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RESUMO 

 

 

Este trabalho tem como escopo apresentar aspectos da história de um clube do futebol amador 

da cidade de Diamantina: o Clube União Esportiva Pedra Grande, além de discutir 

possibilidades de inclusão e interação social mediante o futebol.  O estudo foi realizado 

mediante revisão bibliográfica e pesquisa de campo. Neste caso, buscamos informações junto 

à diretoria do clube, torcedores e ex-atletas. Como resultado encontramos dados relativos à 

criação do clube, competições e títulos, festas comemorativas e informações que tratam do 

trabalho de base com crianças e adolescentes. Concluímos que a criação, o desenvolvimento 

histórico e os demais aspectos vinculados ao Clube União Esportiva Pedra Grande compõem 

um história recheada de elementos relevantes, dentre os quais identificamos a sociabilidade e 

a educação pelo lazer.   

 

PALAVRAS CHAVE: Futebol. História. Cultura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

ABSTRACT 

This work aims to present aspects of the history of an amateur soccer club in the city of 

Diamantina: the Clube União Esportiva Pedra Grande, besides discussing possibilities of 

inclusion and social interaction through soccer. The study was carried out through 

bibliographical review and field research. In this case, we seek information from the club 

board, fans and former athletes. As a result, we find data on club creation, competitions and 

titles, commemorative celebrations and information on grassroots work with children and 

adolescents. We conclude that the creation, historical development and other aspects related 

to Clube União Esportiva Pedra Grande compose a history filled with relevant elements, 

among which we identify sociability and leisure education. 

 

KEYWORDS: Football. Story. Culture. 
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CAPÍTULO 1 

 

1.1 Introdução 

 

O presente trabalho pretende descrever a importância do futebol como gênero do 

lazer assistência através da história da União Esportiva Pedra Grande (U.E.P.G) da cidade de 

Diamantina-MG. Nesse sentido, pretendemos relatar determinados aspectos históricos, como 

a fundação, os principais títulos conquistados, equipes de jogadores, projetos executados no 

contexto do clube e festas comemorativas.  

 Diamantina, com quase três séculos de fundação, passando de povoado a arraial e 

atualmente município, é uma cidade rica em histórias e tradições. A formação do município 

está internamente ligada à exploração do ouro e do diamante (DIAMANTINA, 2017). Com 

isso, a cidade desenvolveu-se intensamente em aspectos físicos, econômicos e culturais e 

conheceu períodos de grande prosperidade, conforme descrito em Diamantina (1959). 

 Quanto ao futebol, este foi introduzido no Brasil no final do século XIX e evoluiu 

rapidamente ao longo do século XX, transcendendo da concepção de esporte da elite, naquela 

época inicial, a futebol negócio e espetáculo globalizado nos dias atuais (PRODANOV et al, 

2012).   

 De acordo com Diamantina (apud SILVA, 2014), o movimento de popularização 

do futebol no Brasil ocorrido no final do século XIX e nas primeiras décadas do século XX 

chegou à Diamantina, cidade já estabelecida desde o ano de 1838. Na cidade de Diamantina o 

futebol foi muito praticado por todas as faixas etárias, mas em destaque a juventude, 

apaixonada por este esporte. Com isso ao longo do século XX fundaram diversos clubes de 

futebol amador.  

 Entre eles podemos destacar o Ypiranga Foot Ball Club, Esporte Clube Oasis, 

Fabril Esporte Clube, Clube de Futebol Tijuco, Barcelona Esporte Clube, Independente 

Esporte Clube, Associação de Futebol Vila Operária e, para completar a lista, ressaltamos a 

União Esportiva Pedra Grande. Por outro lado, informamos que a lista acima é apenas para 

apontar alguns dos diversos clubes que foram fundados no cenário do futebol amador de 

Diamantina.  

 A União Esportiva Pedra Grande têm grandes títulos de expressão no cenário 

local e regional, sendo tricampeão da Copa JK nos anos de 2015, 2017 e 2018, Campeão 

Regional de Futebol 2016 e 2018, Campeão da Recopa do Vale (2016). Atualmente é tido no 

contexto local como protagonista nos eventos futebolístico da cidade, sendo para muitos “o 

time a ser batido”.  
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A história da União Esportiva Pedra Grande é grandiosa, com impressionantes 

títulos e inesquecíveis campeonatos e jogos disputados em Diamantina e região. São muitas as 

histórias e os personagens, pessoas que dedicaram parte de suas vidas para cuidar bem deste 

patrimônio histórico, cultural e esportivo de Diamantina. 

Assim como Silva (2014), acreditamos que a história dos clubes amadores 

diamantinenses se mantém viva na memória de pessoas que participaram de alguma forma da 

sua criação e consolidação, assim como em documentos escritos e fotográficos, os quais 

corroboram a relevância de tais instituições como tempo e espaço para a fruição futebolística 

no âmbito local.  

Silva (2014, p. 10) ainda reforça “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 

dos clubes amadores”.  

Por isso, o presente trabalho pretende fazer uma visita ao passado e descrever a 

história do time da União Esportiva Pedra Grande (U.E.P.G) da cidade de Diamantina-MG, 

além de apresentar algumas informações a respeito do projeto de “escolinha de futebol” 

desenvolvida no referido clube.  

Por outro lado, Origuela & Silva (2017, p. 200) “afirmam que o futebol se insere 

na vida cotidiana de muitas formas, e o que mais nos interessa é o fato dos sujeitos atribuírem 

a esse elemento da cultura um conjunto de significados, sendo os mesmos de diferentes 

lugares, estratos sociais, gêneros ou idades”. 

Ao pensarmos no esporte de maneira geral, é notável sua importância social e 

cultural, além de ser considerado expressão hegemônica no contexto das práticas corporais e 

de movimentos (ORIGUELA & SILVA, 2017). 

O esporte se tornou tão relevante que passou a ser tema de interesse dos 

pesquisadores da Sociologia e Antropologia, da Educação Física e de outras áreas, em busca 

da sua compreensão (ORIGUELA & SILVA, 2017). É, assim, um elemento da cultura e 

embora seja considerado tão corriqueiro pelas pessoas, ao ser analisado pelo olhar 

antropológico mostra-se bastante peculiar (ORIGUELA & SILVA, 2017). 

Nessa perspectiva, o fenômeno esportivo, com destaque para o futebol, tem 

potencial destaque entre pesquisadores desta linha por ser considerado, segundo Santos et al 

(2016, p. 179 apud CRUZ), “símbolo cultural”, capaz de impactar a vida social.  

Os autores esclarecem ainda que o esporte pode ser considerado uma prática de 

lazer que foge da praxe diária, produzindo um nível de excitação agradável para os que 

vivenciam, visto que, não é apenas uma reprodução dos elementos da vida humana, mas pode 
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ser classificado como uma transformação, (re)criação e vivências de atividades criativas 

(SANTOS et al, 2016), algo que podemos notar no contexto do futebol amador, onde a União 

Esportiva Pedra Grande está inserido.  

“O efeito catártico provocado pelo esporte permite a exteriorização de tensões e 

emoções fortes e apaixonadas, que muitas vezes são reprimidas em outros espaços sociais” 

(SANTOS et al, 2016, p. 179). Neste panorama, “o esporte se transformou numa prática com 

habitus específico, podendo torna-se responsável pelos comportamentos que são apreendidos 

e incorporados nos indivíduos” (SANTOS et al, 2016, p. 179). Em especial, entendemos que 

isso pode ser notado no âmbito futebolístico amador, seja por parte dos jogadores, torcedores, 

dirigentes e demais sujeitos envolvidos.   

Ora, “dentre os esportes mais apreciados, o futebol se apresenta como o mais 

popular no mundo” (SANTOS et al, 2016, p. 179). “Pode ser considerado como um fato 

social total, visto que existe uma multiplicidade de aspectos que se relacionam de forma 

complexa” (SANTOS et al, 2016, p. 179). 

Em Diamantina há um exemplo concreto da pujança do fenômeno esportivo na 

sociedade, de maneira especial o futebol. Anualmente, o campeonato denominado Copa JK de 

futebol de Campo de Diamantina, promovido pela Prefeitura Municipal de Diamantina 

através da Secretaria Municipal de Esportes, Lazer e Juventude,
1
 envolvem mais de 400 

jogadores, sem contar os associados dos clubes, muitos dos quais assistem às partidas de 

futebol. 

