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Apresentação do Projeto
Do dia 04 de junho a 20 de julho de 2014, o Museu da República no Rio de Janeiro
(RJ), foi palco do Espaço Futebol para a Igualdade, que teve como objetivo
propiciar aos visitantes uma experiência única de vivenciar o esporte. A história
do futebol no Brasil foi contada de uma forma jamais vista, sob a perspectiva das
mulheres, na exposição multimídia “Mulheres em Campo Driblando
Preconceitos”. Jovens e crianças também puderam aprender um novo jeito de
jogar futebol, em grupos mistos e sem árbitro, em três mini-quadras montadas
no jardim do museu por meio da metodologia do Futebol3, na chamada praça
“Futebol para um Mundo Melhor”. A praça também foi destinada a trazer
histórias de projetos sociais que utilizam o futebol como ferramenta para
transformação. Além disso, diferentes eventos, debates, oficinas e exibições de
filmes foram realizados no espaço “Trocando Idéias” como o tributo ao jogador
colombiano Andres Scobar, o Dia Nacional do Futebol3 e presenças ilustres dos
ex- jogadores Petkovic e Raí.
Organizado pelas ONGs streetfootballworld e Redeh (Rede de Desenvolvimento
Humano), o Espaço Futebol para a Igualdade teve como madrinha a brasileira
Marta, a maior jogadora de futebol de todos os tempos, escolhida cinco vezes
consecutivas como a melhor do mundo. Mostrar que o futebol é um esporte capaz
de transformar vidas e ajudar no desenvolvimento da sociedade foi a principal
missão do Espaço Futebol para a Igualdade.

Maiores Desafios e Resultados
O primeiro desafio de todos foi conseguir fundos para a realização do projeto. Aos
poucos o apoio foi surgindo e o projeto se tornou possível na proporção que havia
sido idealizado.
Com relação à pesquisa histórica para a exposição interna, um dos maiores
desafios foi localizar material sobre os jogos nos primeiros anos do século XX e,
particularmente, confirmar as várias informações desencontradas sobre datas,
locais e times. Com a pesquisa descobrimos que muitas teses, dissertações,
artigos e trabalhos acadêmicos em geral, reproduzem informações citando-se
mutuamente. Porém, após fazermos uma revisão bibliográfica nesses materiais,
percebemos que as fontes citadas (como jornais e revistas da época), não
continham de fato a nota com a informação. E não podíamos parar nesse limite.
Assim, fomos atrás de outros periódicos da época e, aos poucos, descobrimos

muitas informações novas. Outro desafio foi conseguir as autorizações de jornais
da época e que não mais pertencem ao dono, autorização de fotógrafos de um
século atrás etc. Localizar os arquivos, endereços para contatos e conseguir
resposta, podemos caracterizar entre os maiores desafios. E, nesses casos, as
autorizações devem ser do periódico, do/a fotógrafo/a, do/a chargista etc. Por
último, entre os vários desafios, podemos ainda citar a busca pelo material físico
(camisetas, troféus, medalhas e outros objetos de importância histórica e que são
acervo pessoal das atletas.
Apesar dos desafios o saldo do projeto foi considerado extremamente positivo. A
quantidade de pessoas que passaram pelo espaço Futebol para a Igualdade
superou as expectativas, assim como o número de crianças e jovens que
praticaram o Futebol3. Houve um grande número de aparições na mídia,
inclusive internacional, o que gerou visibilidade tanto para os temas abordados e
o projeto como para as organizações envolvidas. Os eventos realizados em geral
também foram considerados positivos contando com a presença de grupos de
jovens e crianças e de algumas presenças ilustres como do Petkovic e do Raí.
Segue abaixo os números finais do projeto.
Número de Grupos que Visitaram o Espaço Futebol para a
Igualdade (Projetos Sociais, Escolas e Vilas Olímpicas)

47

Número de Crianças e Jovens de Grupos que visitaram o Futebol
para a Igualdade Number of children and youth from Group
Visits (Projetos Sociais, Escolas e Vilas Olímpicas)

1042

Número de Crianças e Jovens que praticaram a Metodologia do
Futebol3 nas Mini Quadras

2623

Número de Pessoas que visitaram a Exposição "Mulheres em
Campo Driblando Preconceitos"

3666

Número de Eventos que ocorreram no Espaço Futebol para a
Igualdade (Oficinas, Seminários, Bate Bolas, Debates, Filmes,
etc.)

