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# futebolderuapelaeducação

Equipe

Idealizadores

- Diretor Executivo: Alceu Natal Neto

- Diretor Administrativo: Oscar Muxfeldt Neto

- Diretora Financeira: Patrícia Pinheiro Natal

- Diretora Pedagógica: Fabiane Prado

- Supervisor Técnico: Saimon Juiz Avelino

- Suporte Pedagógico: Sineide de Oliveira

- Suporte Técnico: Hernanny Figueiredo

- Treinador: Jean Pierre Klitzke

A equipe do projeto é formada por mais de

30 profissionais entre eles estão: professores

de educação física, pedagogos, psicólogos,

assistente social, entre outros profissionais

que colaboram para que o projeto aconteça e

alcance grandes resultados.
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O projeto Futebol de Rua pela Educação é um
programa socioesportivo desenvolvido pelo
Instituto Futebol de Rua. O projeto está em sua 7a
edição, atendendo crianças e adolescentes de 06
a 17 anos. As aulas do programa acontecem uma
vez na semana em parceria com escolas públicas.
Cada escola é denominada “Núcleo Futebol de
Rua”, que conta com 2 turmas capazes de atender
40 alunos cada, sendo 80 alunos por escola.
As crianças e adolescentes são atendidas no
horário contrário ao turno escolar e participam 1
hora das oficinas de formação humana e 2 horas
das atividades de futebol de rua.
Atualmente são 12 escolas beneficiadas em: São
Paulo, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul.

O esporte e a educação driblando 
desigualdades.
                  

Projeto

Futebol de Rua pela 
Educação Ano VII

# futebolderuapelaeducação

vV 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.

Objetivos

Este projeto está 
comprometido com 
os seguintes

Objetivos do
Desenvolvimento
Sustentável
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Histórico
Nosso futebol começou nas ruas de Heliópolis|SP, em 2006. 
Desde então a bola não parou de rolar, o FdR passou a jogar 
também em ruas de outros estados brasileiros. São 12 anos 
vestindo a camisa em prol da inclusão esportiva, cultural e social 
de crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade 
social e também, em prol da formação profissional de jovens 
aprendizes. 

Desses 12 anos de história, destacamos o projeto “Futebol de 
Rua pela Educação” – o qual está em sua 7ª edição em 2018 – 
com ele já jogamos em ruas de São Paulo, do Paraná, de Santa 
Catarina, do Rio Grande do Sul e do Rio de Janeiro. Atualmente, 
mantemos núcleos em quatro estados brasileiros e atendemos 
mais de 1100 crianças e adolescentes.

# futebolderuapelaeducação
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Problema
O esporte é um direito de toda criança e adolescente brasileiro, 
porém a maioria não tem acesso a qualquer tipo de modalidade 
esportiva. O acesso é ainda mais difícil para aqueles que vivem 
em situação de vulnerabilidade social e pouco assistidos nas 
periferias dos grandes centros urbanos.

O projeto “Futebol de Rua pela Educação Ano VII” permite que 
seus beneficiários tenham oportunidade de desenvolver seus 
potenciais e competências por meio do esporte. Ao utilizar a 
interdisciplinaridade, o programa promove a interação com 
várias áreas do conhecimento, possibilitando ao aluno vivenciar 
situações-problema e propor soluções que se apliquem em seu 
cotidiano, formando valores para a vida. 

O programa esportivo colabora com a promoção do direito ao 
esporte seguro inclusivo, uma vez que garante aos participantes 
o desenvolvimento da prática esportiva em local seguro, 
não oferecendo risco à saúde, com profissionais habilitados 
para trabalhar o desenvolvimento motor e proporcionar uma 
formação cidadã.

# futebolderuapelaeducação
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Indicadores de Resultado

# futebolderuapelaeducação
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Indicadores de Resultado

# futebolderuapelaeducação
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vV

Fotos # futebolderuapelaeducação
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O Núcleo Futebol de Rua Boticário é desenvolvido na Escola 
Municipal Professora Elvira Pilotto Carrano, localizada à rua 
John Lenon, 251, no bairro Afonso Pena em São José dos 
Pinhais|PR. As aulas acontecem às sextas-feiras das 08h às 
12h e das 13h às 17h.

Escola Municipal Professora Elvira Pilotto 
Carrano

Atividade

Núcleo Boticário

# futebolderuapelaeducação

vV 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.

