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Projeto 01/02 até  31/12 2019 

 

FIFA FOOTBALL FOR HOPE 
Futebol de Rua pela Educação 
Ano VII 
Esporte e educação driblando 
desigualdades. 

Este projeto está 
comprometido com 
os seguintes 
Objetivos do 
Desenvolvimento 
Sustentável 



Descrição do projeto 
O projeto “Futebol de Rua pela Educação Ano VIII” é um 
programa esportivo com uma proposta educativa baseada no 
conceito da educação pelo esporte. As aulas acontecem uma 
vez na semana, em parceria com escolas públicas. Cada escola 
é denominada “Núcleo Futebol de Rua”. O atendimento às 
crianças e aos adolescentes ocorre no horário contrário ao 
turno escolar e conta  com oficinas  de formação  humana e 
esportiva. 
 
As oficinas de formação humana estabelecem um ambiente de 
participação e diálogo com interação e resolução das 
diferenças, dando voz aos jogadores. Os temas trabalhados 
incluem: educação emocional, cultura de paz, meio ambiente, 
saúde, gênero, enfrentamento ao racismo, comunicação não 
violenta e cultura. 
 
A prática esportiva privilegia o brincar de futebol e o fair play,  
promovendo o desenvolvimento de habilidades, como 
agilidade, coordenação motora, flexibilidade e lateralidade, 
trabalho em equipe, mediação de conflitos e o protagonismo 
juvenil. 
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Objetivos 
Promover a inclusão esportiva de crianças e adolescentes em 
situação de vulnerabilidade social, estimulando uma melhora 
significativa nas condições de aprendizado, cidadania e 
formação de valores;  
 
Ser agente de transformação social, utilizando o esporte como 
ferramenta de inclusão e superação de desigualdades; 
 
Atuar em parceria com os outros setores e entidades sociais 
para o cuidado integral e promoção da infância e 
adolescência. 
 

Problema 
As comunidades atendidas pelo projeto são formadas por 
famílias de baixa renda e se localizam em regiões que não 
contam com muitas oportunidades ou projetos e atividades 
voltados para o desenvolvimento integral de crianças e 
adolescentes. Esses jovens muitas vezes encontram-se 
marginalizados.  
 
O projeto "Futebol de Rua pela Educação Ano VIII" busca 
dirimir este problema, proporcionando um ambiente seguro 
para prática esportiva e desenvolvimento humano, atendendo 
o maior número possível de crianças e adolescentes da região. 
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Histórico 
A parceria entre o Instituto Futebol de Rua e FiFA Football For 
Hope teve início no ano de 2016, momento muito importante 
para o Instituto Futebol de Rua para a ampliação das  
atividades do projeto. 
 
Nesses 4 anos de parceria, atendemos de forma direta mais de 
300 adolescentes e jovens, que impactam de forma indireta a 
vida de aproximadamente 1.000 pessoas. Sim, são mães, pais, 
irmãos, sem contar os amigos e amigas, que aos poucos 
percebem as mudanças na vida desses meninos e meninas que, 
no decorrer do Projeto, apresentaram mudanças de 
comportamento em todos os âmbitos da vida, especialmente 
no cotidiano escolar. Para se ter uma ideia, no ano de 2018, as 
aprovações escolares chegaram a 98% por parte dos 
adolescentes do Projeto. 



Administração e Gestão do Projeto 
Sede Instituto Futebol de Rua, localizada  
Rua: Antônio Moreira Lopes, 190 -  Parque dos Peladeiros -  
Cajuru  - Curitiba/PR. 
 
Curitiba-PR 
Escola Municipal Enéas Faria 
Colégio Estadual Conselheiro Carrão 
 
Osório-RS 
Escola Estadual Prudente de Moraes 
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Local de Execução 
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GÊNERO 

157-Meninos

97-Meninas

Indicadores de processo 

TAXA DE APROVEITAMENTO DE VAGAS 

83 
% 

NÚMERO DE BENEFICIÁRIOS DIRETOS 

250 
BENEFICIÁRIOS 

NÚMERO DE BENEFICIÁRIOS INDIRETOS 

750 
BENEFICIÁRIOS 

TAXA DE FREQUÊNCIA NAS ATIVIDADES 

81 
% 
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Indicadores de processo 

