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Em tempos de Copa do Mundo FIFA, no Brasil, futebol é o assunto mais 

presente entre as pessoas, em todos os lugares. Esse foi o tema escolhido para o 

Programa Interações Improváveis e o Programa de Formação Cultural do Instituto 

Girassol, pela primeira vez articulados em torno de um mesmo tema.   

Assim, foi definida a visita ao Museu do Futebol. Os 119 participantes se 

encontraram em frente ao Estádio Paulo Machado de Carvalho (Estádio do Pacaembu), 

em um lindo dia de sol.  

Fabiano Garcia fez uma exposição sobre o estádio e sua localização geográfica, 

a paixão pelo futebol, o preconceito, o Brasil na Copa do Mundo.  

Depois entramos no Estádio e foi a vez de Renê Drezner fazer uma exposição para o 

grupo de participantes: a história do Estádio, as instalações, capacidade de público, o 

complexo do Pacaembu, o Estádio nos Jogos Panamericanos, a concha acústica, os 

principais jogos, as atividades realizadas nos dias de hoje.  

Em seguida, fomos tomar lanche, que precisou ser improvisado porque não 

havia energia no bairro! Comemos sanduíches frios, tomamos sucos e comemos 

gelatina. Embora diferente do planejado, estava tudo muito gostoso. Mas havia uma 

grande preocupação, pois devido à falta de energia, pois o Museu estava fechado. 

Felizmente, assim que terminamos o lanche, a energia voltou e pudemos iniciar a 

visita. Que alívio! 

Todos os participantes estavam bem animados e se admiraram com tudo o que 

viram e ouviram na visita monitorada ao Museu: as técnicas do futebol, os grandes 

craques do futebol brasileiro, as Copas do Mundo, o papel do rádio e dos meios de 

comunicação de massa na difusão do futebol pelo país, a torcida como sentimento de 

pertencimento, a ideia de disputa/batalha, a participação das mulheres na torcida, o 

futebol feminino, os maiores ídolos, os grandes momentos do futebol brasileiro.  

Foi um programa muito interessante! 
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