Objetivos

Este projeto está 
comprometido com 
os seguintes

Objetivos do
Desenvolvimento
Sustentável
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Indicadores de Resultado

# futebolderuapelaeducação
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Indicadores de Resultado

# futebolderuapelaeducação
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Fotos # futebolderuapelaeducação

vV
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O Núcleo Futebol de Rua Concepa é desenvolvido na Escola 
Municipal de Ensino Fundamental Assunção, localizada à 
rua Maranhão, 633, na Vila Anair em Cachoeirinha|RS. As 
aulas acontecem às terças e quintas-feiras das 08h às 12h.                  

Escola Municipal de Ensino Fundamental 
Assunção

Atividade

Núcleo Concepa

# futebolderuapelaeducação

vV 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.

Objetivos

Este projeto está 
comprometido com 
os seguintes

Objetivos do
Desenvolvimento
Sustentável
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Indicadores de Resultado

# futebolderuapelaeducação
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Indicadores de Resultado

# futebolderuapelaeducação
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Fotos # futebolderuapelaeducação
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Núcleo Futebol de Rua Enerfín é desenvolvido na Escola 
Estadual de Ensino Fundamental José Garibaldi, localizada 
à rua Doutor Caio Brandão de Mello, 300, no bairro Humaitá 
em Porto Alegre|RS. As aulas acontecem às segundas e 
quartas-feiras das 08h às 12h.

Escola Estadual de Ensino Fundamental 
José Garibaldi

Atividade

Núcleo Enerfín

# futebolderuapelaeducação

vV 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.

Objetivos

Este projeto está 
comprometido com 
os seguintes

Objetivos do
Desenvolvimento
Sustentável
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Indicadores de Resultado

# futebolderuapelaeducação
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Indicadores de Resultado

# futebolderuapelaeducação
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Fotos # futebolderuapelaeducação
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Núcleo Futebol de Rua Portonave, desenvolvido no CEU- 
Campos Salles, localizada à rua Estrada das Lágrimas, no 
bairro de Heliópolis, Zona Sul de São Paulo |SP. As aulas 
acontecem aos sábados das 08h ao 12h e das 13h às 17h.

CEU Campos Sales |Heliópolis|SP

Atividade

Núcleo FDR I

# futebolderuapelaeducação

vV 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.

Objetivos

Este projeto está 
comprometido com 
os seguintes

Objetivos do
Desenvolvimento
Sustentável
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Indicadores de Resultado

# futebolderuapelaeducação
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Indicadores de Resultado

# futebolderuapelaeducação
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Fotos # futebolderuapelaeducação
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Núcleo Futebol de Rua é desenvolvido na Escola 16 de 
Dezembro, situada a RS 30, Laranjeiras, Osório|RS. As aulas 
acontecem às segundas e terças-feiras das 13h às 17h.

Escola Municipal 16 de Dezembro

Atividade

Núcleo FDR II

# futebolderuapelaeducação

vV 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.

Objetivos

Este projeto está 
comprometido com 
os seguintes

Objetivos do
Desenvolvimento
Sustentável
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Indicadores de Resultado

#FuteboldeRua
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Indicadores de Resultado

#FuteboldeRua
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Fotos #FuteboldeRua
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O Núcleo Football for Hope | FIFA é desenvolvido na Escola 
Estadual Conselheiro Carrão, localizada à rua Doutor 
Simão Kossobudski, 165, no bairro Uberaba em Curitiba|PR.  
As aulas acontecem às sextas-feiras das 08h às 12h e das 
13h às 17h.

Escola Estadual Conselheiro Carrão

Atividade

Núcleo Football
For Hope | FIFA

# futebolderuapelaeducação

vV 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.

Objetivos

Este projeto está 
comprometido com 
os seguintes

Objetivos do
Desenvolvimento
Sustentável
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Indicadores de Resultado

#FuteboldeRua
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Indicadores de Resultado

#FuteboldeRua
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Fotos #FuteboldeRua
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Núcleo Futebol de Rua Football For Hope | FIFA é 
desenvolvido na Escola Municipal Senador Enéas Faria, 
localizada à rua Leonardo Novicki, 155, no bairro Cajuru em 
Curitiba|PR.  As aulas acontecem às quartas-feiras das 08h 
às 12h e das 13h às 17h.

Escola Municipal Senador Enéas Faria

Atividade

Núcleo Football
For Hope | FIFA

# futebolderuapelaeducação

vV 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.

Objetivos

Este projeto está 
comprometido com 
os seguintes

Objetivos do
Desenvolvimento
Sustentável
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Indicadores de Resultado

#FuteboldeRua
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Indicadores de Resultado

#FuteboldeRua
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Fotos #FuteboldeRua
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Núcleo Futebol de Rua Instituto Joanir Zonta I é desenvolvido 
na Sede do Instituto Futebol de Rua, situada no Parque 
dos Peladeiros à rua Antonio Moreira Lopes, 190, no bairro 
Cajuru em Curitiba|PR.  As aulas acontecem aos sábados 
das 08h às 12h e das 13h às 17h.

