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Projeto
01/02 até  31/12 2019

Futebol de Rua pela 
Educação
Ano VIIIEsporte 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, diálogo, 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

O projeto nasceu em 2006, na comunidade de Heliópolis (SP), e 
era chamado Craques por Natureza. A ideia era atender às 
demandas apresentadas pelas crianças e jovens que 
frequentemente abandonavam a escola para jogar bola em 
praças, parques e até mesmo nas ruas da comunidade. A partir 
de um amplo estudo realizado junto às escolas da região, 
surgiu o projeto Futebol de Rua pela Educação, com uma 
proposta educativa baseada no conceito da educação pelo 
esporte, o futebol sendo utilizado como ferramenta social.

O Futebol de Rua pela Educação está em seu oitavo ano de 
execução. Em todo este período esteve presente em mais de 70 
cidades de dez Estados brasileiro. Direta ou indiretamente, o 
projeto já atendeu mais de 18.000 pessoas, incluindo alunos, 
familiares e a comunidade.



Administração e Gestão do Projeto
Sede Instituto Futebol de Rua, localizada 
Rua: Antônio Moreira Lopes, 190 -  Parque dos Peladeiros -  
Cajuru  - Curitiba/PR.

O projeto abrange 12 cidades e oito estados, a saber: Guarulhos 
(SP), Ribeirão Preto (SP), Curitiba (PR), São José dos Pinhais (PR), 
Navegantes (SC),  Florianópolis (SC), Betim (MG), Uberaba (MG), 
Catalão (GO), Santaluz (BA), Estreito (MA) e Osório (RS).
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Indicadores de processo

TAXA DE APROVEITAMENTO DE VAGAS

103
%

NÚMERO DE BENEFICIÁRIOS DIRETOS

1738
BENEFICIÁRIOS

NÚMERO DE BENEFICIÁRIOS INDIRETOS

5214
BENEFICIÁRIOS

TAXA DE FREQUÊNCIA NAS ATIVIDADES

78
%
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Indicadores de processo

TAXA DE EVASÃO

1
%

TAXA DE APROVEITAMENTO DE CARGA 
HORÁRIA

98
NÚMERO DE ATIVIDADES REALIZADAS

3416
ATIVIDADES

%

%

FESTIVAL DE FUTEBOL DE RUA

98
FESTIVAIS

ATIVIDADE DE INCLUSÃO CULTURAL

72
ATIVIDADE
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Indicadores de Resultado – Acompanhamento Esportivo
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Indicadores de Resultado – Acompanhamento Escolar
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1 – Não tenho amigos

2 –Tenho dificuldades em fazer 

amigos

3- Tenho vários amigos

4- Fiz vários amigos no Projeto



“Nós, da escola Aristides, agradecemos a parceria com o 
projeto Futebol de Rua na escola. O mesmo foi de grande 
contribuição para o desenvolvimento de nosso projeto 
educacional. As ações desenvolvidas pelas educadoras do 
projeto contribuíram de forma significativa para o 
desenvolvimento integral dos estudantes que participaram do 
projeto. Ressaltamos a dedicação e empenho das professoras 
que abraçaram o projeto e conseguiram contribuir para 
engrandecer nossa escola junto à comunidade”.

Guilherme Leopoldino de Oliveira - Vice Diretor
Núcleo VLI  -  Betim/MG : Escola M. Aristide José da Silva 

Depoimento Gestores

12

“Observamos como as nossas crianças gostam do projeto e 
como esta oportunidade é única para eles. Os pais estão 
sempre elogiando e agradecendo a chance das crianças 
fazerem parte deste projeto. Nossos professores 
frequentemente nos falam dos avanços que elas apresentam 
nos aspectos cognitivo e social após iniciarem no projeto. Para 
nós gestoras é muito gratificante poder abrir a nossa Escola 
para o desenvolvimento de um projeto sério como o do Futebol 
de Rua. Nosso agradecimento a toda equipe do Futebol de Rua! 
Contamos com a parceria de vocês para poder continuar 
proporcionando esta oportunidade aos nossos estudantes”.

Daiane Machado Rochi - Vice Diretora 
Núcleo Newholland -  Curitiba/PR
Escola M. Álvaro Borges - Curitiba/PR



Depoimento Professores
“O Futebol de Rua é um projeto que consegue alcançar lugares 
e pessoas que antes não existia possibilidade! A principal 
contribuição do projeto na minha vida profissional é a 
transformação do meu olhar para o outro e para mim mesma. 
O Futebol de rua lapidou minha capacidade de ouvir as 
crianças, entender as atitudes, compreender as dificuldades e a 
amar independente de qualquer de contexto”.