24

Número de pessoas que participaram nos eventos do Espaço
Futebol para a Igualdade (Oficinas, Seminários, Bate Bolas,
Debates, Filmes, etc.)

2127

Número Estimado de Pessoas que Visitaram o Espaço Fuebol
para a Igualdade
Número de Aparições na Mídia Nacional
Número de Aparições na Mídia Internacional

55700
200
125

Visibilidade
- Nacionais – Cerca de 200 matérias veiculadas.
Alguns dos principais veículos:
Veja Rio
O Globo
Esporte Interativo Metro
Rádio Globo
CBN
Catraca Livre
EBC

Terra
TV Brasil
Lancenet
Estadão

VejaOnline
O DIA
TV Lance
Jornal do Brasil

- Internacionais – Cerca de 125 matérias veiculadas.
- Clippings
O Dia

SporTV Brasil
TV Bandeirantes
Fox Sports Brasil
Lance
GloboEsporte.com
Yahoo

Veja Rio

O Globo - Ancelmo Gois

Equipe do Projeto
Coordenação Geral: Mirella Domenich e Schuma Schumaher
Curadoria: Heloísa Alves e Liliane Brum Ribeiro
Produção Executiva: Carla Zorzanelli
Comunicação: Niko Wieland, Victor de Oliveira e Frase Comunicação
Exposição Mulheres em Campo Driblando Preconceitos
Coordenação de Pesquisa: Liliane Brum Ribeiro
Pesquisadores Histórica e Iconográfica: Antonia Ceva, Liliane Brum Ribeiro,
Lívia Monteiro e Paulo Correa
Textos e Créditos: Antonia Ceva, Liliane Brum Ribeiro, Lívia Monteiro e Paulo
Correa
Assistente de Pesquisa: Ana Cláudia Mendonça Alves, Cristina Sales de Lima e
José Antônio Sá Silva
Reprodução Fotográfica: Adriana Medeiros
Apoio: Katia Clara e Maria da Guia Oliveira
Praça Futebol para um Mundo Melhor
Pesquisa: Carla Zorzanelli, Mirella Domenich e Niko Wieland
Concepção dos Estádios Futebol3: Instituto Formação, MA, Brasil
Assistente de Produção: Karina Almeida e Ricardo Amaro
Apoio: Deb Ain, Julia Boardman, Laura Fox, Lena Hauesler, Rodrigo Moitrel e
Susanne Gaerte
Produção – Arco Arquitetura e Produções
Projeto e Direção de Arte: Heloisa Alves
Programação Visual: Hoton Ventura
Assistente: Rodrigo Livero e Diana Rodrigues
Produtor: Sergio Murilo Carvalho
Assistente: Marcus Vinícios Regente e Marcelo Sampa
Cenotécnico: Ubiraci Ribeiro

Material Promocional do Projeto
- Jornal Português

Jornal (Inglês)

- Folder

- Camisa

- Cartaz do Metrô

- Convite email

- Material Facebook
Capas

Anúncio Post Promovido

Anúncio Smartphone

BusTV

Banners/ Sinalização do Espaço Geral do Museu da República
- Faixada Museu

- Faixada Praia do Flamengo (5)

Patrocínio e Doações
1. Patrocínio

DOAÇÕES IN CASH
PATROCINADOR

VALOR

GIZ
Caixa Econômica
Sony
Associação Canadense
Fundação Ford

R$ 178.500,00
R$ 150.000,00
R$ 66.000,00
R$ 20.000,00
R$ 22.500,00

TOTAL

R$ 437.000,00

2. Doações in Kind

DOAÇÕES IN KIND - NESTLE
MATERIAL

QUANTIDADE

VALOR REFERENTE

Sorvetes
Fardos de 12 unidades cada de
Garrafas de 510 ml de Água
Mineral

135

R$ 6.057,00

450

R$ 5.076,00

Caixa com 27 unidades de Nescau
Bebida lactea

1500

R$ 43.335,00

R$ 54.468,00
Tabela de gastos

3. Doações do projeto após sua finalização
Organização Beneficiada
Karanba
Estrelas Sports

Instituto Cultural Pólen
(Morro dos Prazeres)

