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Catálogo do programa de aCessibilidade



iniciativa

realização

concepção

patrocínio

instituto da arte do futebol brasileiro
organização social de cultura



Aberto de terça a domingo, com entrAdA dAs 9h às 17h e permAnênciA no 

espAço expositivo até as 18h. o funcionAmento do museu está sujeito Ao 

cAlendário de jogos no pAcAembu. consulte sempre nossA AgendA An-

tes de progrAmAr A visitA. www.museudofutebol.org.br



este cAtálogo É pArA pessoAs curi o sAs, 

interessAdAs em futebol e nA nossA 

HistÓriA. ele pode ser lido tAmbÉm com 

As mÃos, seguindo As formAs, relevos 

e texturAs de cAdA momento do museu 

do futebol. divirtA-se. o grAnde prA-

Zer será trocAr lembrAnçAs e memÓ-

riAs com Amigos e pArentes. deixe suA 

imAginAçÃo viAjAr no tempo, porQue A 

HistÓriA do futebol É tAmbÉm A HistÓ-

riA do brAsil.



o Aché se orgulha de ser uma empresa 100% brasileira, reco-

nhecida em seu segmento pela excelência de seus produtos e 

pela valorização das pessoas e do meio ambiente. 

bula em áudio, braille nas embalagens, educação para a in-

clusão e acesso à saúde e à cultura fazem parte de uma polí-

tica de responsabilidade social que surgiu com a companhia e 

vem crescendo com ela, abrindo novas oportunidades e levan-

do bem-estar e qualidade de vida a todos os cantos do país.

Ao apoiar o museu do futebol e seu catálogo, que promove 

acesso a um espetáculo global e a uma paixão nacional – o 

futebol –, o Aché reforça seu compromisso com a cultura e 

com uma vida mais completa.

aché. nós valorizamos a vida. 

Quem valoriza a vida, valoriza a cultura.



dedicado também, mas não apenas, à celebração do nosso 

esporte preferido, o museu do futebol promove um verdadeiro 

passeio sensorial norteado por três caminhos: emoção, His-

tória e diversão. experiências visuais e sonoras relacionam 

a história do esporte com a história brasileira no século xx, 

mostrando o quanto essas histórias se confundem e se com-

pletam. elas nos ajudam a entender como o futebol, um espor-

te inglês, de elite e praticado por brancos, aos poucos ganhou 

novos traços, tornando-se brasileiro, popular e mestiço. um 

museu-espelho de nós mesmos e do nosso país.

durante a visita ao museu do futebol, é possível entender como 

o futebol ajudou a formar a identidade brasileira, e vice-versa, 

e como a trajetória de craques, como pelé e garrincha, repre-

senta a nossa cultura tanto quanto os nossos maiores ícones 

das artes plásticas, da literatura, do teatro e da música. o mu-



primeiro museu brasileiro totalmente planejado para pessoas 

com deficiência. A integração entre o público e o ambiente é 

feita por meio de materiais multissensoriais, distribuídos pelo 

museu. diversos recursos são utilizados, entre eles o áudio-

guia, que compreende um percurso sonoro da exposição com 

orientação e informações, além de sinalizações táteis. rele-

vos, cores, legendas, texturas e maquetes táteis completam a 

lista de materiais especiais e disponíveis no museu.

Aproveite o passeio!

José roberto marinho

seu do futebol consagra, definitivamente, o futebol como cul-

tura viva, inventiva e emocionante.

ocupando uma área de 6.900 m2 no avesso das arquibancadas 

de um dos mais bonitos estádios brasileiros, o estádio munici-

pal paulo machado de carvalho, o museu do futebol apresenta 

uma de nossas maiores paixões em uma narrativa linear. com 

a ajuda de vídeos, fotografias, sons e objetos, a sensibilidade 

e a imaginação dos visitantes são estimuladas durante todo o 

percurso da visita.

Além da preocupação com a arquitetura e a museografia, a 

concepção e realização do museu do futebol – um projeto do 

governo e da prefeitura de são paulo, da fundação roberto ma-

rinho e de uma rede de parceiros públicos e privados – baseou-

-se nos mais modernos programas de acessibilidade, para que 

ninguém, ninguém mesmo, deixasse de viver esta emoção. É o 



"cada um de nós tem um corpo, mas ele não é igual para todos. 

estamos sempre agindo em algum ambiente, mas ele pode ser 

facilitador para uns e inóspito para outros.”* no museu do fu-

tebol o mundo, definitivamente, não é inóspito. localizado no 

estádio do pacaembu, em são paulo, o museu teve o privilégio 

de pensar a acessibilidade e a inclusão desde a sua concepção 

original. isso significou torná-lo acessível do ponto de vista físi-

co e também cognitivo, tornando compreensíveis seus conteú-

dos por meio de transposições de linguagem e outros recursos.  

depois de pronto, o equipamento e sua fruição devem ser 

obser vados no seu uso cotidiano. para tanto é importante for-

mar educadores e desenvolver materiais levando em consi-

deração o ponto de vista do outro. fazer tudo com o outro, par-

tindo de sua realidade e necessidades. essa tem sido a missão 

do museu do futebol, que vem sendo pioneiro em adotar ple-



com nosso conhecimento das coisas e nosso desejo de inven-

tar mundos mais interessantes. A capacidade de projetar-se 

imaginativamente no campo de experiência do outro abre um 

modo novo de conhecer o mundo e a nós mesmos. Aventurar-se 

por universos subjetivos diferentes daqueles que conhecemos 

é uma maneira de enriquecer nossas percepções”.*

o museu não está parado nas suas conquistas. Queremos criar 

com você novos paradigmas que sirvam de modelo para outros 

equipamentos culturais. este catálogo é um deles. 

equipe museu do futebol

* beZerrA, 2011, exposição olhar com outro olhar, museu do futebol.

namente a acessibilidade e todos os seus desdobramentos. 

É assim com o projeto do deficiente residente, é assim com 

este catálogo e assim o foi com a exposição olhar com outro 

olhar, que permitiu aos videntes experimentarem o universo 

dos não videntes. o psicanalista benilton bezerra, consultor 

da mostra, escreveu:

“Quando reconhecemos a diversidade de formas e funciona-

mentos que compõem a experiência humana, muda drastica-

mente o modo como imaginamos e construímos os espaços em 

que vivemos. passamos a imaginar e criar ambientes capazes 

de acolher nossas diferenças, ampliando imensamente o ho-

rizonte de possibilidades de vidas que consideramos normais. 

não há um modo único de ser normal: não existe um tipo úni-

co de corpo, não há apenas um tipo de ambiente e os valores 

e sentidos que regem nossa existência se transformam junto 



bem-vindo ao museu do futebol !
este é um museu vivo, divertido, cheio de surpresas e emoções. 

foi criado com base na paixão que o brasileiro nutriu e nutre 

pelo futebol. É o museu da história do brasil no século xx, que 

se superpõe à própria história do futebol, que é uma das gran-

des formas de manifestação cultural, como a música, o teatro 

e a literatura.