Os clubes esportivos e recreativos, conhecidos também como sócio recreativos, 

segundo Origuela & Silva (2017, p. 201) são equipamentos específicos de lazer e de possível 

vivência do conteúdo físico esportivo. Por que as pessoas vão todos os fins de semana jogar 

futebol no campo de terra localizado no Horto Florestal situado na Cidade Nova em 

Diamantina/MG? E por que muitos vão para assistir jogos que não têm o nível dos 

profissionais, não são como os espetáculos esportivos produzidos pela mídia, mas são jogos 

com pessoas comuns, amadores? 

No caso do futebol amador, ele pode ser vivenciado segundo os gêneros do lazer: 

prática, conhecimento e assistência
2
 (ORIGUELA & SILVA, 2017). 

 

                                                           
1
http://diamantina.mg.gov.br/ii-copa-jk-de-futebol-de-campo-inicia-neste-domingo-1608/, acesso 

em:10/10/2018. 
2
 Em sua obra, Origuela e Silva referem aos gêneros do lazer propostos por Dumazedier (1999, p. 103): gênero 

produtivo (realização, expressão); não produtivo (observação, contemplação ou assistência). Marcellino (2012) 

também aponta três gêneros do lazer: prática, conhecimento e assistência. O conhecimento que é também um dos 

gêneros do lazer está relacionado à busca por informações e conhecimento sistematizado acerca dos conteúdos 

do lazer. 

http://diamantina.mg.gov.br/ii-copa-jk-de-futebol-de-campo-inicia-neste-domingo-1608/
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1.2 Breves considerações sobre futebol e sociedade 

 

O futebol, por ser uma atividade grupal e também social, tem merecido, por parte 

dos sociólogos, amplo estudo detalhado, para que possamos compreender melhor suas 

relações, quando se tem uma atividade social da mais alta relevância. 

“Sabendo da sua importância e popularidade na esfera social, Bourdieu
3
 elucida 

que o fenômeno futebolístico recebeu um espaço diferenciado, dotado de práticas, consumos e 

organização própria, segundo regras e normas estabelecidas pelos agentes sociais” (SANTOS 

et al. 2016, p. 179). 

Em seu livro “Dos Pés à Cabeça”, Maurício Murad, 1997, nos mostra que "a 

sociologia no futebol é especial, se inscrevendo epistemológica e metodologicamente no 

campo do saber da sociologia do esporte" (JUNIOR, 2017).  

Murad
4
 ainda vai além ao afirmar que o futebol “é a síntese de múltiplas 

determinações objetivas e subjetivas – emocionais, existenciais, culturais, sociais e históricas” 

(SANTOS et al. 2016, p. 186). De acordo com Santos et al ( 2016, p. 186 apud MORATO, 

GIGLIO e GOMES)
5
, “o futebol conquista outras formas de jogo, além de outros elementos, 

como torcida, mídia, jogadores, técnicos e outras caraterísticas marcadas no decorrer da 

história”.  

No Brasil, começamos a dar os primeiros passos para o estudo acadêmico da 

sociologia do futebol, até porque em países como Alemanha e Inglaterra, as pesquisas 

universitárias tem sido um dos maiores e mais importantes patrimônios da cultura, que servem 

de exemplo para nós brasileiros (JUNIOR, 2017). 

Murad relata na sua obra que "o futebol, como nossa paixão popular e esporte 

número um, encena um ritual coletivo de intensa densidade dramática e cultural, em 

consonância com a realidade brasileira (JUNIOR, 2017). É a combinação de simbologias, por 

meio das quais podemos estudar o Brasil" (JUNIOR, 2017). 

O referido autor afirma que "o futebol é simbologia e metalinguagem, e como tal, 

revelador das culturas das coletividades e revelador expressivo das condições humanas 

(JUNIOR, 2017). Albert Camus, Prêmio de Literatura de 1957, pensador e especialista e ainda 

goleiro titular do RUA de Argel, disse: "...o essencial para mim era jogar futebol: a bola era 

minha paixão e eu sapateava de impaciência..." E assim conseguiu transferir para sua vida 

                                                           
3
 Bourdieu P. Questões de sociologia. Rio de Janeiro, RJ: Marco Zero; 1983. 

4 Santos et al, 2016 apud Murad M. A violência e o futebol: dos estudos clássicos aos dias de hoje. Rio de 

Janeiro, RJ: Editora FGV; 2007. 
5
 Santos et al, 2016 apud Morato MP, Giglio SS, Gomes MSP. A construção do ídolo no fenômeno futebol. 

Motriz: rev. educ. fis. 2011; 17(1): 1-10. 
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prática todos os conhecimentos obtidos no futebol, tais como: moral e obrigações que um 

homem deve ter (JUNIOR, 2017). 

Nessa perspectiva, Junior (2017) destaca que o futebol, mais do que uma prática 

esportiva, é uma oportunidade prática de se exercitar a cidadania (JUNIOR, 2017). 

Por outro lado, no caso brasileiro, mais do que constatação, interpretação e 

paradigma do Brasil, o futebol é proposta, é projeto e desejo da coletividade (JUNIOR, 2017). 

Há muito, o futebol se enraizou de tal maneira na sociedade brasileira que está 

presente no seu cotidiano de uma forma extraordinária. Segundo Wilpert (2005, p. 15) 

“respira-se futebol e fala-se de futebol, quer se goste ou não, bastando acessar o site 

<www.google.com.br> para que se veja a gama de informações sobre o tema”. 

“Como todo fenômeno social de grande alcance, o futebol tem sido 

sistematicamente tema de debates em todos os veículos de comunicação” (CALDAS, 1986, p. 

24). E “nessas discussões, é claro, não faltam às opiniões e as análises de cunho político, 

social e ideológico” (CALDAS, 1986, p. 24). 

Assim, o futebol seria para os brasileiros um misto de necessidades imediatas e 

práticas de luta e obtenção de resultados e objetivos e, ao mesmo tempo, a expressão de 

alegria e da arte popular, expressando uma sintonia entre o individual e o coletivo, dentro e 

fora dos gramados (JUNIOR, 2017). 

“O futebol, sendo um esporte essencialmente coletivo, verdadeira paixão do povo 

brasileiro, parece possuir um potencial de interação social sem igual” (WILPERT, 2005, p. 

16). 

Segundo Wilpert (2005, p. 15 apud FREIRE et al. CAPELA, 1996), “educar-se é 

ter consciência crítica das necessidades de mudanças na sociedade onde se está inserido”. 

Desta forma, “constata-se que a formação do verdadeiro cidadão acontece pelo processo de 

conscientização das ações no mundo em que vive” (WILPERT, 2005, p. 15).  

“Acredita-se que pelo seu impressionante poder de interação social, o futebol se 

qualifica como um tema bastante apropriado para contribuir com o processo de 

conscientização de um mundo de igualdade e oportunidades para todos” (WILPERT, 2005, p. 

15). 
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1.3 Objetivos 

 

Objetivo geral 

 

Tecer uma narrativa de determinados aspectos inerentes ao clube de futebol amador 

União Esportiva Pedra Grande – U.E.P.G. 

 

Objetivos específicos 

 

Relatar determinados aspectos históricos, como a fundação, os principais títulos conquistados, 

equipes de jogadores. 

Identificar sujeitos que contribuíram para a história do clube. 

Discorrer sobre o trabalho social com crianças e adolescentes.  

 

1.4 Justificativa e Estrutura do Trabalho 

 

A partir do exposto, consideramos que, ao traçar alguns olhares sobre a história da 

União Esportiva Pedra Grande (U.E.P.G), assim como de outros aspectos relacionadas a esta 

instituição, estaremos contribuindo de algum modo para que a memória não se perca no 

tempo, ou seja, que a história do clube seja “resguarda” e destacada, como uma importante 

instituição esportiva do cenário do futebol amador diamantinense.   

Ressalte-se, também, que a justificativa passa pela oportunidade de fornecer às 

bibliotecas escolares mais um material científico para consulta e pesquisa, além de uma 

“homenagem” a União Esportiva Pedra Grande. 

A escolha da União Esportiva  Pedra Grande como corpo do trabalho, foi devido 

desde pequeno estar envolvido direta ou indiretamente com as atividades desenvolvidas pelo 

time, seja como atleta e/ou torcedor, e também pelo fato que em varias visitas à sua  Sede, ter 

ficado admirado por fotografias de elencos antigos. 

A presente dissertação encontra-se organizada em 03 capítulos, sendo que o 

primeiro apresenta a contextualização e justificativa da pesquisa, além da definição dos 

objetivos inerentes à sua realização e estrutura da mesma. 

Com isso, no capitulo I buscamos dar início à discussão da presente dissertação, 

lançando as premissas sobre a importância da memória do clube no cenário do futebol amador 

em Diamantina. 
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No capitulo II abordamos a fundação do Clube União Esportiva Pedra Grande – 

U.E.P.G, bem como tentamos descrever alguns aspectos relacionados a sua história, seja 

quanto à participação em campeonatos, torneios e jogos amistosos, seja quanto ao trabalho 

desenvolvido na “escolinha de futebol” do clube.  