CEMINA (Júlio Otoni)

Quantidade
1
1
1
1
1
1
40
2
1
1
1
4
6

Museu da República

5
3
4
2

Grupo de Mulheres
Bordadeiras da Coroa

-

Material
Mesa de Totó de Madeira
Mesa de Totó de Madeira
Ombrelone
Prisma de Metal
Banner da Marta
Mesa de Totó de Madeira
Caixas de Nescauzinho
Rolos de Grama
Ombrelone
Prisma de Metal
Mesa de Totó de Madeira
Prismas
Estruturas metálicas para
painéis
Estruturas metálicas para
banners fachada
Conjuntos de lixeiras de
coleta seletiva
Suportes de TV
Roteadores
Painéis e Banners

Exposição Mulheres em Campo Driblando Preconceitos
A Exposição Multimídia “Mulheres em Campo Driblando Preconceitos” teve
como principais objetivos: 01. Estimular a mudança de mentalidade e a superação
de preconceitos que cercam a presença das mulheres no futebol; 02. Visibilizar
onde estão as mulheres do futebol no país do futebol; 03. Dialogar diretamente
com estudantes, professores/as, jogadoras amadoras, turistas, jornalistas,
lideranças do mundo esportivo, formadores/as de opinião, bibliotecas,
pesquisadores/as, organizações não governamentais e instituições afins.
Em todo o período da Exposição Multimídia, de 05 de junho de 2014 a 10 de
agosto de 2014, recebemos um público em torno de 3.600 (três mil e seiscentos)
visitantes, que ficaram impactados (as) com a história e com as dificuldades do
futebol feminino no nosso país. Atingimos os nossos objetivos, uma vez que
visibilizamos onde estão as mulheres do futebol, ao longo do século XX até a
atualidade, e suscitamos um debate, em distintos momentos, sobre a premente
necessidade de profissionalização da modalidade no Brasil.

Abaixo é possível observar os textos que foram utilizados na
exposição e em seguida algumas fotos:

Exposição Mulheres em Campo Driblando Preconceitos...
Museu da República/RJ
Junho/julho 2014

BLOCO I: Das arquibancadas e gramados as mulheres marcam Gol
Relatos históricos apontam a participação de mulheres em “jogo de bola” através dos
tempos. O ts'uh Kúh praticado durante a dinastia Han, na China (séculos II e III A.C),
com uma bola feita de couro e preenchida com pelos e o La Soul, que ocorria no século
XII, na França, onde camponesas disputavam uma bola de couro enfeitada com fitas.
Estes são alguns exemplos que se perderam. Somente em 1894, século XIX, surge na
Inglaterra a primeira equipe feminina de futebol, o Ladies Football Club. Time fundado
pelo britânico Nettie Honeyball, ativista dos direitos das mulheres, que teve como

primeira presidente a feminista Florence Dixie, filha mais nova do Marquês de
Queensbury. A primeira partida oficial ocorreu em 23 de março de 1895. Nos jornais da
época, críticas favoráveis e contrárias à participação das mulheres no futebol se
alternaram. Do vestuário das moças, ousado demais para alguns, até o estilo de jogo,
considerado inapropriado à natureza feminina; nada escapou de comentários. O fato é que
onde se apresentava o Ladies Football Club atraía grande multidão. E assim, driblando,
por entre prós e contras, marcaram um gol! A participação feminina estava
definitivamente associada à arte de jogar bola.
Em terras Brasilis uma bola na trave...
Conta a história que a chegada do futebol ao Brasil ocorreu em 1894, através de Charles
Miller, estudante que retornou ao país após longo período na Inglaterra. Logo se espalhou
e caiu no gosto popular. Em uma sociedade brasileira marcada pelo racismo, machismo
e sexismo; o futebol identificou-se como esporte masculino. A presença de senhoritas e
senhoras da elite restringia-se à torcida. Filhos no campo e filhas na arquibancada, como
bem destacou Mario Filho em O Negro no Futebol Brasileiro (1964). Vale lembrar, que
a participação da mulher não estava restrita apenas nos jogos de futebol. A criação do
Partido Republicano Feminino, em 1910, por Leolinda Daltro, evidenciou a luta do
movimento feminista pelo direito ao voto – desde o século XIX. Nesse cenário, chamou
atenção da imprensa e do público a partida divulgada como pioneira e que ocorreu em
1913, em São Paulo. Homens e mulheres disputariam a bola naquele evento de caráter
beneficente, visando arrecadação de fundos para a construção de um hospital infantil da
Cruz Vermelha. Bola na trave! Dias depois, alguns jornais denunciaram que o time das
jogadoras eram jogadores do América travestidos de mulheres, com perucas e vestidos.
As mulheres entram em campo: as precursoras - Décadas de 1920 e 1930
Antes do apito final, no período em que o futebol ainda era chamado de foot-ball, um gol
de pênalti deu a vitória ao time de São Cristóvão, na partida contra o Vasco, no estádio
do Fluminense. O jogo foi noticiado em maio de 1929 pelo jornal “A Manhã” e o destaque
foi dado para a magnífica jogadora Zazá, que marcou os dois gols da partida. Essa e outras
notícias aparecem nos jornais da década de 1920/30 e contam partes da história do futebol
feminino no Brasil. Em se tratando do âmbito dos esportes, poucas atividades físicas eram
“permitidas” às meninas e mulheres. Nesse período, a luta pelo voto era uma das
prioridades das feministas. Dentre as principais vozes em defesa dos direitos das mulheres
destaca-se Bertha Lutz, uma das fundadoras e líder da Federação Brasileira pelo

