Museu do Futebol entra no clima de Copa do Mundo e relembra primeiro
título mundial da seleção brasileira
Exposição “A Primeira Estrela”, em cartaz a partir de 5 de junho, celebra 60º
aniversário da conquista de 1958 e dá ao público a chance de ver a Copa que
o país só ouviu pelo rádio
Quando a bola começar a rolar na Copa do Mundo da Rússia, as atenções de
todo o mundo estarão voltadas ao futebol. A seleção brasileira mais uma vez
ingressa no torneio como favorita, status de quem é pentacampeã e
participou de todas as edições. Contudo, nem sempre foi assim, e esse é o
mote da exposição “A Primeira Estrela: o Brasil na Copa de 1958”, no Museu
do Futebol a partir de 05 de junho. A instituição da Secretaria da Cultura do
Estado de São Paulo vai celebrar o maior evento do planeta relembrando os
feitos da primeira conquista do mundial, conectando-a com o momento atual.
Montada no piso térreo, em um espaço com 220 metros quadrados, a
instalação audiovisual e interativa proporcionará um mergulho no clima da
Copa de 1958 e das transformações que ela trouxe ao futebol e ao país.
Registros da concentração da seleção em Poços de Caldas (MG) feitos pelo
fotojornalista Antonio Lúcio mostram cenas das partidas e do cotidiano
brasileiro.
“É essencial o resgate e a valorização da história da Copa, promovendo um
encontro de gerações tanto na exposição quanto entre os visitantes. O Museu
do Futebol é muito importante para oferecer ao público a experiência de
vivenciar a trajetória da modalidade no Brasil, com atuação que vai além da
expografia: conta também com o centro de referência do futebol brasileiro,
essencial para a formação e atualização do acervo do museu”, afirma Romildo
Campello, secretário da Cultura do Estado.
Para trazer a emoção da primeira vitória brasileira em Copas, a partida final
de 1958, entre Brasil e Suécia, será exibida em uma instalação audiovisual
projetada no antigo túnel de acesso dos jogadores ao gramado do Estádio do
Pacaembu. O filme é uma montagem de vários trechos recolhidos por
diferentes TVs europeias que transmitiram o torneio, mixados com trechos de
locuções de rádio no Brasil. A montagem foi um trabalho de garimpo feito por
Carlos Augusto Marconi, apaixonado pela seleção brasileira.
“A Copa de 1958 não foi transmitida pela televisão no Brasil. Então, ‘A
Primeira Estrela’ é uma chance de as pessoas verem o que o país só ouviu pelo
rádio. É uma chance de conectar passado, presente e futuro, tendo como elos
a beleza e a emoção que o futebol proporciona”, afirma Eric Klug, Diretor
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Executivo do IDBrasil Cultura, Educação e Esporte, organização social
responsável pela gestão do Museu do Futebol.
O visitante verá a Taça Jules Rimet em uma vitrine virtual e poderá interagir
com uma cena de 1958, um modo de entrar virtualmente no contexto daquela
Copa. Os 22 convocados e membros da comissão técnica da seleção do
futebol-arte, dentre os quais Pelé e Garrincha, dupla que começou naquela
Copa sem ter perdido uma partida, serão homenageados e estamparão a
fachada do Estádio, que recebe o nome do chefe da delegação daquela
seleção: Paulo Machado de Carvalho.
“Esse é o papel da tecnologia para as nossas exposições: criar sensações que
reverberem na memória afetiva de quem viveu aquele momento e, ao mesmo
tempo, encantar quem desconhece nosso passado no futebol” comenta
Daniela Alfonsi, Diretora de Conteúdo do Museu e co-curadora da mostra, ao
lado do jornalista Roberto Benevides.
Celebrando a Copa e conectando passado e presente, o museu também fará
intervenções na sua exposição principal, tais como a inclusão da seleção de
2018 na Sala Anjos Barrocos, a exibição da camisa histórica de 1958 que foi do
jogador Moacir, além de chuteiras que pertenceram a ídolos de seleções mais
recentes, como Daniel Alves, Kaká, Dida, Thiago Silva e Ronaldinho Gaúcho.