No capitulo III apresentamos informações alusivas à escolinha de futebol “União 

Faz A Força”, no intuito de discorrer sobre o papel desta ação na formação de crianças e 

adolescentes, assim como tratamos das parceiras com a comunidade local e o voluntariado em 

geral. 

                   Por fim, o trabalho se encerra com as considerações finais, onde fazemos uma 

síntese sobre o trabalho realizado. 

 

 

1.5 Dos caminhos metodológicos 

 

Este estudo tem caráter qualitativo e será realizado mediante pesquisa documental.  

Assim, podemos definir pesquisa documental como um procedimento metodológico decisivo 

em ciências humanas e sociais, porque a maior parte das fontes escritas – ou não – são quase 

sempre a base do trabalho de investigação (SÁ-SILVA, 2009). 

Esse tipo de pesquisa têm o documento como objeto de investigação. No entanto, 

o conceito de documento ultrapassa a ideia de textos escritos e/ou impressos. O documento 

como fonte de pesquisa pode ser escrito e não escrito, tais como filmes, vídeos, slides, 

fotografias ou pôsteres (SÁ-SILVA, 2009). Esses documentos são utilizados como fontes de 

informações, indicações e esclarecimentos que trazem seu conteúdo para elucidar 

determinadas questões e servir de prova para outras, de acordo com o interesse do pesquisador 

(FIGUEIREDO, 2007). 

Inicialmente foi realizado levantamento de determinadas pessoas, as quais fizeram 

e fazem parte de alguma forma da história do clube União Esportiva Pedra Grande, sejam 

torcedores, treinadores, presidentes e jogadores, dentre outros. Dessa maneira, buscamos 

contato com tais sujeitos, no intuito de acessar documentos capazes de retratar a história do 

clube, tais como: ata de criação, estatuto, jornais impressos, cadernos de anotações de pessoas 

ligadas ao clube, fotografias, entre outras possíveis fontes.  

Assim, de posse dos referidos documentos buscamos narrar a história da União 

Esportiva Pedra Grande, instituição futebolística relevante no contexto sociocultural 

diamantinense.  
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CAPÍTULO II 

 

2. Sobre a fundação da União Esportiva Pedra Grande – U.E.P.G 

 

A União Esportiva Pedra Grande, fundada aos vinte e sete dias do mês de Junho 

do ano de mil novecentos e noventa e um (27/06/1991), é uma Instituição filantrópica, sem 

fins lucrativos, com estatuto próprio, destinado à promoção da prática de esportes como fonte 

de lazer, de interação social, cultural e de desenvolvimento humano.  A Sede Administrativa 

do Clube fica situada na Rua do Bicame, 1406, Bairro Pedra Grande, na cidade de 

Diamantina, MG. 

Os dados da sua fundação podem ser observados no recorte do jornal de Minas 

Gerais-Parte III, publicado no sábado dia 15 de fevereiro de 1992, página 04. 

 

Figura 01 - Foto do jornal Minas Gerais-Parte III. 

 

Fonte: Jornal de Minas Gerais-Parte III, publicado no sábado dia 15 de fevereiro de 1992, 

página 04. 
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No que tange as suas atividades futebolísticas (treinos e jogos), as mesmas são 

realizadas numa área de domínio federal, denominada de Campo do Horto Florestal, que fica 

às margens da BR 367, próximo ao trevo do Biribiri, cidade de Diamantina/MG. 

De acordo com o estatuto do time, a U.E.P.G tem a missão de desenvolver e 

cuidar do esporte e da cultura na cidade de Diamantina e locais adjacentes. Ainda conforme o 

documento, o clube tem como base desde a sua fundação: a amizade, o respeito e a prática de 

esportes como transformadores do ser humano, em prol do social e na busca de uma 

sociedade melhor. 

Conforme a Ata de Criação do Clube (1991, p.01), “a reunião de posse da 

diretoria teria ocorrido no dia 27 de junho de 1991, por volta das 20:00 horas, quando se 

realizou a Assembleia Geral, na rua Pedra grande, número 52, bairro Pedra Grande, 

Diamantina/MG”. Estavam presentes a comissão técnica de futebol e dirigentes da União 

Esportiva Pedra Grande, com a finalidade de eleger e empossar a Diretoria do Clube  (ATA 

DE CRIAÇÃO DO CLUBE, 1991). 

Analisando o inteiro teor da Ata de Criação do Clube (1991, p.01) observa-se que 

compareceram 26 (vinte e seis) sócios na reunião, na qual se constituíram como candidatos: 

Secretário: Carlos Roberto Ferreira, em seguida a comissão dirigente apresentou os 

nomes para compor a diretoria do clube que são os seguintes: 

Presidente: José Paulo Alves da Silva,  

Vice-presidente: João da Luz Nascimento; 

1º Secretário: Carlos Roberto Ferreira; 

2º Secretário: Antônio Mauricio Pereira; 

1º Tesoureiro: Roberto da Conceição Silva; 

2º Tesoureiro: Sebastião Celestino machado; 

Diretor Técnico: Moacir Aloísio Santos Cruz; 

Diretor-Social: Antônio Pedro Lima. 

 

Ainda encontramos na Ata de Criação do Clube (1991, p.01) que “foram feitas 

algumas considerações, relacionado à responsabilidade relacionada a cada cargo”. 

“O candidato a presidente colocou que ele tem muitas atividades, mas que para o 

Clube o mesmo estará sempre à disposição” (ATA DE CRIAÇÃO DO CLUBE, 1991, p.01). 

De certo modo, podemos considerar que esta atitude está atrelada ao “espírito amadorístico” 

do futebol, ou seja, neste contexto há sujeitos que se dedicam voluntariamente, normalmente 

vinculados afetivamente às instituições.  

Em seguida foi decidido sobre as cores e distintivos oficiais do Clube, que são o 

verde e branco (ATA DE CRIAÇÃO DO CLUBE, 1991, p.01), conforme pode ser observado 

na figura abaixo. 
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Figura 02 – Escudo do time U.E.P.G. 

 

Fonte: Acervo fotográfico União Esportiva Pedra Grande. 

“Logo depois de discutido tais assuntos pertinentes ao time, o secretário, o senhor 

Carlos Roberto Ferreira, colocou para Assembleia Geral o momento da votação para os 

cargos” (ATA DE CRIAÇÃO DO CLUBE, 1991, p.01). 

“Após a votação, foi dada ciência aos candidatos das atribuições de cada um e em 

seguida foi colocada a palavra franca” (ATA DE CRIAÇÃO DO CLUBE, 1991, p.02). 

“Os membros da diretoria solicitaram o registro da agremiação junto ao cartório 

de registro civil e pessoa jurídica” (ATA DE CRIAÇÃO DO CLUBE, 1991, p.02). “E nessa 

mesma reunião foi eleito o Conselho Deliberativo do Clube, que foi composto por 20 (vinte) 

membros” (ATA DE CRIAÇÃO DO CLUBE, 1991, p.02). 

Figura 03 - Página inicial da abertura da Ata da Assembleia Geral de criação do Clube. 

 

Ata de Criação do Clube, 1991, p.01. 
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Figura 04 - Assinaturas dos participantes da Assembleia Geral de criação do Clube. 

 

Fonte: Ata de Criação do Clube, 1991, p.02. 

 

Figura 05 – Registro Civil de pessoas Jurídicas em 03 de Abril de 1992 - A criação do 

Clube. 

 

Fonte: Ata de Criação do Clube, 1991, p.03. 
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Conforme a Ata de criação do Clube (1991), no Bairro Pedra Grande o futebol era 

apenas um passa tempo, uma atividade de cunho livre e espontâneo, como pode ser 

confirmado a partir da seguinte inscrição do referido documento: “antes o futebol no bairro 

era só peladas. Cada um se ocupava de outras funções e o máximo que conseguiam era armar 

peladas sem interesses” (ATA DE CRIAÇÃO DO CLUBE, 1991). Talvez seja um indício de 

que os membros viam a necessidade da criação de um clube para participar de competições, a 

partir de algo mais organizado e sistematizado.  

E exatamente no dia 31 de Março de 1995 o U.E.P.G “solicitava a licença de 

funcionamento junto a Federação Mineira de Futebol, com fundamento na Resolução da 

Diretoria da Confederação Brasileira de Futebol nº 01/91, conforme a decisão proferida no 

processo de nº 01506” (ATA DE CRIAÇÃO DO CLUBE, 1991, p. 91). 

