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Essa citação resume bem o que essa equipe 
fantástica do Futebol de Rua, que tenho o prazer de 
liderar, conseguiu fazer nesse primeiro semestre de um 
ano tão atípico. Transformaram as dificuldades em ótimas 
atividades, sempre trazendo boas notícias e alegria para 
aqueles que são assistidos pelo Instituto.

 
Gostaria de agradecer muito a toda nossa equipe 

do FdR e a todos os nossos valorosos professores, que 
de pronto mergulharam de cabeça nessa ideia de nos 
reinventarmos e continuarmos com o nosso sonho e 
missão de transformação positiva na vida dos nossos 
educandos. Também um agradecimento aos nossos 
patrocinadores e parceiros que, apesar de todas as 
dificuldades, nos deram as mãos e juntos caminhamos, 
mostrando a força da mudança promovida pelo coletivo.

 
O resultado de toda essa inovação e dedicação dessa 

nossa Família Futebol de Rua, mais do que mostra esse 
relatório, textos e fotos, são os retornos das famílias, 
o envolvimento delas nas nossas ações, nas nossas 
atividades Pedagógicas e Esportivas e nos desafios. Essa é 
a nossa recompensa! A tarefa é sempre muito desafiadora, 
mas é disso que o Futebol de Rua gosta.

 
E é com esse espírito que vamos encarar esse segundo 

semestre, sempre buscando ser melhor que o anterior e 
não tenho dúvidas que assim o faremos. Temos muitas 
histórias para contar, tanto de professores como de alunos 
e familiares. E esse é o nosso combustível. Temos também 
muitos números para mostrar, mas, o mais importante, são 
os incontáveis dribles, canetas, chapéus e as amizades que 
se multiplicam.

 
São 14 anos de muitas alegrias e formando verdadeiros 

craques fora das quatro linhas. Crianças e jovens 
protagonistas das suas próprias histórias, escrevendo um 
futuro brilhante.  É isso que desejamos!

 
Meu muito obrigado a todos vocês que nos permitem 

continuar sonhando. Logo nos encontraremos na rua ou 
em um campinho. Vamos vencer esse jogo juntos!

 (Jean Cocteau)

“NÃO SABENDO QUE ERA 
IMPOSSÍVEL, ELE FOI LÁ E FEZ”

Período de 
Adaptação

Alceu de Campos 
Natal Neto

Diretor Executivo do IFdR



4 5ind
ice

,
1.
06-09

Instituto 

Futebol 

de Rua

2.
10-13

Projeto 

Futebol de 

Rua pela 

Educação

3.
14-17

Projeto 

Jovem 

Aprendiz

4.
18-21

Projeto 

Jogando 

Juntos

5.
22-31

Ações 

durante a 

pandemia

6.
32-35

Redes 

Sociais

7.
36-39

Reconhecimento 

e impacto global

8.
40-45

Colaboradores

9.
46-47 

Patrocinadores



76

1
2

O O 
Ins t itutoIns t ituto
Futebol Futebol 
de Ruade Rua
QUEM SOMOS

MISSÃO

METODOLOGIA

O Instituto Futebol de Rua é uma organização, sem fins 
lucrativos, com sede em Curitiba, e núcleos pelo Brasil, que desde 
2006 utiliza o esporte e a cultura como ferramentas para o 
desenvolvimento social.

Ser agente de transformação social atuando em prol da 
inclusão esportiva,cultural e social de crianças e adolescentes 
em situação de vulnerabilidade social.

Nossa metodologia exclusiva alia aulas de Formação Humana 
ao futebol. Aqui, a regra nº 1 é o Fair Play, o gol vale menos 
que o drible e os alunos são os árbitros de seus próprios jogos, 
estimulamos o diálogo com conteúdo e o protagonismo em 
todos os momentos.
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14 14 
anos de anos de 
Ins t itutoIns t ituto

Atuação em mais 
de 70 cidades e 12 
estados brasileiros

Ano 2020Ano 2020

Mais de 18.000 
atendimentos 
diretos de crianças e 
adolescentes

projetos em
andamento

Primeiro Semestre

alunos
atendidos

taxa de 
ocupação 
de vagas

atendimentos
indiretos

3
939

94%
3873
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O projeto “Futebol de 

Rua pela Educação Ano IX” 
é um programa esportivo 
voltado para meninos e 
meninas, com uma proposta 
educativa baseada no 
conceito da educação pelo 
esporte.