superpor  

unir, conjugar, 

combinar

vamos comemorar ! 
o museu do futebol nasce 50 anos depois de o brasil ter vencido 

a sua primeira copa do mundo na suécia. Quanto mais relações 

você fizer com as coisas que já sabe, tudo ficará mais interes-

sante. museus são importantes por sua história e pelas impres-

sões que podem causar no presente por ainda mexerem com a 

emoção das pessoas.

para você ficar  

pensando depois

para saber o que é o 

conhecimento, é preciso 

descobrir o prazer de 

conhecer.



espalhados por este catálogo, você encontrará cartões e bolinhas.

explore as diferentes texturas deste catálogo.

os cartões retangulares têm curiosidades, questões para ficar 

pensando, ideias de outras pessoas, passeios no túnel do tempo da 

história, comentários, sugestões de leitura, reprodução de fotos, 

esquemas, desenhos e dicas para pesquisar na internet. os textos 

trazem sugestões para você relacionar. portanto, ao invés de se-

guir um encadeamento linear e único, você poderá fazer diversas 

cartão
bolinha

associações, de acordo com o seu interesse sobre cada uma das 

15 salas do museu do futebol.

As bolinhas têm glossários, que são um banco de palavras que 

ajudam a entender melhor os textos.

você encontrará também bandeirinhas que indicam, ao lon-

go do catálogo, as atividades de que poderá participar so-

zinho ou em grupo. mas o museu do futebol integrou à exposição 

atividades que estarão sempre lá para você experimentar, inde-

pendentemente das outras. pergunte, fique atento e divirta-se.

convide seus amigos. procure um educador para mais informa-

ções. Há atendimento de grupos e/ou instituições em horários 

previamente agendados.  linear

que dá ideia de seguir 

um pensamento, 

sem desvios



para você conhecer de perto o estádio do pacaembu, não 

deixe de tocar e conhecer a maquete do estádio, com as ar-

quibancadas, o campo de futebol e o bairro. 

um áudio-guia está à disposição das pessoas com deficiência vi-

sual no guarda volumes do museu. foi elaborado cuidadosamente 

para tornar a visita mais completa e agradável. fique ligado no piso 

tátil com a finalidade de orientar o percurso das salas em todos os 

espaços expositivos. Há tótens com informações em braille na en-

trada de cada sala, além de objetos interativos, como maquete tátil 

e reproduções de imagens tridimensionais e em relevo. 

se você tiver deficiência auditiva, há legendas em vários vídeos. 

se desejar, procure os educadores para orientá-lo. 

no final deste catálogo, há um cd de áudio com todo o texto e a 

descrição detalhada de todas as imagens, tanto fotos como ilus-

trações. este áudio também está disponível no site do museu do 

futebol:  www.museudofutebol.org.br/acessibilidade/audio-guia.

conheça os Jogos de 

ímãs, feitos em relevo e 

com tex turas de brasões 

dos times brasileiros. 

solicite esse material a 

um educador.

para sua informação 

Há bilheterias no lado externo e 

guarda-volumes no lado interno 

do hall. um audi tório com pro-

gramação de vídeos e palestras 

sobre aspectos da cultura brasi-

leira. e uma sala de exposições 

temporárias, nacionais e inter-

nacionais. fique ligado.
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grande área

este É o museu do futebol !

É o pelÉ dAndo boAs-vindAs A todos os visitAntes !

“uma homenagem à paixão de cada torcedor 

e de todos os torcedores.”  

um museu para pessoas de todas as idades!

A grande área é a sala dos torcedores. tem uma atmosfe-

ra quase teatral, que mistura realidade, imaginação e desejos 

simbólicos do povo brasileiro. do chão ao teto há ampliações 

fotográficas de flâmulas, bandeiras, bonecos de cerâmica ou 

plástico, cinzeiros, chaveiros, fitas, amuletos, pés de coelho, 

figas, emblemas e brasões de clubes, medalhas, calendários, 

troféus, bandeiras e talismãs que temos em casa, no trabalho 

e no bolso, entre inúmeras outras curiosidades, como um jogo 

de botão gigante. 
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astúcia  

habilidade em

enganar, manha, 

artimanha, malícia 

mister

preciso, necessário;

 uma meta, uma 

incumbência

sala pé na bola
“A bola... é um utensílio semivivo, 

de reações próprias como bicho, 

e que, como bicho, é mister 

(mais que bicho, como mulher) 

usar com malícia e atenção 

dando aos pés astúcias de mãos.”

joão cabral de mello neto2

o corredor chamado pé na bola leva à sala dos Anjos barrocos. 

lá, você saberá o porquê desse nome. Aqui, há uma sequência 

de imagens em vídeos, sincronizadas com seus passos, que exi-

bem cenas de jogos de futebol de crianças. no brasil, começa-

cultura 

conjunto de características 

humanas que não são  

inatas e que se criam, se preservam ou se 

aprimoram por meio da comunicação e  

cooperação entre indivíduos em sociedade, 

pela transmissão de conhecimentos  

e pela criação intelectual  

e artística

inato 

que nasce com 

o indivíduo

mos a entender de futebol desde pequeninhos, jogando no cam-

pinho, se divertindo. são as crianças que inventam e reinventam, 

a cada dia, novas técnicas e artes do esporte mais popular do 

brasil. elas produzem cultura.

detalhe de pés de crianças jogando bola
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sala dos anJos barrocos

os ícones Que representAm 

o futebol em todAs As ÉpocAs. 

A HistÓriA dA Arte do futebol.

o museu do futebol celebra e exalta, como em um templo, 25 joga-

dores que marcaram a criatividade do futebol brasileiro. em diversos 

painéis, suas imagens fotográficas em tamanho natural, projetadas 

em movimento, estão como se estivessem soltas no ar. voam e flu-

tuam magicamente no escuro, como anjos. Ao som de atabaques, 

cabeceiam, driblam, fazem gols de bicicleta, entre outras artes. 

por que anjos barrocos?

o barroco foi um importante movimento artístico, grandioso e 

monumental! como na poética do futebol, é realista e dramáti-

co, cheio de curvas e figuras retorcidas, que às vezes parecem 

ser uma coisa, depois outra. uma expressão artística que ten-

tou harmonizar o bem e o mal, deus e o diabo, o céu e a terra, a 

pureza e o pecado, a alegria e a tristeza, o espírito e a matéria, 

o emocional e o racional, luz e sombra, cheio e vazio. todo um 

conjunto de elementos que só se completam com o movimento 

do olhar do espectador, como em um campo de futebol.

barroco 

movimento artístico ligado à  

igreja católica, começou no brasil no século  

xviii, com manifestações nas artes plásticas,  

na literatura, na música e no teatro. viveu seu 

apogeu em minas gerais, com as obras de 

aleijadinho e mestre Ataíde. teve sua origem na 

itália em 1580 e influenciou a filosofia, os  

estilos de vida e vários campos  

do conhecimento

ícone  

coisa, fato ou pessoa que 

evoca fortemente certas qua-

lidades ou características de 

algo, ou que é muito repre-

sentativo dele
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Didi Julinho
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Quem são os anjos barrocos? 