 

  

2.1 Sobre jogos amistosos e campeonatos 

 

O futebol aqui tratado se aproxima com a configuração estética do “futebol 

comunitário” (ORIGUELA & SILVA, 2017, p. 213). Esse modelo se caracteriza por ser 

jogado no tempo disponível dos participantes, os campos são padronizados, mas diferentes 

dos profissionais; alguns times possuem um técnico, que não recebe por seu trabalho com a 

equipe. Ao falar desta configuração de futebol, os autores afirmam que este é conhecido 

também como “futebol de várzea” ou “futebol amador”.  

Os referidos autores afirmam que esse formato de competição não demanda o 

mesmo capital do futebol profissional, mas não podemos nos esquecer de que, para se 

participar nestes campeonatos é necessário o investimento para compra de uniformes e, às 

vezes, até chuteiras, além de pagar a inscrição no campeonato. 

Com relação aos espectadores, “é comum ver muitas pessoas tentando assistir aos 

jogos, procurando por um local com sombra por causa do forte calor na época da 

primavera/verão, estação em que são realizados os campeonatos” (ORIGUELA & SILVA, 

2017, p. 214). 

“Este é um ponto no qual identificamos diferenças entre assistir ao futebol amador 

no clube e no estádio, por exemplo” (ORIGUELA & SILVA, 2017, p. 214). Ao assistir a um 

jogo profissional em um estádio, os espectadores têm que sentar em um determinado local 

(área ou assento), enquanto no contexto do futebol amador os torcedores podem sentar nos 

gramados laterais, nos bancos, no chão, nas arquibancadas (ORIGUELA & SILVA, 2017).  
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Além disso, podem ficar circulando de um local para o outro, escolhendo o jogo 

que querem ver, no clube existe maiores possibilidades de escolhas. 

Nas pesquisas de Origuela & Silva (2017) e Guedes (1997) os autores destacam a 

existência de espectadores nos bares no entorno do campo, ou mesmo no interior do estádio, 

reunidos em pequenos grupos conversando, aparentemente menos interessados sobre o que 

ocorre dentro do campo e, em todos os casos, a presença masculina é, incontestavelmente, 

maior que a feminina. No contexto dos jogos disputados pelo U.E.P.G no Campo do Tijuco, 

em Diamantina, isso também ocorre, ou seja, é possível notar sujeitos bebendo cerveja e 

conversando, mas não parecendo tão atentos aos jogos e, além disso, destacamos também a 

quantidade de homens muito maior em relação às mulheres conforme apontam Origuela e 

Silva em seu trabalho.  

E também vale ressaltar que “há sujeitos que não se limitam a vivenciar o jogo 

somente durante o tempo regulamentar” (ORIGUELA & SILVA, 2017), visto que depois do 

jogo há conversas que são muitas vezes a causa de continuarem juntos, dialogando sobre 

futebol, eles reverenciam os colegas, pressupõem o que poderiam ter feito diferente em 

determinada jogada e alguns chegam a ironizar os amigos com brincadeira (ORIGUELA & 

SILVA, 2017). Assim, as denominadas “gozações” são corriqueiras e, em geral, se 

relacionavam à produtividade do jogo, sendo uma forma irônica para se avaliar a perfomance 

de alguns (ORIGUELA & SILVA, 2017).   

Conforme descrito no Caderno Diário (1991), em 1991 as atividades do time 

foram iniciadas com a participação na Copa Diamantinense de Bairro, realizada no campo do 

Tijuco, na cidade de Diamantina-MG. O U.E.P.G realizou três jogos na competição e 

terminou na quinta colocação dessa edição (CADERNO DIÁRIO, 1991). O primeiro jogo 

aconteceu dia 01 de Maio de 1991, empate em1X1 com o time Beira Rio, gol de Nego; o 

segundo jogo ocorreu no dia 30 de Maio, em que a U.E.P.G venceu a equipe do Fabril por 

3X1, sendo os gols marcados por Adilson e Márcio (duas vezes); a União Pedra Grande 

fechou sua participação no dia 09 de junho com uma derrota para o time do Real por 3X1, o 

gol da União Pedra Grande foi marcado por “Ferreira” (CADERNO DIÁRIO, 1991). 

Após o campeonato a U.E.P.G fez sua primeira viagem, amistosos contra a equipe 

de Datas, no dia 16 de junho de 1991, no município de Datas-MG (CADERNO DIÁRIO, 

1991). Aconteceram dois jogos, o time de aspirante do U.E.P.G foi vencido por 3X2 pelo time 

de Datas e o time principal foi vencido por 3X0 (CADERNO DIÁRIO, 1991).  Os gols do 

time aspirante foram marcados por “Mirim e Adelson” (CADERNO DIÁRIO, 1991). 
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Segue abaixo uma imagem que registra esse importante momento da história do 

U.E.P.G, ou seja, a primeira vez que a equipe se deslocava para outro município, para se 

confrontar com outra equipe do futebol amador da região. 

 

Figura 06 – O time do U.E.P.G de 1991 em sua primeira viagem, Datas /MG. 

 

Fonte: Arquivo da União Esportiva Pedra Grande - U.E.P.G, 1991. 

 

Além disso, a U.E.P.G realizou diversos jogos importantes, como no dia 14 de 

julho de 1991, quando enfrentou a equipe Canarinhos, no Distrito de Inhaí (CADERNO 

DIÁRIO, 1991). O time de aspirante da U.E.P.G venceu por 4X0, os gols foram marcados por 

“Adalberto, Adnison, Gilson e Mirim” (CADERNO DIÁRIO, 1991).  Já o time principal 

ficou no empate em 1X1, com gol contra do camisa número 3 do Canarinhos (CADERNO 

DIÁRIO, 1991).   

No dia 28 de julho de 1991 em mais outro jogo importante a U.E.P.G participou 

do Torneio de Galheiros e sagrou-se campeão nas duas categorias (CADERNO DIÁRIO, 

1991).  O time aspirante venceu a equipe do Galheiros por 2X0, com gols de “Adnilson e 

Mirim” e o time principal venceu por 1X0, com gol de “Adilson” (CADERNO DIÁRIO, 

1991).  

E não parou somente nisto, pois em agosto de 1991 aconteceu o 1º Torneio de 

Aspirantes no Campo Cidade Nova. Nesta competição a U.E.P.G venceu o time Fabril por 

2X0 e o time do Bela Vista pelo mesmo placar e sagrou-se campeão. O destaque da 

competição ficou com atleta “Mirim”, que marcou em todos os jogos da partida (CADERNO 

DIÁRIO, 1991).  No mesmo mês a U.E.P.G foi até a cidade de Couto Magalhães de Minas-
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MG e enfrentou a equipe do Santa Tereza (CADERNO DIÁRIO, 1991). O time aspirante 

venceu por 4X3 e a equipe principal foi vencida por 4X1. Os gols do time aspirantes foram 

marcados por “Vanderson, Valmir e Mirim (duas vezes)”, e o gol do time principal foi 

marcado por “Timburé” (CADERNO DIÁRIO, 1991). Fechando as atividades nesse mês do 

ano de 1991, o time do U.E.P.G foi à Cidade de Datas-MG, e o time aspirante venceu o time 

de Datas por 1X0, gol de Vanderson e o principal ficou no empate, com placar de 3X3, os 

gols foram marcados por Jésus e Adilson (duas vezes) (CADERNO DIÁRIO, 1991). 

No mesmo ano o time ainda fez mais dois jogos amistosos em Diamantina-MG e 

o outro em Presidente Juscelino-MG (CADERNO DIÁRIO, 1991). No dia 06 de setembro de 

1991, o U.E.P.G enfrentou o Canarinhos (CADERNO DIÁRIO, 1991). O time aspirante do 

U.E.P.G venceu pelo placar de 2X1, gos de “Vanderson e Mirim” e o principal por 1X0, gol 

de “Timburé” (CADERNO DIÁRIO, 1991). Já no dia 03 de novembro o U.E.P.G foi até a 

Cidade de Presidente Juscelino e enfrentou a equipe do Paraúna, ambos os jogos ficaram no 

empate (CADERNO DIÁRIO, 1991). Os aspirantes com placar de 1X1 e o principal em 0X0.  

E com tudo isto, as atividades no corrente ano foram fechadas com o famoso 

“Jogo do Fim de Ano” (CADERNO DIÁRIO, 1991). A equipe aspirante do U.E.P.G 

enfrentou a equipe principal e não fez feio, visto que o jogo terminou em 5X4 para o time 

principal (CADERNO DIÁRIO, 1991).  Após o jogo, houve confraternização e muita 

comemoração (CADERNO DIÁRIO, 1991). 

