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Porto alegre, 15 de outubro de 2009. Entrevista com Eduarda Luizelli mais conhecida 

como Duda, a cargo dos entrevistadores Eduardo Klein Carmona e Thaniele de Loreto 

Treichel para o Projeto Garimpando Memórias do Centro de Memória do Esporte. 

 

T.L. – Qual o seu envolvimento no esporte? 

 

E.L. – Eu era vizinha do Valdomiro
1
 que foi um grande craque do Inter

2
 na década de 

1970, e aí a minha paixão pelo futebol, pelo esporte, pelo Inter. Foi aí que começou toda 

história do futebol, enfim, do futebol feminino. Acho que no Rio Grande do Sul
3
 nós 

somos um dos grandes responsáveis. 

 

T.L. – E o que a motivou a praticar o esporte? 

 

E.L. – Foi justamente o fato de eu ser vizinha dele, de ter começado com ele a gostar de 

futebol. Eu acabei entrando no Inter com 13, 14 anos. Depois eu participei da seleção 

gaúcha, fui para o Milan
4
 na Itália

5
. Joguei no Milan e no Verona

6
. Neste meio tempo, eu 

joguei na Seleção brasileira, fui bicampeã Sul-Americana, e voltei para o Brasil
7
 com o 

objetivo de formar uma escolinha. Hoje, a Escolinha da Duda
8
 tem 16 anos. Por aqui, eu 

acho que mais ou menos umas doze ou treze mil meninas, passaram pela Escolinha da 

Duda de Futebol Feminino. Hoje, são doze franquias das Escolas da Duda, nas quais 

temos, praticamente, quase oitocentas crianças no total participando das escolinhas. 

                                                           
1
 Valdomiro Vaz Franco é ex-jogador brasileiro de futebol. Jogou no Sport Club Internacional de 

1968 a 1980 e depois em 1982. Valdomiro foi considerado um craque, era veloz, dono de um 

potente chute, cruzava com efeito, além de ser dedicado na marcação. Foi um dos destaques do 

tricampeonato brasileiro do Sport Club Internacional. 
2
 Sport Club Internacional, também chamado de Inter, é um clube brasileiro de futebol da cidade de 

Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. Seus torcedores são conhecidos como colorados. Foi fundado 

em 1909. 
3
 Rio Grande do Sul é uma das 27 unidades federativas do Brasil. Esta localizado na Região Sul do 

Brasil, e sua capital é o município de Porto Alegre. 
4
 Associazione Calcio Milan, freqüentemente abreviado em AC Milan ou Milan, é uma das 

principais equipes de futebol da Itália e do mundo. 
5
 Itália é um país europeu, localizado no sul do continente. 

6
 Hellas Verona Football Club, ou simplesmente Verona, é um clube italiano de futebol fundado 

em 1903, na cidade de Verona. 
7
 República Federativa do Brasil é presidencialista, localizada na América do Sul, formada por 26 

estados e um Distrito Federal. 
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T.L. – Tu iniciaste então a jogar com 13, 14 anos? 

 

E.L. – Sim. Profissionalmente não existia. Que pena! Porque, na nossa época, não existia 

escolinha como hoje. A partir dos três anos, a menina pode vir fazer Escolinha de futebol 

aqui comigo que vai ter aula. Na minha época, não tinha isso. Então, tinha que jogar na 

pracinha com os meninos. Então, no Sport Clube Internacional, meu pai me levou quando 

eu tinha 13 anos. 

 

T.L. – E já tinha Escolinhas masculinas? 

 

E.L. – Sim, masculinas sim. 

 

T.L. – E tu não podias participar no caso? 

 

E.L. – Não. O preconceito era extremamente grande naquela época. Não existia menina 

jogar com menino como hoje acontece bastante.  

 

T.L. – Tu disseste que foi para o exterior. Com quantos anos mais ou menos? 

 

E.L. – Eu fui para o exterior depois que eu me formei. Eu me formei no IPA
9
 em 1992. 

Então, eu fui em 1993, 1994, 1995. 

 

T.L. – Tu te formaste em Educação Física? 

 

E.L. – Eu me formei em Educação Física no IPA em 1992. 

 

T.L. – E qual foi a reação da tua família? 

