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A trajetória do futebol nacio-
nal, esporte de grande importân-
cia na história cultural do Brasil, 
tem um novo abrigo: o Museu do 
Futebol. Com previsão de inau-
guração para a última semana de 
setembro, o projeto ocupa uma 
área de 6,9 mil metros quadra-
dos, embaixo das arquibancadas 
do Estádio Municipal Paulo 
Machado de Carvalho — mais 
conhecido como Pacaembu. 

Orçada em R$ 37,5 milhões, a 
iniciativa é uma realização da Pre-
feitura de São Paulo e da Fundação 
Roberto Marinho, em parceria com 
Banco Santander, Telefônica, Am-
bev, Visa e Rede Globo. O projeto 
também conta com o apoio de 
Samsung, Epson, Sportv, Carrier, 
Otis e da Lei de Incentivo à Cultu-
ra do Ministério da Cultura, além 
da colaboração da Confederação 
Brasileira de Futebol (CBF). 

“Tínhamos o desejo de cons-
truir o museu no Maracanã, mas 
o projeto não seguiu em frente”, 
conta Lúcia Basto, gerente geral 
de patrimônio da Fundação Ro-
berto Marinho, ao explicar que o 
conceito está ancorado no tripé 
conteúdo, museografia e arqui-
tetura. O projeto arquitetônico, 
que valoriza a estética original 
do Pacaembu, é composto de 
quatro alas e dez salas. Cada ala 
é assinada por um parceiro — a 
Ambev fica com o bar. 

O passeio tem início com 
as boas-vindas do rei Pelé em 
português, inglês e espanhol. Na 
Sala do Torcedor o público pode 
admirar bandeiras, brasões, flâ-
mulas e outros objetos dos mais 
variados times brasileiros. 

Uma das principais atrações 
é a Sala dos Anjos Barrocos, que 
conta com uma trilha sonora de 
tambores tibetanos. O local é es-
curo e apresenta projeções sobre 
telas transparentes de 25 dos 
maiores jogadores do País, como 
Pelé, Garrincha, Zico, Tostão, Ro-
mário, Bebeto, Rivelino, Zagallo, 
Djalma Santos e Gérson, entre 
outros gênios da bola. “A sala 
parece uma catedral; é um lugar 
para elevar o visitante às alturas”, 
resume Jair de Souza, sócio e di-
retor geral da agência Vinte Zero 
Um, que atua como diretor de arte 
multimídia e assina o projeto de 
comunicação do espaço.

Outro lugar especial é a Sala 
dos Heróis, considerada o eixo 
conceitual do museu. “Mistura-
mos música, arte, ciência, lite-
ratura, pesquisa e futebol nessa 
sala. Também procuramos mos-
trar a ruptura do povo brasileiro, 
que começou a se desvincular da 
cultura européia entre os anos 30 
e 50”, destaca Souza. 

Patrocinadores
Na ala oeste, assinada pela 

TV Globo, estão as salas Pé na 
Bola e Gols, onde a emissora 
apresenta o banco de dados Fu-
tipedia. O segundo andar é com-
posto pelas salas Exaltação, Pelé 
e Garrincha, Origens, Heróis e 

Copas do Mundo. Patrocinador 
do espaço, o Santander instalou 
um caixa eletrônico no local, 
além de outros no bar e na loja 
da marca Roxos e Doentes.

Já a Telefônica patrocina 
a Sala Jogo de Corpo. A com-
panhia disponibiliza telefones 
públicos no interior do museu, 
serviço de TV com programação 
esportiva, acesso à internet em 
banda larga e acesso sem fio 
(Wi-Fi) nas áreas da loja e do 
bar, além de cartões telefônicos 
que divulgam o projeto. 

Museu show de bola
Números e Curiosidades 

e A Dança do Futebol são as 
salas da Visa. O sistema Visa 
Futebol Card permite a com-
pra de ingressos para o museu 
pela internet. Os bilhetes serão 
trabalhados no verso com men-
sagens institucionais da Visanet. 
A loja Roxos e Doentes e o bar O 
Torcedor — que permanecerão 
fechados em dias de jogos — fi-
carão abertos até mais tarde e 
não cobram entrada, já que estão 
situados na saída do museu.

André Lucena Sala das Copas: patrocínio do Banco Santander
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