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KITESURF
Garoto que 
velejou o mundo 
graças ao 
esporte conta 
sua história

A ausência de políticas públicas 
em comunidades carentes leva 
moradores locais a se unirem 
em prol de um bem maior. 
Preocupados em formar cida-
dãos, professores de surfe, em 
parceria com outros educado-
res, criam escolinha e unem 
esporte e educação com o obje-
tivo de manter crianças focadas 
nas mais diversas formas de 
aprendizado.

Associação Menina 
Olímpica reúne garotas que 
sonham em ser jogadoras 
profi ssionais. O projeto conta 
com mais de 80 meninas e já 
revelou atletas para grandes 
clubes e para a Seleção 
Brasileira. A equipe principal 
disputou esse ano e venceu 
o Campeonato Cearense 
Feminino e sonha com a 
Copa do Brasil Feminina.

JUDÔ

Instituto faz 
inclusão social 
através do 
esporte

STAND UP

Terapia e 
lazer para 
pessoas com 
defi ciência

SURFE

Surfe e 
solidariedade 
andam 
juntos!  

FUTEBOL FEMININO

Projeto atrai 
garotas de todo 
o Estado para 
jogarP.12 P.08 P.03P.05

P.10

Cearenses aventuram-se em modalidade ainda dominada por cariocas e paulistas

Futebol sobre rodas
P.06
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Editorial Coluna

Nesta edição do jornal impresso “Fôlego”, vamos falar so-
bre alguns projetos sociais que funcionam em Fortaleza.

Nosso objetivo é mostrar como os projetos sociais 
podem mudar a vida das pessoas, com simples atos de 
generosidade.

Em um país com amplas dimensões geográficas, de-
mográficas e econômicas como o Brasil, é importante dar 
muita atenção a temas desta natureza, para que a respon-
sabilidade social não venha a ser confundida com uma 
simples prática filantrópica. 

  A responsabilidade social é uma forma moderna de 
fazer valer a máxima de que “é dando que se recebe”, 
ou seja, é o conjunto de ações que beneficiam a socie-
dade e que são realizadas por pessoas de bom coração, 
preocupadas com o bem-estar das pessoas ao seu re-
dor.  Essas ações têm o objetivo de otimizar, revitalizar, 
trazer bem-estar, tirar crianças e jovens das ruas e dispo-
nibilizar lazer para aqueles que não o têm.

Na presente edição exibiremos as seguintes matérias: 
Gol de cadeira; Surfando na solidariedade; Lugar de mu-
lher é no campo!; Um judoca especial; Sinal Verde para os 
campeões; Stand Up: Inclusão e Lazer; Ventos que impul-
sionam sonhos.

Três destas matérias tratam de projetos sociais encon-
trados na capital cearense que visam à inclusão de pes-
soas com deficiência no esporte. 

Ao longo de todo este jornal, veremos o quanto os 
projetos sociais são importantes para as pessoas, tan-
to as que recebem o benefício quanto as que se ofere-
cem para ajudar. Eles devolvem a alegria para aqueles 
que não têm maiores perspectivas de vida, resgatam 
jovens das ruas, dão lazer e oportunidade a pessoas 
especialmente carentes.

Ao falarmos de esporte, automaticamen-
te pensamos em momentos de superação 
e trabalho coletivo. Em prática de esporte 
em grupo, o Brasil tem diversos exemplos 
de conquistas. Nas Olimpíadas de 2016, 
as equipes brasileiras de vôlei de quadra e 
futebol masculino mostra-
ram que com investimen-
tos, vontade e entrosa-
mento é possível ir longe. 
Essa realidade seria me-
lhor se, além dos arcos 
olímpicos, o Brasil fosse 
vitorioso na utilização do 
esporte como inclusão de 
um povo.    

