantina, comentou a respeito da história do 

Estádio Juscelino Kubitscheck: 

No princípio do ano de 1947, Geraldo Nascimento foi nomeado prefeito. Havia o 

terreno que pertencia ao Ypiranga e que estava abandonado. Geraldo fez a doação 

desse terreno para o Tijuco. Era mais ou menos daquele tamanho mesmo, mas um 

cascalho puro. Um sujeito conhecido por Faria, que possuía um terreno lá perto, fez 

um monte de leiras no campo. Eram diversas valetas, de fora a fora, como se fosse 

para plantar batatas, exatamente para evitar que alguém fosse lá para fazer rachas, ou 

bater bola. Por essa razão é que lá não era utilizado para jogos. 

Depois da doação, todos nós jogadores do Tijuco, juntamente com a Diretoria, 

íamos ao terreno, todo final de semana, com enxadas e picaretas, para tapar os 

buracos, nivelar aquelas valetas que ocupavam o campo todo e uniformizar o piso. A 

Diretoria arranjou uns burros com carroça, emprestado pelo DER, para ajudar no 

trabalho. Concomitantemente foram feitas rifas e festas para arrecadação de recursos 

para comprar material. 

Depois de muita luta, conseguimos aplainar o campo. Com o piso uniforme, 

passamos a disputar os jogos lá. Diversas partidas contra o Vasco aconteceram já no 

campo do Tijuco. Mas era de cascalho, somente ao final da década de 1950 é que o 

campo foi gramado. 

 

Para Miranda (1997 c) o presidente Juscelino Kubitscheck de Oliveira teve um 

importante papel de provedor de recursos para a construção do Estádio de futebol do Clube de 

Futebol Tijuco. Segundo Miranda (1997 c), uma comissão de diamantinenses partiu para uma 

reunião com o presidente JK, o assunto era a construção de um Estádio de Futebol na cidade 

de Diamantina. Os diamantinenses foram atendidos, e foi repassada uma verba para a 

construção do Estádio, e no ano de 1958, durante a visita oficial do presidente Juscelino 

Kubitscheck à cidade, o Estádio foi inaugurado.  

Com a conclusão do Estádio Juscelino Kubitscheck a cidade de Diamantina contava 

com mais um espaço para a realização das partidas de futebol, além do campo do 3º B.C.M.  

 

 

 

 

                                                 
10

 Entrevista concedida em 03 de Junho de 2009, ao jornalista Wander Conceição em Diamantina, não publicada. 
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2.2 O PRESIDENTE VISITA DIAMANTINA 

 

 

 Um episódio marcante na vida desportiva de Diamantina ocorreu durante a visita 

oficial de Juscelino Kubitscheck, Presidente da República da época, à sua cidade natal, em 

Abril de 1958. Naquela ocasião, foi realizado um jogo amistoso entre a equipe profissional do 

Botafogo de Futebol e Regatas do Rio de Janeiro e o Clube de Futebol Tijuco, evento que 

inaugurou o Estádio Juscelino Kubitscheck, conforme publicado no Jornal Voz de 

Diamantina, em uma matéria intitulada o Presidente em Diamantina (1958).  

 Segundo consta nos jornais da época, no ano de 1958 foi formada uma comissão 

presidida pelo senhor Mário Guerra Paixão, prefeito municipal de Diamantina, encarregada 

de coordenar e organizar uma visita de Juscelino Kubitscheck à cidade de Diamantina. A 

referida comissão programou muitos eventos para a data, entre os quais, conforme descrito 

em VISITA (1958): uma grande recepção no aeroporto de Diamantina para a comitiva oficial 

do Presidente, um pic-nic na Serra do Cruzeiro, um grande baile de recepção no Clube 

Acayaca, uma Missa festiva na Catedral Metropolitana, a Inauguração do Estádio Juscelino 

Kubitscheck, a inauguração da ponte sobre o rio Jequitinhonha, entre outros.  

 A comitiva presidencial foi recepcionada no aeroporto de Diamantina, no dia 12 de 

Abril de 1958, entre as personalidades que a compuseram destacamos: a presença do Sr. 

Juscelino Kubitschek de Oliveira, Presidente da Republica do Brasil; Sr. Bias Fortes, 

Governador do Estado de Minas Gerais; General Henrique Teixeira Lott, Ministro de Guerra, 

Dom José do Pedro Costa, D.D. Bispo Diocesano de Caeté; Dr. Paulo Azeredo, Presidente do 

Botafogo de Futebol e Regatas; a Banda de Fuzileiros Navais, conforme informado em 

AUTORIDADES... (1958).  
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 FIGURA 8: Continência à Juscelino Kubitscheck - 1958 

 FONTE: Jornal Correio Diamantinense 

 

 Na Figura acima, publicada no Jornal Correio Diamantinense no ano de 1986, em uma 

matéria intitulada Saudade, observamos o Presidente Juscelino Kubitscheck à esquerda, 

acompanhado pelo Prefeito de Diamantina, Sr. Mario Guerra Paixão à direita, passando em 

revista à tropa e recebendo à continência regulamentar da Banda de Fuzileiros Navais, na rua 

Direita, Centro de Diamantina. Ao fundo percebe-se a comitiva deslocando-se atrás do 

presidente. 

 

 

2.3 UM JOGO PARA A HISTÓRIA 

 

 

 As informações de que o Botafogo de Futebol e Regatas jogaria em Diamantina, 

durante a visita do presidente da república, tiveram grande repercussão nos meios de 

comunicação da época, sendo veiculado com antecedência em muitos jornais do País, com 

destaque nos jornais Correio da Manhã do Rio de Janeiro na matéria o Botafogo em 

Diamantina (1958) e no Jornal Vóz de Diamantina na matéria Vem ae o Botafogo (1958).  