Em 1992 a U.E.P.G fez sua preparação no período de Janeiro a Maio, finalizando 

a preparação em um jogo amistoso contra a equipe do Santa Teresa na cidade de Couto 

Magalhães-MG; o time aspirante perdeu por dois a zero e o principal empatou em zero a zero  

(CADERNO DIÁRIO, 1991). (*Embora os fatos tenham ocorrido no ano de 1992, as 

anotações foram feitas no caderno de anotações do ano de 1991). 

No dia 07 de junho de 1992 a U.E.P.G estreou no Campeonato Diamantinense 92 

(CADERNO DIÁRIO, 1992).  O time aspirante venceu o Limavilla por 5X0, já o time 

principal empatou com o Limavilla por 2X2, entretanto a partida não poderia terminar 

empatada e na decisão por pênaltis, a equipe do Limavilla converteu quatro gols e a U.EP.G 

fez apenas dois gols (CADERNO DIÁRIO, 1992).  

No dia 14 de junho a U.E.P.G retornou aos gramados e enfrentou o time do 

Guarani  (CADERNO DIÁRIO, 1992). O time aspirante ficou no empate no tempo normal e 

venceu o referido time nos pênaltis por cinco a três. Já o time principal venceu o Guarani por 

um a zero. Com isso, as duas equipes da U.E.P.G avançaram as finais da competição  

(CADERNO DIÁRIO, 1992). 
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No dia 28 de junho aconteceu a final tão esperada. Em um jogo épico, o time de 

aspirantes da U.E.P.G venceu a equipe do Tijuco por dois a zero e sagrou-se campeão desta 

categoria e o atleta “Leandro” da U.E.P.G foi artilheiro da competição  (CADERNO DIÁRIO, 

1992). 

Figura 07 – O time de aspirantes da U.E.P.G campeão de 1992. 

 

Fonte: União Esportiva Pedra Grande - U.E.P.G, 1992. 

Já o time principal não se deu muito bem na final, foi vencido pelo Clube 

Esportivo Vila Operária por 1X0, ficando com Vice-campeonato de 1992 (CADERNO 

DIÁRIO, 1992).  

Figura 08 – O time principal da U.E.P.G Vice-campeonato de 1992. 

 

                                      Fonte: União Esportiva Pedra Grande - U.E.P.G, 1992. 
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No decorrer do ano a U.E.P.G fez diversos amistosos, tanto em casa como em 

outros lugares, visitando cidades e distritos, tai como: Desembargador Otoni, Presidente 

Kubitschek e Datas.  

Dois fatos narrados no Caderno de Diário (1992) relatam que a U.E.P.G foi 

prejudicado pela arbitragem em duas partidas amistosas. Assim, no jogo entre Galinho e 

U.E.P.G, o arbitro teria apitado de maneira “péssima”, terminando 4X1 para o galinho. Na 

partida entre Estrela e União não foi diferente, encontra-se relato que “o juiz prejudicou a 

nossa equipe”, entretanto não se encontrou o motivo da afirmação. Nesse jogo o Estrela 

venceu a União por 2X0 (CADERNO DIÁRIO, 1992). É interessante observar que nos dois 

jogos a U.E.P.G foi vencido pelos adversários, o que também contribui de certo modo para 

justificar as reclamações quanto à arbitragem.  

 Em 1992 no jogo de fim de Ano, como era de tradição o time aspirante enfrentou o 

principal e o jogo terminou empatado em três a três. Como de costume, após o jogo muita 

festa e comemoração (CADERNO DIÁRIO, 1992). 

Em 1993 a temporada começou com tudo, sendo realizados vários jogos visando a 

preparação para o Campeonato Diamantinense do corrente ano. Foram realizados jogos contra 

o time do Tijuco e de Gouveia (CADERNO DIÁRIO, 1993).  

Um mês antecedendo o Campeonato Diamantinense de 1993, a U.E.G.P foi 

convidado a jogar o Torneio da Festa do Trabalhador em Monjolos (CADERNO DIÁRIO, 

1993). O time aspirante da U.E.P.G venceu Monjolos por 1X0 e o principal ficou no empate. 

Com isso, a U.E.P.G trouxe um lindo troféu, oferecido ao clube visitante pelo prefeito da 

cidade (CADERNO DIÁRIO, 1993). 

No Campeonato de 1993 os times da U.E.P.G não tiveram muito sucesso e não 

avançaram às finais (CADERNO DIÁRIO, 1993). Ambas as equipes amargaram derrotas, 

sendo que desta vez o campeonato foi disputado em dois turnos e contou com a participação 

de times de fora, como Datas e Gouveia (CADERNO DIÁRIO, 1993).  

O time de Datas sagrou-se campeão e a U.E.P.G participou do jogo de entrega de 

faixa (CADERNO DIÁRIO, 1993). Aspirantes do clube U.E.P.G e Datas empataram em um a 

um e o time principal de Datas venceu União por 2X1 (CADERNO DIÁRIO, 1993). 

No período de 1994 a 2012 a União Esportiva Pedra Grande na maioria das vezes 

fez apenas amistosos e participou de poucos torneios nesse período, não obtendo resultados 

expressivos, os quais não foram relatados pela Diretoria em seus “Cadernos Diários” nem 

tampouco em outros documentos que servissem como fonte de investigação. 

No ano de 2013 a U.E.P.G participou do Campeonato Regional na cidade de 

Senador Modestino Gonçalves-MG (CADERNO DIÁRIO, 2013). E o primeiro time sagrou-
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se campeão em cima da fortíssima equipe do Compadre Futebol Clube (CFC) da cidade de 

Cabornita-MG com placar de 1X0, gol de falta do zagueiro Alisson (CADERNO DIÁRIO, 

2013). 

                          Figura 09 – O time da U.E.P.G campeão regional de 2013. 

 

Fonte: União Esportiva Pedra Grande - U.E.P.G, 2013. 

 

Em 2014 a U.E.P.G participou de duas competições Regionais, a Copa Reymar, 

realizada na cidade de Felício dos Santos, e a Copa do Vale, realizada na cidade de São 

Gonçalo do Rio Preto-MG (CADERNO DIÁRIO, 2014). Na Copa Reymar a equipe ficou 

com a terceira colocação e a equipe campeã foi o CFC de Carbonita-MG. Já na Copa do Vale 

a U.E.P.G não conseguiu avançar de fase, foi derrotado na fase de grupo pelo CFC de 

Carbonita-MG, COMEC de Couto Magalhães-MG e Inter de Senador Modestino Gonçalves 

(CADERNO DIÁRIO, 2014). A equipe campeã foi o Inter de Senador Modestino Gonçalves-

MG (CADERNO DIÁRIO, 2014). 

No mesmo ano a equipe participou da Copa JK, nova versão do antigo 

Campeonato Diamantinense (CADERNO DIÁRIO, 2014). Através da Copa JK o futebol 

local e os eventos esportivos começaram a ser resgatados (CADERNO DIÁRIO, 2014). A 

equipe fez uma fase de classificação boa e foi derrotado na semi-final pela equipe do Tijuco 

pelo placar de 3 x 1 (CADERNO DIÁRIO, 2014). O destaque da equipe União nessa 

competição foi o atleta Paulo Mauricio, com 6 gols marcados (CADERNO DIÁRIO, 2014). 

Além dessas competições, a U.E.P.G organizou e participou de eventos internos, 

como jogo Solteiro contra Casados e Atlético contra Cruzeiro, ambos os eventos terminado 

em festa e muita comemoração (CADERNO DIÁRIO, 2014). 
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Figura 10 – Jogo comemorativo da União Esportiva Pedra Grande, 

com atletas vestidos com a camiseta do Clube Atlético Mineiro. 

 

Fonte: União Esportiva Pedra Grande - U.E.P.G, 2014. 

 

Figura 11 - Jogo comemorativo da União Esportiva Pedra Grande, 

com atletas vestidos com a camiseta do Cruzeiro Esporte Clube. 

 

Fonte: União Esportiva Pedra Grande - U.E.P.G, 2014. 

 

Em 2015 a U.E.P.G foi o grande campeão da Copa JK, vencendo na final o time 

do distrito de Maria Nunes (CADERNO DIÁRIO, 2015). Este jogo merece destaque em ser 
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relatado, uma vez que a equipe da U.E.P.G chegou a final de forma invicta, jogo marcado por 

festa das duas maiores torcidas de Diamantina e muita polêmica quanto à arbitragem 

(CADERNO DIÁRIO, 2015).   