Quando você observa 
que o esporte pode ser 
um instrumento de inclu-
são social no combate à 
violência e à pobreza, que 
ainda são uma realidade 
no cenário brasileiro, é 
possível se deparar com o 
argumento de estudiosos 
como o professor e pesquisador de Edu-
cação Física Marco Antonio Bortoleto: “A 
questão é que outros países investem muito 
nas categorias de base e a consequência 
são resultados mais eficientes no espor-
te de alto rendimento. O que acontece no 

Brasil agora é que o investimento é muito 
grande, só que todo verticalizado nas equi-
pes de ponta. Não é falta de dinheiro. É fal-
ta de organização, de profissionalização da 
gestão do esporte brasileiro. E quando fala-
mos em inclusão social através do esporte 

a situação é pensada da 
mesma forma”, ressalta.

O governo brasileiro 
sinaliza que percebeu a 
necessidade de incentivar 
crianças e adolescentes 
à prática do esporte. Se-
gundo dados do Ministé-
rio do Esporte para o ano 
de 2016, foram investidos 
R$ 2,3 milhões em um 
programa social de inclu-
são chamado “Segundo 
Tempo”, que tem como 
objetivo democratizar 
o acesso ao esporte de 
qualidade como meio de 
inclusão social de crian-
ças e adolescentes de 

baixa renda, com idade de 6 a 17 anos.
Se, de fato, o recurso for investido no 

objetivo que é divulgado para a população, 
pode ser que consigamos, um dia, subir no 
pódio como referência em relação à inclu-
são social e ao progresso de uma nação. 

Carolina Romanholi
Estudante de jornalismo

Clarisse Ribas
Estudante de jornalismo

Responsabilidade 
social e inclusão

Inclusão para quem?

Opinião

Qual a importância da mulher no esporte?

”Eu acho importante a mulher estar no esporte, porque tem o mesmo 
direito que o homem. Antigamente, as coisas eram mais difíceis para 
ela. O homem tinha mais facilidade. Mas hoje em dia a questão tá bem 
melhor. No tempo em que eu gravava pela TV Diário e cobria jogos, não 
tinha bandeirinhas femininas, ou apitando, ou bandeirando... Isso tem o 
quê? Pouco mais de 10 anos. Então, isso hoje em dia é bem mais visível 
e eu aplaudo de pé.”  Cláudio Silva / cinegrafista da TV Unifor

“Eu acho que são valorizadas, mas não muito, em comparação com 
os homens. Por exemplo, no futebol, a nossa seleção feminina  é tão 
boa quanto a masculina, mas elas não têm tanto espaço e tanta visibi-
lidade ainda. Lógico que, com o passar dos anos, elas estão ganhando 
mais espaço, mas acho que ainda têm muito caminho pela frente. Nós 
merecemos mais espaço pra mostrar que também somos capazes e 
ter direitos iguais.” Maria Júlia  / estudante de Publicidade na Unifor
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“A questão é que 
outros países 
investem muito nas 
categorias de base 
e a consequência 
são resultados 
mais eficientes 
no esporte de alto 
rendimento...”
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Longe do barulho 
da movimentada 
Fortaleza, Projeto 
Remar proporciona 
bem-estar aos alunos 
de forma gratuita

Ana Júlia e Carolina Romanholi

O que você acha de amanhecer o dia em 
uma lagoa no meio da cidade, rodeada de 
arvores e fl ores lindas, pássaros voando e, 
para completar o relaxamento, aproveitar 
o cenário para dar uma voltinha de stand 
up paddle? Gostou da ideia? Pois é isso 
que o jovem Matheus Aguiar faz nas suas 
manhã de quartas-feiras. 

Matheus é um jovem de 19 anos com 
Síndrome de Down e foi o primeiro aluno 
do Projeto Remar. A atividade de caráter 
social é desenvolvida para a comunidade, 
direcionada para pessoas com defi ciências 
sensoriais, intelectuais ou motoras. Em 
um ambiente aquático em contato com a 
natureza, são oferecidas atividades de ca-
noagem com caiaque e stand up, promo-
vendo recreação e lazer, além de contri-
buir na reabilitação e inclusão dos alunos. 
A ação ocorre todas as quartas-feiras, das 
8h às 10h, na Lagoa do Colosso. 