Progresso Feminino (FBPF), criada em 1922; entidade que teve importância nacional nos
debates sobre o voto feminino, introduzido no código eleitoral no dia 24 de fevereiro de
1932. Nessa década, o futebol tornou-se um dos elementos da identidade nacional e sua
popularização evidenciou os conflitos raciais existentes. Vestir a camisa da seleção
brasileira suscitava o debate de quem deveria representar o país nos torneios
internacionais. Foi nesse contexto, também, que assistimos das arquibancadas o football
tornar-se futebol, ou seja, a marca inicial elitista vai para o escanteio e a prática é
abrasileirada. Existem relatos nos jornais da época de jogos femininos, treinos e partidas,
alguns ligados a eventos beneficentes e outros a espetáculos em circos, o que demonstra
a peculiar presença das mulheres nas práticas futebolísticas já no início do século XX,
rompendo os padrões impostos a elas.

BLOCO II: Lugar de mulher é no campo doméstico
As décadas de 40 a 60
“... O movimento que se esboçou nesta capital, para a formação de vários quadros
femininos de futebol, e que tomou corpo com o apoio que alguns jornais cariocas deram,
é desses que merecem a reprovação das pessoas sensatas, já pelo espetáculo ridículo que
representa a prática do “association” pelas mulheres, como também pelas razões de
ordem fisiológicas, que desaconselham sumariamente um gênero de atividade tão
violento, incompatível mesmo com as possibilidades do organismo feminino”. Foi com
essas palavras que, em 17 de maio de 1940, a Subdivisão de Medicina Especializada do
Ministério da Educação e Saúde emitiu parecer positivo à carta de José Fuzeira, cidadão
brasileiro que escrevera ao então Presidente da República, Getúlio Vargas as seguintes
palavras: “Que V. Ex. Snr. Presidente acuda e salve essas futuras mães, do risco de
destruírem a sua preciosa saúde; e, ainda, a saúde dos futuros filhos delas... e do Brasil”.
Com isso, o processo higienista e intervencionista, que tinha como grande aliado a ciência
médica - sempre autorizada a definir com bases na biologia o destino moral das mulheres
-, atinge em cheio a alegre prática do futebol que as moças vinham protagonizando. Não
demorou muito e, em 14 de Abril de 1941, pleno Estado Novo, o Presidente Vargas
publica o Decreto 3.199 que, em seu Art.54 afirmava “Às mulheres não se permitirá a
prática de desportos incompatíveis com as condições de sua natureza, devendo, para este
efeito, o Conselho Nacional de Desportos baixar as necessárias instruções às entidades

