Museu do Futebol promove debate sobre tecnologia e
arbitragem na Copa do Mundo
Evento gratuito marcará o lançamento do livro “Grandes árbitros do futebol brasileiro”,
escrito por Daniel Destro, e também contará com Sálvio Spínola, Ednilson Corona,
Regildênia de Moura, Zé Elias e Celso Unzelte

A Copa do Mundo de 2018 vai ser um marco para o uso de tecnologia no
futebol. A edição disputada na Rússia será a primeira da história com uso do
VAR (sigla em inglês para árbitro auxiliar de vídeo), aparato com 33 câmeras
cujo propósito é tentar dirimir dúvidas sobre lances capitais do jogo. O
advento do dispositivo é uma das premissas básicas do debate “Arbitragem:
evolução, uso das tecnologias e o que esperar da Copa do Mundo”, que o
Museu do Futebol, instituição da Secretaria da Cultura do Estado de São
Paulo, vai realizar às 19h da próxima sexta-feira
s
feira (08). O evento integra um
ciclo de palestras sobre a Copa do Mundo e tem entrada gratuita (a
participação, no entanto, está condicionada à capacidade do auditório, que
tem 174 lugares e quatro espaços para pessoas com deficiência).
O debate faz parte da programação de lançamento do livro “Grandes árbitros
do futebol brasileiro – o desenvolvimento do futebol pelo olhar da
arbitragem”, escrito por Daniel Destro. Além dele, a mesa será composta por
Sálvio Spínola Fagundes Filho (ex-árbitro
(ex
Fifa e atual
tual comentarista dos canais
“ESPN”), Ednilson Corona (ex-árbitro
(ex
assistente Fifa – trabalhou na Copa do
Mundo de 2006 - e atual chefe da comissão de arbitragem da Federação
Paulista de Futebol),
tebol), Regildênia de Moura (árbitra
(árbitra da CBF e da Fifa)
F
e Zé Elias
(ex-jogador
jogador e atual comentarista dos canais “ESPN”). A mediação será feita
pelo jornalista Celso Unzelte.
Destro iniciou trajetória como árbitro em 2004, quando um amigo o
convenceu a fazer curso da Federação Paulista de Futebol (FPF). Integrou o
quadro da entidade estadual entre 2005 e 2016.
“Pela necessidade de manter meu trabalho principal [com tecnologia], uma
carreira sólida e de crescimento, além de querer progredir como árbitro, fazia
jornada dupla. Precisava treinar duro, viajar sempre, muitas vezes faltando
em alguns dias de trabalho para apitar jogos pelo Estado de São Paulo”, conta
Destro.

Além da necessidade de organizar o calendário, a ideia de conciliar o trabalho
como árbitro e a carreira em tecnologia acabou fazendo com que as duas
coisas se misturassem na trajetória de Destro. Ele começou a desenvolver em
2007 um sistema de estatística para juízes e auxiliares e recentemente se
tornou parceiro comercial de um aplicativo para relógios de árbitros.
Curiosamente, os projetos que misturam o futebol
futebol com tecnologia, com um
olhar mais voltado para o futuro, também foram a porta de Destro para uma
conexão com o passado. A partir do sistema de estatísticas, o ex-árbitro
ex
montou uma grande base de dados e começou a pensar em como criar algo
que unisse os números e a paixão por história do futebol. Foi essa a gênese do
livro.
“Aprendi sobre o passado do futebol e da arbitragem. Sempre quis achar um
sentido filosófico na coisa, e daí surgiu a ideia de escrever. Não apenas falar
do árbitro e das regras, mas
mas mostrar como o futebol se desenvolveu por meio
das regras e filosofia de jogo. É uma realização pessoal, mas mais do que isso
eu quis homenagear, lembrar e eternizar nomes importantes da história do
futebol”, completa o ex--árbitro.
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
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.
“Arbitragem: evolução, uso das tecnologias e o que esperar da Copa do
Mundo”
Data: 08/06/2018 (sexta-feira)
(sexta
Horário: 19h (duração aproximada: 3 horas)
Local: Auditório do Museu do Futebol
Evento gratuito, sem necessidade de inscrição prévia (participação sujeita à
capacidade
cidade do espaço, que tem 174 lugares e mais quatro vagas para pessoas
com deficiência)
Participantes: Daniel Destro (ex-árbitro),
(ex árbitro), Sálvio Spínola Fagundes Filho (ex(ex
árbitro Fifa e atual comentarista dos canais “ESPN”), Ednilson Corona (ex(ex
árbitro assistente Fifa – trabalhou na Copa do Mundo de 2006 - e atual chefe
da comissão de arbitragem da Federação Paulista de Futebol),
Futebol), Regildênia de

Moura (árbitra
árbitra da CBF e da Fifa)
F
e Zé Elias (ex-jogador
jogador e atual comentarista
dos canais “ESPN”).
Mediação: Celso Unzelte
MUSEU DO FUTEBOL
Praça Charles Miller, S/N São Paulo, SP
Funcionamento:
Terça a domingo, 09h às 18h
Ingressos: R$ 12 | Meia-entrada:
entrada: R$ 6 | Entrada gratuita às terças-feiras.
terças
* O Museu não abre às segundas-feiras.
segundas
* 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 o uso de Zona Azul
Digital, que pode ser adquirido por meio de aplicativos para celulares ou em
postos oficiais. Mais informações no site da Companhia de Engenharia de
Tráfego – CET cetsp.com.br.
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
programação cultural de todo o Estado, acesse a plataforma
SP Estado da Cultura: www.estadodacultura.sp.gov.br
MAIS INFORMAÇÕES À IMPRENSA:
Museu do Futebol - Comunicação
Mônica Saraiva
11 3664-3848 Ramal 77 |monica.saraiva@museudofutebol.org.br
|monica.saraiva@museudofutebol.org.br
Secretaria da Cultura do Estado de São Paulo - Assessoria de Imprensa
Gisele Turteltaub 11 3339-8162
3339
|gisele@sp.gov.br
Gabriela Carvalho 11 3339-8070
3339
| gabrielacarvalho@sp.gov.br
Damaris Rota 11 3339-8308
8308 | drota@sp.gov.br
Stephanie Gomes 11 3339-8243
3339
| stgomes@sp.gov.br
Marina Teles 11 3339-8164
8164 | mteles@sp.gov.br