Instituições privadas e voluntários 
colaboram com o projeto. Profi ssionais e 
estudantes de Educação Física direcionam 
as atividades. Há também a participação 
de profi ssionais como pedagogos, psicólo-
gos e fi sioterapeutas. 

Atualmente, são mais de 90 alunos ca-
dastrados. Por quarta-feira, a média é de 
20 pessoas presentes, e o tempo de dura-
ção das atividades varia de 15 a 20 minu-
tos, sendo necessária a presença de algum 
familiar durante as práticas. Cada inte-
grante tem um fi chário com seus dados 
pessoais e médicos, com base nos quais é 
feita uma avaliação para realizar um tra-
balho individual e específi co atendendo às 
necessidades de cada um. 

Como tudo começou

O projeto surgiu há dois anos. Th iago 
Camargo, 36, formado em fi sioterapia e 
funcionário do Colosso Lake Lounge, foi 
o idealizador do projeto. O DJ residente 
do estabelecimento levava seu vizinho 
Matheus Aguiar, 19, portador da Síndro-
me de Down, para remar toda quarta à 
tarde. Foi durante esses encontros que a 
ideia surgiu. Por intermedio de um outro 
aluno, que era amputado e fazia wake-
board, Th iago conheceu o professor de 
Educação Física Vicente Matias Cristino, 
que logo apoiou a ideia. “Na primeira vez 

Stand Up:Inclusão e Lazer

Matheus e seu instrutor, Marquinhos, divertem-se em passeio de stand up . Foto: Carolina Romanholi

“Só em estar em contato com a natureza, isso já promove um bem-estar, uma tranquilidade, e nesses 
espaços eles trabalham com a ideia de promover um estilo de vida ativo e aquisição de hábitos saudá-
veis. Essas práticas aquáticas proporcionam a autonomia do sujeito, além da possibilidade de vínculos 
sociais. Promovem todo um processo de qualidade de vida para essas pessoas”.

Tássia Ramos, Psicóloga do esporte

“Toda pessoa com Síndrome de Down tem hipotonia (diminuição do tônus muscular e da força) e a 
própria canoagem/stand up fortalece a musculatura e a parte abdominal”.

Vicente Cristino, Prof. Educação Física e colaborador do Projeto Remar

“A ação da hidroterapia pro paciente com Síndrome de Down é muito benéfi ca por vários motivos: 
primeiro pela questão do ganho de equilíbrio e força, além da socialização que o paciente vai ter com 
outras pessoas que estão no meio”.

Ana Cláudia, Fisioterapeuta do Núcleo de Atenção Médica Integrada (NAMI)

que o Vicente veio, já trouxe dois garo-
tos amputados, um lesado medular, três 
garotinhos cegos do Instituto dos Cegos 
e os estagiários junto com ele. Foi aí que 
começou o projeto”, lembra Th iago.

Olhar materno

Eliete de Sousa, 50, relata sobre a vivência 
de seu fi lho Matheus com o projeto. Ela 

fala que o projeto ajudou muito no equi-
líbrio e na socialização dele. “Ele adora 
vir e eu fi co usando isso como moeda de 
troca: se você não se comportar, não vai 
pro stand up. Aí ele faz tudo que eu peço, 
justamente pra não faltar”. Ela lembra 
como seu fi lho aprendeu rápido: “Com 
menos de dois meses, ele já estava prati-
camente dando aula” brinca.

Serviço

O Projeto Remar está localizado na Rua 

Hermenegildo de Sá Cavalcante, S/N, no 

bairro Edson Queiroz.