desportivas do país”. Assim, muitos jornais que antes, exaltavam as aventuras
futebolísticas dos times femininos, começam a advogar pela boa conduta das “moçoilas”
da época, que deveriam ser melhor controladas por seus pais. Com isso, as protagonistas
dos campos começaram a enfrentar várias formas de discriminação e preconceitos.
Muitos times não resistiram e se desfizeram. Em 1965, o Conselho Nacional de Desportos
– CND – cumpriu com a incumbência que lhe fora dada pelo decreto-lei de 3.199/1941
e, através da Deliberação n. 7, ratificou e reiterou a proibição da prática do futebol pelas
mulheres, assim como de outras atividades esportivas. Mas, subvertendo as regras, muitos
times e moças corajosas continuaram pelos gramados, fazendo sucesso na própria cidade,
em jogos e campeonatos estaduais e mesmo interestaduais, como a imprensa da época
nos dá a conhecer. E as mulheres não estavam apenas nos gramados. Chegaram à segunda
metade do século XX, trazendo na bagagem algumas conquistas e, sobretudo, o justo
desejo de exercerem sua cidadania em toda plenitude. Em 1949, a filósofa francesa
Simone de Beauvoir publica O Segundo Sexo, uma das obras mais celebradas e
importantes para o movimento feminista, em que afirma “não se nasce mulher, torna-se
mulher”. Ao retirar da biologia o caráter determinista do comportamento feminino,
Simone abriu espaço para as discussões sobre a igualdade de direitos entre mulheres e
homens na sociedade. Em 1963, outro marco, o livro A Mística Feminina, de Betty
Friedan, denuncia as inúmeras estratégias de confinamento das mulheres na esfera
doméstica. Alimentadas por novas informações, norte-americanas, italianas, francesas,
inglesas, suecas e brasileiras ganharam as ruas para entoar palavras de ordem como:
“Nosso corpo nos pertence!”, “O privado também é político!” e “Diferentes, mas não
desiguais!”. Em 1964, os militares assumem o poder no Brasil, dando início aos anos de
chumbo e, com esses, o apito que ditava as novas regras sentenciou definitivamente:
mulheres no futebol não!

BLOCO III: Um drible no conservadorismo: O auge do futebol
feminino no Brasil – Décadas de 70, 80 e 90
Os anos de 1970 foram marcados pela luta contra a ditadura militar e pelo ressurgimento
dos movimentos de resistência social, dentre eles o feminista. Mantendo a coerência
dialética da história do futebol feminino, que conviveu com a proibição desde 1941 e, ao
mesmo tempo, com um crescente número de times espalhados pelo país, nos anos 70, o
Brasil teve a primeira árbitra de futebol do mundo reconhecida pela FIFA, com diploma

registrado pela Federação Mineira. Lea Campos rompe uma das grandes barreiras do
mundo futebolístico e, por meio do apito passou a determinar o início e o final de partidas,
além de fazer cumprir regras como cobrança de faltas, pênaltis, escanteios e expulsões.
Em 1979, através da resolução nº 10, o Conselho Nacional de Desportos – CND - revoga
“parcialmente” a Resolução 7/1965 que proibia as mulheres de praticarem futebol. Em
1982, ocorre a primeira transmissão televisiva de uma partida de futebol feminino,
realizada no estádio do Morumbi entre os selecionados Carioca e Paulista, algo inédito e
precedido de grande polêmica, já que a Federação Paulista de Futebol resolveu proibir a
partida, porém sem êxito. Em abril de 1983 as mulheres vêm finalmente reconhecido seu
esforço de abrir espaço num campo tão fechado para elas, quando o CND publica a
Resolução 01/1983, que dispõe sobre as normas básicas para a prática do futebol
feminino. Reconhecendo o crescente interesse das mulheres pela modalidade, não apenas
no Brasil como em todo o mundo, resolve: Art. 1º “O futebol feminino poderá ser
praticado nos Estados, nos Municípios, no Distrito Federal e nos Territórios, sob a
direção das Federações e Ligas do desporto comunitário, cabendo à Confederação
Brasileira de Futebol a direção no âmbito nacional”. No ano seguinte o futebol feminino
é declarado oficialmente como modalidade esportiva. Assim, na década de 1980,
conquistou certa notoriedade na imprensa. Entre os times cariocas estavam o Federal, o
Gang-Bel, e o American Denin, precursores do Esporte Clube Radar, considerado
invencível nos anos 80 e primeiro time feminino a participar de torneios internacionais.
Destacaram-se também o Bangu, o Vasco, o São Paulo, entre outros e, principalmente, o
Saad, célebre time de São Paulo com importantes vitórias. Pela primeira vez na história,
em 1986, o Maracanã é palco de uma partida de futebol feminino, ano em que o E.C.
Radar consagrou-se tetracampeão carioca. Helena Pacheco tornou-se a primeira
treinadora a ingressar na Associação Brasileira de Técnicos Profissionais e Lucia Reis a
primeira treinadora formada no curso de Especialização em Ciência e Técnica de Futebol,
única mulher até então a fazer o curso, o que causou grande estranheza entre os alunos na
época. A década de vitórias estimulou o nascimento de novos times e, em 1987, a CBF já
havia cadastrado dois mil clubes e quarenta mil jogadoras. No ano seguinte, o Radar foi
convocado para representar o Brasil no Iº Torneio Internacional de Futebol Feminino, que
ocorreu na China, conquistando o 3º lugar. O final dos anos de 1980 marcou o final do
time do Radar. Quando, em 1991 foi realizado na China o Campeonato Mundial de
Futebol Feminino, o Radar foi chamado para formar a base de uma seleção brasileira.
Nos anos seguintes o time feminino do Vasco sagrou-se tetra-campeão e, em 1996 o