Sede do Instituto Futebol de Rua

Atividade

Núcleo Instituto 
Joanir Zonta I

# futebolderuapelaeducação

vV 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.

Objetivos

Este projeto está 
comprometido com 
os seguintes

Objetivos do
Desenvolvimento
Sustentável
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Indicadores de Resultado

#FuteboldeRua
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Indicadores de Resultado

#FuteboldeRua
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Fotos #FuteboldeRua
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Núcleo Futebol de Rua Joanir Zonta é desenvolvido na 
Escola Municipal Anita Merhy Gaertner, localizada à rua 
Padre Estanislau Piasecki, 1037, no bairro Gabineto em 
Curitiba|PR.  As aulas acontecem às quintas-feiras das 08h 
às 12h e das 13h às 17h.

Escola Municipal Anita Merhy Gaertner

Atividade

Núcleo Instituto 
Joanir Zonta II

# futebolderuapelaeducação

vV 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.

Objetivos

Este projeto está 
comprometido com 
os seguintes

Objetivos do
Desenvolvimento
Sustentável
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Indicadores de Resultado

#FuteboldeRua
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Indicadores de Resultado

#FuteboldeRua
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Fotos #FuteboldeRua
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O Núcleo Futebol de Rua New Holland  é desenvolvido na 
Escola Municipal Joaquim Távora, localizada à rua Angelina 
Turesso Cavalim, 90, na Cidade Industrial de Curitiba|PR.  As 
aulas acontecem às quartas-feiras das 08h às 12h e das 13h 
às 17h.

Escola Municipal Joaquim Távora

Atividade

Núcleo New
Holland

# futebolderuapelaeducação

vV 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.

Objetivos

Este projeto está 
comprometido com 
os seguintes

Objetivos do
Desenvolvimento
Sustentável
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Indicadores de Resultado

#FuteboldeRua
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Indicadores de Resultado

#FuteboldeRua
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Fotos #FuteboldeRua
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Núcleo Futebol de Rua Peróxidos do Brasil é desenvolvido na 
Escola Municipal Álvaro Borges, localizada à rua Oswaldo 
Baggio, 315 na Cidade Industrial de Curitiba|PR.  As aulas 
acontecem às quartas-feiras das 08h às 12h e das 13h às 
17h.Escola Municipal Álvaro Borges

Atividade

Núcleo Peróxidos

# futebolderuapelaeducação

vV 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.

Objetivos

Este projeto está 
comprometido com 
os seguintes

Objetivos do
Desenvolvimento
Sustentável
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Indicadores de Resultado

#FuteboldeRua
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Indicadores de Resultado

#FuteboldeRua
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Fotos #FuteboldeRua
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Núcleo Futebol de Rua Portonave é desenvolvido no Centro 
de Artes e Esporte Unificados Holde Scartezini, localizado à 
rua Vereador José Flávio Soares, 135, no bairro Nossa Sra. 
das Graças, em Navegantes|SC. As aulas acontecem às 
quartas e às sextas-feiras das 08h às 12h e das 13h às 17h.Centro de Artes e Esporte Unificados 

Holde Scartezini

Atividade

Núcleo Portonave

# futebolderuapelaeducação

vV 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.

Objetivos

Este projeto está 
comprometido com 
os seguintes

Objetivos do
Desenvolvimento
Sustentável
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Indicadores de Resultado

#FuteboldeRua
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Indicadores de Resultado

#FuteboldeRua
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Fotos #FuteboldeRua
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Núcleo Futebol de Rua Ventos do Sul é desenvolvido na 
Escola Municipal de Ensino Fundamental Osvaldo Amaral, 
localizado à rua Tiradentes, 51, no bairro Sulbrasileiro em 
Osório|RS. As aulas acontecem às quartas-feiras das 08h 
às 12h e das 13h às 17h.

Escola Municipal de Ensino Fundamental 
Osvaldo Amaral

Atividade

Núcleo Ventos do
Sul

# futebolderuapelaeducação

vV 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.

Objetivos

Este projeto está 
comprometido com 
os seguintes

Objetivos do
Desenvolvimento
Sustentável
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Indicadores de Resultado

#FuteboldeRua
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Indicadores de Resultado

#FuteboldeRua
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Fotos #FuteboldeRua
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Depoimentos
“Com uma bola, um lápis, um abraço, dedicação, carinho, 
respeito e atenção nosso time contribuiu para que crianças 
e adolescentes atendidos no projeto “Futebol de Rua pela 
Educação Ano VII” tivessem acesso ao esporte, à cultura e a 
atividades que auxiliaram em seu processo de desenvolvimento. 