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.
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beneficiários
diretos

61,3% 
masculino

38,7%
feminino

beneficiários
indiretos

Projeto Futebol de 
Rua pela Educação

801 2403
Genero^

 O Futebol de Rua, 
trouxe algo novo pra minha 
vida, novas amizades, 
conhecimentos e até fez 
com que eu melhorasse meu 
comportamento dentro de casa, 
e até mesmo no colégio! Muitas 
vezes quando eu estava mal, era 
só chegar no colégio pra fazer 
o futebol que tudo mudava pra 
melhor. Quando eu entrei em 
depressão, foram eles que me 
ajudaram, que conversaram 
comigo e me mostraram que eu 
tinha valor! Eu amo esse projeto, 
amo essas pessoas, e quero 
sempre ter contato com tudo 
isso que me faz muito bem!”

“

Luiza Vitória Fogaça, 
16 anos
Aluna do projeto
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2
O projeto “Aprendiz de 

Futebol” é um programa 
do Governo Federal, 
junto ao Ministério do 
Trabalho, voltado para 
a preparação e inserção 
de jovens ao mundo do 
trabalho, que se apoia 
na Lei da Aprendizagem 
(10.097/2000). 

Promover a qualificação 
profissional por meio de 
contrato de aprendizagem 
a adolescentes e jovens em 
situação de vulnerabilidade 
social. Ser agente de 
transformação social, 
utilizando o esporte como 
ferramenta de inclusão 
no mercado de trabalho e 
superação de desigualdades.
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beneficiários
diretos

70% 
masculino

30%
feminino

beneficiários
indiretos

Projeto Jovem 
Aprendiz

48 200
Genero^

 A importância do Instituto 
na minha vida é muito grande, 
principalmente neste momento 
de pandemia, pois agora as coisas 
estão difíceis. Eu recebi cestas com 
doação que ajudaram bastante. 
A escola foi muito afetada, meus 
estudos foram afetados, agora 
é necessário ter um aplicativo 
para acessar as aulas. Eu recebi 
apoio neste sentido também, 
a professora me auxiliou, me 
passou tranquilidade e eu estou 
conseguindo. Antes eu nem sabia 
que tinha que realizar atividades 
por lá, eu estava perdida. Por parte 
da escola só vem cobrança mesmo, 
sabe? Então foi fundamental 
o apoio do Instituto para eu 
conseguir estudar.”

“

Agata Kauana da 
Silva Santos, 16 anos
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O Serviço de Convivência 

e Fortalecimento de Vínculos, 
intitulado Projeto Futebol 
de Rua Jogando Juntos, tem 
enfoque no desenvolvimento 
integral da criança e do 
adolescente, propiciando 
um espaço de convivência e 
fortalecimento dos vínculos 
familiares e comunitários. 
Oportuniza um espaço de 
escuta, desenvolvimento das 
potencialidades e acesso ao 
esporte seguro e inclusivo. 

Promover o acesso de 
crianças e adolescentes em 
situação de vulnerabilidade 
social à cultura, ao esporte 
e à tecnologia, assegurando 
espaços de referência que 
garantam o convívio social e 
o desenvolvimento de suas 
potencialidades.
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beneficiários
diretos

52% 
masculino

48%
feminino

beneficiários
indiretos

Projeto Jogando 
Juntos

90 270
Genero^

O projeto é muito 
importante nas nossas 
vidas, por causa das oficinas 
e do que eles têm nos 
oferecido. Ele nos ensinou 
a arte da música e teatro. 
Também ensinou coisas 
que nós levamos pra vida, 
nosso cotidiano, como o 
respeito, harmonia, gentileza, 
humildade. Eles também têm 
continuado nessa pandemia, 
eles têm postado os vídeos 
para que nós possamos 
assistir.. E é isso, eu adoro o 
FDR, todos os professores e 
suas matérias”

“

Gabriel Sena, 13 anos
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Acoes Acoes 
durante durante 
a pandemiaa pandemia

~~,,

Com a suspensão 

das atividades 

presenciais no dia 18 

de março, o Instituto 

Futebol de Rua, em 

trabalho home office, 

começou a planejar 

suas ações durante 

esse período.
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capacitacao~,
Entender as necessidades dos 

seus colaboradores e preparar 

um programa de capacitação. 

