Museu do Futebol oferece experiência sensorial inédita no Pacaembu
No mês em que o estádio completa 78 anos, visitantes do museu poderão
explorar o túnel do antigo vestiário
No mês em que o Pacaembu completa 78 anos de fundação, o Museu do
Futebol, instituição da Secretaria de Cultura do Estado de São Paulo,
apresenta a seus visitantes um ambiente que estava escondido nas estruturas
do estádio. Trata-se de um túnel que parte da primeira sala do museu, onde
funcionava um dos vestiários originais, e vai até o gramado. O local ficará
aberto a visitação entre os dias 6 e 29 de abril.
No percurso, um som ambiente reproduz o que jogadores vivenciam antes de
partidas – os áudios contêm momentos como preleção, concentração e reação
da torcida à entrada em campo.
A sala que dá acesso ao túnel fica no piso térreo, espaço que foi adaptado
para a instalação do Museu do Futebol. Desde a inauguração, em 2008, o túnel
de acesso ao gramado nunca havia sido aberto ao público.
“O museu valorizou a arquitetura e engenharia de construção do estádio, que
é um patrimônio da cidade. Abrir o túnel é um complemento à proposta
original, um modo de unir, sensorialmente, a história do edifício e a emoção
do futebol”, comenta Daniela Alfonsi, Diretora de Conteúdo do Museu do
Futebol.
Nos fins de semana, durante o período em que o túnel ficar aberto, as visitas
guiadas promovidas pelos educadores no Museu do Futebol incluirão também
passagens por esse ambiente. Além disso, haverá tours especiais nos dias 28 e
29 de abril, às 11h00 e às 14h00, quando o historiador Sérgio Paz vai se

caracterizar como Charles Miller e acompanhar o público em uma viagem
especial pelo túnel e pela história.
No dia 27 de abril, o condutor da visita será Roberto Sambi Colotto, arquiteto
e guia de turismo com experiência em tours sobre história e arquitetura de
São Paulo. A passagem dele pelo túnel será focada na estrutura arquitetônica
do próprio estádio.
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.

Visitação ao túnel de acesso ao gramado do Pacaembu
De 06 a 29 de abril de 2018
De terça a domingo, das 9h às 18h
A visitação é gratuita mediante pagamento do ingresso do Museu do Futebol
* Em dias de chuva forte, o acesso poderá ser interrompido por motivos de
segurança
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 passeio está alicerçado em três
eixos (emoção, história e diversão).
MUSEU DO FUTEBOL
Praça Charles Miller, S/N São Paulo, SP
Funcionamento:
Terça a domingo, 09h00 às 18h00
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 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 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

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
Marina Teles 11 3339-8164 | mteles@sp.gov.br