  

 

 

                                                                                                                                                                                
8
 Escolhinha da Duda é uma escola de futebol masculino e feminino, criada em 2004, que possui 

várias unidades em Porto Alegre e na Grande Porte Alegre. Essa escola foi fundada por Eduarda M. 

Luizelli (Duda). 
9
 Faculdade Metodista IPA, localizado em Porto Alegre-RS. 
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E.L. – A minha família sempre me apoiou, porque foi ela que me levou. Nós éramos 

vizinhos do Valdomiro. Aí tem uma amizade de família. Eu ia ao estádio
10

 com o meu pai. 

Ele sempre me dava tudo que eu queria. Então, eu adorava ir ao estádio de futebol. Hoje, 

eu faço assim com os meus filhos. Então, eles sempre me apoiaram quando eu decidi fazer 

Educação Física. Também fiz, tentei a faculdade de Administração de Empresas, mas 

acabei fazendo um semestre e vi que não era o que queria, e continuei com a Educação 

Física que é aquilo que eu gosto. Eu acho que para termos sucesso naquilo que fazemos, tu 

tens que gostar, e é da Educação Física que eu gostava, e gosto. 

 

T.L. – E tu atuas como educadora física ou não?  

 

E.L. – Hoje, eu não dou mais aula, mas coordeno todas as minhas escolas. Então, coordeno 

todos os professores. Hoje eu também tenho a Liga de Futebol Feminino
11

, onde tem uma 

série de eventos que realizamos para tentar fazer com que o futebol feminino cresça cada 

vez mais no Estado do Rio Grande do Sul. 

 

T.L. – Qual foi a tua trajetória no esporte? Tu já tinhas falado um pouco? 

 

E.L. – [problema na fita]... No Inter. Joguei no Inter por um tempo. Aí acabou o futebol 

feminino no Inter. Teve a seleção gaúcha. Da seleção gaúcha eu joguei no Milan, no 

Verona. Voltei para o Inter. No Inter, foram nove anos, na verdade, que eu estive, e, 

concomitante a isso, com a Escolinha paralela. Hoje, são 16 anos de Escolinha da Duda. 

 

T.L. – Quais foram as dificuldades que tu encontraste na tua trajetória? 

 

E.L. – No início, existia bastante preconceito. Depois da Olimpíada de Atlanta
12

, que o 

futebol feminino passou a ser um esporte olímpico, esse preconceito foi diminuindo. E 

                                                           
10

 Estádio José Pinheiro Borda, também conhecido como Gigante da Beira Rio é o estádio do clube 

de futebol Sport Club Internacional e está localizado em Porto Alegre no Rio Grande do Sul. 
11

 Nome sujeito à confirmação. 
12

 Jogos Olímpicos de 1996 em Atlanta marcaram os 100 anos dos Jogos Olímpicos da Era 

Moderna e foram abertos pelo Presidente dos Estados Unidos Bill Clinton. Foram realizados entre 

19 de julho e 4 de agosto de 1996, com a presença de todas as 197 nações filiadas ao Comitê 

Olímpico Internacional, num total de 10.318 atletas, sendo 3.512 deles, mulheres, competindo em 

26 esportes. 
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hoje, o futebol feminino é uma realidade. Hoje, a Marta
13

 está aí para dizer que o futebol 

feminino é uma realidade. Hoje, existe Copa do Brasil
14

. Há três anos existe Copa do 

Brasil com as melhores equipes dos Estados, no qual a Seleção da Escola da Duda, 

representada pelo Porto Alegre Futebol Clube
15

, participa. Então, hoje, o futebol feminino 

é uma realidade, e, segundo Joseph Blatter
16

 que é o presidente da FIFA
17

, é o esporte que 

mais vai crescer nos próximos 10 anos. Sem dúvida nenhuma. 

 

T.L. – Tem bastante procura de meninas hoje? 

 

E.L. – Tem bastante procura, com certeza. Até porque nos colégios hoje, não existe mais 

campeonato de futebol masculino. É masculino e feminino. Então, hoje, ele é praticado nas 

escolas, nos colégios, e isso nos ajuda a ter muitas meninas. Hoje, existe seleção brasileira 

sub-17, seleção brasileira sub-20, seleção adulta. Ano que vem deve ter seleção brasileira 

sub-15. Então, cada vez há mais meninas interessadas pelo futebol. Hoje, nós temos uma 

menina na seleção sub-20 e duas meninas na seleção sub-17, oriundas da Escolinha da 

Duda. 