 Para o Clube de Futebol Tijuco o desafio de enfrentar uma grande equipe de futebol 

profissional como o Botafogo de Futebol e Regatas era uma tarefa abismal, destacamos que o 

equipe alvinegra havia sido campeã carioca no ano de 1957, e foi considerada ao lado do 

Santos Futebol Clube de Pelé, um dos melhores times de futebol brasileiros da história, 
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segundo HISTÓRIA...(2014). Quatro jogadores do Botafogo de Futebol e Regatas, Didi, 

Garrincha, Nilton Santos e Zagallo, estavam cedidos á Seleção Brasileira, a qual foi campeã 

da copa do mundo de 1958 na Suécia, e por isso não vieram à Diamantina. Contudo o time 

alvinegro que aportou à cidade de JK contava com um elenco estelar com o goleiro 

Adalberto, Quarentinha, Servílio, Paulinho Valentim, Edson, Tomé e Beto, além do técnico 

João Saldanha. 

O Clube de Futebol Tijuco, dirigido pelo Sr. Anatólio, procurou desde logo 

intensificar os treinamentos e buscar a melhor formação da equipe para o jogo. Conforme 

publicado na matéria: Treinou o selecionado (1958), a ideia era tentar surpreender o 

adversário, para isso o técnico do Clube de Futebol Tijuco organizou alguns jogos amistosos, 

buscando selecionar os melhores jogadores da cidade. 

Poucos dias antes do esperado jogo, em 11 de Abril de 1958, a delegação do Botafogo 

de Futebol e Regatas, chefiada por João Lyra, um antigo presidente do clube, viajou para 

Diamantina no avião particular do Presidente da República, o Viscount, segundo 

BOTAFOGO... (2014).  

No dia 13 de Abril de 1958, por volta das quatorze horas, conforme a matéria 

intitulada: Inauguração do Estádio Juscelino Kubitscheck, publicada no Jornal A Estrella 

Polar de 1958, o presidente Juscelino Kubitscheck e sua comitiva dirigiram-se para o local do 

evento. Segundo as informações deste Jornal, o público de aproximadamente oito mil pessoas 

encontrava-se no Estádio aguardando o início do evento. Na Figura abaixo, Observamos a 

presença do público prestigiando a inauguração do Estádio Juscelino Kubitscheck, ao fundo 

da foto vê-se a chaminé da fábrica Antonina Duarte e o conjunto de casas IAPI. 

 

 

                         FIGURA 09: Público na Inauguração do Estádio Juscelino Kubitscheck – 1958. 

                              FONTE: Arquivo Amilson Alcântara. 
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Após a chegada do presidente ao estádio iniciou-se o evento com a apresentação da 

Banda de Fuzileiros Navais, a qual lhe prestou as primeiras homenagens, conforme descrito 

no Jornal A Estrella Polar de 1958: “Primeiramente a Banda de Fuzileiros Navais apresentou 

várias e interessantes evoluções no gramado, formando as palavras: SALVE, PEIXE VIVO E 

JK, sob vibrantes aplausos da multidão”. Nas Figuras 10 e 11 abaixo observamos algumas 

dessas evoluções, na primeira a formação da palavra vivo, e na segunda JK, homenagem 

prestada ao presidente presente. 

 

              FIGURA 10: Evolução Banda de Fuzileiros Navais – 1958 A. 

              FONTE: Jornal Correio Brasiliense (1958). 

 

 

 
              FIGURA 11: Evolução Banda de Fuzileiros Navais – 1958 B. 

              FONTE: Arquivo Amilson Alcântara. 

 

 Após a apresentação da Banda de Fuzileiros Navais, Juscelino Kubitschek e sua 

comitiva deslocaram-se para o campo para realizar a inauguração do Estádio e dar o pontapé 

inicial da partida. Na Figura 12 é registrado o momento em que JK entra em campo, 
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acompanhado do Sr. Newton França, presidente do Clube de Futebol Tijuco (de óculos á 

direita de JK) e outras autoridades integrantes da comitiva presidencial. 

 

                                            FIGURA 12: JK entra em campo – 1958. 

                                            FONTE: Arquivo Amilson Alcântara. 

 

 Segundo O BOTAFOGO... (2014), os Clubes rivais entraram em campo seguinte 

escalação: o Botafogo de Futebol e Regatas do Técnico João Saldanha com os jogadores: 

Adalberto, Beto, Thomé, Servílio, Ayrton, Ney Rosa, Neyvaldo, Rossi, Paulinho Valentim, 

Edson e Quarentinha. E ao longo da partida entraram: Lami, Lucas, Domicio, Ademar, 

Amoroso e Dôdo nos lugares de: Adalberto, Beto, Thomé, Ayrton, Quarentinha e Edson. A 

esquadra Tijucana comandada pelo técnico Anatólio estava assim disposta: Lacerda, Venilton, 

Valério, Paulo, Renato, Beto, Eli, Aire, Nô, Silvio e Tó. Outras informações contidas em um 

álbum de fotografias* do Sr. Armilson Alcântara relatam a presença de Benjamim Moreira 

Siqueira como auxiliar técnico e dos jogadores: Antônio Neves, Pé de Valsa, Tanure, Lau, 

Nequinho, Curió, Catitu, Plauto, Eujácio. 

 Na Figura 13 abaixo, uma fotografia feita antes do início da partida, vemos as equipes 

do Botafogo de Futebol e Regatas e o Clube de Futebol Tijuco no recém-inaugurado Estádio. 

No centro da foto notamos o presidente Juscelino Kubitscheck, à esquerda o presidente do 

Clube de Futebol Tijuco, Sr. Newton França, e as equipes do Botafogo e Tijuco. À direita, 

com a bola abaixo do braço o Sr. João Aguiar, arbitro do jogo. 
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 FIGURA 13: Clube do Botafogo e Clube de Futebol Tijuco – 1958. 

