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ONÚCLEO EDUCATIVO DO MUSEU DO FUTEBOL 
promove ações e projetos visando inclusão, 
acesso e educação a partir da mediação,  

por educadores qualificados, dos acervos 
do Museu para maior aproximação e 
aproveitamento do público.

Um exemplo dessa aproximação é este material 
educativo que propõe um diálogo com os 
conteúdos escolares, considerando as diversas 
formas de aprendizado, com questões que 
podem ser adaptadas para a realidade de cada 
turma e indivíduo.

Esperamos que sirva de inspiração e 
apoio antes, durante e depois da visita 
ao Museu do Futebol. Torcemos, ainda, 
que seja um material instigante para 
quem não puder nos visitar.

Bom trabalho! 

PONTAPÉ INICIAL 
Entramos em campo com esta publicação 
dedicada a apresentar o futebol feminino  
no Brasil através de sua história e 
principais personagens. Mas não para  
por aí, falaremos de outras mulheres que 
foram verdadeiras craques nos campos  
em que atuaram.

Nosso esquema tático está definido da 
seguinte forma: iniciamos com as pioneiras 
do futebol e seus dribles para escapar da 
proibição, passando por Marta com seu 
futebol notável na volta dos jogos oficiais 
femininos e, no ataque, temos as mulheres 
nos dias atuais com suas vitórias e desafios, 
dentro e fora das quatro linhas.

Um percurso ao longo do esporte mais 
popular do planeta sob a ótica das mulheres 
que lutaram, jogaram e enfrentaram os 
obstáculos impostos para a modalidade, 
mostrando que lugar de mulher é onde ela 
quiser. E isso inclui, é óbvio, o futebol delas.



No futebol brasileiro em geral, de quem você já ouviu  
falar mesmo sem nunca ter visto jogar? Você lembrou 
de um homem ou uma mulher? A história do futebol 

brasileiro é contada enaltecendo personagens masculinos...  
Estamos muito habituados com isso. 
 
Mas será que não há nenhuma mulher que seja 
pioneira quando se trata de futebol no Brasil?

Existem... e muitas... 
Há registros de que Anna Amélia Queiroz Carneiro de Mendonça 
(1896-1971) teria traduzido um livro de regras do futebol. Lea 
Campos, nascida em 1945, apitou jogos e se tornou árbitra 
de futebol em épocas em que mulheres eram proibidas neste 
esporte. Ainda em meio a proibição, Dilma Mendes jogava 
futebol com os irmãos e hoje ela é reconhecida como a maior 
técnica desta modalidade. Houve ainda mulheres como Rose do 
Rio que dedicou parte de sua vida incentivando a prática entre 
mulheres no futebol feminino.

Quer conhecer mais um pouco dessas pioneiras?  
Vamos para a nossa atividade:
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MATCH DAS PIONEIRAS
Faça o teste e descubra qual das pioneiras combina mais com você!

PIONEIRAS

1. Caso proibissem você de 
 jogar futebol o que você faria?

Jogaria mesmo assim, 
não entendo o porquê de 
estarem proibindo.

Protestos! Afinal, não 
há mal em praticar um 
esporte tão legal.

Falaria até com o 
presidente do Brasil  
para poder jogar.

2. Você se considera uma pessoa:

Fanática por esportes.

Que gosta de aprender  
coisas novas.

Criativa, original e ousada.

3. Em um jogo com amigos você:

Ensina como funciona o jogo.

Só observa e comenta  
os melhores momentos.

Joga e incentiva a 
participação de todos.

4. Se você fosse fazer uma 
 viagem para onde iria?

Bahia.

Rio de janeiro.

Minas gerais.

5. Qual o seu maior sonho?

Se tornar referência 
naquilo que faz.

Ser alguém que conseguiu 
fazer algo inédito.

Poder ver todas as pessoas 
tendo oportunidades iguais.



MATCH DAS PIONEIRAS
A maioria das respostas foi:

Dilma Maria Mendes de Souza nasceu 
no interior da Bahia em 18 de 

novembro de 1963, em uma época em 
que o futebol feminino era proibido por 
lei. Ainda criança se aventurava nas 
peladas com os irmãos em Camaçari, 
não entendia porque o futebol feminino 
era proibido e então praticava  
mesmo assim. Sempre lutou pela
consolidação do futebol feminino. 