 

T.L. – E lá fora, no exterior, como é a visão deles em relação ao esporte, ao futebol 

feminino? 

 

E.L. – Hoje, uma coisa que nos Estados Unidos
18

 e na Europa
19

 existe e aqui no Brasil 

ainda é um pouquinho difícil, é a organização. Eles sabem desde o início do dia que vão 

jogar, o dia que o campeonato vai acabar, o dia que é feriado. Por exemplo, o que 

aconteceu este ano na Copa do Brasil: justamente nos nossos dois primeiros jogos, o 

                                                           
13

 Marta Vieira da Silva, mais conhecida como Marta, é uma futebolista brasileira que atua como 

atacante. Foi eleita pela FIFA a melhor jogadora do mundo de 2006, 2007 e 2008. 
14

 A Copa do Brasil de Futebol Feminino é uma competição promovida pela Confederação 

Brasileira de Futebol (CBF). 
15

 O Porto Alegre Futebol Clube é um clube brasileiro de futebol, da cidade de Porto Alegre, capital 

do estado do Rio Grande do Sul. Foi fundado em 10 de junho de 2003. 
16

 Joseph Blatter é um economista suíço e presidente da FIFA desde 8 de Junho de 1998, sucedendo 

o brasileiro João Havelange. 
17

 Federação Internacional de Futebol Associado, mais conhecida como FIFA, é a instituição 

internacional que dirige as associações de futebol. 
18

 Os Estados Unidos ou oficialmente Estados Unidos da América, são uma república federal 

presidencialista, composta por 50 estados e um distrito federal, localizado na América do Norte. 
19

 A Europa é a parte ocidental do supercontinente euro-asiático. 
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treinador da seleção brasileira sub-17, nosso adversário, o treinador do Kindermann
20

 

também, não convocou nenhuma atleta do Kindermann, e convocou duas atletas 

importantes da nossa equipe, jogadoras de seleção brasileira, convocadas para seleção. Isso 

é uma desorganização  da própria CBF
21

. Tu perder tuas jogadoras mais importantes. O 

cara vai jogar contra mim. Só no Brasil mesmo que isto acontece. Mas, nós fechamos os 

olhos, não enxergamos algumas coisas, porque o importante é que o futebol feminino está 

crescendo. Agora, esse ano com a Libertadores
22

, o futebol feminino do Santos
23

 com essa 

Libertadores, o ano que vem deve ter o Mundial Interclubes
24

. São coisas que fazem o 

futebol feminino crescer no cenário mundial. 

 

T.L. – Tua ligação hoje com o esporte seria só nas Escolinhas? 

 

E.L. – Hoje, nós temos Escolinha. Hoje, eu coordeno uma das equipes mais fortes a nível... 

Devemos estar entre as oito melhores equipes do Brasil. É o Porto Alegre Futebol  Clube, a 

equipe do Assis
25

 e do Ronaldinho Gaúcho
26

 que é a mesma que subiu para a série A. 

Hoje, eles nos dão toda a estrutura necessária para termos uma grande equipe dentro das 

nossas possibilidades, claro. Nós participamos do Campeonato Metropolitano
27

, do 

Campeonato  Gaúcho
28

, da Copa do Brasil, e eu sou presidente da Liga de Futebol 

                                                           
20

 A Associação Esportiva Kindermann (AEK) é um clube brasileiro de futebol e futsal feminino, 

da cidade de Caçador, no estado do Santa Catarina. 
21

 A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) é a entidade máxima do futebol no Brasil. Fundada 

em 20 de agosto de 1919, antiga CBD, a atual CBF é responsável pela organização de campeonatos 

de alcance nacional, como o Campeonato Brasileiro. 
22

 Copa Libertadores da América de Futebol Feminino ou simplesmente Libertadores Feminina é 

uma competição de futebol internacional, realizada entre os times femininos associados a 

CONMEBOL. 
23

 O Santos Futebol Clube é uma equipe brasileira de futebol feminino, com sede em Santos, 

também conhecida por Sereias da Vila. A equipe foi criada em 1997 em parceria da Fundação Pró-

Esportes de Santos (Fupes). 
24

 A FIFA realizará em 2010 a primeira edição da Copa do Mundo de Clubes da FIFA Feminino. 