 FONTE: Arquivo Amilson Alcântara
11

. 

 

Na reportagem abaixo, publicada no Jornal Voz de Diamantina no ano de 1958, temos 

a descrição de como transcorreu o jogo tão aguardado pelo público. O Botafogo de Futebol e 

Regatas, campeão carioca, venceu por 3 (três) a 1 (um) o tricampeão municipal: 

O público esportivo de Diamantina teve a oportunidade de assistir pela primeira vez, 

um quadro de grande categoria jogar em seus gramados. O Botafogo apezar de 

desfalcado de 04 titulares e de não ter jogado como sabe e como pode, ofereceu-nos 

um belíssimo espetáculo. A equipe local embora inexperiente e sem possuir um 

padrão técnico apreciável, nem por isso se deixou impressionar diante da alta 

categoria do seu contendor, lutou com entusiasmo principalmente na primeira fase, 

quando foi mais equilibrada a peleja, conseguindo o campeão carioca marcar apenas 

um gol com Edson. O Tijuco fez o possível e até mesmo foi uma boa surpresa, pois 

foi além de todas as expectativas. Logo aos seis minutos da etapa complementar o 

Tijuco empatou a peleja por intermédio de Nequinho. Mas os botafoguenses reagem 

e marcam mais dois tentos: Dodô aos 08 min. e Quarentinha aos 16 min. Dai por 

diante recuou o ataque Tijucano e os cariocas não se preocuparam mais com o 

placar, limitando-se a dar uma boa lição de futebol, foi um verdadeiro show. O 

atacante Nequinho foi premiado pelo Dr. Hermelindo Paixão, presidente da Caixa 

Econômica Estadual, com um cheque de 6.0000,00 cruzeiros (grifo nosso). 

(VITÓRIA..., 1958). 

 

O jogo conforme verificamos na nota acima, foi considerado uma verdadeira “aula do 

bom futebol” e até hoje é tido como o mais expressivo evento esportivo realizado na cidade 

de Diamantina.   

 

 

 

                                                 
11

 Álbum de fotografias cedido gentilmente pelo Sr. Amilson Alcântara. 
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2.4 OS GRANDES ELENCOS 

  

A partir de 1938, foi criada a “Liga Amadorista de Football de Diamantina”, 

conhecida pelas suas siglas L.A.F.D., conforme foi publicado na matéria a Posse da L.A.F.D 

no jornal Vóz de Diamantina de 1938, tal organização tinha como objetivos desenvolver, 

organizar e coordenar o futebol na cidade. E ficou responsável pela organização dos 

campeonatos municipais de futebol, e pela deliberação de assuntos sobre o esporte da cidade. 

Para Gloria [1997?]*
12

, os campeonatos municipais de futebol organizados pela 

L.A.F.D. iniciaram no ano de 1949, e o time do Ginásio sagrou-se o primeiro campeão 

municipal de futebol. Apesar das pequenas irregularidades na edição dos campeonatos, 

(sobretudo nos anos de 1952 à 54, 1972 à 1976, 1981 à 1983 em que não houve), os jogos 

disputados movimentavam a vida esportiva da cidade. 

O Clube de Futebol Tijuco, segundo Gloria [1997?] venceu os campeonatos 

disputados nos anos de 1950, 1955, 1956, 1957, 1978 e 1997, tornando-se o único 

hexacampeão municipal de futebol.  

Com o objetivo de destacar os sujeitos que vestiram a camisa do Clube de Futebol 

Tijuco ao longo de sua história, colocamos algumas fotografias dos grandes elencos do clube. 

Apresentaremos as imagens no intuito de colocar em evidência alguns atores desta rica 

história futebolística, assim como para destacar a relevância dos registros fotográficos para a 

memória do clube pesquisado. É importante ressaltar que as fotos apresentadas são aquelas 

onde foi possível identificar os jogadores da equipe. 

 

              FIGURA 14: Clube de Futebol Tijuco, campeão municipal de 1950.  

              FONTE: Arquivo Amilson Alcântara. 

 

                                                 
12

 Gloria, Alexandre Ramos. A história do futebol em Diamantina. Diamantina, 1997?. Não publicado. F. 102. 

Arquivo pessoal. 
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A escalação do time: em pé da esquerda para à direita: Lu, Bola Sete, Leonidas, Luiz 

Machado, Curió, Tião, Adail Brant, José Simões, Ligia Neves (rainha), ciscador, Afonso 

Couto (técnico). Agachados: Oswaldo Glastora, Vitalino, Pé de Valsa, João Venuto, Pedro de 

Assis, Brandão, Panhoca, Tim Baracho e Antônio Neves, Geraldinho (mascote).  

 

 

              FIGURA 15: Clube de Futebol Tijuco, tricampeão municipal de 1957.  

              FONTE: Arquivo Amilson Alcântara. 

 

A escalação do time: em pé da esquerda para à direira: Beijo (técnico), Leandro, 

Valério, Adail, Panhoca, João Lacerda, Paulo Tanure. Agachados: Antônio Neves, Tião, Nô, 

Pé de Valsa, Tó e Alencar.  

 

 

              FIGURA 16: Clube de Futebol Tijuco do ano de 1966.  

              FONTE: Arquivo Amilson Alcântara. 
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A escalação do time: em pé da esquerda para à direita: José Dias (técnico) o segundo 

em pé, jogadores: Juscelino, Fernando Rocha, Faria, Jésus, Gilson. Agachados: Antônio 

Neves, Zé Luiz, Osvaldinho, Dirceu, Titoca, as outras pessoas não são citadas. 

  

              FIGURA 17: Clube de Futebol Tijuco no ano de 1976.  

              FONTE: Arquivo Amilson Alcântara. 

