
Piłkarskie Kwadraty dla dzieci w Brazylii 

Choć Mistrzostwa Świata w piłce nożnej 
w Brazylii są już za nami, najważniejsi gracze 
– dzieci – cieszą się grą każdego dnia. A Dia-
ne Sousa marzy o tym, aby w piłkę zagrało tak 
wiele dzieci, jak to tylko możliwe.

Moja babcia nie potrafi czytać ani pisać, moi 
rodzicie to pół-analfabeci, a ja dorastałam 
w ubogiej okolicy São Bento, w Maranhão – 
jednym z najbiedniejszych stanów Brazylii, 
mówi Diane. Kiedy miałam 13 lat, zaczęłam 
uczęszczać na zajęcia dla młodzieży prowa-
dzone przez brazylijską organizację Instituto 
Formação. To zmieniło moje życie. Uwielbia-

łam grać w piłkę nożną i, choć wówczas nie-
wiele dziewczynek uprawiało ten sport, mo-
głam grać w Formação. Oni tak jak UNICEF, 
starali się, aby wszystkie dziewczynki i chłopcy 
mieli szansę w pełni rozwinąć swój potencjał.
Wiele nauczyłam się w Formação uczestni-
cząc w ich warsztatach i zostając mediatorem 
dla dzieci grających w piłkę uliczną (street foot-
ball) w ramach programu „FutRua3”, opowiada 
Diane. W 2010 roku uczestniczyłam w świato-
wym forum młodzieży w Rwandzie oraz 
spotkaniu KickFair w Niemczech. 
Uczyłam młodych ludzi z 34 kra-
jów sędziowania podczas festi-
walu FIFA Football for Hope, 
który odbył się w Republice 
Południowej Afryki w tym sa-
mym roku. 

W Niemczech Diane zobaczyła 
coś inspirującego: ściany stawiane 
dla młodzieży tam, gdzie nie było wystarczają-
co miejsca do gry w piłkę. Były to jednak duże, 
ciężkie i kosztowne konstrukcje, a ich trans-
port wymagał ogromnych ciężarówek, dlatego 



przemieszczały się po Niemczech zaledwie 
kilka razy w roku. 

Diane, zainspirowana niemieckim pomysłem, 
wymyśliła innowacyjne rozwiązanie. Zasta-
nawiałam się, jak moglibyśmy umożliwić grę 
w piłkę małym dzieciom w ubogich społecz-
nościach Brazylii – takich jak São Bento, gdzie 
nie było boiska do gry kiedy dorastałam – tak, 
aby dzieci mogły wspólnie i bezpiecznie grać, 
mając z tego radość i ucząc się jednocześnie. 

Diane miała wtedy 18 lat. 

Pracując wspólnie z innymi młodymi ludźmi, 
współzałożycielką Formação – Reginą Cabral 
oraz lokalnym projektantem, w ciągu ośmiu 

tygodni stworzyli pierwsze tzw. “Quadra 
Bolação” (Kwadraty  Piłkarskie), czyli skła-
dające się z modułów prostokąty, z któ-
rych powstaje niedrogie i ruchome boisko 
piłkarskie.

Pierwszy Kwadrat Piłkarski był cały zielony. 
Jego inauguracja miała miejsce w maju 2013 
roku podczas Brazylijskiego Edukacyjnego 
Spotkania Sportowo-Mediacyjnego (Brazilian 
Educational Sports Mediation Meeting), koor-
dynowanego przez Formação przy wsparciu 
UNICEF. To było niezwykle zabawne, kiedy 

po raz pierwszy rozstawiliśmy go w moim ro-
dzinnym São Bento. Nikt nie wiedział, co to, bo 
nigdy czegoś podobnego nie widzieli. Dzieciaki 
myślały, że to łódka, a niektórzy dorośli, że bu-
dujemy basen! 

Wszyscy jednak pojęli genialność tej prostej 
konstrukcji, kiedy gra się rozpoczęła. Pomysł 
Diane zyskał taką popularność, że w ciągu za-
ledwie 8 miesięcy w 2013 roku Kwadrat odwie-
dził 42 brazylijskie społeczności, a na rok 2014 
zaplanowano już 35 wizyt.  

Potrzeby były tak wielkie, że w styczniu 2014 
roku wyprodukowano drugi, lżejszy i bar-
dziej wytrzymały Kwadrat, który łatwo moż-
na przewieźć niewielką ciężarówką. UNICEF 

i Formação stworzyli także kartonowe obraz-
ki na ściany Kwadratu, aby w prosty sposób 
wytłumaczyć dzieciom zasady gry w FutRua3 
(piłkę uliczną), w tym zasady fair play, wspól-
nej gry i wzajemnego szacunku. 

Jestem naprawdę dumna, kiedy widzę dzieci 
grające w Kwadracie Piłkarskim i wiem, że inni 
wierzą w mój pomysł, mówi Diane. 

I rzeczywiście w niego wierzą: SONY – spon-
sor Mistrzostw Świata w Piłce Nożnej oraz or-



ganizacja pozarządowa StreetFootballWorld 
są w trakcie budowania 20 kolejnych Kwadra-
tów. Możliwe też, że powstanie kolejnych 70 
dla ubogich dzieci w Brazylii i innych krajach.

Jakie są dalsze plany Dia-
ne po tym, jak stworzyła 
coś, co pomaga dzieciom 
i w co chcą zainwesto-
wać międzynarodowe fir-
my? Teraz studiuje prawo 
na uniwersytecie w São 
Luis. Interesuję się prawa-
mi człowieka i chcę zajmować 
się ochroną dzieci. Chciałabym da-
lej pomagać brazylijskim dzieciom, abyśmy 
mogli rozwijać nasze społeczeństwo i aby każ-
de tutejsze dziecko miało lepsze życie.  

Więcej o Kwadratach Piłkarskich
Łatwe do przewiezienia nawet niewielkim sa-
mochodem dostawczym, jaskrawo pomalo-
wane metrowe ścianki Piłkarskiego Kwadratu 
z obu stron zakończone są niewielkimi bram-
kami. Modułowy projekt pozwala stworzyć bo-
isko o wymiarach 10×12 m, 12×16 m lub 14×18 
m – tak aby dostosować je do przestrzeni do-
stępnej do gry, na którą zgodziła się lokalna 
społeczność. Dzięki temu prostemu rozwiąza-
niu UNICEF, przy wsparciu Instituto Formação 

oraz stowarzyszenia młodzieży REJUPE, 
może realizować założenia strategii wzmac-
niania potencjału społeczeństwa obywatel-
skiego i wspierania lokalnych społeczności we 
wdrażaniu rozwiązań na rzecz bezpiecznego 
i integrującego sportu. Jest to zgodne z glo-
balną wizją UNICEF lepszego, bardziej spra-
wiedliwego świata, gdzie każde dziecko ma 
zapewnione warunki do bezpiecznej zabawy, 
dzięki której jego życie zmienia się na lepsze.  