Parecia se encaminhar para decisão de pênalti, entretanto, aos trinta e cinco 

minutos do segundo tempo o árbitro marca um pênalti “polêmico” para o time do Maria 

Nunes (CADERNO DIÁRIO, 2015).  Com isso o camisa nove se encaminhou e abriu o 

placar, na euforia da comemoração vários atletas do Marina Nunes subiram no alambrado, 

inclusive dois dos jogadores já advertidos com cartão anteriormente, entretanto o árbitro se 

acovardou e não teve coragem de expulsar os jogadores naquele momento (CADERNO 

DIÁRIO, 2015).  

Foi um grande jogo que ficou na memoria dos torcedores, pois após o time do 

Maria Nunes fazer o gol o time passou a fazer “cera”: demora em cobrar faltas, escanteios, e 

com toques em recuo, e com isto a torcida do Maria Nunes já gritava “é campeão! É 

campeão!”. Ocorre que devido à “cera” do time de Maria Nunes o árbitro da partida acresceu 

7 minutos ao tempo de jogo, que foram de muita emoção, mas o jogo foi além do tempo 

estipulado pelo arbitro, pois aos 53 minutos o jogador do U.E.P.G conhecido por “Jara” é 

derrubado na entrada da área e o arbitro marca falta. E o jogador Paulo Mauricio faz o gol do 

empate em 1X1 e os times passam a decisão para os pênaltis.  

Nos momento das cobranças dos pênaltis no gol do U.E.P.G estava o goleiro 

Willian Prado, que acabou sendo “imbatível” ao defender três cobranças de pênaltis e o 

U.E.P.G acabou sendo campeão. (CADERNO DIÁRIO, 2015).  

 

Figura 12 – O time  Campeão da U.E.P.G de 2015. 
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Fonte: União Esportiva Pedra Grande - U.E.P.G, 2015. 

No mesmo ano a U.E.P.G foi o grande campeão do torneio do Distrito da Sopa, 

após uma disputadíssima competição esportiva (CADERNO DIÁRIO, 2015). 

 

 

Figura 13 – O time Campeão da U.E.P.G - Torneio do distrito da Sopa 2015. 

 

Fonte: União Esportiva Pedra Grande - U.E.P.G, 2015. 

Em 2016 a primeira competição oficial disputada pela U.E.P.G foi a Copa de 

Integração de Futebol 2016, idealizada pela Secretária de Esporte e Lazer de Senador 

Modestino Gonçalves-MG e apoiada pelas Secretarias de Couto Magalhães, Felício dos 

Santos e São Gonçalo de Rio Preto, as quais foram sede da competição (CADERNO 

DIÁRIO, 2016).  A competição contou com a participação de 11 equipes de 5 cidades 

diferentes, divididas em 4 grupos (CADERNO DIÁRIO, 2016).  Cada grupo tinha sede em 

uma cidade e a U.E.P.G durante os sorteios acabou ficando no Grupo C, juntamente com Inter 

e Democrata (CADERNO DIÁRIO, 2016).  Após a fim primeira fase, a U.E.P.G conseguiu 

sua classificação para enfrentar o time de Rio Preto na semi-final; e já na final acabou sendo o 

campeão, em partida disputada contra o Inter, na cidade de Senador Modestino Gonçalves.  
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Figura 14 – O time da U.E.P.G Campeão da Copa integração de 2016. 

 

Fonte: União Esportiva Pedra Grande - U.E.P.G, 2016. 

Na Copa JK ainda no mesmo ano de 2016, a U.E.P.G deu adeus a competição nas 

quartas de finais. Foi eliminado nos pênaltis pelo time do Galinho, de Desembargador Otoni 

(CADERNO DIÁRIO, 2016).   

No mesmo ano de 2016 aconteceu a Recopa do Vale, sendo o campeão da Copa 

Integração contra campeão da Copa do Vale e a U.E.P.G enfrentou a Inter e sagrou-se 

campeão nos pênaltis (CADERNO DIÁRIO, 2016).  Como de tradição fechou o ano com 

comemoração, futebol e muita festa.  

Figura 15 - O time da U.E.P.G Campeão da Recopa do Vale em 2016. 

 

Fonte: União Esportiva Pedra Grande - U.E.P.G, 2016 
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Em 2017 a União Esportiva Pedra Grande participou do Torneio de veteranos realizado no 

campo do 3º Batalhão de Policia Militar de Minas Gerais, sagrando-se campeão com uma 

vitória na final por 2 a 0 sobre os donos da casa, o time do 3º BPM.  (CADERNO DIÁRIO, 

2017).  

 

Figura 16 - Torneio de veteranos 2017 

 

Fonte: União Esportiva Pedra Grande - U.E.P.G, 2017. 

Na sequência a U.E.P.G jogou a Copa de Integração de Futebol 2017 

(CADERNO DIÁRIO, 2017). O time jogou na sede de Senador Modestino Gonçalves-MG, 

juntamente com a Inter (Senador Modestino Gonçalves-MG), o Penharol (Diamantina-MG), 

Itanguá (Senador Modestino Gonçalves-MG) e Real (Felício dos Santos-MG) (CADERNO 

DIÁRIO, 2017). A União classificou em segundo do grupo e avançou de fase (CADERNO 

DIÁRIO, 2017). No mata-mata enfrentou o River Plate (Itamarandiba-MG) nas oitavas de 

finais e venceu (CADERNO DIÁRIO, 2017). Nas quartas passou por WO e na semi-final 

encarou a Inter, revivendo a final do ano anterior (CADERNO DIÁRIO, 2017). Mas dessa 

vez a Inter levou a melhor e venceu o U.E.P.G nos pênaltis (CADERNO DIÁRIO, 2017). Na 

final o Maria Nunes time do distrito de Diamantina-MG sagrou-se campeão e o União 

terminou em terceiro (CADERNO DIÁRIO, 2017). 
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Figura 17 - O time da U.E.P.G na Copa Integração de 2017. 

 

Fonte: União Esportiva Pedra Grande - U.E.P.G, 2017 

Pela Copa JK 2017 a U.E.P.G sagrou-se campeão. Não fez uma boa fase de 

grupos, porém na fase eliminatória venceu com propriedade todos adversários e sagrou-se 

campeão, vencendo a equipe do Tijuco na final (CADERNO DIÁRIO, 2017). 

 

Figura 18 – O time da U.E.P.G Campeão da Copa Jk 2017. 

 

                   Fonte: União Esportiva Pedra Grande - U.E.P.G, 2017 
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Figura 19 – Comemoração da U.E.P.G pelo titulo de campeão da Copa JK 2017 

 

 

Fonte: União Esportiva Pedra Grande - U.E.P.G, 2017. 

Conforme foi constando, a U.E.P.G, juntamente com  sua “delirante e apaixonada 

torcida” tiveram um ano de 2017 cheio de emoções e com pressões por resultados e, 

consequentemente, ter momentos de confraternização também se torna extremamente 

importante para descontrair, aliviar o estresse e poder divertir um pouco. E para comemorar 

os diversos triunfos da U.E.P.G no ano  de 2017 houve uma grande festa de confraternização. 

 

Figura 20 – Festa de confraternização da U.E.P.G. 2017 

 
Fonte: União Esportiva Pedra Grande - U.E.P.G, 2017 
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Figura 21: Festa de confraternização da U.E.P.G. 2017 

 

Fonte: União Esportiva Pedra Grande - U.E.P.G, 2017. 

 

Figura 22 - Festa de confraternização da U.E.P.G. 2017 

 

Fonte: União Esportiva Pedra Grande - U.E.P.G, 2017. 
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Figura 23 - Festa de confraternização da U.E.P.G. 2017 

 

Fonte: União Esportiva Pedra Grande - U.E.P.G, 2017. 

 

Figura 24 - Festa de confraternização da U.E.P.G. 2017 

 

Fonte: União Esportiva Pedra Grande - U.E.P.G, 2017. 

 

E assim, jogadores, comissão técnica, colaboradores e principalmente os 

torcedores, “fecharam” mais um ano com muita comemoração, algo recorrente no clube, o 

que tem contribuindo de maneira significativa quanto à aproximação e fortalecimento de laços 

afetivos e sociais de todos os moradores do bairro Pedra Grande e de outros bairros que 

possuem pessoas simpatizantes e torcedores da U.E.P.G, conforme as figuras acima. 
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Em 2018 a União Esportiva Pedra Grande teve um ano de grandes vitorias, no 

primeiro semestre o time sagrou-se campeão invicto da Copa integração de 2018, onde 

venceu na final disputada na cidade de Couto Magalhaes de Minas a equipe do Guinda 

Futebol Clube pelo placar de 2 x 0, com gols de Nikinho e e kenyde.  

 

Figura 25 – O time da U.E.P.G Campeão da Copa integração de 2018. 

 

Fonte: União Esportiva Pedra Grande - U.E.P.G, 2018. 