 

A escalação do time: em pé da esquerda para à direita: Fernando Sanguinete (técnico), 

Marcinho, Lon, Marcelo, Fabiano Pimenta, Zé Antônio, Genilson, Hélder e Hamiltinho. 

Agachados: Chico, Batata, Arcílio, Carlos Adriano, Nô Maynart, Fernando Mandacaru, 

Ulisses e Carlinhos. 

 

 

FIGURA 18: Clube de Futebol Tijuco campeão do ano de 1978.  

FONTE: Arquivo Amilson Alcântara. 

 

A escalação do time: Beijo (técnico), Marcinho, Lon, Marcelo, Fabiano, Zé Antônio, 

Genilson, Élder, Hamiltinho, Chico, Fernando Sanguinete, Batata, Arcílio, Adriano, Nô. 
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               FIGURA 19: Clube de Futebol Tijuco, campeão Torneio Integração Demerval Silva no ano de1990.  

               FONTE: Arquivo Amilson Alcântara. 

 

A escalação do time: em pé da esquerda para à direira: Gilson Burgarelli, Claudio, 

Fernando Sanguinete (técnico), Carequinha, Anselmo, Paquito, Paulo, Lela, Ralf, Éder 

Bochecha, Fernando Monteiro e Jair. Agachados: Valério, Jaílson, Leandro, Véber, 

Fernandinho, Fernando Buitrago, Nico e Wagner (Guil). Este torneio não foi organizado pela 

L.A.F.D. 

 

 

              FIGURA 20: Clube de Futebol Tijuco, campeão municipal de 1997.  

FONTE: Arquivo Amilson Alcântara. 
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A escalação do time: em pé da esquerda para à direita: Tuchê, Pretinho, Carequinha, 

Tigrinho, Nozinho, Chaleira, Zé Roberto, Sabará e Beijo (técnico). Agachados: Luiz Márcio, 

Tiché, Cafezinho, Guil, Ita, Miro. Mascotes: Lulu e Túlio. 

 

 

2.5 UM NOVO TRABALHO 

 

 

Segundo Anselmo Eduardo Dupim,
13

 um antigo jogador do Clube de Futebol Tijuco, o 

ultimo campeonato de expressão disputado pelo clube foi entre os anos de 1998 e 1999 na 

cidade de Senador Modestino Gonçalves. Após este campeonato as atividades do Clube quase 

pararam, um dos motivos seria a falta da organização de campeonatos na cidade e 

investimentos locais no futebol. O Estádio Juscelino Kubitscheck passou a ser utilizado como 

espaço de realização de eventos, tais como Shows musicais na cidade, perdendo sua 

finalidade de uso para a prática desportiva.  

Anselmo revelou que estava inconformado com a situação de abandono em que o 

Clube de Futebol Tijuco se encontrava, pois ele e seus irmãos cresceram integrando as 

categorias do Clube. E em uma conversa informal com o atual presidente do Clube de Futebol 

Tijuco, Amilson Alcântara
14

, no final de 2011 teve a ideia de tentar recomeçar as atividades 

no campo pelas categorias de base até o quadro principal. Assim deram os primeiros passos 

com um grupo de aproximadamente 25 jogadores de idades variadas, nas categorias sub-12 à 

sub-16 em fevereiro de 2012 sem contar com nenhum apoio. 

Após este recomeço outras pessoas se disponibilizaram a ajudar, respectivamente, 

Wagner Ricardo Dupim
15

, Juremar Menezes
16

, Jair da Silva
17

 e Mazinho
18

. Foram 

organizadas as três categorias citadas e os treinamentos iniciaram aos sábados no Estádio 

Municipal Juscelino Kubitscheck. Após também aderiram ao grupo Aderilson Soares
19

 e Luiz 

Carlos Morais da Silva
20

.  

                                                 
13

 Conversa informal com o ex-jogador em 25 de maio de 2014. 
14

 Atual presidente do Clube de Futebol Tijuco. 
15

 Ex-jogador do Clube de Futebol Tijuco. 
16

 Professor de Educação Física da Escola CENAS de Diamantina e treinador da categoria sub 14 do Clube de 

Futebol Tijuco. 
17

 Ex- treinador do Clube de Futebol Tijuco. 
18

 Colaborador do Clube de Futebol Tijuco. 
19

 Atual treinador da categoria sub-16 do Clube de Futebol Tijuco. 
20

 Treinador da categoria sub-12 do Clube de Futebol Tijuco. 
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Apesar do retorno aos treinamentos do Clube de Futebol Tijuco e a boa participação 

dos jogadores da cidade (as atividades no campo de futebol contam com a participação de 

aproximadamente 100 (cem) jogadores), ainda não foi organizado em Diamantina um 

campeonato de futebol para as categorias trabalhadas. Para empolgar os jogadores são 

marcados jogos amistosos com outros times da cidade e de cidades próximas. 

Os treinamentos no Estádio Juscelino Kubitscheck são proporcionados gratuitamente, 

e o material utilizado na prática das atividades como as bolas, cones, redes, coletes e outros 

são patrocinados pelos próprios treinadores, por moradores e comerciantes da cidade, e não há 

qualquer tipo de colaboração ou incentivo por parte do poder público local. 

Para Anselmo Eduardo Dupim o Clube de Futebol Tijuco tem uma grande importância 

no cenário esportivo diamantinense, pois é um clube histórico. E todos os outros clubes da 

cidade querem vencê-lo. O referido ex-jogador tem a esperança que os meninos que estão nas 

categorias de base do clube, sejam tijucanos natos no futuro e continuem o trabalho que é 

realizado atualmente. 

Na Figura 20 vemos a equipe sub-12 do Clube de Futebol Tijuco antes da realização 

de um jogo contra a equipe Projap do bairro Palha de Diamantina, no dia de 05 de Abril de 

2014. Ao promover um trabalho direcionado à pratica do futebol na cidade, esperamos 

colaborar, preservar e manter vivo o nome do Clube de Futebol Tijuco para as próximas 

gerações.  