Telefone: (85) 98756.4206

E-mail: projetoremarfortaleza@gmail.com
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Mesmo sem ajuda financeira, jovens karatecas têm um bom desempenho no campe-
onato brasileiro. Foto: Arquivo pessoal

Jovens em treino no Planalto Ayrton Senna. Foto: Victor Nogueira

Victor Nogueira e Victor Lúcio

Dificuldade, uma palavra superada diaria-
mente com muita luta pelo professor Ro-
nier  Gonçalves e seus alunos da turma 
de karatê do bairro Planalto Aírton Senna. 

A escolinha, que existe há dez anos, já 
revelou muitos atletas. Mas, principalmen-
te, formou vários cidadãos para o mundo. 

Muitas dessas crianças são da perife-
ria de Fortaleza e convivem diariamente 
com a violência, da qual são exemplos 
tráfico de drogas e disputas entre gangs 
como o Primeiro Comanda da Capital 
(PCC) e o Comando Vermelho (CV). 
Mas, para tentar fazer com que essas 
crianças e adolescentes não se envolvam 
com tão triste realidade, Ronier tem um 
papel importante. 

“Recebemos essas crianças de braços 
abertos. Trabalhamos para desenvolver 
o lado humano delas. Algumas conhe-
cemos no semáforo, quando estamos 
em busca de ajuda para os campeona-
tos”, destaca o professor. 

Para custear as viagens para campe-
onatos fora do Estado, o professor e seus 
alunos passam algumas horas do dia nos 
semáforos da Capital, arrecadando fun-
dos — uma ajuda muito importante, pois 
foi por meio dessas contribuições que Ro-
nier  conseguiu levar vários atletas para 
disputar o Norte-Nordeste de karatê. O 
trabalho compensou. Três atletas foram 
campeões e selecionados para o brasileiro 
de karatê. 

“Apesar da dificuldade que é buscar 
patrocínio, tanto no semáforo, como no 
dia a dia, fomos bem no campeonato bra-
sileiro. Conseguimos conquistar quatro 
terceiros lugares, em diferentes categorias. 
Mas esse trabalho vem sendo desenvolvi-
do há muito tempo. Isso é fruto do nosso 
empenho”, explica Ronier.

Início 

Essa história começou há dez anos, quan-
do Ronier dava aula em colégio público de 
Fortaleza. Mesmo  com o espaço pequeno 
e com dificuldades financeiras, o mestre 
conseguiu ir longe. 

“Era muito difícil, eu não tinha dinheiro 
para bancar uma turma,  juntava moedas 
pra comprar os kimonos. Lembro que no 

Por meio do karatê, 
o professor Ronier 
Gonçalves transforma 
a vida de crianças do 
Planalto Ayrton Senna

Sinal verde para os campeões

meu exame de faixa preta,  tive que esta-
giar para poder pagar o exame. Era muita 
dificuldade para mim e para meus amigos. 
Muitos, inclusive, desistiram”, relembra. 

O local no início tinha um espaço 
pequeno. Por conta disto, o professor 
só tinha oito alunos. Passaram-se os 
anos, o espaço cresceu e hoje mais de 40 
crianças participam do projeto. 

“Tinha vontade de abrir um local e dar 
aula. O espaço era pequeno, mas aos pou-
cos fomos comprando terrenos vizinhos. 
Eu queria ajudar as crianças que passam 

pela mesma dificuldade que eu passei”, re-
lembra Ronier.

Promessas

O projeto que começou despretensioso, 
já revelou vários atletas. Laís de Moura, 
que tem apenas dez anos de idade, prati-
ca karatê desde os cinco anos e, mesmo 
com a pouca idade, a pequena foi uma 
das atletas que participaram de campe-
onato brasileiro promovido pela Con-
federação Brasileira de  Karatê  (CBK), 
conquistando o terceiro lugar. No mes-

mo dia, Laís foi campeã de karatê pelo 
Campeonato Brasileiro de Escolas. 

“Eu quase ganhei o campeonato 
brasileiro, mas ainda sonho alto. Que-
ro  um dia participar das Olimpíadas 
e do campeonato mundial de karatê”, 
enfatiza Laís. 