Quem são os grandes jogadores do futebol brasileiro? 

são tantos talentos que, para escolher os 25 atletas apresentados 

no museu do futebol, foi preciso recorrer a muita pesquisa e con-

sultas a especialistas. fizemos o perfil de cinco para sua leitura.  

em seguida, estão os nomes dos demais.

didi   cAmpos-rj, 1929-2001, meio-cAmpo 

disputou três copas do mundo, em 1954, 1958 e 1962. foi con-

siderado o maior jogador da copa de 1958, time que tinha pelé 

e garrincha. jogou 74 partidas pela seleção, marcando 21 gols. 

ganhou o apelido de príncipe etíope do grande jornalista e es-

critor nelson rodrigues (recife-pe, 1912 – rio de janeiro-rj, 

1980), pela elegância e classe nos jogos em que atuou.

tostão   belo HoriZonte-mg, 1953, AtAcAnte

jogou principalmente no cruzeiro. na copa do méxico de 1970, 

compôs com pelé e jairzinho um dos melhores ataques já vis-

tos até hoje. fez 248 gols. em 1969, foi atingido no olho esquer-

do por um chute em jogo na colômbia. foi operado nos estados 

unidos e voltou a jogar com destaque pela seleção. com 26 anos 

encerrou sua carreira, para ser médico e professor da escola de 

medicina de belo Horizonte e comentarista de futebol. 

garrincha   pAu grAnde-rj, 1933-1983, AtAcAnte 

foi operário e jogava no esporte clube pau grande, em 1952, quan-

do recebeu convite para treinar no botafogo. ficou famoso por suas 

pernas tortas, com uma diferença de 6 cm entre uma e outra. dri-

blava tão bem pela direita, que deixava a torcida eufórica, como se 

etíope

natural da etiópia, país africano 

no nordeste do continente (antiga Abissínia). 

o território existe desde o ano 1000 a.c. 

quando ali havia o rico reino de Axum.

euforia  

alegria intensa 
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fosse um gol. pela seleção, foi bicampeão mundial em 1958 e 1962. 

jogava como uma criança, brincando, mas era temido por todas as 

defesas do mundo. de 1953 a 1965 atuou no botafogo, corinthians, 

portuguesa carioca, flamengo, bangu, clubes da bolívia e da co-

lômbia. seu apelido veio do nome de um passarinho que ele caçava 

nos arredores de sua cidade natal.

gilmar   sAntos-sp, 1930, goleiro 

sempre demonstrou serenidade, até nos piores momentos. bons 

reflexos, olhos atentos, mãos firmes e elasticidade para grandes 

voos. um dos melhores goleiros — para muitos, o melhor — que 

o país já teve. jogou no jabaquara, corinthians e santos. titular 

absoluto nas duas primeiras conquistas mundiais do brasil, em 

1958 e 1962, era símbolo de segurança lá atrás, enquanto gênios 

como pelé, garrincha e vavá garantiam os gols lá na frente. 

pelé   três corAções-mg, 1940

o atleta do século xx. sobre edson Arantes do nascimento, tostão 

comentou: “fui compreendendo por que pelé era o melhor jogador 

do mundo. jogava em alta velocidade, com dribles curtos, longas 

tabelas, chutava com os dois pés, cabeceava com os olhos abertos 

olhando para o goleiro. passava bem, era inteligente, um guerrei-

ro em campo, crescendo nos momentos ruins... seu futebol era to-

tal simplicidade e eficiência”. seu pai queria homenagear thomas 

edison (euA, 1847-1931), que inventou a primeira lâmpada elétrica 

incandescente comercialmente viável. pelé era fã de bilé, goleiro 

do vasco da gama de são lourenço (mg). trocando as letras, dizia 

que queria ser igual a “pilé”, quando menino. daí ganhou o apeli-

do pelé. ”se pelé não tivesse nascido gente, teria nascido bola...”4

serenidade  

suavidade, paz, 

tranquilidade 

e calma
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estes são os outros maravilhosos talentos: 

Julinho botelho   sÃo pAulo-sp, 1929-2003

bebeto   sAlvAdor-bA, 1964 

carlos alberto torres   rio de jAneiro-rj, 1944

dJalma santos   sÃo pAulo-sp, 1929

falcão   AbelArdo luZ-sc, 1953

vavá   recife-pe, 1934

Zico   rio de jAneiro-rj, 1953

gérson   niterÓi-rj, 1941

JairZinho   rio de jAneiro-rj, 1944

nílton santos   rio de jAneiro-rj, 1925 

rivaldo   pAulistA-pe, 1972

rivellino   sÃo pAulo-sp, 1946

romário   rio de jAneiro-rj, 1966  

ronaldinho gaÚcho   porto Alegre-rs, 1980 

ZiZinho   sÃo gonçAlo-rj, 1921-2002 

sÓcrates   belÉm-pA, 1954-2011

taffarel   sAntA rosA-rs, 1966

ronaldo   rio de jAneiro-rj, 1976

roberto carlos   gArçA-sp, 1973

Zagallo   mAceiÓ-Al, 1931

A música popular brasileira 

foi, des       de o iní   cio do século xx, 

uma forte expressão poética da 

paixão pelo futebol. ouça as 

mÚsicas com seus amigos. 

divirtam-se. “É uma partida 

de futebol”, skank, “meio de 

campo”, gilberto gil. 

para pensar enQuanto você 

procura entender “não é a bola 

que procura o artilheiro; ele é que 

sabe antes dos outros aonde a bola 

vai chegar. como sabe? sabendo. ele 

sabe, mas não sabe que sabe. existe 

um saber que antecede a compreen-

são humana.”5 
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miscigenação  

cruzamento étnico, 

mestiçagem

por que os jogadores brasileiros têm tanta criatividade?

“Há um fator muito importante na gênese do artista da bola 

nascido no brasil: a miscigenação de raças! A mistura das mais 

diferentes raças e origens propicia um quadro gênico verda-

deiramente único. Quando observamos uma seleção brasileira 

perfilada, vemos atletas brancos, negros e mulatos; alguns al-

tos e fortes, outros baixos e extremamente ágeis, configuran-

do um conjunto incomum, se comparado às seleções europeias, 

africanas ou asiáticas. não existe nenhum país do mundo com 

tamanha mistura de raças como no brasil.“6 

essa mistura “possibilita que cada jogador lide de uma forma 

com a bola, e não uma grande escola de formação de jogadores 

sempre iguais, como, por exemplo, no carrossel holandês.”7

expostas e integradas permanentemente à exposição, há 

reproduções em relevo do gilmar, ronaldinho gaúcho e 

pelé para você manipular. se você agendar previamente uma vi-

sita à exposição, poderá conhecer todas as peças, com o acom-

panhamento dos educadores do museu.