   

              FIGURA 21: Clube de Futebol Tijuco categoria Sub-12 em 2014.  

FONTE: Arquivo Pessoal. 
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A escalação, em pé: Luiz Carlos, Jair, Natan, Sávio, Yan, Darlan, Eduardo, Wagner 

(Guil). Agachados: Artur, Guilherme, Lucas, Jerry e Renan. 
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CAPÍTULO III UM “BEIJO” PARA A HISTÓRIA 

 

 

O senhor Benjamim Moreira Siqueira, conhecido em Diamantina como Beijo, foi o 

personagem escolhido no bojo do presente trabalho, onde procuraremos narrar alguns 

aspectos de sua história de vida, da sua imersão no contexto do futebol e, especialmente, 

discorrer sobre sua participação na história do Clube de Futebol Tijuco. O nosso personagem 

possui uma rica e expressiva carreira no futebol da cidade como jogador e principalmente 

como técnico, dedicando parte de sua vida a esse esporte. Atualmente, com seus noventa e 

dois anos de idade, é conhecido como a “enciclopédia” do futebol municipal, visto os 

conhecimentos vivenciados por ele no esporte. 

A escolha do senhor Benjamim não foi por acaso, ele esteve presente em quase todas 

as grandes conquistas do Clube de Futebol Tijuco e desde o ano de 1955 participou 

ativamente da construção da história deste clube de futebol. Vale destacar que Beijo esteve 

presente na inauguração do Estádio Municipal Juscelino Kubitscheck, quando atuou na 

comissão técnica do Clube de Futebol Tijuco no jogo contra o Botafogo de Futebol e Regatas 

em 1958. O nosso personagem também teve participação efetiva em vários outros clubes de 

futebol da cidade. 

O senhor Benjamim concedeu uma entrevistada
21

 em sua residência, na cidade de 

Diamantina, para compartilhar um pouco de suas experiências com o futebol. Simpático, 

amigável e agradável, essas foram as primeiras impressões que temos deste senhor, o qual 

encontrava-se sentado pacientemente aguardando e tomando uma xícara de chá para começar 

a falar sobre o futebol. Ele também havia deixado vários álbuns de fotografias antigas, 

medalhas, troféus e faixas sobre a mesa, talvez este material o ajudasse a relembrar as várias 

histórias que queria contar. A figura abaixo apresenta o entrevistado, o Beijo, ao lado do 

pesquisador e entrevistador Luiz Carlos, à esquerda. 

                                                 
21

 Entrevista concedida por Benjamim Moreira Siqueira a Luiz Carlos Morais da Silva, 

em 28 de Maio de 2014, na residência do entrevistado, situada à rua da Caridade, Centro 

de Diamantina, (124 min.). 
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              FIGURA 22: Senhor Benjamim e Luiz Carlos.  

 FONTE: Arquivo Pessoal. 

 

O entrevistado iniciou relatando que é natural da cidade de Minas Novas / MG, local 

em que residia com sua família. Porém, seu pai, cabo da Polícia Militar, após ter prendido o 

delegado da cidade durante uma ocorrência foi transferido para Diamantina, e levou toda à 

família consigo. Em Abril de 1930 chegaram a Diamantina, e o Senhor Benjamim e sua 

família foram morar em uma casa no bairro Rio Grande. Segundo ele a casa era muito alta, e 

ele e seus irmãos gostavam de pular do alto da casa até um monte de areia que ficava na rua. 

Um dia a prima do senhor Benjamim o empurrou do alto da casa e ele caiu de mau jeito, e 

bateu o joelho em uma quina na pedreira da casa. Em decorrência deste acidente o nosso 

personagem adquiriu uma deficiência no joelho de uma das pernas, fato que não o impediu de 

jogar o futebol. 

O entrevistado contou que quando chegou a Diamantina o futebol estava começando, e 

se recorda que existiam aqui os times do Ypiranga, Flamengo e Batalhão. Seu pai começou a 

leva-lo para os campos para assistir aos jogos. Naquela época sua perna ainda não havia se 

recuperado e sem aguentar jogar ficava muito calado.  Após melhorar a perna começou a 

jogar bola e começou a treinar em casa com bolas de pano, por que não tinha dinheiro para 

comprar uma bola de couro. Disse, ainda, que também jogou bola nas ruas de Diamantina. 

O entrevistado ressalta também que em 1938 começou a treinar um time de meninos da 

cidade. Para tanto, conseguiu com o Comandante da Polícia Militar uma autorização para 

utilizar o campo do Quartel. Com o progresso dos treinamentos e o time de meninos 

melhorando começou a chamar a atenção das pessoas da cidade.  
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Por fim, o senhor Benjamim relatou que quando ficou bom da perna começou a jogar no 

Vasco, seu primeiro clube de futebol, mas também treinava no Clube de Futebol Tijuco, 

contudo quando as equipes se enfrentavam ele sempre escolhia jogar pelo Vasco sua grande 

paixão.  

 

 

3.1- O APELIDO E ONDE TERMINA UMA COISA COMEÇA OUTRA  

 

 

O apelido de Beijo, segundo o entrevistado, surgiu quando ele decidiu jogar no gol e toda 

bola que pegava a beijava. Diante desse ato de afeto com a bola de futebol a torcida sempre 

gritava: O Beijo! Beijo! Beijo! E gritavam beijo em vez de seu nome, dai ficou o apelido. 

Apesar da deficiência na perna, o senhor Benjamim com um sorriso no rosto disse que quando 

entrava em campo se destacava: “E eu com uma perna só, ia lá e fazia miséria”. 