futebol feminino foi incluído como categoria nas Olimpíadas. Nessas décadas, as atletas
viveram o sonho da profissionalização, do reconhecimento e do fortalecimento da
modalidade no país. Mas, as expectativas de que se consolidaria a presença da mulher no
futebol no Brasil e sua profissionalização não se confirmaram, na contramão do que
ocorria internacionalmente, já que, segundo a FIFA o futebol fazia parte de 4,1% da
população mundial, como “participantes de jogos”, o que quer dizer que 20 milhões de
mulheres e 220 milhões de homens jogavam futebol regularmente no mundo.

BLOCO IV: Novos tempos, antigas questões: o futebol feminino nos
primeiros quinze anos do século XXI

Nesse novo século, superando adversidades e enfrentando preconceitos, o futebol
feminino configura-se como realidade no Brasil. Nas cidades grandes ou pequenas;
capitais ou periferias; áreas remanescentes de quilombos e reservas indígenas, times
amadores e profissionais reúnem meninas, moças e mulheres que evidenciam habilidades
e gosto pela bola. De norte a sul do país, com equipes femininas ou mistas, sem esquecer
os famosos torneios “elas contra eles”, partidas realizadas em estádios, campinhos de terra
e locais improvisados reúnem torcedoras(es) entusiasmadas(os). E craque não falta! Nas
“escolinhas de futebol” mantidas por clubes tradicionais e naquelas apoiadas por projetos
desenvolvidos pela sociedade civil ou governos, sobressai o talento nato exibido por
várias jogadoras desde a infância. Bola dentro? Nem tanto assim! No país do futebol,
esporte dominado pelos homens, apesar dos avanços, o futebol feminino ainda esbarra
em limitações que não são poucas e incluem preconceitos, dificuldades de patrocínio e de
investimentos públicos. Desde 2000, o talento da seleção brasileira feminina de futebol
tem conquistado medalhas de ouro, prata e bronze e ganhado o mundo. Exemplos não
faltam. A alagoana Marta Vieira da Silva, a Marta, foi eleita pela FIFA, entre 2006 e
2010, a melhor jogadora de futebol de todo o mundo. Em 2004 já havia sido premiada
com o troféu Bola de Ouro e em 2007, com o troféu Chuteira de Ouro. Ainda pela mesma
Federação Internacional a brasileira Cristiane Rozeira de Souza Silva foi premiada em
2009, como a segunda melhor jogadora do mundo e, nos anos de 2007 e 2008, a terceira
melhor. De fato, não são poucas as jogadoras que atuaram e ainda defendem times
espalhados pela Europa, Estados Unidos, Japão e China. Contudo, isso se deve não apenas
ao reconhecimento de talentos, mas, também, à ausência de oportunidades de