carrossel holandês 

esquema tático da seleção da 

Holanda na copa de 1974 em 

que os jogadores não tinham 

posição fixa no campo

  gênese

origem, formação, 

geração | gênico relativo 

ou pertencente 

ao gene
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sequência de uma jogada de pelé

sala dos gols  

todas as imagens de gols têm roteiros dramatizados. cada locu-

tor ou comentarista expressa sua visão tática, sua emoção, colo-

cando em suspense cada segundo. o museu poderá, permanen-

temente, acrescentar ou modificar o conteúdo desta sala, com 

a eleição de novas séries de gols — os escolhidos pelos juízes, 

pelas torcidas, entre outros. este é um museu dinâmico e vivo. não deixe de ouvir o gooooooool mais importante da vida de 

algumas pessoas. neste espaço, há uma grande estrutura 

metálica que parece um inseto gigante de 12 “pernas“. entre cada 

perna, há um monitor com projeção de imagens. você poderá es-

colher ouvir o depoimento de 26 pessoas ligadas ao mundo do es-

porte, como comentaristas, críticos, intelectuais, sobre o gol da 

sua vida. nelson motta, ruy castro, Armando nogueira, Arnaldo 

césar coelho, entre outros. As histórias estão sincronizadas com 

as imagens dos gols. emoção, dramaticidade e espontaneidade!esquema (visto de cima) do espaço expositivo sala dos gols

tática 

conhecimento 

das regras e 

estratégias 



42 43

sala dos rádios

A importânciA dA nArrAçÃo do jogo de futebol pelo rádio. 

você poderá ouvir uma série de gols históricos e de beleza plásti-

ca na voz de importantes locutores. cuidado, porque a tensão au-

menta e o coração acelera. “A rádio nacional do rio de janeiro 

criou os heróis do futebol, os heróis da música, os fãs-clubes.”8

dicas de leitura 

joão máximo escreveu so     bre 

joão saldanha, ruy castro, 

sobre garrincha, jorge cal-

deira, sobre ronaldo. leia 

também veneno remédio – o 

futebol e o brasil, de josé 

miguel Wisnik. veja informa-

ções no final do catálogo. 

uma viagem no tÚnel do tempo

na década de 1930, o rádio era o veículo 

de comunicação mais moderno, como a 

tv e a internet hoje. seu impacto sobre a 

sociedade brasileira da época “foi muito 

mais profundo do que aquele que a tele-

visão viria a produzir 30 anos depois.”9 foi 

um dos grandes fatores da unidade na-

cional. o país unido por essa linguagem. 

mexa nos "dials" e escolha que gols você deseja ouvir na voz 

de seus locutores preferidos. pode ser Ary barroso, josé 

carlos Araújo, osmar santos, fiori gigliotti, Waldir Amaral, dos 

antigos aos contemporâneos.

"dial" (lê-se dáial)  

dispositivo para girar o  

capacitor de sintonia num rádio 

receptor e que é, por via de regra, 

associado a uma escala  

indicadora da frequência 

sintonizada

modelo do "dial" da sala dos rádios
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sala da exaltação

já da escada rolante que o leva ao primeiro andar, você sentirá a 

vibração das arquibancadas. É o poder da multidão de torcedores 

que provoca arrepios de emoção. gritos vindos de todos os lados, 

como se você estivesse em um estádio, ou em vários estádios ao 

mesmo tempo. cenas de várias torcidas são projetadas em telas 

localizadas entre as pilastras que sustentam as arquibancadas do 

estádio. elas expressam paixão, raiva, idolatria, tristeza, felicida-

de, vergonha, sofrimento e alegria.

exaltação

celebração, 

glorificação e 

adoração 

idolatria 

culto a ídolos

um sentimento sem medida

“em uma final de futebol, como a de 

hoje, que o homem mostra o tamanho da 

sua alma… que seria do futebol sem as 

surtidas do coração? Que me desculpem 

os trezentos e tantos músculos do corpo 

humano... mas, nu ma final, a primeira e a 

última palavra é a do coração, o músculo 

olímpico que rege a sorte dos finalistas.“10

surtida 

ataque, 

batida
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sala das origens

onde tudo começou?

“Agora é o momento para entender e comemorar uma fusão étni-

ca do brasil. o jogador de futebol genial também é um herói nacio-

nal, de alta relevância para a fundamentação cultural de nossas 

origens.”11

Aqui há inúmeras fotografias que podem ser giradas, como se 

fossem porta-retratos dupla-face, e um vídeo sobre o início do 

futebol, no século xix, com momentos importantes da partici-

pação dos negros, e da popularização do esporte. imagens da 

aristocracia, do povo, do contexto político-social e de grandes 

personagens do futebol, como charles miller, marcos carnei-

ro de mendonça e do mulato friedenreich, um dos primeiros 

grandes ídolos do futebol brasileiro. 

se você quiser participar de atividades sozinho ou em gru-

po no museu, ouça o som do documentário. 

étnica  

relativo a etnia, grupo 

social que apresenta relativa 

unidade cultural e linguística, 

compartilhando história 

e origem comuns

aristocracia

classe privilegiada, 

em geral, 

por herança ou mérito 

de trabalho

relevância

valor, 

importância
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onde tudo começou. se AQui É o pAís do futebol, isso se 

deve A cHArles miller (sÃo pAulo,sp, 1874-1953). 

foi ele quem trouxe o futebol para o brasil em 1894. na baga-

gem, duas bolas, uma bomba de ar, dois uniformes e um grosso 

livro de regras, parecidas com as de hoje. filho de escocês — 

que veio trabalhar na são paulo railway company, companhia 

inglesa de ferrovias — e de brasileira de origem inglesa, nasceu 

no brás. Aos 9 anos foi estudar na inglaterra, onde aprendeu a 

jogar futebol; aos 17 anos, já era um craque, disputando várias 

partidas e marcando muitos gols. ganhou dos colegas o apelido 

de “rapaz esperto”, com um estilo de jogo alegre e moleque.

para você entender um pouco o preconceito racial e a crescen-

te miscigenação de atletas e do público. 

“em suas duas, três primeiras décadas, o futebol no brasil era charles miller



50 51

ímpeto

 vontade e 

impulso

de ser brinquedo só de menino rico.”12 essa gente mais hu-

milde não era aceita nos primeiros times, como os trabalhado-

res braçais, que ficavam nos muros e telhados, vendo o jogo de 

fora. depois se tornaram o público das arquibancadas. Assim, 

o futebol colaborou para diminuir as diferenças sociais. 

para pensar enquanto você procura entender essa história.

em 1904, chefes e empregados ingleses da fábrica de tecidos 

companhia progresso industrial fundaram o the bangu Athle-

tic club, no subúrbio carioca de bangu. Aos poucos, cresceu 

o número de operários brasileiros, italianos e portugueses no 

time.  eles ficavam mais tempo na empresa e podiam se dedi-

car de modo contínuo ao esporte, enquanto os ingleses volta-

vam ao seu país de origem. Assim, aumentou a quantidade de 

jogadores negros e mulatos.