Contudo um jogo ocorrido no campo do Quartel da Polícia Militar em Diamantina, entre 

os times de futebol do Vasco e o Tiro de Guerra abreviaria a curta carreira de goleiro do 

Senhor Benjamim. Segundo o entrevistado naquela época o Vasco e o Tiro de Guerra 

disputavam a final de um campeonato na cidade. No primeiro jogo o Vasco havia perdido e na 

partida seguinte os jogadores haviam desembolsado dinheiro para pagar árbitros de fora para 

apitar. O entrevistado se recorda que a arquibancada do quartel não “cabia mais ninguém e 

havia uma vaia danada, pois no jogo anterior o time do Vasco tinha perdido de sete e agora ia 

tomar cem”.  

O senhor Benjamin contou que com um minuto de bola rolando houve uma falta próxima 

ao seu gol; ele posicionou a barreira, a cobrança foi batida, mas o entrevistado nem viu onde a 

bola entrou: um a zero para o Tiro de Guerra. E apesar dos apelos do entrevistado à sua 

defesa, uma outra falta foi feita no mesmo local da primeira. O entrevistado contou que dessa 

vez decidiu tirar a barreira, e disse ao juiz que seria sem barreira e nas palavras do 

entrevistado:  

E eu fiz assim pro cara, que ia defender com a cabeça, e o cara era o maior cobrador 

de faltas de Diamantina, pôs a bola lá e tomou quase meio campo de distância. Ele 

veio correndo e mandou a bomba! E eu voei nela assim oh, de cabeça! A bola pegou 

aqui e eu tum de cabeça. Eu defendi aquela bola de cabeça para desmoralizar ele, ae 

a torcida virou e invadiram o campo e ficaram me jogando para cima e aquilo me 

entusiasmou mais ainda. Só dava Beijo! Beijo! a torcida gritava, e eu disse: puta 

merda.  

  

Graças as boas defesas de Beijo e o esforço do seu time o jogo estava empatado em 
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quatro à quatro, contudo um fato ocorrido na área do entrevistado marcaria definitivamente 

sua carreira de goleiro. Segundo ele, após ter feito uma defesa em sua grande área, estava 

deitado com a bola segura embaixo do queixo e neste momento um jogador do time 

adversário, de forma covarde, veio correndo e acertou um chute no rosto do entrevistado. Em 

decorrência da referida agressão o senhor Benjamim relatou que quebrou o nariz, a maxila, a 

maior parte dos dentes da boca e teve que ser levado às pressas para o hospital. O autor da 

agressão saiu de campo preso pelos militares do quartel. 

Beijo contou que quando seu pai soube o que tinha acontecido no campo pegou uma faca 

para rasgar as bolas de futebol, mas o entrevistado pediu ao pai que não as cortasse, pois as 

bolas eram do time. Segundo o entrevistado, o médico Doutor Neves prestou-lhe toda a 

assistência e não lhe cobrou nada por isso, pois achou um absurdo o que tinha acontecido. 

Após este fato, o senhor Benjamim contou que nunca mais atuou no gol e esse foi seu ultimo 

jogo; mas não abandonou o futebol, assim que se recuperou foi convidado para ser técnico do 

Vasco. 

 

 

3.2 - O TÉCNICO DE FUTEBOL 

 

 

Segundo o entrevistado o primeiro clube de futebol que treinou foi o Vasco, e após ser 

vice-campeão municipal em 1949, teve uma briga com a diretoria desse clube e o deixou, 

passou a ser técnico do Clube de Futebol Tijuco.  Vale destacar que o entrevistado treinou 

outros times de futebol ao longo de sua vida, entre os quais destacamos: Atlanta, Oasis 

Esporte Clube, Fabril, Associação Rodoviária (D.E.R), Independente, Datas e Pedra Grande. 

Entre os clubes em que foi técnico, o Senhor Benjamim se recorda que permaneceu por 

mais tempo, apesar de ser em períodos intercalados, no Clube de Futebol Tijuco, pois havia 

muito apoio dos dirigentes e cita os nomes de João Lacerda e Amilson Alcântara, ex-

presidentes do clube, como principais apoiadores de seu trabalho.  Somente no Clube de 

Futebol Tijuco Beijo, como técnico, conquistou oito títulos. Entre os muitos torneios e 

campeonatos que o entrevistado conquistou juntamente com os times que treinava destacamos 

os seguintes: 

1. Campeão Municipal pelo Clube de Futebol Tijuco em 1955; 

2. Bicampeão Municipal pelo Clube de Futebol Tijuco em 1956; 

3. Tricampeão Municipal pelo Clube de Futebol Tijuco em 1957; 
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4. Campeão pelo Oasis 57; 

5. Campeão Municipal pela Associação Rodoviária (D.E.R.) em 1958; 

6. Bicampeão Municipal pela Associação Rodoviária (D.E.R.) em 1959; 

7. Campeão Municipal pelo Oasis em 1967; 

8. Bicampeão Municipal pelo Oasis em 1969; 

9. Campeão Municipal Invicto pelo Fabril em 1971; 

10. Campeão Municipal pelo Independente em 1977; 

11. Campeão Municipal pelo Clube de Futebol Tijuco em 1978; 

12. Campeão Municipal pelo Clube de Futebol Tijuco em 1989; 

13. Campeão do Torneio Integração pelo Clube de Futebol Tijuco em 1990; 

14. Campeão dos campeões invicto pelo Clube de Futebol Tijuco em 1997; 

15. Campeão Municipal Invicto pelo Clube de Futebol Tijuco em 1998; 

 

Beijo recordou com emoção que sempre que ganhava um campeonato, após o término 

da partida, sua mãe, que sempre assistia aos jogos da arquibancada, se dirigia ao campo para 

entregar-lhe a faixa de campeão. Segundo ele aquele momento era muito especial para todo o 

time. 