permanência no Brasil. Na prática, várias equipes femininas organizadas por grandes
times nacionais foram extintas ao longo dos primeiros quinze anos do século XXI. Além
disso, muitas ex-jogadoras da seleção e demais clubes se defrontam com dificuldades
econômicas. Mandar a bola para escanteio e tentar a sorte em novas profissões têm sido
opção, nem sempre com final feliz, para muitas atletas. No enfrentamento aos
preconceitos que ainda persistem e às desigualdades que caracterizam o futebol feminino
em relação ao masculino, algumas ações se destacam buscando dar maior visibilidade à
questão. Dentre essas, ações específicas no Plano Nacional de Políticas para as Mulheres,
coordenado pela Secretaria de Políticas para Mulheres/PR, protagonizando o diálogo com
o Ministério do Esporte para o fortalecimento do futebol feminino no país. Em 2006, a
criação do programa Bolsa-Atleta, pelo Ministério do Esporte e a presença de uma exjogadora na coordenação geral de uma área específica para a modalidade anunciavam
novos tempos. Em 2013, após 12 anos da ultima edição, o estádio municipal Giglio
Portugal Pichinin (Baetão), de São Bernardo do Campo/SP, recebeu o Campeonato
Brasileiro, patrocinado pela Caixa Federal e que teve o Centro Olímpico (SP) como
campeão. No mesmo ano, no 1º Torneio Internacional de Brasília de Futebol Feminino,
diante de um publico de 15.262 torcedores, a Seleção Brasileira venceu o Chile por 5 x
0, sagrando-se campeã.
O mesmo Brasil que se orgulha de ter o futebol como símbolo da paixão nacional, de seus
craques espalhados pelo mundo inteiro, da classe e ginga que caracterizam o drible de
seus jogadores, ainda desconhece onde estão suas jogadoras. Quando as mulheres fazem
uma opção de vida pelo futebol, encontram um caminho tortuoso, tendo que driblar
preconceitos de uma sociedade que teima em não enxergar que a paixão nacional por esse
esporte vai muito além de um espaço reservado para que apenas os homens o ocupem.
Texto em Inglês

Painéis da Exposição

Praça Futebol para um Mundo Melhor

A Praça Futebol para um Mundo Melhor teve como objetivo mostrar como o futebol pode
ser utilizado como ferramenta para o desenvolvimento, por meio de uma exposição
externa com histórias e projetos no Brasil e no mundo e por meio de atividades práticas
em 2 mini quadras, onde crianças e jovens puderam conhecer e praticar a metodologia do
Futebol3, uma tecnologia social inclusiva que tem como foco o empoderamento de
crianças e o protagonismo juvenil. Adicionalmente à Praça foram instalados dois espaços:
O “Virando o Jogo” onde podia-se encontrar mesas de totós inclusivas, e o “Olho na Tela”
onde foi instalado um espaço Multimídia com vídeos de lances importantes no futebol
feminino, que posteriormente recebeu a exposição do tributo ao jogador Colombiano
Andres Escobar.
O resultado das atividades foi muito positivo. As pessoas que passavam no seu dia a dia
pelo museu ou que iam conhecer o Espaço, viam a exposição e se surpreendiam com as
fotos e histórias. As quadras e mesas de totós chamaram grande atenção do público. Mais
de 2600 crianças e jovens praticaram a metodologia do Futebol3 e foi possível observar
em algumas delas que são moradoras da comunidade do entorno, pela sua frequência
contínua, grande diferença em suas atitudes, revelando muito mais respeito a si mesmo e
aos outros.
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Atividades em Mini Quadras

As atividades das Mini quadras eram baseadas na aplicação da metodologia do
Futebol3. O Futebol3 é uma tecnologia social de esporte educacional praticada
em todo mundo há mais de uma década por membros da rede da
streetfootballworld. Disseminada no Brasil desde 2005, essa metodologia