elitista dentro e fora de campo.” eram pessoas da alta socieda-

de, de famílias tradicionais, elegantes e formais. “o fluminen-

se football club era frequentado pela elite carioca... enquanto 

isso, longe dali, nas areias cariocas, nas várzeas paulistanas, 

nas planícies do interior, o homem do povo ... foi descobrindo 

no futebol um prazer barato e irresistível. brancos, mulatos ou 

negros entregavam-se com ímpeto àquele jogo de pés descal-

ços, mais tarde conhecido como ‘pelada’. A bola ia deixando 

elitista

que privilegia 

os membros da elite, 

o grupo social

 dominante
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os dois jogAdores mAis notáveis dA ÉpocA: 

friedenreicH e mArcos cArneiro de mendonçA 

arthur friedenreich (são paulo-sp, 1892-1969): o primeiro 

craque atacante do futebol brasileiro!

filho do comerciante alemão oscar e da professora negra bra-

sileira matilde, nasceu mulato de olhos verdes. Aos 15 anos, 

magro, rápido e com pernas finas, já batia um bolão. Aprendeu 

a jogar com bola feita de bexiga de boi. começou a fazer gols 

em 1911 e só parou em 1935. jogou no germânia, mackenzie, 

Ypiranga, Americano, paulistano, são paulo e fluminense. em 

1919, tornou-se celebridade internacional. com a camisa bran-

ca da seleção brasileira, fez o único gol do jogo contra o uru-

guai, dando o título sul-americano ao brasil. inteligente, fried 

ou “el tigre”, foi um dos maiores centroavantes que o brasil já 

teve. encerrou sua carreira no flamengo, em 1935, aos 43 anos. Arthur friedenreich marcos carneiro de mendonça
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o primeiro goleiro da seleção brasileira: marcos carneiro de 

mendonça (cataguases-mg, 1894 – rio de Janeiro-rJ, 1988).  

com tranquilidade, sangue-frio e reflexos rápidos, procurava se 

posicionar bem para não ter de se atirar ao chão e sujar seu 

uniforme de seda. foi ídolo das moças da sociedade. começou 

a carreira aos 13 anos, no Haddock lobo, time da rua do bispo, 

na tijuca. jogou no América e depois no fluminense, conquis-

tando o tricampeonato carioca em 1917, 1918 e 1919. participou 

da primeira partida contra o exeter city inglês, vencendo por 

2 x 0. foi campeão sul-americano pelo brasil em 1919 e 1922. 

Quando abandonou o futebol, tornou-se historiador e foi presi-

dente do fluminense na época do bicampeonato de 1940 e 1941. 

uma curiosidade sobre 

friedenreich “jogava na 

seleção com marcos de men-

donça: o famoso mulato que se 

disfarçava de não-mulato, esti-

cando o cabelo e usando gorros, 

ou cobrindo a pele com pó-de-

-arroz, como fazia o jogador do 

fluminense carlos Alberto.”14

uma sociedade Que começava a se tornar mais urbana

“o brasil do fim do século xix era um país em busca de caminhos. nisso, 

não mudou muito. só que, mais precisamente em 1894, ano que se tem 

como o da introdução do futebol em terra brasileira ... tínhamos menos 

de oito décadas de independência, apenas cinco anos de república e 

não mais que seis de Abolição. portanto, um país todo por fazer.”13

procure na internet uma mÚ-

sica para ouvir depois, com 

calma, "1x0", de pixinguinha, be-

nedito lacerda e nelson ângelo, foi 

feita em homenagem ao primeiro 

campeonato conquistado pelo bra-

sil, o sul-Americano de 1919, gol de 

friedenreich contra o uruguai. 
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sala dos herÓis

o Que É ser HerÓi no museu do futebol? 

É ser um protagonista da história do brasil. Aqui, você vai des-

cobrir um novo país, que surgiu de 1930 a 1950, quando tudo co-

meçou a mudar e quando o futebol passou a ser um fenômeno 

cultural. esse é um período em que o brasil deixa de olhar ape-

nas para referências estrangeiras e começa a valorizar as suas 

próprias produções culturais!

são 20 personalidades históricas da arte, literatura, música, edu-

cação, sociologia, política, teatro, entre outros notáveis, e jogado-

res como leônidas da silva e domingos da guia, que marcaram 

a época e revelaram quem realmente somos e do que temos que 

nos orgulhar. são amantes e atentos pesquisadores das múltiplas 

e ricas identidades da cultura brasileira, do processo de misci-

genação, enfim, do processo de formação do homem brasileiro.15 

“nos anos 1930, o brasil cria aquilo que somos até hoje.”16

eles são apresentados em um painel giratório, com fotos 

e vídeos que se movimentam. seja curioso. 

protagonista 

pessoa que desempenha ou 

ocupa o primeiro lugar num 

acontecimento; personagem 

principal de um acontecimento 

ou uma peça teatral, filme ou 

texto literário
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gilberto freyre

Recife-Pe, 1900-1987. 

antropólogo que, nos anos 1930, afirmou 

a importância fundamental da miscigena-

ção na formação do povo brasileiro no seu 

livro Casa-grande & senzala. ele descre-

veu nossas origens étnicas: o branco eu-

ropeu, o ameríndio e o negro africano.17 

“todo brasileiro, mesmo o alvo, de cabelo 

louro, traz na alma, quando não na alma e 

no corpo, a sombra, ou pelo menos a pin-

ta, do indígena ou do negro. na ternura, na 

mímica excessiva, na música, no andar, na 

fala...”18 “para ele, o futebol tinha qualida-

des da capoeira ... ‘bailarinos da bola".19

antropólogo 

estuda o ser humano 

em sua coletividade social  

e cultural 

alvo 

branco, claro

ameríndio

 indígena que vive 

nas Américas; uma das 

línguas já faladas 

neste continente

Quem são, de verdade, esses heróis que descobriram e nos re-

velaram o brasil? são muitos… conheça mais de perto o perfil 

de cinco brilhantes brasileiros

uma dica para tornar a 

leitura compartilhada

leia este catálogo com um 

amigo(a), troquem ideias e 

conhecimentos. Aprendemos 

sempre uns com os outros.
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nelson rodrigues
Recife-Pe, 1912 – Rio de janeiRo-Rj, 1980. 

dramaturgo brilhante que pela primeira 

vez levou a fala das ruas para os palcos, 

com sua peça Vestido de noiva, no teatro 

municipal do rio de janeiro, em 1943. pro-

vocou uma profunda renovação da lingua-

gem teatral. escreveu mais de 16 peças, 

como Bonitinha, mas ordinária e O beijo 

no asfalto.20 cronista de futebol, criou fra-

ses memoráveis como: “o escrete é a pá-

tria em calções e chuteiras. ele representa 

os nossos defeitos e as nossas virtudes ... 

o escrete chuta por 100 milhões de brasi-

leiros. e cada gol ... é feito por todos nós”. 

mário de andrade 

São Paulo-SP, 1893-1945.  

figura central e atuante herói da desco-

berta de um brasil até então desconhecido. 

professor, crítico, poeta, contista, roman-

cista e músico. viajou pelas regiões norte e 

nordeste do brasil, recolhendo sons regio-

nais, lendas do folclore, costumes, danças, 

falares, publicados em O turista aprendiz. 

participou da semana de Arte moderna 

de1922 em são paulo. escreveu o livro Ma-

cunaíma, romance em que o herói tem as 

qualidades e defeitos de um brasileiro co-

mum. sua obra é valiosíssima para a com-

preensão do brasil de hoje.

escrete 

time, seleção

folclore 

estudo e conhecimento 

das tradições de um povo, 

expressas nas suas lendas, 

crenças, canções 

e costumes
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getulio vargas 
São BoRja-RS, 1882 – Rio de janeiRo-Rj,1954. 