  

 

3.3 – UMA HISTÓRIA COM JOÃO SALDANHA 

 

 

Durante a inauguração do Estádio Municipal Juscelino Kubitscheck, o senhor 

Benjamim relatou uma curiosa história que ocorreu entre ele e João Saldanha, técnico do 

Botafogo de Futebol e Regatas. Na figura abaixo, o técnico João Saldanha, o qual foi 

jornalista e um importante cronista esportivo brasileiro atuou também na seleção brasileira 

conforme descrito em História (2007). 
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             FIGURA 23: João Saldanha   

             FONTE: http://blog.maismemoria.net/?p=131 

  

Segundo o entrevistado, naquele jogo João Saldanha queria brigar com ele. Tudo 

começou quando o técnico do clube carioca chegou próximo a Beijo e lhe perguntou se 

poderia arrumar um ou dois massagistas.  E Beijo respondeu de pronto: _ “Eu sou massagista” 

e o técnico do Botafogo disse: _ “Que ótimo! Você podia me ajudar então”. E o entrevistado 

disse que perfeitamente e acompanhou o técnico João Saldanha até um dos vestiários do 

Estádio, local em que o time do Botafogo aguardava o técnico para a instrução antes do jogo. 

O entrevistado relatou o seguinte: _ “E ele me chamou para fazer massagem no 

Quarentinha, naqueles craques todos lá, e eu conversando com eles, e o João Saldanha 

começou a instrução”. Conforme relatado pelo senhor Benjamim, após acabar a instrução 

todos saíram do vestiário e foram para o campo, o Juiz da partida avisou que os técnicos das 

equipes deveriam permanecer atrás do gol, assentados nos bancos que ali existiam. O 

problema, segundo Beijo, e que o entrevistado assentou do lado da comissão técnica do Clube 

de Futebol Tijuco. Quando o João Saldanha viu aquilo achou estranho, o chamou, virou para 

ele e perguntou: _ O seu Beijo, o senhor é o que do Tijuco? E o entrevistado disse ter 

respondido: _ Olha seu João, eu sou da Comissão técnica do Tijuco! Segundo o Senhor 

Benjamim o João Saldanha ficou uma fera, e o xingou de tudo que é nome que existe, pois o 

entrevistado havia escutado toda a instrução que ele havia passado. 

João Saldanha ficou tão enfurecido que queria partir para a briga, e segundo o Senhor 

Benjamim a sua sorte foi que o médico do Botafogo acalmou o João Saldanha dizendo: _ “O 

senhor tá errado, deixa o rapaz copiar do senhor a instrução. O senhor tem capacidade de 
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fazer isso, na terra de Diamantina o senhor vai brigar com o rapaz? Não vamos mais jogar 

aqui”. E o João Saldanha, após as palavras do médico lhe pediu desculpas e disse para não 

levar a mal, pois estava nervoso e que agora deveria mudar a instrução toda.  

O entrevistado relatou que no decorrer do jogo o técnico alvinegro o chamou para 

conversar e lhe elogiou pela coragem que teve. Disse também que era uma pena o 

entrevistado ser deficiente da perna, pois o técnico João Saldanha queria leva-lo consigo para 

o Rio de Janeiro. Feitas as pazes, conforme dito pelo senhor Benjamim, os dois técnicos 

combinaram de se encontrar à noite no baile para conversar. 

 

 

3.4 - O FUTEBOL E A AMIZADE 

 

 

O senhor Benjamim contou que não encontrou muitas dificuldades para ser técnico de 

futebol, pois ao longo de sua atuação conviveu com jogadores muito bons nos diversos clubes 

que trabalhou, os quais lhe obedeciam e sempre o respeitaram, e lhe deram motivação para o 

trabalho. Para o entrevistado a base de seus treinamentos era a amizade, e quando pensa em 

tudo que vivenciou agradece a Deus pela sorte que teve e pelo apoio dos jogadores que 

treinou.  

O entrevistado relatou que sempre recebe visitas de ex-jogadores que treinaram com 

ele, os quais choram quando relembram aquelas épocas de glória do futebol. Entre eles, o 

Senhor Roberto de Castro, conhecido como Bentinho, o qual foi treinado pelo Senhor 

Benjamim em Diamantina e tornou-se jogador profissional de futebol. 

Beijo comentou que nunca ficou sem treinar um time de futebol. E assim que deixou o 

futebol por questões de saúde, uma vez que não conseguia mais andar longas distâncias, 

recebeu muitas homenagens pelo que vivenciou no futebol. Ele se recorda que durante uma 

solenidade na Prefeitura de Diamantina, onde lhe foi prestada uma homenagem, disse que se 

sentia orgulhoso de nunca ter pagado bebidas alcoólicas para seus atletas, e que sempre lhes 

oferecia um copo de chocolate com leite ou outra hora chocolate puro. E que dedicava as 

homenagens recebidas a seus atletas, por que eram eles que conquistaram os títulos de 

campeões, e que ele era apenas o técnico.  

No ano de 2009, o entrevistado recebeu uma importante homenagem pelas suas 

contribuições no cenário esportivo da cidade, sendo-lhe concedida a medalha Presidente 

Juscelino Kubitscheck, pelo então Governador de Minas Gerais, Aécio Neves. O evento foi 
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realizado no dia do aniversário do ex-presidente JK, que nasceu em Diamantina, em 12 de 

setembro de 1902. Naquela ocasião o nosso personagem e mais cento e setenta e nove 

personalidades do Brasil receberam a comenda pelas suas contribuições nos cenários político, 

econômico, social, cultural e esportivo no país. Na figura abaixo vemos o Senhor Benjamim 

recebendo a medalha JK, o qual disse que aquela homenagem é coisa de guardar para sempre. 

 

 

               FIGURA 22: Beijo recebe a medalha JK em 2009.  