Ainda não há uma data oficial para a realização do torneio, mas a previsão é que aconteça em abril 

ou maio. 
25

 Roberto de Assis Moreira, mais conhecido por Assis, é um ex-futebolista brasileiro. Atualmente, 

ele é empresário de seu irmão, o jogador Ronaldinho Gaúcho. 
26

 Ronaldo de Assis Moreira, mais conhecido como Ronaldinho Gaúcho, é um jogador de futebol 

brasileiro que atua como meio-campo e atacante. Atualmente, joga pelo Milan. 
27

 Nome sujeito a confirmar. 
28

 O Campeonato Gaúcho de Futebol é disputado anualmente no estado do Rio Grande do Sul, 

sendo um dos mais tradicionais do Brasil. 
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Feminino no qual temos alguns eventos, promovendo alguns eventos junto com a 

Federação Gaúcha de Futebol
29

 para que aconteçam esses campeonatos. 

 

T.L. – Aqui no Brasil, todos os clubes têm time de futebol feminino? 

 

E.L. – Não é obrigado. Nas equipes tem quem quer. Por enquanto, não existe nenhuma lei. 

 

T.L. – Durante muito tempo tu foste jogadora do Internacional. 

 

E.L. – Durante nove anos.  

 

T.L. – Hoje tu não tens mais contato com o time do Inter? 

 

E.L. – Não temos nada a ver com o Inter ou com o Grêmio
30

. Hoje, as meninas que 

procuram futebol, que vem na Escolinha, podem ser gremistas ou coloradas. Não interessa 

o time delas. 

 

T.L. – Tu tiveste uma Escolinha junto com o Inter? 

 

E.L. – Tivemos uma Escolinha junto com o Inter, exatamente.  

 

T.L – E hoje? 

 

E.L – Hoje não temos nenhuma ligação. 

 

T.L. – Como tu vês a aceitação da sociedade em relação ao Futebol Feminino? 

 

E.L. – Como eu falei antes. Eu acho que depois da Olimpíada de Atlanta o futebol 

feminino passou a ser um esporte olímpico, o futebol feminino começou a crescer. Hoje, as 

                                                           
29

 A Federação Gaúcha de Futebol é a entidade máxima desse esporte no Rio Grande do Sul. É a 

responsável por organizar o Campeonato Gaúcho de Futebol, lhe cabendo, ainda, representar os 

clubes gaúchos junto à Confederação Brasileira de Futebol (CBF). 
30

 Grêmio Foot-Ball Porto Alegrense é um clube de futebol brasileiro da cidade de Porto Alegre, no 

Rio Grande do Sul. Foi fundado em 15 de setembro de 1903. 
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pessoas encaram como uma coisa normal. Acho que o preconceito está dentro das próprias 

meninas que jogam futebol. 

 

T.L. – Tu ainda praticas futebol? 

 

E.L. – Não. Hoje eu sou mãe, tenho dois filhos, um de quatro e um de dois. Nós 

brincamos, às vezes. Nós até formamos um grupo para jogar nas sextas-feiras  pela noite, 

mas, raramente, isso acontece. Hoje, infelizmente, não tenho mais tempo. Eu tenho que 

cuidar de todas escolas, enfim, são vários problemas.  

 

T.L. – São quantas Escolas? 

 

E.L. – São doze Escolas no total. Nós temos escolas em Novo Hamburgo
31

, São 

Leopoldo
32

, Cachoeirinha
33

, Grande Porto Alegre
34

. Aqui em Porto Alegre são várias 

Escolas. Colégio Santa Rosa de Lima
35

. Então, nós estamos em várias frentes. 

 

T.L. – E qual foi o retorno positivo para ti? 