“durante quase um quarto de século, 

vargas esteve à frente dos destinos do 

brasil: assumiu a presidência com a re-

volução de 1930, foi deposto em 1945 e 

voltou, reeleito, em 1950. imprimiu sua 

marca dinâmica de desenvolvimento, 

criou as leis de proteção ao trabalhador, 

implantou a siderurgia e a petrobras. em 

agosto de 1954, após uma intensa pres-

são política, deu um tiro no coração, dei-

xando uma carta-testamento.”21

domingos da guia 

Rio de janeiRo-Rj, 1912-2000. 

ele foi o primeiro herói negro do futebol 

brasileiro. tinha um estilo clássico, ele-

gante, lento e ao mesmo tempo mágico. 

chegava sempre antes do adversário. 

criou uma escola em oposição à do be-

que meramente marcador e rebatedor. 

o primeiro a driblar, a “sair jogando”, 

o que só era permitido a médios e ata-

cantes. foi campeão no rio de janeiro, 

buenos Aires e montevidéu, onde o cha-

mavam de divino mestre. grande ídolo 

do flamengo e também do corinthians, 

cuja camisa vestiu de 1944 a 1947.22
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conheça mais outros ousados e transgressores craques de vá-

rias áreas profissionais que “desbravaram a alma dos brasilei-

ros, venceram preconceitos e descobriram o valor da nossa cul-

tura e da nossa gente”.23 

carlos drummond de andrade   (1902-1987)

anísio teixeira   (1900-1971) 

sergio buarQue de holanda   (1902-1982) 

candido portinari   (1903-1962)

carmen miranda   (1909-1955) 

heitor villa-lobos   (1887-1959)

Jorge amado   (1912-2001) 

monteiro lobato   (1882-1948)

tarsila do amaral   (1886-1973) 

oscar niemeyer   (1907)

di cavalcanti   (1897-1976) 

pixinguinha   (1897-1973) 

machado de assis   (1839-1908)

noel rosa   (1910-1937)

leônidas da silva   (1913-2004) 

transgressor 

pessoa que 

contesta regras

ousado

corajoso, atrevido, 

audacioso
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rito de passagem: a copa de 1950 

Arnaldo Antunes (são paulo-sp, 1960), músico, compositor e poe-

ta, narra esse momento triste da história do futebol. A sala traz a 

experiência de um rito de passagem, de forte sensação sonora, 

com projeção de imagens em movimento dos lances e da torcida 

que lotava o maracanã. Ao som de batidas rítmicas do coração, o 

sofrimento e a dor da final da copa, quando o brasil perdeu para o 

uruguai, no rio de janeiro. dramática derrota que deixou o maca-

ranã inteiro em silêncio. o brasil teria sua primeira grande vitória 

oito anos depois, na copa de 1958.

Quando pelé, aos 17 anos, fez seis gols 

A vitória do brasil na copa de 1958 na suécia foi fundamental na 

construção de uma identidade nacional e para a projeção do brasil 

no mundo. 

sala das copas do mundo

o brAsil É o único pAís Que pArticipou de todAs As copAs 

do mundo e o Que mAis conQuistou títulos. umA HomenA-

gem às seleções e à confederAçÃo brAsileirA de futebol. 

o museu do futebol construiu imensas estruturas em forma 

de taça, com "displays" emoldurados, representando imagens 

das copas do mundo, iniciada em 1930. A primeira que o brasil 

ganhou foi em 1958. Há seis projeções de vídeo em cada dis-

play incluindo legendas contendo informações sobre as imagens 

apresentadas.

display

(lê-se displei) 

estrutura, mostruário 

que coloca algo em 

destaque
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uma viagem no tÚnel do tempo

A copa do mundo foi criada em 1928 

pelo francês jules rimet (frança, 

1873-1956), na época diretor da fifa 

(federação internacional de fute-

bol)  – instituição internacional que 

dirige as associações de futebol, 

fundada em paris, frança, em 1904, 

com sede em Zurique, na suíça.

são mais de 300 fotos, recortes de jornais, cartazes e documen-

tos, não só sobre as copas, mas sobre a vida brasileira, o cenário 

mundial, os comportamentos, tendências e modismos de época, 

como a indústria automobilística, o rock and roll e a bossa-nova. 

”o futebol brasileiro ... é feito da força do imaginário: cada gol 

é um acréscimo a nossa história.”24 extraordinários talentos da 

cultura e da arte são apresentados, como grande otelo, tom jo-

bim, maria bonita de lampião, cacilda becker, elis regina, As-

sis chateaubriand, entre outros, todos ilustrando o espírito da 

época de cada uma das copas. 

nesta sala, as peças tridimensionais formam a figura da 

taça e são compostas por displays. um educador poderá 

disponibilizar uma réplica tátil para você manipular. esquema do tótem da sala das copas

o astronauta edwin Aldrin caminha sobre a lua (1969) e grande otelo (1950)
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1930

1934

1938

1950

1978

1982
1986

2010

2014

1994

1998

2002

2006
1970

1954

1990

1974

1966

1962

Quem foram os campeões?

uruguAi

itáliA

itáliA

uruguAi

AlemAnHA

AlemAnHA

AlemAnHA

brAsil

ArgentinA

ArgentinA
itáliA

frAnçA

brAsil

itáliA

espAnHA

brAsil

brAsil

inglAterrA

brAsil

1958
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toque nas reproduções em relevo com os rostos dos dois 

jogadores, e conheça as fisionomias destes grandes heróis. 

experiência pelé e garrincha

jogAndo juntos, nuncA perderAm umA únicA pArtidA.

“o pelé e o garrincha foram os dois maiores vultos que o futebol 

brasileiro produziu no século xx.”25 eles estão reunidos em dois 

filmes que mostram jogadas inesquecíveis. “se garrincha era ca-

paz de encarnar pelé e se pelé era, igualmente, capaz de encarnar 

garrincha, só me resta canonizá-los neste meu instigante dogma: 

pelé e garrincha são as duas principais pessoas da santíssima 

trindade do futebol.”26

dogma

 ponto fundamental e 

indiscutível em uma doutrina 

religiosa ou  qualquer 

doutrina ou 

sistema 

uma paradinha para ouvir a mÚsica “o futebol“, de chico buarque 

de Holanda (rio de janeiro-rj, 1944). procure-a na internet. 

pelé e garrincha
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passarela de vidro: o Que está dentro  

está fora, o Que está fora está dentro

ela conecta as duas alas do museu, onde o visitante faz uma pau-

sa para apreciar a praça charles miller. É como se você saísse 

do museu estando dentro dele. 

sala dos nÚmeros e curiosidades

Ao AtrAvessAr A pAssArelA, você entrA nA sAlA dos núme-

ros e curiosidAdes. purA diversÃo.