 FONTE: Arquivo de Benjamim Moreira Siqueira. 

 

Ao final da entrevista o Senhor Benjamim relatou que através do futebol fez muitas 

amizades e com palavras sinceras disse o seguinte:  

_ Eu tenho que agradecer em primeiro lugar a minha mãe, meus irmãos e 

principalmente aos torcedores que me deram e levantaram minha moral, e que 

graças a Deus, eu tenho um jeito de moleque. Sou um cara que prefiro ficar com a 

boca fechada que falar asneira, considero todo mundo com muito respeito. Graças a 

Deus eu tenho um caminho que eu pudesse seguir tranquilo que é o futebol. Esse eu 

guardo para sempre. Tô no fim da vida com 92 anos e não tenho queixa de ninguém, 

considero todo mundo e todo mundo são meus amigos para mim a maior alegria da 

vida. Então eu considero em primeiro lugar Deus e em segundo lugar a amizade que 

tenho com todos. E enquanto eu estiver vivo estou pronto para receber quem quer 

que seja em minha casa. A minha vida é isso, o que você precisar eu estou pronto 

para te ajudar. 

 

 Diante das palavras do entrevistado não é difícil reconhecer o porquê de uma história 

tão vitoriosa, uma história carregada de inúmeras estórias, futebolísticas ou não, que tornaram 

o Beijo um personagem importante do futebol diamantinense e do Clube de Futebol Tijuco.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

Este trabalho de pesquisa teve a pretensão de contribuir para o aumento dos registros 

sobre a prática do futebol na cidade de Diamantina. Após reunir as várias fontes de pesquisas 

consultadas sobre o futebol, tivemos mais clareza sobre como ocorreu seu desenvolvimento 

na cidade. Nestes quase cem anos de prática do futebol em Diamantina, podemos afirmar que 

o esporte bretão, como também é conhecido, teve um papel relevante na vida dos 

diamantinenses.  

Conforme foi bem observado pelo senhor Benjamim Moreira Siqueira, a riqueza do 

futebol não está apenas na forma como ele é jogado, ou seja, nos dribles e nas jogadas de 

mestre dos grandes jogadores, mas é a partir das relações humanas que este esporte 

desencadeia que encontramos sua verdadeira beleza.  

Acreditamos que colaboramos com a valorização da história do Clube de Futebol 

Tijuco, ao colocarmos em evidência os sujeitos que participaram da construção do Clube. 

Foram também descritos os principais eventos da vida do clube e que, devido a sua 

importância no contexto social diamantinense, se misturam com momentos de grande 

relevância da história da própria cidade, a exemplo da visita do Presidente da República 

Juscelino Kubitscheck de Oliveira à Diamantina.  

Por fim achamos conveniente prestar uma homenagem ao senhor Benjamim Moreira 

Siqueira, o qual dedicou a maior parte de sua vida ao futebol municipal e em especial ao 

Clube de Futebol Tijuco. As histórias deste personagem e a do Clube de Futebol Tijuco estão 

entrelaçadas de tal forma que não é possível contar a primeira sem a segunda ou o inverso, 

caso o fizéssemos estaríamos contando uma história “incompleta”...  
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ANEXO A 

 
 
 

 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri 

 
 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO (TCLE) 

 

O senhor está sendo convidado a participar do trabalho de conclusão de curso 

intitulado: “Clube de Futebol Tijuco: (re) contando sua história e (re) conhecendo um 

personagem”, em virtude de sua participação na construção da história do Clube de Futebol 

Tijuco de Diamantina. O trabalho é coordenado pelo Professor Mestre Leandro Batista 

Cordeiro e esta sendo desenvolvido pelo aluno do Curso de Educação Física Luiz Carlos 

Morais da Silva. 

A sua participação não é obrigatória sendo que, a qualquer momento da pesquisa, você 

poderá desistir e retirar seu consentimento. Sua recusa não trará nenhum prejuízo para sua 

relação com o pesquisador, com a UFVJM.  

Os objetivos deste trabalho são: descrever a história do Clube de Futebol Tijuco de 

Diamantina e narrar a trajetória de um sujeito envolvido nesta história. Caso o senhor decida 

aceitar o convite, será realizada uma entrevista onde o senhor responderá algumas perguntas 

sobre sua participação no Clube de Futebol Tijuco de Diamantina.    

Os resultados desta pesquisa poderão ser apresentados em seminários, congressos e 

similares, entretanto, os dados / informações obtidos por meio da sua participação caso seja de 

seu interesse poderão ser confidenciais e sigilosos, não possibilitando sua identificação. A sua 

participação bem como a de todas as partes envolvidas será voluntária, não havendo 

remuneração para tal.  

Você receberá uma cópia deste termo onde constam o telefone e o endereço do 

pesquisador principal, podendo tirar suas dúvidas sobre o projeto e sobre sua participação 

agora ou em qualquer momento. 

 

Coordenador do Projeto: Prof. Ms. Leandro Batista Cordeiro 

Discente: Luiz Carlos Morais da Silva  

Endereço: Rua Centenário, 571, Bela Vista, Diamantina / MG 

Telefones: (38) 3531 7367 e (38) 9192 8817 
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Declaro que entendi os objetivos, a forma de minha participação, riscos e benefícios da 

mesma, e aceito o convite para participar. Autorizo a publicação da pesquisa referente à 

minha participação. 

 Nome do sujeito da pesquisa: ____________________________ 

Assinatura do sujeito da pesquisa: _______________________ 

______________________________________________________________________ 
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Autorizo a reprodução e/ou divulgação total ou parcial do presente trabalho,  por 

qualquer meio convencional ou eletrônico, desde que citada a fonte. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

________________________________________ 

Luiz Carlos Morais da Silva 

lsilvacarlos@yahoo.com.br 
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