No segundo semestre do mesmo ano o time da U.E.P.G, também foi campeã 

invicta da Copa Jk 2018, vencendo na finalíssima a equipe do Vila Operaria, tendo o jogo 

terminado em 2 x 2 no tempo normal, e na decisão por pênaltis a U.E.P.G venceu por 3 x 0, 

destaque pelas três primeiras cobranças de pênaltis do time do Vila Operaria sido defendidas 

pelo goleiro Paulo Cesar. 

Figura 26 – O time da U.E.P.G Campeão da Copa Jk 2018. 

  

Fonte: União Esportiva Pedra Grande - U.E.P.G, 2018 
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CAPÍTULO III 

 

 

3. Projeto “União Faz a Força” 

 

 A “Escolinha de futebol “União Faz A Força” foi inaugurada no dia trinta de 

agosto de 2014, em período de regência do presidente do Clube e seu vice, Antônio Pedro de 

Lima e Adnilson Geraldo Dos Santos Cruz, respectivamente, gestão de 2010-2014” 

(PROJETO PEDAGÓGICO, 2016, p. 03). 

 Esta Escolinha de Futebol atende crianças/adolescentes do sexo masculino de 6 

a 16 anos de idade, sendo aproximadamente 80 participantes; as atividades são desenvolvidas 

aos sábados, das 07h00 às 12h00, no Campo do Horto Florestal, situado entre os bairros 

Cidade Nova e Pedra Grande, na cidade de Diamantina (PROJETO PEDAGÓGICO, 2016).  

 Conforme o Projeto Pedagógico (2016), o Projeto “União faz a força” tem 

como parceiros a comunidade local e o voluntariado em geral, e a qualquer tempo poderá 

agregar parceiros diversos de Instituições governamentais ou não governamentais, públicas ou 

privadas, sem denotação política, e que seja aprovado pela Coordenação Geral do Projeto 

(PROJETO PEDAGÓGICO, 2016). Assim, notamos o interesse do U.E.P.G em buscar 

vínculo com instituições e/ou sujeitos interessados em cooperar com o projeto, algo que 

consideramos relevante, especialmente por ser uma oportunidade de concretizar uma rede de 

atenção às crianças e adolescentes vinculados ao projeto.  

Conforme consta no Projeto Pedagógico (2016), as suas atividades são elaboradas 

de forma a intensificar o ensino e o aprendizado referente ao esporte da “escolinha”, que é o 

futebol, com base no currículo da Secretaria de Educação local, tendo como fundamento as 

Leis de Diretrizes e Base da Educação Nacional, a LDB (9394/96) que assegura a educação 

infantil como a primeira etapa do ensino básico; outro documento citado é a lei 8.069/90, 

aprovada em 1990, o Estatuto da Criança e Adolescente (ECA), estabelecendo seus devidos 

direito como sujeito: direito ao afeto, direito a brincar, direito de querer, direito de não querer, 

direito de conhecer, direito de sonhar e opinar e de praticar esporte e lazer.  

O que propõe o Projeto Pedagógico da Escolinha U.E.P.G (2016) é trabalhar com 

vistas à construção do conhecimento a partir das interações estabelecidas entre os 

conhecimentos, contextualizando com o meio o qual as crianças/adolescentes estão inseridas, 

buscando novos caminhos a serem percorridos para o crescimento e, tendo uma participação 

ativa de todos colaboradores envolvidos neste meio, com o escopo de juntos buscarem uma 

organização ainda maior do tempo e do espaço usado para a prática do esporte. 
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Carmem Silveira (2001, p.68, apud Projeto Pedagógico, 2016) destaca que: 

  

“a ideia central é que” as atividades planejadas diariamente devem contar com a 

participação ativa das crianças garantidas às mesmas a construção das noções de 

tempo e de espaço, possibilitando-lhes a compreensão do modo como as situações 

sociais são organizadas e, sobretudo, permitindo ricas e variadas interações sociais”.  

 

Dessa forma, o Projeto Pedagógico deixa explícito o interesse em contribuir para 

uma formação mais ampliada das crianças e adolescentes, mediante a interação qualitativa 

entre os mesmos, no intuito também de consolidar um modo de vida de qualidade e saudável, 

bem como fomentar novas atitudes e oportunidades na escolha do caminho do bem 

(PROJETO PEDAGÓGICO, 2016). 

Nessa perspectiva, as propostas apresentadas no Projeto da Escolinha do U.E.P.G 

definem “o caminho que pretendem ser percorrido e delineado pelo futebol solidário, 

representando um compromisso ético com a comunidade que participa da história desta 

instituição, fundamentadas nas relações interpessoais” (PROJETO PEDAGÓGICO, 2016, p. 

04). O projeto propõe de maneira flexível, “tornar cada objetivo uma conquista coletiva da 

comunidade, da família, da escola onde as crianças/adolescentes estão matriculados e através 

das muitas reflexões e discussões que envolvem a proposta pedagógica hora apresentada” 

(PROJETO PEDAGÓGICO, 2016, p. 04). 

Em nosso entendimento esta visão também é bastante positiva, visto que integra 

instituições sociais que podem contribuir sobremaneira com o desenvolvimento dos 

participantes da escolinha.  

O Projeto Pedagógico ainda destaca que “a Escolinha de Futebol “União faz a 

Força” do U.E.P.G tem como princípio a amizade, o respeito acima de tudo, e a prática de 

esportes como transformadora do ser humano, em prol do social e na busca de uma sociedade 

melhor” (PROJETO PEDAGÓGICO, 2016, p. 05). Assim vem refletindo sobre os conceitos de 

“conhecimento, educação e sociedade, justificando que a escolinha de futebol está inserida 

como fonte de mudanças no contexto político, cultural, econômico e principalmente social 

dos bairros” (PROJETO PEDAGÓGICO, 2016, p. 05).   

E devido ao crescimento do bairro Pedra Grande, seja quanto ao número de 

habitantes, número de habitações, dentre outros aspectos, acreditamos ser de estrema 

importância esta instituição, uma vez que atende principalmente os moradores deste bairro e 

bairros adjacentes, com os objetivos de cuidar, educar e praticar esportes, como fonte de uma 

vida saudável e melhor (PROJETO PEDAGÓGICO, 2016). 

Outro aspecto apresentado pelo Projeto Pedagógico diz respeito à busca de 

estratégias que tragam as famílias das crianças para “dentro” da instituição, para que o clube 



 
 

41 
 

U.E.P.G e a sociedade possam realizar um trabalho em conjunto com as 

crianças/adolescentes, tendo um melhor acompanhamento dos mesmos, buscando atender 

suas necessidades físicas, psicológicas, esportivas e sociais.   

Nessa perspectiva, verificamos que a proposta pedagógica “contempla aspectos 

relevantes e que contribuem no processo mais amplo do desenvolvimento da prática de 

esportes, de maneira a contribuir para alcançar os objetivos estabelecidos pela escolinha para 

os alunos” (PROJETO PEDAGÓGICO, 2016, p. 06). Assim, destacamos os seguintes 

aspectos apontados no Projeto Pedagógico (2016): 

 Praticar esporte. 

 Possibilitar aos alunos o conhecimento das expressões culturais da cidade e 

municípios. 

 Propor passeios ao ar livre. 

 Estimular o conhecimento do seu próprio corpo. 

 Favorecer para que a imaginação flua. 

 Trabalhar com brincadeiras objetivas. 

 Trabalhar regras, costumes e organização. 

 Atividades de concentração e integração. 

 Favorecer as muitas formas de expressão. 

 Atividades que favoreça o desenvolvimento motor e cognitivo. 

 Favorecer a autonomia nas crianças/adolescentes. 

 Trabalhar a atenção e concentração. 

 Noção/ tempo/ espaço. 

 Desenvolver a socialização, a linguagem oral, a percepção visual e o incentivo a 

leitura. 

 Disciplina, atenção e expressão corporal. 

 Brincadeiras livres. 

 Histórias contadas. 

 Trabalhar a higienização. 

 Promover brincadeiras que crianças menores e maiores participem juntas e outras. 

 Promover diálogo entre as crianças e adolescentes. 

 Utilizar o método de avaliação como forma de acompanhamento para o 

desenvolvimento cognitivo e motor. 

 

Desse modo é possível perceber o interesse da instituição U.E.P.G em contribuir 

para o desenvolvimento global dos participantes da escolinha, um desenvolvimento que 

utiliza o esporte como meio, mas que tem fins muito além da mera prática esportiva.  

Abaixo apresentamos algumas imagens que retratam os treinos na escolinha, 

assim como outras situações onde as crianças e adolescentes se integram ao U.E.P.G.  