Nós acreditamos que toda criança tem um potencial em 
si e o direito de desenvolvê-lo e foi nesse contexto que os 
nossos educadores proporcionaram aos educandos novas 
descobertas, estimularam a criatividade, desenvolveram 
diversos saberes que prepararam nossos alunos para realizar 
escolhas baseadas em valores, os quais contribuirão com a 
sociedade e com construção de um mundo mais igual.

Juntos e de mãos dadas com tantas pessoas, seguimos na 
construção da efetivação do direito ao esporte, contribuindo com 
mais igualdade de oportunidade para crianças e adolescentes.

A execução do projeto “Futebol de Rua pela Educação Ano VII” 
nos ensinou que o esporte transforma, traz esperança e muda 
o jogo. “

Fabiane Prado – Diretora Pedagógica

# futebolderuapelaeducação
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Conclusão
Com um ambiente de respeito e amizade, o projeto permitiu que 
crianças e adolescentes desenvolvessem suas potencialidades 
e para verificar os resultados do programa “Futebol de Rua pela 
Educação Ano VII”, foi aplicada uma pesquisa de percepção 
com 387 participantes.

Os resultados da enquete mostraram que: 87,4% dos educandos 
participam do projeto porque gostam da modalidade futebol 
de rua; 87%  deles fizeram novos amigos e  se sentem alegres 
realizando as atividades propostas nos encontros;  já 95,7% 
declararam que o carinho e a atenção dos professores são os 
grandes atrativos para sua continuidade no projeto.

A partir dos resultados da pesquisa é possível identificar que os 
Núcleos Futebol de Rua constituem um espaço de convivência 
seguro e inclusivo para os participantes. É perceptível também a 
paixão que os educandos têm pelo esporte, o forte vínculo com 
os professores e com as amizades que constituíram no projeto.

Verifica-se então que, as principais contribuições do projeto 
“Futebol de Rua pela Educação Ano VII” consistem na melhora 
do comportamento dos educandos em sala de aula, a melhora 
da aprendizagem escolar, o desenvolvimento das relações 
sociais, o respeito às diferenças e o fortalecimento de vínculos 
com a escola e a família.
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Conclusão
Verifica-se então que, as principais contribuições do projeto 
“Futebol de Rua pela Educação Ano VII” consistem na melhora 
do comportamento dos educandos em sala de aula, a melhora 
da aprendizagem escolar, o desenvolvimento das relações 
sociais, o respeito às diferenças e o fortalecimento de vínculos 
com a escola e a família.

Por meio do projeto, os beneficiários participaram de festivais 
esportivos, aproximam-se da cultura do futebol, aprenderam 
novos dribles, novas jogadas, conheceram estádios de 
futebol, museus, teatros, parques, entre outros espaços que 
possibilitaram a ampliação dos seus saberes.

Destaca-se ainda que a maioria das crianças e adolescentes só 
tiveram acesso às atividades culturais e esportivas desenvolvidas 
pelo projeto, o que demonstra que o programa cumpre seu 
propósito, garantindo o direito ao esporte e à cultura àqueles 
que não teriam oportunidades reais por outros meios.
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Lições aprendidas
A prática de esportes, o acesso à cultura e  a  convivência social 
são fundamentais para a saúde e bem-estar do ser humano.

Na infância e na adolescência, essas atividades ganham 
uma importância maior para o desenvolvimento de meninos 
e meninas. Neste sentido, o projeto impactou diretamente no 
processo de ensino-aprendizagem do educando, desde seu 
rendimento escolar às questões comportamentais, bem como, 
no processo de desenvolvimento humano dos participantes.

Com o projeto eles aprenderam valores primordiais, como a 
autoconfiança, saber ganhar e perder, ser solidário, trabalhar 
em equipe, respeitar as diferenças, disciplina esportiva, a se 
organizar em seus estudos e em suas tarefas diárias.
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Próximos desafios
- Garantir a continuidade do projeto é essencial para ampliar o 
direito ao esporte a um número maior de crianças e adolescentes;

- Fortalecer os processos formativos iniciados em 2018  e 
contribuir para a efetivação desse direito, potencializando ações 
que permitam mais igualdade de oportunidades para crianças 
e adolescentes;

- Captar recursos para ampliar o número de atendimentos e o 
alcance do projeto.
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