Haverá também uma sala especialmente preparada para exibição dos jogos do
mundial, com novas interatividades.
A exposição “A Primeira Estrela: o Brasil na Copa de 1958” tem patrocínio do
Banco Itaú, por meio da Lei Rouanet, e apoio da Epson. O Museu do Futebol é
uma iniciativa do Governo e da Prefeitura de São Paulo, com concepção e
realização da Fundação Roberto Marinho. Pertence à rede de museus da
Secretaria de Estado da Cultura e é gerido pelo IDBrasil Cultura, Educação e
Esporte, Organização Social de Cultura. O museu conta com patrocínio máster
da Motorola e patrocínio do Grupo Globo, e seu Programa Educativo conta
com o patrocínio do Pontofrio/Fundação Via Varejo, todos por meio da Lei
Federal de Incentivo à Cultura.
SERVIÇO
Exposição Temporária - A Primeira Estrela: o Brasil na Copa de 1958
Visitação: 05 de junho a 09 de setembro de 2018
Museu do Futebol: Praça Charles Miller, S/N São Paulo, SP
Funcionamento: Terça a domingo, 9h00 às 18h00 (bilheteria até as 17h00)
Ingressos: R$ 12 | Meia-entrada: R$ 6 | Entrada gratuita às terças-feiras.
* O Museu não abre às segundas-feiras.
* Horários diferenciados de funcionamento em dias de jogos no Estádio do
Pacaembu. Consulte o site museudofutebol.org.br.
* Estacionamento na Praça Charles Miller, sendo necessário uso de Zona Azul
Digital, que pode ser adquirido por meio de aplicativos para celulares ou em
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postos oficiais. Mais informações no site da Companhia de Engenharia de
Tráfego – CET cetsp.com.br.
Sobre o Museu do Futebol
Inaugurado em setembro de 2008, o Museu do Futebol está instalado em uma
área de 6,9 mil metros quadrados que fica embaixo das arquibancadas do
Estádio Paulo Machado de Carvalho, conhecido como Pacaembu. Trata-se de
um espaço interativo, lúdico e multimídia, no qual a história do esporte mais
popular do Brasil acaba se confundindo com a própria história do país.
A exposição de longa duração do equipamento está espalhada por 15 salas,
com 1.500 imagens e cinco horas de vídeos. O percurso está alicerçado em
três eixos (emoção, história e diversão).
CONFIRA A AGENDA DE ATIVIDADES EDUCATIVAS E CULTURAIS DO MUSEU:
museudofutebol.org.br/visite/agenda/
OUTRAS FORMAS DE CONTATO:
Acompanhe o Museu do Futebol (museudofutebol) e a Secretaria da Cultura do
Estado de São Paulo (culturasp) nas redes sociais. Para conhecer a
programação cultural de todo o Estado, acesse a plataforma SP Estado da
Cultura: www.estadodacultura.sp.gov.br
MAIS INFORMAÇÕES À IMPRENSA
Exposição “A Primeira Estrela: o Brasil na Copa de 1958”
Approach Comunicação
Daniela Bertoldo 11 3846-5787 ramal 18 daniela.bertoldo@approach.com.br
Lucas Alves 11 3846-5787 ramal 79 lucas.alves@approach.com.br
Museu do Futebol - Comunicação
Mônica Saraiva
11 3664-3848 Ramal 77 |monica.saraiva@museudofutebol.org.br
Secretaria da Cultura do Estado de São Paulo - Assessoria de Imprensa
Gisele Turteltaub 11 3339-8162 |gisele@sp.gov.br
Gabriela Carvalho 11 3339-8070 | gabrielacarvalho@sp.gov.br
Damaris Rota 11 3339-8308 | drota@sp.gov.br
Stephanie Gomes 11 3339-8243 | stgomes@sp.gov.br
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