
O MUNDO E UM CAMPO DIVIDIDO.

Para que um país se destaque em de-
terminada área, é preciso muito es-
forço. Imagine, então, atingir o status
de unanimidade! Pois o Brasil alcan-
çou essa façanha. O País se impôs, ao
longo de décadas, sobre seus rivais,
enfrentou esquadrões provenientes
de todos os cantos do planeta, su-
perou malícias e artifícios, recuos e
avanços, deu à luz os maiores guer-
reiros, admirado por todos. Enfim: o
Brasil é o país do futebol. E ninguém
duvida disso.

Até por isso, o País se ressentia
de não contar com um espaço que
encerrasse, em um único lugar, todo
esse significado. Agora isso não é
mais problema: o Brasil ganhou o
Museu do Futebol.

Instalado sob as arquibancadas do
estádio do Pacaembu, em São Paulo,
o museu é uma verdadeira ode ao fu-
tebol, tanto brasileiro quanto estran-
geiro - afinal, ninguém joga sozinho.
São 6.900 metros quadrados, 15 salas,
quatro eixos e muita interatividade.

O museu tem sua visitação base-
ada em três pilares: emoção, história
e diversão. Para fãs ou não, a fórmula
de encantamento é a mesma: grande
quantidade de fotos, vídeos, áudios
e interatividade. Seqüências visuais
e sonoras, projeções em telas trans-
parentes suspensas no ar, personali-
dades narrando o "gol de sua vida",
narrações originais de célebres ra-
dialistas e contato "quase real" com
as grandes torcidas do Brasil. Essas
são apenas algumas das atrações do

museu, que tem parceria de grandes
empresas, como a Visa e o Santander.

Pelo mundo da bola
O primeiro eixo do museu aborda o

futebol do ponto de vista da emoção
que ele desperta nas pessoas. Em ou-
tro eixo, o futebol é destacado como
jogo e também como brincadeira, ri-
validade entre torcidas e atividade lú-
dica. Já no eixo da história, conta-se,
em mais de mil imagens fotográficas
e 21 vídeos, a trajetória histórica do
nosso futebol, desde Charles Miller,
passando por craques e personalida-
des, até os dias atuais. Como a pró-
pria instalação se autointitula, é "um
museu da história do Brasil", pois in-
sere sua incontável coleção de peças
na história do Brasil e do mundo.



As salas são projetadas para aguçar
a curiosidade do visitante. Entre elas,
estão Origens, Heróis, Rito de Passa-
gem, Copas do Mundo e Pelé & Gar-
rincha, que, assim como as outras, são
recheadas de informações que dão a
oportunidade de conhecer ou reviver
momentos da maior paixão nacional.

Museu de grandes novidades
O Museu do Futebol promove ain-

da mostras itinerantes, com temas
específicos. "As Marcas do Rei", sobre
a trajetória de Pelé, foi o tema central
da exposição de inauguração. Até o
dia 16 de agosto deste ano, o visi-
tante confere a exposição "Mania de
Colecionar", que reúne mais de 5.000
objetos de coleção, entre os quais ca-
misas, flâmulas e botões.

Em abril, o Museu do Futebol re-
cebeu ainda um dos objetos mais co-
biçados do globo: a taça da Fifa, cuja
posse será disputada em 2010, pe-

los 32 finalistas da Copa do Mundo,
na África do Sul. A concorrência foi
imensa para ver a taça, que está em
tour para promover a Copa.

Com mais de 215 mil visitações
desde sua inauguração, em outubro
de 2008, o museu é uma ótima alter-
nativa de passeio para os paulistanos
e para os tantos visitantes que a ci-
dade recebe. "O museu requalifica
um patrimônio histórico de São Pau-
lo, que é o estádio do Pacaembu. E,
acima de tudo, cria um novo ícone
turístico para a capital paulista, que,
nos últimos anos, se desvincula do
turismo de negócios e se firma como
o grande destino de lazer, cultura e
eventos da América do Sul. Espera-
mos receber mais de 600 mil visitan-
tes já no seu primeiro ano de funcio-
namento", dimensiona Caio Luiz de
Carvalho, presidente da São Paulo
Turismo e do Conselho de Adminis-
tração do Museu do Futebol. 
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