educativa de futebol tem sido implementada com o objetivo de fomentar o
empoderamento de crianças e o protagonismo juvenil dos participantes e
potencializar habilidades que são úteis para a vida toda, como senso de equipe,
fair play, colaboração, respeito às diferenças, dentre outras. A metodologia
futebol3 consiste na utilização do esporte como ferramenta pedagógica e visa
contribuir para o desenvolvimento social dos participantes. É uma maneira
diferente de vivenciar uma partida de futebol, na qual participantes jogam em
times mistos e não há árbitro e, sim, um mediador. O jogo é desenvolvido em três
tempos: acordos, o jogo em si e a avaliação.
1º tempo: Acordos
Os participantes definem as regras do jogo em um círculo decisório, bem como a
divisão das equipes, geralmente mistas, a pontuação e possíveis acordos, sempre
trabalhando com valores
humanos e sociais. Todo o debate é observado por um mediador, que registra
tudo em sua planilha
2º tempo: Jogo
Os jovens jogam o futebol em si colocando seus acordos em prática. Como a
metodologia
não inclui a presença de um árbitro, não há interferência externa. O mediador
apenas observa e faz suas anotações. Os participantes são responsáveis por seguir
as regras acordadas previamente, que serão debatidas no tempo seguinte.
3º tempo: Diálogo pós-jogo
Os participantes voltam para a roda de diálogo e avaliam suas ações durante o
jogo. É um momento de reflexão para entender se as regras acordadas no 1º
tempo foram, de fato, executadas durante o jogo. A soma dos objetivos e da
pontuação obtida pela aplicação dos valores acordados determina o vencedor de
cada jogo.
No Museu da República foram instaladas duas mini quadras móveis onde a
metodologia foi aplicada todos os dias de 09h às 17h30. Como uma extensão do
Espaço Futebol para a Igualdade foi instalada no Largo da Glória em parceria com
o projeto Rio! A cultura dos cariocas uma terceira quadrada juntamente com uma
mesa de totó inclusiva que também proporcionou a crianças a jovens a
oportunidade de praticar a metodologia nos finais de semana do dia 28 de Junho
à 13 de Julho.
Segue abaixo quadro com os números de crianças a jovens que praticaram a
metodologia do Futebol3 nas mini quadras e em seguida algumas fotos
ilustrativas.

Número Total de Crianças e Jovens que praticaram a Metodologia do Futebol3
Número Total de Meninos que praticaram a Metodologia do Futebol3
Número Total de Meninas que praticaram a Metodologia do Futebol3
Número de Crianças de 3 a 6 anos que praticaram a Metodologia do Futebol3
Meninas de 3 a 6 anos
Meninos de 3 a 6 anos
Número de Crianças de 7 a 10 anos que praticaram a Metodologia do Futebol3
Meninas de 7 a 10 anos
Meninos de 7 a 10 anos
Número de Crianças de 11 a 14 anos que praticaram a Metodologia do Futebol3
Meninas de 11 a 14 anos
Meninos de 11 a 14 anos
Número de Jovens de 15 anos ou mais que praticaram a Metodologia do
Futebol3
Meninas de 15 anos ou mais
Meninos de 15 anos ou mais

2623
1809
814
494
144
350
749
224
525
808
216
592
572
230
342

Virando o Jogo

Durante o Espaço Futebol para a Igualdade o Espaço “Virando o Jogo” abrigou
quatro mesas de totós que foram disponibilizas ao público. A idéia das mesas de
totós inclusivas surgiu do fato de todas mesas de totó que todo mundo já havia
visto serem compostas de jogadores homens brancos, sendo que isso não refletia
a realidade brasileira. Levando em consideração a proposta do Espaço Futebol
para a Igualdade que teve como o lema “aqui todos jogam” encomendamos mesas
especiais onde foi possível observar a presença de bonecos de homens e mulheres
e de todas as raças e origens. Seguem algumas fotos abaixo.

Olho na Tela
O Espaço “Olho na Tela” foi criado dentro do coreto do Museu da República com
o objetivo de ser um ambiente multimídia onde os visitantes pudessem ver os
principais lances do futebol feminino. A partir do dia 02 de Julho, em tributo aos
20 anos da morte do jogador colombiano Andres Escobar, o espaço abrigou uma
exposição sobre o mesmo, onde as pessoas podiam escrever mensagens e assistir
um filme sobre o Andres Escobar.

Espaço Trocando Ideias
O Espaço Trocando Ideias teve como objetivo fomentar a reflexão à respeito de
temas importantes como a presença da mulher no futebol, o futebol como
ferramenta para o desenvolvimento, dentre muitos outros, por meio de oficinas,
bate bolas, debates, palestras, filmes, troca de experiências, intercâmbios
culturais, etc, com a participação de atletas e ex-atletas da seleção brasileira,
especialistas nos temas, representantes de governo, entidades do futebol, etc.

Convites

E, para finalizar, uma grande confraternização entre
organizadores, coordenadores, monitores e convidados/as.