Laís fazia  ballet  e largou a dança 
para praticar o  karatê, motivada pelo 
dedicado professor. 

“Eu fazia ballet na escola, e nem sabia 
que tinha aulas de  karatê. Certo dia, o 
tio Ronier passou avisando nas salas que 
tinha vagas abertas. Eu não pensei duas 
vezes. Fiz o teste, gostei e estou há cinco 
anos”, destaca a atleta. 

E que tal ser campeão brasileiro 
com apenas um ano e meio de treino? 
É o caso do Juan Pablo, 11 anos. Assim 
como seus amigos, o menino também 
conquistou o terceiro lugar no Brasilei-
ro da CBK, na categoria mirim. Juan é 
mais uma criança que sofria bullyng no 
ambiente escolar, realidade comum em 
todo o mundo. O menino  começou a 
treinar karatê para superar o medo e an-
siedade. “Eu sofria bullyng na escola. Os 
colegas de classes tiravam muitas brin-
cadeiras comigo. Minha mãe conheceu 
o tio Ronier, ele me convidou para trei-
nar, eu fiz um teste e gostei”, recorda.

Sonho olímpico

Em agosto deste ano, o Comitê Olím-
pico Internacional incluiu cinco es-
portes no programa  olímpico  para  os 
jogos  de  2020:  surfe, skate,  beisebol, 
escalada e karatê. A inclusão dos cincos 
esportes faz parte do pacote de reformas 
iniciadas pelo presidente do COI, Tho-
mas Bach, em dezembro de 2014.  

 A ideia  é que os anfitriões dos jogos 
tenham a chance de trazer para o am-
biente olímpico esportes que sejam po-
pulares em seus países, com a intenção 
de aumentar a audiência e atrair poten-
ciais patrocinadores. 

Mas, para o cearense  Ronier  Gon-
çalves, a maior felicidade é o esporte 
milenar que  pratica fazer parte da pró-
xima edição dos jogos. Um sonho olím-
pico — o professor tem esperança e vai 
lutar para conseguir índice olímpico.

“Vou lutar para conseguir essa vaga. 
Sou novo e sei que tenho potencial, as-
sim como acredito no potencial dos 
meus alunos. Eles, sim, são um futu-
ro do nosso Brasil. E temos celeiro no 
nosso Estado, crianças com grande fu-
turo. Precisamos apenas do incentivo 
do nosso Governo, que ainda é muito 
pouco. Vimos exemplos de superação 
nas Olimpíadas no Rio — a maioria dos 
atletas era das Forças Armadas, pois eles 
ganham bolsa”, concluiu o professor.
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O Projeto Menina 
Olímpica reúne mais 
de 80 alunas e o time já 
disputa campeonatos 
sonhando com a Copa 
do Brasil Feminina

Ingrid Melo e Matheus Landim

Na capital cearense, um projeto vem 
chamando a atenção de meninas que 
têm o futebol como passatempo ou até 
mesmo um sonho de vida. Trata-se 
do Projeto Menina Olímpica, que foi 
idealizado pelo ex-jogador Francisco 
Chagas em 2006. “O projeto se deu 
em 2006, quando a gente teve a ideia 
de ter uma escola de futebol para as 
mulheres aqui do Estado do Ceará, 
porque até então não existia… A nos-
sa ideia era que a gente desenvolves-
se um trabalho com as meninas para 
que elas viessem a se tornar jogadoras 
com fundamentos técnicos e táticos, 
também com o princípio da formação 
profissional”, conta Chagas.

Com o apoio da Marinha do Brasil e 
com aulas gratuitas ocorrendo nas ter-
ças e sextas-feiras, o projeto é bastante 

Lugar de mulher é no campo!

Serviço

Associação Menina Olímpica – 

Fortaleza

Contato: Francisco Chagas – 

cel.: (85) 9 9612-2520

Local: Escola de Aprendizes 

Marinheiros do Ceará – Av. 