TAXA DE EVASÃO 

2 
% 

TAXA DE APROVEITAMENTO DE CARGA 
HORÁRIA 

83 
NÚMERO DE ATIVIDADES REALIZADAS 

246 
ATIVIDADES 

% 

% 

FESTIVAL DE FUTEBOL DE RUA 

8 
FESTIVAIS 

ATIVIDADE DE INCLUSÃO CULTURAL 

7 
ATIVIDADE 
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Indicadores de Resultado – Acompanhamento Esportivo 
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PARTICIPAÇÃO NAS AULAS DE FUTEBOL 
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Indicadores de Resultado – Acompanhamento Escolar 

1 – Não tenho amigos 

2 – Fiz novos amigos 

3 – Tenho dificuldades em fazer amigos 

4- Tenho vários amigos 
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RELACIONAMENTO COM OS COLEGAS 



“Eu acho o Futebol de Rua maravilhoso, muito divertido. O que 
eu mais gosto são as brincadeiras e também que aprendemos 
sobre muitas coisas como o respeito, o fair play e, claro, gosto 
muito do futebol. Aprendi que posso alcançar meu sonho, que 
é ser advogada, e também aprendi que devo respeitar as 
pessoas para alcançar meus sonhos. Aprendi a dar passe, 
fazer gol e também como ser uma pessoa melhor na 
sociedade”. 
 

Cristiely Pinheiro Hoth, 13 anos 
Curitiba-PR 

Depoimento 

Um dos desafios foi fazer a seleção dos alunos, pois tivemos 
uma ampla procura para participação no projeto fora da 
cidade de Curitiba.  Os alunos que foram selecionados 
cumpriram todos os critérios descritos no público-alvo.  
 
Para atender a demanda, optamos em utilizar parte do aporte 
da Lei de Incentivo ao Esporte Federal e o aporte do fundo 
FFH,  com esses recursos  foi possível implementar mais um 
núcleo na cidade de Osório (RS), além dos núcleos em Curitiba 
(PR).  

Lições aprendidas 
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Ao analisar os dados de execução do projeto Futebol de Rua 
pela Educação, executado com apoio do fundo FHH verificou-
se um atendimento direto de 250 alunos no primeiro trimestre 
de  atividades, o que representa 83% das  vagas preenchidas. 
Até o momento mais de 750 pessoas foram impactadas de 
alguma forma com as ações do programa. 
 
Nesse sentido, o projeto Futebol de Rua pela Educação vem 
cumprindo seu objetivo na democratização das práticas 
esportivas dirigidas ou supervisionar aquelas crianças e 
jovens que, por diversas situações, não teriam acesso ao 
mesmo de outra forma.  
 
O principal resultado do projeto no primeiro semestre de 2019, 
refere-se ao número de atividades realizadas, foram 
desenvolvidas 246 atividades de formação humana e 
esportiva, sete festivais de Futebol de Rua e sete atividades de 
inclusão Cultural. 
 
Atividades como roda de leitura, jogos estratégicos, raciocínio 
lógico, debates entre outras atividades desenvolvidas pelo 
FdR,  ajudaram as crianças e adolescentes a superarem as 
dificuldades de aprendizagem durante o semestre. 
 

Conclusão 
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Próximos desafios 
Promover o direito ao esporte, ampliando o número de 
atendimentos. O direito a praticar de esportes está assegurado 
na Convenção sobre os Direitos da Criança, na Constituição 
Federal Brasileira e no Estatuto da Criança e do Adolescente. 
Nosso desafio é que ele seja garantido nas escolas, nas 
praças, nos parques e nas comunidades. O esporte é para 
todos e todas, e deve ser praticado com respeito à diversidade 
e às condições físicas e psicológicas de cada pessoa. 
 
A ampliação do projeto para outras escolas é um grande 
desafio pois envolve aporte financeiro. Atualmente há uma 
lista de espera de 10 escolas para serem contempladas com o 
projeto. Juntas, essas escolas atendem mais de 3 mil alunos e 
necessitam de ações complementares ao currículo escolar. 
Para viabilização precisamos  de parceiros que possam investir 
e assim garantir a essas crianças e adolescentes o esporte  
seguro e inclusivo. 
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Anotações 