são quase uma centena de placas com números e desenhos, 

muito coloridas, sobre curiosidades em torno do futebol. Aqui 

todos poderão saber quantos gols fez seu craque favorito, “fran-

gos”, derrotas, vitórias, táticas, gráficos, as 17 regras do futebol, 

histórias, datas e superstições. ouça os divertidos depoimentos 

de mães de juízes e veja imagens do futebol feminino e da tra-

dicional pelada. É um verdadeiro almanaque com jogadores de 

apelidos estranhos, o mais baixo e o mais alto, a primeira parti-

da em que os 22 jogadores foram expulsos, a maior goleada no 

futebol brasileiro, a pré-história do futebol na china e no japão, 

jargões típicos como “balançar o véu da noiva”, ditados popula-

jargão  

gíria profissional

res, o jogador que fez mais gols contra, entre muitas coisas inte-

ressantes. você também pode jogar em uma das cinco mesas de 

pebolim ou totó, com esquemas táticos diferentes. 
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“ Se macumba 
ganhasse 
jogo, o Campeonato Baiano 

terminaria empatado.”
JOÃO SALDANHA, TÉCNICO DE FUTEBOL

não deixe de tocar nas dez placas adaptadas com ima-

gens em relevo e escrita braille que se encontram fixadas 

em um painel desta sala. o museu possui também réplicas dos 

objetos que se encontram nas vitrines, como apitos, chuteiras, 

bolas e muitas outras coisas interessantes que poderão ser ma-

nipuladas. procure um educador.

“Os jornais ingleses dizem do nosso futebol textualmente o seguinte: 
Devia ser proibido jogar tão bonito.” 
nelson rodrigues, escritor

cama-de-gato 
falta cometida durante a disputa de uma bola alta, na qual o 
jogador desequilibra o adversário apoiando-se em suas costas. 
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sala da dança do futebol

As mArAvilHosAs coreografias criAdAs pelos jogAdores: 

os dribles, gols e defesAs. 

são grandes estruturas de ferro, em formato de bola, com vídeo-

instalações em que você entra, vê e ouve a narrativa de imagens 

da televisão e do cinema. de 1959 a 1986 o canal 100, criado por 

carlos niemeyer, produziu um cinejornal por semana. um im-

portante acervo jornalístico e esportivo com os jogos exibidos 

antes dos filmes. As narrativas são feitas por joão máximo, mar-

celo duarte, celso unzelte e juca Kfouri. 

Há uma maquete tridimensional da estrutura e bonecos 

de jogadores. procure os educadores para manipulá-los. 

coreografia 

arte de conceber e 

compor a sequência de 

movimentos, passos e 

gestos de uma dança

acervo 

conjunto de bens 

que integram um 

patrimônio

se você Quiser ver e ouvir vídeos do canal 100 

acesse o site www.canal100.com.br.

nelson rodrigues vendo uma partida de futebol e estrutura do iglu
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sala Jogo de corpo

Além de um miniauditório com projeções 3d, os visitantes podem 

dar um chute a gol e saber qual a velocidade da bola, ou brincar 

nos dois campos projetados no chão. em um painel suspenso, 

há um grande fichário feito de placas, cada uma com informa-

ções sobre os times de futebol que já participaram do campeo-

nato brasileiro. três televisões gigantes exibem os movimentos 

de jogadores em câmera lenta.
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conheça brasões de clubes, só que com um detalhe muito 

especial: são quebra-cabeças para você montar. eles po-

dem ser manipulados com o acompanhamento dos educadores 

do museu.

você sabe quanto conhecimento científico há por trás do futebol?

o homem evolui fisicamente e também as ciências. os métodos 

de treinamento físico se tornaram individualizados e passaram a 

ser supervisionados por equipamentos sofisticados que medem, 

por exemplo, a pressão arterial, a capacidade respiratória e o 

consumo de oxigênio. Há cuidados com a nutrição e cirurgias de 

lesões graves e fisioterapia que utilizam raio laser, ultrassom, 

eletroterapia, entre outras técnicas.27 

os equipamentos dos atletas

As camisas hoje são leves, uma “segunda pele”, facilitando a 

transferência do suor de dentro para fora, em diferentes climas. 

As chuteiras são personalizadas com base em programas de 

computador. 28 

o corpo de um atleta de futebol

peso 70 a 80 quilos

gordura corporal 8% a 9% do seu peso, 5 a 7 quilos de gordura

massa muscular 30 a 40 quilos 

volume de sangue total cerca de 7 litros

coração capaz de bombear até 30 litros de sangue por minuto

pulmões capazes de fazer entrar e sair 180 litros de ar por minuto

capacidade física de correr 17 quilômetros em uma hora

velocidade capaZ de atingir 10 metros por segundo

potência muscular para chutar uma bola a mais  

de 100 quilômetros por hora
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homenagem ao pacaembu

pAtrimônio dA cidAde de sÃo pAulo. 

Assim é feita a história. Historiadores registram o conhecimento 

do passado e o preservam para o futuro. esta sala exibe plantas 

de arquitetura, fotos e ilustrações do estádio do pacaembu. você 

também poderá ver e ouvir o filme sobre a construção do está-

dio e o grande evento de inauguração, em 1940. 

desde 1920, os esportistas sonhavam com um estádio em são 

paulo. A paixão pelo futebol crescia mais depressa do que a capa-

cidade dos clubes e do governo criarem infraestrutura de recursos 

e serviços para o esporte.29 o estádio municipal paulo machado 

de carvalho, mais conhecido por pacaembu, foi inaugurado em 

27 de abril de 1940 com a presença de getulio vargas e prestes 

maia. o estádio do pacaembu, na época, chegou a receber cerca 

de 50.000 pessoas. essa importante construção abriga também, 

em sua parte de trás, um complexo esportivo composto por pis-

cina, ginásio de esportes, quadras de tênis, pista de corrida, en-

tre outras instalações, onde são oferecidas atividades esportivas 

gratuitas. A grande praça charles miller integra o projeto original.

paulo machado 

de carvalho (1902-1992)

chefe da delegação 

brasileira nas copas de 

1958 e 1962

pacaembu

nome indígena 

tupi-guarani que 

significa “terras 

alagadas”

francisco prestes maia 

(1896 – 1965) prefeito de 

são paulo de 1938 a 1945  

e de 1961 a 1965
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veja o projeto arquitetônico

o projeto, inspirado no estilo "art déco" e com influência da arqui-

tetura italiana monumental do período 1922 a 1945, foi desenvolvido 

dentro do escritório da severo villares projetos e construções ltda, 

empresa que já tinha tido como sócio o importante arquiteto e enge-

nheiro ramos de Azevedo (são paulo-sp, 1851-1928). estão expos-

tas as plantas arquitetônicas e fotografias de 1940 e 1950 feitas pelos 

mestres jean manzon, thomas farkas, peter scheier e Hildegard 

rosenthal, além de um filme que conta a história de sua construção.

museu do futebol: o teto do museu é a arquibancada

ele tem uma área total de mais de 7.900 metros quadrados, sen-

do que a área da exposição, bar e loja ocupa 6.900 metros qua-

drados. A altura do pé-direito da grande área tem, na parte 

mais baixa da arquibancada, aproximadamente 3,80 metros, e, 

na mais alta, 14 metros, equivalente a um prédio de quatro an-

dares, o que dá uma bela dimensão do projeto arquitetônico. 

o estádio foi encaixado em um vale, e, em sua fa cha  da monu-

mental de 150 metros, o museu foi escavado e contruído. 