Foram mais de 1480 horas de 

conteúdo gratuito, de diferentes 

tipos de cursos, além do EAD 

de Educação Socioemocional, 

que foi produzido pelo próprio 

instituto.

“O curso é digno de aplausos, podem 

oferecer para outras entidades como 

curso livre ou, quem sabe um dia, 

como um curso de especialização 

[...] Espero que eu tenha atingido 

a expectativa de meus gestores e 

agradeço a oportunidade e parabenizo 

os desenvolvedores do curso. Como 

pedagoga, sei que não é fácil fazer 

algo informativo, educacional, 

profissional e de formação 

continuada.”

Jurema Christian, 
Colaboradora

atividades

e-book

Desenvolvimento de um Ebook 

de atividades para que os alunos 

pudessem brincar e colocar a 

metodologia do instituto em 

prática em suas casas. O ebook 

contou com 32 brincadeiras, 

com atividades esportivas e 

pedagógicas, que fossem fáceis 

de ser realizadas e com itens do 

dia a dia.

Desafios esportivos, com e sem 

bolas, para que os alunos sigam 

seus treinamentos e se divirtam 

nesse momento de pandemia. 
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Criação de um espetáculo 

cultural online, exibido no 

Youtube, com o intuito de trazer 

informação e um pouco de 

entretenimento aos jovens e 

suas famílias. Uma forma de nos 

conectarmos com eles. 

APRESENTAÇÕES

CURTIDAS

COMENTÁRIOS

VISUALIZAÇÕES

8
375
250
1722
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acoes sociais~,
Para ajudar famílias que estão 

passando por dificuldades durante 

a pandemia da Covid-19, o Instituto 

Futebol de Rua lançou uma 

campanha solidária para arrecadar 

alimentos, itens de higiene e 

produtos de limpeza, com o objetivo 

de dar apoio às comunidades neste 

período de isolamento social e crise 

financeira. Jogadores de futebol e 

ex-atletas, junto com o embaixador 

do projeto, Carlinhos Neves, 

abraçaram a causa para ajudar 

na divulgação e arrecadação de 

donativos.

DOAÇÕES DE 

CESTAS BÁSICAS, 

MATERIAIS DE 

HIGIENE E GÁS

FAMÍLIAS 

CADASTRADAS PARA 

RECEBEREM UM 

AUXÍLIO MENSAL DA 

REMS/E-TICKET

476
912
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Acompanhamento de mais de 400 

famílias e auxílio nas informações 

sobre os benefícios disponibilizados 

pelo Governo Federal.

Monitoramento dos estudos dos 

alunos, já que não são todos que 

possuem acesso à internet e ao 

conteúdo disponibilizado pelas 

escolas públicas. 

Dia da Sopa. Ação desenvolvida 

todas as sextas com o intuito de 

atender as famílias que fazem parte 

do instituto.

sopa

reunioes 
online

~

ac
oes

 so
cia

is
~ ,



32 33

6
7

5 Redes Redes 
sociaissociais

Neste primeiro semestre, 

realizamos uma grande 

mudança na dinâmica 

das nossas redes sociais.  

Buscamos uma Assessoria 

de Imprensa para fazer 

um estudo sobre nós e, 

também, para criarem uma 

nova identidade visual para 

o Instituto. O resultado foi 

muito satisfatório. Além 

dos números, construímos 

nossa própria linguagem e 

desenvolvemos um manual 

de comunicação, que é 

essencial para qualquer 

instituição.
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facebookfacebook ins tagramins tagram

90

4.306

116.551

publicações

curtidas

alcance

83

4.853
38.995

1.507

publicações

curtidas

alcance

seguidores



3736

7
8

6 Reconhecimento 
e impacto 
global

O Instituto Futebol de Rua 

está alinhado com ações 

que envolvem a política 

de responsabilidade social 

corporativa e sustentabilidade. 

Por isso, faz parte do Pacto 

Global, uma iniciativa proposta 

pela Organização das Nações 

Unidas, a ONU, que une 

organizações que defendem os 

dez princípios universais. 