Filomeno Gomes, 30 – 

Jacarecanga, Fortaleza – CE

Horários: Terças e Sextas-Feiras, 

das 14h às 17h.

inclusivo, uma vez que, para as meninas 
ingressarem na turma, basta quererem 
e comparecerem. “O futebol femini-
no sofre muito preconceito. Então nós 
trabalhamos com esse projeto de inclu-
são, como uma quebra de paradigma, 
porque você sabe como é difícil. Antes, 
a mulher que jogava futebol era trata-
da como mulher-homem. A ideia é de 
incluir as mulheres, trazer as famílias, 
para dar confiança às meninas, para que 
elas se sintam bem diante do ambiente 
social”, conta o ex-jogador.

Com dez anos de fundação, o proje-
to já começou a dar frutos. Os últimos 
campeonatos que a equipe disputou 
tiveram boas campanhas. Nesse ano 
elas foram campeãs no Campeonato 
Cearense Feminino, vencendo a final 
contra a equipe do Fortaleza por 3 x 1. 

Revelações

No quesito revelações, a equipe não 
fica de fora. Nela foi revelada a atleta 
Katrine Costa, que disputou a Copa 
América Sub-20 pela Seleção Brasi-
leira no ano passado e hoje joga pelo 
Corinthians/Audax. 

Há de se destacar também uma jo-
vem lateral chamada Taís Mota, que, 
com apenas 12 anos, disputa o Cam-
peonato Cearense ao lado de mulhe-
res mais experientes. “O campeonato 
cearense é só pra gente de 16 anos, 
mas esse ano eles abriram pra todas 
as idades. Então é muito bom ter uma 
oportunidade dessa pra gente jogar. Tá 
sendo muito bom jogar com gente mais 
velha, que eu aprendo muito mais coi-
sas do que com gente da minha idade”, 
comenta a jovem.

Família

Por se tratar de um grupo com muitas 
jovens, o apoio dos pais é fundamental. 
Chagas garante que esse tipo de apoio 
não falta para as atletas. “A gente não 
tem problema quando os pais conhe-

As alunas treinam nas terças e sextas-feiras no campo da Escola de Aprendizes Marinheiros do Ceará. Foto: Matheus Landim

Taís Mota tem 12 anos e já disputa estadual 
entre profissionais. Foto: Matheus Landim

cem o projeto. A gente tem ausência de 
pais com as maiores de idade, não com 
as menores, porque o pai tem que vir 
aqui no projeto, assinar um contrato de 
compromisso, prometendo participar 
das reuniões e estar sempre presente, 
em uma oportunidade ou outra. (…) É 
interessante os pais e as mães estarem 
presentes no projeto. É o que a gente 
quer e prioriza”, explica. 

O projeto conta hoje com cerca de 
80 alunas, mas o ex-jogador espera um 
dia contar com mais de 120. A turma 
está sempre aberta para novas atletas. 
Para participar, basta entrar em conta-
to com Chagas e comparecer à Escola 
de Aprendizes Marinheiros do Ceará, 
onde acontecem os treinos.
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Power Soccer, ou Powerchair Football. Já 
ouviu falar? Não? É simplesmente futebol, o 
esporte mais praticado no Brasil. Bom, não tão 
simplesmente assim

Diego Twardy e Pedro Guilherme

O power soccer, como é mais conhecido 
no Brasil, é o futebol de cadeira de rodas 
motorizada. A modalidade paradespor-
tiva é direcionada para quem tem tetra-
plegia, esclerose múltipla, distrofia mus-
cular, traumatismo craniano ou qualquer 
outra condição que obrigue o atleta a 
utilizar uma cadeira de rodas motorizada 
como principal meio de locomoção. 