Devido a uma lesão no joelho encerrou 
sua carreira como jogadora e passou a 
ser treinadora em 1982, não só de times 
femininos. Esteve à frente do projeto 
Campo-Mar na Bahia e revelou grandes 
jogadoras, uma delas é a Formiga. 
Hoje detentora de muitos títulos é 
reconhecida como a melhor treinadora 
do futebol de sete.

PIONEIRAS

A mineira Lea 
Campos nascida 

em 1945, era muito 
popular por ter 
ganho diversos 
concursos de 
beleza. Quando 
jovem, ingressou 
na faculdade 
de jornalismo e passou a trabalhar em rádios, 
inclusive no meio esportivo. Com isso, ela resolveu 
se aprofundar nas regras do futebol, iniciando um 
curso de arbitragem se apaixonando de vez pela 
modalidade. Na conclusão do curso foi impedida 
de obter o diploma, o motivo? Apenas por ser uma 
mulher, disseram que o corpo feminino não era para 
este tipo de trabalho. Mas ela foi insistente, até para 
o Presidente do Brasil Lea Campos foi pedir ajuda 
para retirar o seu diploma e conseguiu, se tornando 
uma das maiores árbitras brasileiras.D
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SAIBA MAISMATCH DAS PIONEIRAS
A maioria das respostas foi:

PIONEIRAS

Rose do Rio era uma advogada que 
resolveu jogar futebol em protesto 

aos rótulos preconceituosos que as 
jogadoras recebiam nos anos 80. 
Mesmo sem a lei de proibição, as 
mulheres ainda eram impedidas de 
jogar, então Rose criou e presidiu a 
Associação de Futebol Feminino do 
RJ, incentivando que outros estados 
fizessem o mesmo. Inclusive, em 
1980, ela foi convidada para uma 
partida contra uma equipe paulistana 
no estádio do Morumbi, seria uma 
partida preliminar ao jogo masculino 
Corinthians x São Paulo, junto aos 68 
mil torcedores, chegou uma mensagem 
da Confederação Brasileira proibindo 
o jogo feminino e com o apoio dos 
jogadores elas se uniram para fazer a 
partida acontecer. E foi um sucesso!

Para conhecer a história do futebol feminino e 
de outras pioneiras do futebol nacional acesse:

EXPOSIÇÃO VIRTUAL  
sobre futebol feminino do Museu do Futebol

EXPOSIÇÃO VIRTUAL  
sobre a jogadora Michael Jackson

https://artsandculture.google.com/story/3QWxUZaFZcJ8IQ
https://artsandculture.google.com/story/7wWxL29yfLwzIQ


RECONHECIMENTO  
QUE FALA?
No Brasil, pode-se dizer que temos uma das 
maiores craques do futebol mundial, afinal,  
quantos prêmios e homenagens  
ela já recebeu, não é mesmo?

Porém, será que nossas craques  
tem o reconhecimento que merecem?

RAINHA DO 
FUTEBOL

PARA REFLETIR 
Se você sonha em um dia ser referência na área em que pretende 
atuar, dê uma olhada na carta que a Marta escreveu para ela mesma, 
para a Marta de 14 anos e inspire-se a ter coragem como ela teve.

https://www.theplayerstribune.com/br/posts/marta-carta-para-mim-mesma-quando-jovem
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RAINHA DO 
FUTEBOL

1. Até o ano de 2022, quantas 
vezes Marta foi eleita a 
melhor jogadora do Mundo 
pela FIFA?

2. Marta se tornou a maior 
artilheira das Copas do 
Mundo em que ano?

3. Quantos gols Marta marcou 
vestindo a camisa da 
seleção brasileira?

4. Com que idade Marta 
foi convocada para jogar 
na seleção brasileira, 
marcando seu primeiro gol 
no Sul-Americano de 2003?

NÚMEROS E CURIOSIDADES DA MARTA
Aceite o desafio e tente adivinhar os números correspondentes a cada informação que trouxemos sobre a rainha do futebol:

Resp. 1) 6 vezes (2006,2007,2008,2009,2010,2018) 2) Ano 2015 3) 118 gols 4) 17 anos



A luta das mulheres por equidade e respeito na 
sociedade data de séculos atrás e permanece 
ainda hoje. Vários foram os movimentos 

organizados por elas em busca de diversos diretos, ao 
ponto que é impossível separar períodos importantes 
da história da humanidade das conquistas feministas.