 

 

 

 

 

 

 



 
 

42 
 

Figura 27 – Crianças e adolescentes recebendo instruções e treinamento 

 

Fonte: União Esportiva Pedra Grande - U.E.P.G, 2017. 

Figura 28 – Alunos do Projeto “União Faz a Força” 

 

Fonte: União Esportiva Pedra Grande - U.E.P.G, 2017. 

Figura 29 – Filhos(as) de Torcedores que desde o inicio já são incentivadas a 

serem torcedor(a) da U.E.P.G. 

 

Fonte: União Esportiva Pedra Grande - U.E.P.G, 2017. 
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Figura 30: Polícia Militar de Minas Gerais como colaborada do Projeto 

 

Fonte: União Esportiva Pedra Grande - U.E.P.G, 2017 - 2018. 

 

A escolinha de futebol do U.E.P.G busca neste sentido abordar as questões sociais 

e morais de maneira prática e interativa, uma vez que o clube prega a valorização da 

linguagem e suas finalidades sabendo que “essa capacidade humana” de compartilhar 

significados, que nos constitui e nos possibilitam a elaborar e partilhar a vida com os outros, 

apropriando-se da cultura, produzindo-a e transformando-a estruturando-se por meio de 

múltiplas formas: a linguagem oral, gestual, plástica, visual, o brincar, a linguagem musical, 

escrita, virtual etc (PROJETO PEDAGÓGICO, 2016, apud FARIA, V.L.B; DIAS). 

E no que diz respeito a horário de treinamentos, o U.E.P.G busca as melhores 

formas de atender as crianças/adolescentes e as famílias, que depositam confiança na 

instituição, pois são cientes que além da educação o cuidado é primordial, com o escopo de 

garantir total segurança as crianças (PROJETO PEDAGÓGICO, 2016, p. 07). Assim, “as 

crianças aprendem desde cedo a importância de honrar com seus compromissos, pois os 

horários de chegada e saídas têm tolerância de 15 minutos, reforçando assim não só para as 

crianças, mas para seus respectivos responsáveis a ter comprometimento com seus pares” 

(PROJETO PEDAGÓGICO, 2016, p. 07). 

Além disso, o Projeto Pedagógico ainda prevê que a participação da família no 

contexto da escola de futebol para as crianças é de fundamental importância, acreditando que 
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esta interação auxilia na aprendizagem, por isto, a programação para promoção de eventos 

esportivos, gincanas, palestras educativas com temas voltados às drogas, à família e ao 

alcoolismo são apresentados todo semestre com intuito de trazer/aproximar a família para 

dentro da escolinha de futebol e principalmente para seus filhos (PROJETO PEDAGÓGICO, 

2016).   

No que se refere aos responsáveis pelos treinos na Escolinha de Futebol União 

Faz a Força, o Projeto Pedagógico informa que os mesmos são voluntários, mas 

obrigatoriamente todos possuem o compromisso com as crianças/adolescentes e suas 

respectivas famílias. 

O documento ainda estabelece que a Escolinha de Futebol incentiva e 

disponibiliza horários para que os treinadores busquem capacitação, intercâmbio com outra 

instituição da cidade ou fora da mesma, desde que apresente documentação comprovando tal 

ação (PROJETO PEDAGÓGICO, 2016). 

Os responsáveis pelos treinos devem cumprir sua carga horária na escolinha de 

maneira clara e objetiva, com vista à qualidade em educação e beneficio da prática de esporte 

(PROJETO PEDAGÓGICO, 2016).  

Esse fato é algo bastante comum no futebol amador do interior, onde muitos 

sujeitos, apaixonados por este esporte e vinculados a algum clube, dedicam parte do seu 

tempo para ensinar/treinar futebol para crianças e adolescentes.  

Em nosso entendimento tal situação merece nossa atenção, pois acreditamos que 

há um número de voluntários que necessitariam de uma melhor capacitação profissional para 

atuarem no ensino/treino esportivo. Com isso, destacamos o papel que o Curso de Educação 

Física da Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri - UFVJM pode 

desempenhar no que se refere à capacitação qualitativa de sujeitos que atuam no futebol 

amador diamantinense, assim como em outros municípios das regiões atendidas pela 

instituição.  

Wilpert (2005, p. 15) acredita que pelo seu impressionante poder de interação 

social, o futebol se qualifica como um tema bastante apropriado para contribuir com o 

processo de conscientização de um mundo de igualdade e oportunidades para todos. 

Observa-se que os fatos selecionados do U.E.P.G apresentaram no seu escopo 

uma descrição das ciências do movimento humano, educação física, atividade física, lazer e 

esporte/desporto (SANTOS et al. 2016).  

Nesse sentido, nota-se que o futebol “não se limita a ser apenas um esporte, mas 

representa uma manifestação sociocultural que produz representações sociais e proporciona 

distintas emoções no seu “campo de batalha”, como: alegrias, frustrações e expectativas” 
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(SANTOS et al. 2016, p. 182). Neste contexto, o futebol pode ser trabalhado de forma 

multivariada, objetivando adaptar e atender diferentes finalidades. 

Ora, o processo de adaptação às condições do ser humano abrange características 

educacionais a serem consideradas nas mudanças provocadas pela adaptação às limitações dos 

jogadores e adaptações ambientais/culturais (SANTOS et al. 2016). Nessa perspectiva, o 

sujeito pode enriquecer sua personalidade, na medida em que adquire elementos para pensar, 

criticar e agir de forma mais liberada dos condicionamentos que possam automatizar seus 

pensamentos e ações (ORIGUELA & SILVA, 2017). 

Alguns destes elementos para o desenvolvimento humano promovem o bem-estar 

social e uma participação ativa no atendimento de necessidades e desejos de ordem 

individual, familiar, profissional, cultural e comunitária (ORIGUELA & SILVA, 2017, apud 

REQUIXA, 1980). 

Segundo Origuela & Silva (2017, apud REQUIXA, 1980), há na vivência das 

atividades do contexto do lazer, um conteúdo psicológico e um social. Essas afirmações são 

no sentido da necessidade da satisfação humana de contatos sociais, fazendo com que as 

relações entre as pessoas sejam até mesmo mais importantes que o próprio conteúdo das 

atividades (ORIGUELA & SILVA, 2017), algo que podemos perceber no âmbito do 

denominado lazer-esportivo, onde o futebol amador se encaixa, com seus diversos sujeitos 

participantes. 

Vemos, assim, como possibilidade de vivência lúdica, os jogos de futebol em 

clubes amadores, como no caso do U.E.P.G, incluindo todas as formas de fruição desta 

modalidade, seja jogando ou assistindo (ORIGUELA & SILVA, 2017). Nesse sentido, os 

autores ressaltam que o clube, como espaço de lazer, possibilita também as conversas, os 

encontros, beber com os amigos, enfim, uma variedade de relações sociais prazerosas e 

desfrutadas no tempo disponível. Além disso, as atividades do âmbito do lazer no clube, 

especificamente a prática e assistência do campeonato de futebol amador, são também 

efetivas possibilidades de educação pelo lazer. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Ao final deste estudo, acreditamos que o mesmo contribui para o (re) 

conhecimento do futebol amador e, especialmente do U.E.P.G, no contexto sociocultural e 

histórico de Diamantina e região.  

Por outro lado, entendemos também que o estudo pode ser o “estopim” para que 

outras investigações dessa natureza sejam realizadas, no intuito de valorizar algo que possui 

tanta penetração no seio sociocultural local, ou seja, os clubes amadores, sua história e seus 

sujeitos.  

Com efeito, foi nessa perspectiva que buscamos compreender a história do 

U.E.P.G e demais aspectos relacionados a este importante clube do futebol amador de 

Diamantina, pois entendemos a importância do futebol, de uma maneira geral, e dos clubes, 

de modo específico.   

Assim, buscamos traçar o percurso percorrido por esta instituição, desde a 

fundação do U.E.P.G, passando pelos campeonatos disputados, títulos conquistados, festas 

realizadas, assim como desenvolvimento da sua Escolinha de Futebol “União Faz a Força”. 

Com base no estudo realizado podemos afirmar que o futebol amador, 

especificamente no clube investigado, transcende as linhas do campo de jogo, algo facilmente 

observado a partir dos fatos, imagens e documentos pesquisados neste trabalho de conclusão 

de curso.   

Por fim, sugerimos que mais estudos sejam realizados, principalmente pesquisas 

de campo, a fim de compreender os fenômenos ainda desconhecidos no cenário futebolístico 

de Diamantina e, por que não, em demais localidades do Vale do Jequitinhonha, lugar onde o 

futebol detém tempo/espaço demarcados no cotidiano.  
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