O esporte surgiu no fim dos anos 
1970, paralelamente na França e no Ca-
nadá. Na década seguinte, o jogo chega-
ria aos Estados Unidos, Japão, Inglater-
ra, Bélgica, Portugal e Suíça. Em 16 de 
outubro de 2006, foi criada oficialmente 
a International Federation of Power-
chair Football (FIP-FA) — em portu-
guês, a Federação Internacional de Fu-
tebol em Cadeira de Rodas —, com sede 
em Paris, na França. No Brasil, apenas 
cinco anos depois, em 16 de janeiro 
de 2011, foi criada a Associação Brasi-
leira de Futebol em Cadeira de Rodas 
(ABFC), pioneira na América do Sul.

E o nosso Estado tem um time de 
power soccer! É o Noho Power Soccer 
(“Noho” quer dizer “sentado”, “cadeira” 
em maori, língua nativa do Havaí), fun-
dado há dois anos pelo estudante Tiago 
Pinto, 22, que tem amiotrofia muscular 
espinhal, uma das doenças mais comuns 
que afetam o sistema nervoso central do 
ser humano.

Tiago conta que a ideia surgiu de um 
intercâmbio que fez em 2014 para a ci-
dade de Santa Bárbara, no Estado da 

Califórnia, nos Estados Unidos. Durante 
a viagem, o estudante da Unifor conhe-
ceu Bill Bales, jogador da equipe So Cal 
Vaqueros, time que representa a Califór-
nia no power soccer. O atleta americano 
mostrou o esporte para Tiago, que, de 
quebra, foi presenteado com seis cadei-
ras ideais para o uso nos jogos da moda-
lidade. A partir dali, começava o sonho 
de voltar pra casa e montar um time que 
representasse o Estado do Ceará no fute-
bol de cadeira de rodas motorizada.

E o educador físico David Xavier foi 
o escolhido para ser o primeiro técnico 
de power soccer no Ceará. O professor 
aceitou o convite de Tiago, seu amigo 
de longa data, e juntos eles começaram 
a construir história na modalidade, ape-
sar do pouquíssimo tempo de projeto. 
Aos poucos, foram conhecendo pes-
soas que estavam interessadas em fazer 
parte do time cearense. Um deles foi 
André Nery, que, aos 20 anos, foi víti-
ma de uma bala perdida. André sofreu 
lesão medular a nível C5 e C6, ficando 
tetraplégico. O atleta, que já havia joga-
do futsal profissionalmente por grandes 
clubes cearenses, viu nessa oportuni-
dade a chance de retornar às quadras. 
Nery fala que “foi um presente de Deus”. 
Em uma tarde de treino, ele fica algum 
tempo fora da quadra e brinca com Tia-
go: “Saí porque minhas pernas ficaram 
dormentes. Continua aí!”.   

A falta de incentivo

A essa altura, você já deve ter percebido 
as diversas dificuldades para manter o 

de cadeira

O técnico David Xavier conversando com atleta. Foto: Diego Twardy

Treinamento tático da equpe Noho Power Soccer. Foto: Diego Twardy
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Serviço

A Noho Power Soccer treina no Clube 

Náutico Atlético Cearense, localizado 

na Av. da Abolição, nº 2727, no bairro 

Meireles. 

Telefone: (85) 3242-9300 

Facebook: /nohopowersoccer

Equipe Noho Power Soccer na quadra do Clube Náutico Atlético Cearense. Foto: Diego Twardy

As regras
são claras

Saiba mais

O jogo é muito parecido com fut-
sal, e a quadra usada é no tama-
nho de uma de basquete. Cada 
equipe tem quatro jogadores titu-
lares, sendo três na linha e um go-
leiro. Os jogadores disputam por 
dois tempos de 20 minutos cada 
e as substituições são ilimitadas. 
Ah, e o técnico pode jogar no time. 
Basta estar inscrito como jogador 
e treinador. Os times são mistos 
(homens e mulheres) e não há li-
mite de idade. A bola utilizada é 
cinquenta por cento maior do que 
a bola tradicional de campo.