E no futebol não foi diferente. No Brasil, por exemplo, 
as mulheres já foram proibidas de praticar o esporte 
durante muito tempo e mesmo depois de reconquistar 
o direito à pratica, enfrentaram inúmeros outros 
desafios para conseguir jogar futebol.

REFLEXÕES SOBRE A MULHER  
NA SOCIEDADE CONTEMPORÂNEA

POR QUE PROIBIRAM A PRÁTICA DO FUTEBOL FEMININO NO BRASIL?

Como ponto de partida 
para a pesquisa acesse a 
história da proibição do 
futebol feminino abaixo:

PARA REFLETIR 
Reúna seus colegas e debata sobre movimentos  
que existem hoje e vejam quais ações estão  
sendo feitas atualmente. Quais ações podem  
ser replicadas em sua escola ou comunidade?

Veja indicações 
de livros do 
nosso Centro 
de Referência 
do Futebol 
Brasileiro.

https://medium.com/museu-do-futebol/quem-ser%c3%a1-esse-senhor-jos%c3%a9-fuzeira-220218b2254e
https://medium.com/museu-do-futebol/os-80-anos-da-proibi%c3%a7%c3%a3o-que-vetou-mulheres-no-esporte-965d8458a793
https://medium.com/museu-do-futebol/mulheres-do-futebol-8-livros-para-pensar-o-protagonismo-feminino-nos-esportes-667f670e3eaa


Meninas são 
liberadas para 
frequentarem  
a escola

Mulheres 
conquistam 
o direito  
ao voto

É aprovada  
a Lei do divórcio

É criada a 
primeira 
Delegacia  
da Mulher

Inicio do Movimento 
Nenhuma a menos; 
É aprovada a Lei 
contra o Feminicídio

Importunação 
sexual feminina 
passa a ser 
considerada crime

Mulheres 
conquistam 
o direito ao 

acesso às 
faculdades

Rita Lobato Velho Lopes, 
primeira médica graduada por 
uma universidade brasileira

É criado o 
Estatuto 

da Mulher 
Casada

Fim da lei que 
proibia a prática 
do futebol entre 

mulheres.

A Lei Maria 
da Penha é 
sancionada

 Inicio do 
Movimento 

#MeToo

É criada lei 
para prevenir, 

reprimir e 
combater 

a violência 
política contra 

a mulher

GRANDES 
CONQUISTAS

1827 1962 ?? 2017?1879 ? 1985 2018 20211977

Para ilustrar essa trajetória, a seguir você verá alguns marcos na garantia dos direitos das mulheres ao longo 
da história, mas em que ano cada um desses marcos aconteceram? Você saberia dizer? Pesquise sobre esses 
acontecimentos e preencha a linha do tempo. Após terminar a atividade consulte as respostas na cartilha do professor.



E ste material abordou a 
presença da mulher em um 
esporte que apresenta ainda 

muita resistência à atuação 
feminina. Mas não é a única área 
em que as mulheres encontram 
dificuldade de serem inseridas.

Você mesmo já pensou em cursar 
alguma carreira ou fazer algo que 
não é considerado pelo senso 
comum próprio para você?

Como as histórias que 
mencionamos aqui, você tem  
o poder de provar exatamente  
o contrário e alcançar  
grandes conquistas.

Sabemos que haverá muitas 
barreiras, mas devemos driblá-las 
e fazer o melhor gol de placa.

E SEGUE  
  O JOGO...



Esperamos que você tenha gostado!  
Para saber mais sobre nossa programação cultural, nossos 
projetos, Centro de Referência do Futebol Brasileiro, nossos 
serviços e para agendar uma visita educativa, acesse o site  
www.museudofutebol.org.br. 

Será um prazer receber a todos!
 
E se tiver alguma dúvida, ou quiser compartilhar  
o trabalho realizado em sala de aula, escreva para:  
educativomf@idbr.org.br

@museudofutebol

@museudofutebol

@museudofutebolspaulo

@museudofutebol

@museudofutebol

https://www.facebook.com/museudofutebol
https://www.instagram.com/museudofutebol/
https://twitter.com/museudofutebol/status/1409962904766533640
https://www.youtube.com/channel/UCmi9w-n1Ur-qv7945a57WYA
https://open.spotify.com/user/museudofutebol?si=c5d5c020ef4c4669
mailto:educativomf%40idbr.org.br?subject=
https://museudofutebol.org.br/
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