 

E.L. – Hoje, nós temos meninas que passaram pela Escolinha que estão jogando  a Copa 

UEFA
36

 na Áustria
37

. Temos meninas que jogaram a Liga
38

 nos Estados Unidos que 

                                                           
31

 Novo Hamburgo é um município brasileiro do estado do Rio Grande do Sul. Está situado no 

Vale do Rio dos Sinos, a cerca de quarenta quilômetros da capital do estado. Pertence à Região 

Metropolitana de Porto Alegre. 
32

 São Leopoldo é um município brasileiro do estado do Rio Grande do Sul. Pertence a região 

Metropolitana de Porto Alegre e à microrregião de Porto Alegre. 
33

 Cachoeirinha é um município brasileiro do estado do Rio Grande do Sul. Pertence à região 

Metropolitana de Porto Alegre. Localiza-se junto ao rio Gravataí, no sul do país. 
34

 A Região Metropolitana de Porto Alegre, também conhecida como Grande Porto Alegre, reúne 

31 municípios do estado do Rio Grande do Sul em intenso processo de conurbação. O termo refere-

se à extensão da capital Porto Alegre, formando com seus municípios lindeiros uma mancha urbana 

contínua. Inclui também o chamado Vale dos Sinos. 
35

 O Santa Rosa de Lima é um colégio laico (não está ligado a uma ordem/congregação religiosa), 

mantido por uma Fundação, sem fins lucrativos, composta por pais e mães, sócios desta entidade. 

Está localizado no município de Porto Alegre. 
36

 A Liga Europa da UEFA, que evoluiu da antiga Taça UEFA, conhecida no Brasil como Copa da 

UEFA, é uma competição de futebol de clubes europeus. É atualmente a segunda competição mais 

importante no futebol europeu, sendo a primeira a Liga dos Campeões da UEFA. 
37

 Áustria, nome oficial: República da Áustria, é um país montanhoso da Europa Central, 

organizado como uma república federativa parlamentarista. É membro da União Européia desde 

1995. 
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jogaram conosco, como a Rosana
39

. Nós temos meninas jogando no Corinthians
40

 em São 

Paulo
41

. Então, hoje, uma satisfação muito grande é ver uma menina, por exemplo, nós 

tivemos meninas com medalhas no Pan-americano
42

 que começaram aqui na Escolinha da 

Duda. Então, tudo isso é motivo de orgulho para mim, e eu sei que muitas novas Martas 

virão. 

 

T.L. – Qual foi a conquista que mais te marcou no futebol? 

 

E.L. – Sem dúvida nenhuma, de marcante mesmo foi o Penta Campeonato Gaúcho em 

cima do Grêmio, em um Gre-nal
43

 que eu nunca vou esquecer. Mas eu fui bicampeã Sul-

americana
44

 com a Seleção Brasileira, Tricampeã gaúcha da Copa Sul
45

, ganhamos o 

Mercosul
46

 que teve quando equipes do Uruguai
47

 e do Chile
48 

vieram aqui jogar. Nós 

tivemos uma série de títulos conquistados, vários troféus e medalhas. 

 

[FINAL DO DEPOIMENTO] 

 

 

                                                                                                                                                                                
38

 Nome sujeito à confirmação. 
39

 Jogadora de futebol que iniciou a carreira na Escolinha da Duda e atualmente joga no exterior. 
40

 O Sport Club Corinthians Paulista é um clube desportivo brasileiro, fundado como clube de 

futebol por um grupo de operários no dia 1º de setembro de 1910, no bairro Bom Retiro, da cidade 

de São Paulo. 
41

 São Paulo é uma das 27 unidades federativas do Brasil. Está localizado no sul da região Sudeste. 

Sua capital é a cidade de São Paulo e seu atual governador é José Serra. 
42

 Os Jogos Pan-americanos são um evento multidesportivo, que tem como base os Jogos 

Olímpicos e organizados pela ODEPA. Funcionam como uma versão das Olimpíadas modernas 

onde participam os países do continente americano. 
43

 Gre-nal é, no futebol brasileiro, o confronto entre Grêmio Foot-Ball Porto Alegrense e Sport 

Club Internacional, dois clubes de Porto Alegre (Rio Grande do Sul) que já se enfrentaram 378 

vezes, desde 1909. 
44

 A Copa Sul-americana, cujo nome oficial atual é Copa Nissan Sul-americana por motivos de 

patrocínio, é uma competição internacional de clubes de futebol da América do Sul, organizada 

pela CONMEBOL e patrocinada pela montadora japonesa Nissan. 
45

 Nome sujeito à confirmação. 
46

 Nome sujeito à confirmação. 
47

 O Uruguai (oficialmente: República Oriental do Uruguai) é um país localizado na parte centro-

sul da América do Sul. Sua capital e maior cidade é Montevidéu. 
48

 O Chile (cujo nome oficial é República do Chile) é um país localizado no sudoeste da América 

do Sul. 