A equipe de educadores terá imenso prazer em recebê-lo. vol-

te sempre. sabe por quê? o museu do futebol é um universo 

de conhecimento! obrigado.

equipe do museu do futebol  

"art déco"  

(lê-se ardecô) abreviação  

de “arts décoratifs” (artes 

decorativas), estilo que surgiu  

na década de 1920, em paris,  

e se internacionalizou nas  

décadas seguintes

pé-direito  

altura livre de um 

andar de edifício, 

medida do piso  

ao teto
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foto da fachada do pacaembu

fachada do estádio do pacaembu
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pág 25 (sala grande área) pesquisa/

produção de conteúdo: tatiana 

stepanenko; produtora: vinte Zero um. 

flâmula do América: coleção giacomo 

Albanese; réplica da taça jules rimet: 

coleção sérgio campos; caneca: 

coleção josé cássio erbisti; camisa 

do comercial fc: coleção maurício 

righetti; boneco amarelo e verde: Kariri 

Artesanato; boneco com a bola: Acervo 

não identificado 

pág 26 e 27 tv Zero

pág 29 rodolfo Yamamoto neves

pág 30 Acervo el gráfico

pág 31 julinho botelho: folhapress

pág 41 canal 100

pág 48 ilustrações jair de souza

pág 49 editora Abril, reprodução 

ricardo corrêa / placar / editora Abril

pág 59 a 63 ilustrações jair de souza

pág 53 Arquivo jcom/d.A. press/

direitos reservados marcos carneiro 

de mendonça - Acervo da fundação 

biblioteca nacional – brasil

pág 69 edwin Aldrin Hulton: Hulton 

Archive/ getty images; grande otelo: 

jean manzon / Acervo jean manzon

pág 73 pelé: domício pinheiro / 

Agênciaestado; garrincha: Arquivo / 

Agência globo / direitos reservados

pág 76 e 77 ilustrações jair de souza

créditos das imagens

pág 79 canal 100 

pág 81 equipe museu do futebol;  

celso unzelte

pág 88 e 89 Acervo museu do futebol; 

fotógrafo marcos lopes
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notas bibliográficas
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biblioteca braille do centro  

cultural são paulo 

fone: 3383-3400/3488  

instituto de cegos padre chico 

www.padrechico.org.br  

(tem uma biblioteca braille para alunos) 

biblioteca braille do centro  

louis braille, em campinas  

fone: (19) 3255-7754

fundação dorina nowill 

fone: 5549-0999 

laramara – associação brasileira de 

assistência ao deficiente visual  

fone: 3660-6465 

site universidade da fala 

www.universidadedafala.com.br  

(livraria on line de audiolivros). 

dicionário de libras on line 

www.dicionariolibras.com.br.

joão máximo, João saldanha. rio de 

janeiro: dumará, 1996.

ruy castro, garrincha. são paulo: cia. 

das letras, 1995.

jorge caldeira, ronaldo. são paulo: 

editora 34, 2002.

josé miguel Wisnik, veneno remédio – 

o futebol e o brasil. são paulo: cia. das 

letras, 2008. 

ruy castro, o anjo pornográfico: a vida 

de nelson rodrigues. são paulo: cia. 

das letras, 2001.

nelson rodrigues, à sombra das chu-

teiras imortais: crônicas de futebol. 

são paulo: cia. das letras, 1993.

bibliotecas em braille na internet dicas de leitura

Aidan Hamilton, domingos da guia: o 

divino mestre. rio de janeiro: gisela 

Zincone, 1999.

Anísio teixeira, pequena introdução à 

filosofia da educação: escola progres-

siva ou a transformação da escola. são 

paulo: melhoramentos, 1968. 
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iniciativa

governo do estado  

de são paulo

governador do estado de são paulo  

geraldo alckmin

secretário de estado da cultura  

marcelo mattos araújo

coordenadora da unidade  

de preservação do patrimônio  

museológico  

claudinéli moreira ramos

prefeitura da cidade  

de são paulo

prefeito 

gilberto Kassab

gerente-geral de patrimônio  

lucia basto

gerente de conteúdo 

Jarbas mantovanini

coordenação do projeto  

claudia coutinho 

larissa torres graça 

realiZação

museu do futebol

instituto da Arte do futebol brasileiro 

organização social de cultura

presidente 

francisco vidal luna

vice-presidente 

caio luiz de carvalho

secretário do governo municipal 

nelson de almeida prado hervey costa

secretaria municipal dos esportes, 

lazer e recreação 

antonio moreno neto

são paulo turismo s/A 

marcelo rehder

concepção

fundação roberto marinho

presidente  

José roberto marinho

secretário geral  

hugo barreto

superintendente executivo  

nelson savioli

conselheiros 

José expedito prata, luis francisco 

sales, ricardo piquet barreira 

gonçalves, haim franco, flávia 

constant, carlos augusto de barros e 

silva, marcelo continelli e nelson savioli

diretor executivo 

pedro sotero de albuquerque

diretor Administrativo e financeiro 

celso caldeira

diretora de conteúdo,  

salvaguarda e comunicação 

clara azevedo

diretor de infraestrutura e operação 

evandro hawilla barbosa pereira

curador do museu do futebol 

leonel Kaz
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ficha técnica

supervisão pedagógica   

amanda tojal

pesquisa e elaboração de texto  

vera barros 

pesquisa  

roberta martinho

projeto gráfico e diagramação  

lia assumpção 

Assistente de Arte  

marilia ferrari 

revisão de texto  

fernanda spinelli

produção gráfica  

beatriz henriques 

transcrição e diagramação tátil 

efeito visual serigrafia

revisão grafia braille em mídia digital 

vera Zednik

mídia digital 

ana martins [locução]  

marcelo baccarat [trilha sonora] 

agradecimentos

secretaria dos direitos da pessoa  

com deficiência, linamara rizzo 

battistella, rodolfo yamamoto neves, 

museu de arte sacra – são paulo,  

José vicente de paula e marilene 

borges rodrigues de paula
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o cd de áudio é parte integrante do catálogo para pes-

soas com deficiência visual e limitações de compreen-

são de linguagem

cd de áudio do catálogo do 
programa de aces sibilidade

cd de áudio do catálogo do 
programa de aces sibilidade
iniciativa

realização

concepção

patrocínio

instituto da arte do futebol brasileiro
organização social de cultura

impressão tátil e acabamento impressão offset
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Museu do Futebol
Praça Charles Miller, s/n
estádio do PaCaeMbu | são Paulo | sP

CeP 01234 900 | fone 55 11 3664 3848 

ww w. muse udo fute bol . org. br