Helen Dulce Martins -  Professora de Educação Física
Núcleo VLI | Catalão-GO 
Escola Municipal Pedro Netto Paranhos

“Fiz parte de uma equipe maravilhosa de um projeto grandioso, 
onde fui desafiada a cada dia para ser cada vez melhor, vencer 
obstáculos e ter coragem para enfrentar qualquer batalha. 
Além de acreditar na cultura e valores deste projeto, tenho 
muito admiração e orgulho das pessoas que fazem parte deste 
time.
Fiquei muito feliz quando o grupo de coordenadores 
apresentaram um curso EAD, pela demonstração de zelo, por 
tratar do ser humano como pessoa dotado de necessidades de 
conhecimentos e de valores. O curso só me faz render no 
preparo e melhoras na prática e atuação no trabalho, fazendo 
com que a partir daí, desenvolvesse uma nova visão em relação 
aos pequenos seres que se encontravam comigo. Percebo que 
aprendi e cresci junto a cada encontro.”

Suolane Ferreira da Costa Guimarães – Professora Pedagoga
Núcleo RHI Magnesita - Santaluz-BA  
Escola Mun. Dulcelita Bahia de Araujo



Depoimento Educandos
“O Instituto Futebol de Rua abriu as portas para que eu pudesse 
fazer novos amigos, aprender a jogar futebol e, também, a 
desenvolver novas habilidades. Gosto muito de participar de 
todas as atividades, pois me sinto valorizado e reconhecido 
pelos meus colegas e professores. O Futebol de Rua é demais, 
adoro o projeto por tudo o que ele oferece. Participando do 
projeto eu estou mais responsável, procuro ajudar minha 
família em casa, evito brigas, cuido do meu corpo e das minha 
tarefas de casa. O que eu mais gosto do projeto é estar 
presente nas aulas, dos meus professores, amigos e passeio."

Aluno:  Lucas Visto Da Costa, 10 Anos.
Núcleo Instituto Boticário: 
Escola M. Elvira Piloto Carrano – São José dos Pinhais/PR

“É da Hora! Tem muitos patrocinadores para manter. O que 
mais gosto nos encontros é de poder falar e dar minha opinião 
na oficina de formação humana e no futebol, sempre tem 
lances polêmicos e somos nós mesmos que temos que 
conversar e decidir. O que aprendi de novo foi lidar com o 
stress, isso me ajuda muito no projeto e fora dele. Eu também 
era muito lento, agora sou mais rápido”. 

Aluno: Filipe Bertoli de Oliveira, 13 Anos
Núcleo Fifa Football For Hope
Escola Estadual Prudente De Moraes – Osório/RS
 



Criatividade, determinação, inovação, superação de limites e 
paixão são características que compõem os projetos 
realizados pelo Instituto Futebol de Rua. Em 2019, ampliamos 
nossa área de atuação para além do Futebol, com o projeto 
Jogando Juntos, o qual oferece atividades no contraturno 
escolar para crianças e adolescentes. Ainda inovamos com o 
programa Jovem Aprendiz de Futebol sendo a única Instituição 
do país que atua com essa modalidade e consolidamos as 
ações do Projeto Futebol de Rua pela Educação, chegando a 
novos estados e cidades.

Os resultados são expressivos, beneficiando diretamente 1872 
crianças e adolescentes nos programas ofertados pelo 
Instituto, com um índice de 100% de aproveitamento de vagas 
preenchidas. Em 2019, atingimos a meta  de inclusão  de 
meninas em nossos projetos o representando 682 
atendimentos mensais  e mais oportunidades se integrarem ao 
mundo do Futebol.

Ao longo de 11 meses de execução do programa esportivo do 
Instituto Futebol de Rua, foram realizadas mais de 3416 
atividades , 98 Festivais de Futebol de Rua e 72 atividades de 
inclusão cultural, o que representa mais acesso ao esporte  a 
cultura para os participantes.

Resultados Alcançados
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A pesquisa de avaliação com as escolas parceiras apontam 
que 56% ficaram “Muito Satisfeitos” com a realização do 
projeto na escola, 44% “Satisfeitos”, atingindo um índice de 
100% de satisfação.

Os educandos participantes da avaliação destacaram que 
gostaram “muito do projeto”,  atingindo um índice de 100% 
de satisfação.

 Os dados apresentados refletem o sucesso dos projetos 
desenvolvidos pelo FdR e com o engajamento da família, 
escola e patrocinadores foi possível potencializar as ações, 
efetivando as ações  de proteção e garantia dos  direitos 
das  crianças  e adolescentes, promovendo o acesso ao  
esporte, cultura  e mundo do trabalho.

Resultados Alcançados
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Próximos desafios

Promover o direito ao esporte ampliando o número de 
atendimentos para até 2000 educandos, nos núcleos que serão 
executados em 2019. O direito a pratica 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.
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Anotações