Em 2019, o  projeto Futebol 

de Rua pela Educação Ano 

VIII conquistou o 1º lugar entre 

as organizações da sociedade 

civil, com atuação nacional, do 

prêmio ODS 2019.
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SAÚDE E BEM-ESTAR, 
com geração de cultura 

de prática esportiva 

a  partir das atividades 

do projeto; ensinar a 

brincar  de futebol; 

temas recorrentes: 

alimentação  saudável, 

cuidados com o corpo, 

etc;

EDUCAÇÃO DE 
QUALIDADE, a partir do  
fortalecimento do vínculo 
da criança com a escola;  
acompanhamento escolar; 
estímulo à melhora da 
aprendizagem; melhora 
da capacidade de  
concentração e disciplina; 
saber conviver em grupo;

IGUALDADE DE 
GÊNERO, a partir  
da ampliação de 
acesso de meninas ao  
futebol; metodologia 
que contempla  suas 
especificidades; 
valorização da  figura 
feminina no futebol;

REDUÇÃO DE 
DESIGUALDADES, 
buscando respeitar as 
diferenças; promoção 
do direito ao  esporte; 
permanência da criança  
na escola; inclusão cultural.

formacao humana~,ATIVIDADES de

e  esportivas do 

Futebol de Rua 

Pela Educação
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7 Colaboradores
Diretoria Executiva | Alceu Natal Neto 

Diretoria Administrativa | Oscar Muxfeldt Neto

Financeiro | Caroline Melo

Supervisão Pedagógica | Fabiane Prado 

Coordenação Pedagógica | Eber Dartora 

Supervisão Esportiva | Saimon Juiz Avelino

Coordenação Técnica | Jean Pierre Klitzke 

Comunicação | André Frehse Ribas

Psicóloga | Denise Sozzi 

Assistente Social | Karine Lima e Ricardo Michelli
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Professores

Núcleo VLI | Betim-MG - Escola Municipal Aristides José da Silva | 

Pedagoga Aide dos Santos Ferreira| Prof. Ed. Física  Natalia Carolina Reis

Núcleo VLI | Catalão-GO - Escola Municipal Pedro Netto Paranhos | 

Pedagoga Francielly Gonçalves da Silva | Prof. Ed. Física Helen Dulce Martins

Núcleo VLI | Ribeirão Preto-SP - Escola Estadual Esplanada da Estação | 

Pedagoga Samara Damazo Paiva| Prof. Ed. Física Elkeane Jesus Tsuji

Núcleo VLI | Estreito-MA - UI Vírgilio Franco| Pedagoga Sandra de Miranda| 

Prof. Ed. Física Gleisson Pereira de Oliveira Barros

Núcleo EdP 1 | Guarulhos - SP - E.P.G Giovani Angelini EdP 2 | Guarulhos 

- SP - E.P.G Pinxinguinha Núcleo  EdP 3| Guarulhos - SP - E.P.G Jocymara 

de Falchi | Pedagoga Jennifer Lira Perez Sanches | Prof. Ed. Física Vinícius de 

Souza Nifa.

Núcleo Duratex | Uberaba-MG - Escola Stella Chaves | Pedagoga Lizandra 

Santos de Almeida| Prof. Ed. Física Tarine Luiza Morais Martins

Núcleo Futebol de Rua New Holland | Curitiba-PR - Escola Mun. Alvaro 

Borges | Pedagogo Sineide de Oliveira | Prof. Ed. Física Thiago Martins

Núcleo Futebol de Rua New Holland | Curitiba- PR- Associação CNH | Prof. 

Ed. Física Paulo Rogerio Souza dos Santos Junior

Núcleo Grupo Boticário | São José dos Pinhais -PR - Escola Mun. Elvira 

Pilotto Carrano  | Pedagoga Sidineide de Oliveira| Prof. Ed. Física Hernany 

Fernandes Figueiredo

Núcleo Instituto Joanir Zonta | Curitiba-PR - Sede Instituto Futebol de Rua | 

Pedagoga Jurema Christen Macedo| Prof. Ed. Física Jane de Oliveira Fogaça

Núcleo Deca/Queimados- RJ | E. M. Senador Nelson Carneiro|E.M Manoel 

Brandão| Pedagoga Elaine Ricardo de França Santana| Prof. Ed. Física Priscila 

Ferreira da Silva

por núcleo
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8 Patrocínio Máster

Patrocínio

Apoio 
Institucional

Parceiros Públicos

Rede Parceira

Incentivo
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Juntos 
nós 
vamos
VIRAR
O JOGO
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