Noho Power Soccer “ativo”. E, como na 
maioria dos esportes brasileiros, a equi-
pe cearense sofre com a falta de patroci-
nadores e apoiadores. “Desde a funda-
ção da equipe, cada um faz um pouco. 
Minha mulher que costurou esses cintos 
(que sustentam os atletas nas cadeiras). 
O André pagou do próprio bolso pelos 
uniformes da equipe!”, conta o técnico 
David Xavier. Já André fala: “Nós corre-
mos atrás de pessoas pra ajudar a gente 
o tempo inteiro. Mas muitos só prome-
tem. Então, temos que fazer o necessá-
rio por conta própria”.

Na opinião do técnico Xavier, o eixo 
Rio-São Paulo leva vantagem no aspec-
to financeiro. Para ele, os times desses 
dois Estados estarão em vantagem por 
um bom tempo sobre os times das ou-
tras regiões do País, como o Nordeste, 
principalmente por causa da divulgação 
do esporte. A modalidade já vem sen-
do desenvolvida desde 2010 no Rio de 
Janeiro, por um grupo de amigos, com 
boa aceitação dos envolvidos.

E, apesar de o power soccer não ter 
tradição no Brasil e o Ceará ser mais 
novo ainda nessa modalidade, o time 
local provou uma coisa: falta de expe-
riência não quer dizer falta de resulta-
dos. Logo no primeiro ano do time, eles 
foram buscar um 4o lugar na 3a edição 
do Campeonato Brasileiro de power soc-
cer. No lado individual, Tiago Pinto já 
vestiu uma camisa que poucos tiveram 
o privilégio de vestir: a da Seleção Bra-
sileira. Tiago jogou pela “Amarelinha”, 
provando que a garra do grupo, somada 
ao talento, pode bater de frente com as 
maiores estruturas dos times consagra-
dos do eixo Rio-São Paulo.

E, se depender da vontade dos atletas 
cearenses, essa hegemonia pode estar 
com os dias contados...
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Projeto social de Fortaleza faz a socialização 
de portadores de deficiência intelectual por 
meio do judô

Victória Lima e Matheus Pereira

Na longa caminhada do Instituto Moreira 
de Sousa, IMS, o esporte tem importante 
papel. São mais de 44 anos de trabalhos 
prestados e quase 20 projetos dos mais 
variados tipos visando à inclusão social 
de portadores de múltiplos tipos de defi-
ciência intelectual. Segundo a Associação 
Americana de Deficiência Intelectual e do 
Desenvolvimento (AADID), a deficiência 
intelectual caracteriza-se por um fun-
cionamento intelectivo inferior à média 

(QI), associado a limitações adaptativas, 
como comunicação, autocuidado, vida no 
lar, adaptação social, saúde e segurança, 
funções acadêmicas, lazer e trabalho, que 
ocorrem antes dos 18 anos de idade. Com 
o lema “Semeando a inclusão”, o Instituto 
Moreira de Sousa criou no final de 2015 
o projeto “Um Judoca especial”, que busca 
socializar os alunos do Instituto usando 
como ferramenta o judô. 

Tocar uma instituição sem quase ne-
nhuma ajuda financeira nunca impediu 
o desenvolvimento dos seus projetos 

Um judoca especial
buscando atender seus beneficiários. 
Também foi assim com a implantação 
do projeto “Um Judoca Especial”. Os 
fundos eram escassos, mas, com uma 
campanha de arrecadação de notas fis-
cais ofertadas pela Secretaria da Fazen-
da do Ceará, o IMS captou os recursos 
necessários para a reforma do espaço 
reservado para as aulas de arte marcial. 
Com a doação de um tatame e unin-
do conhecimentos sobre o esporte do 
advogado e colaborador da instituição 
Clark Leitão e de seu filho Breno No-
gueira, estava tudo pronto para que o 
Instituto Moreira de Sousa encarasse o 
desafio de implantar o projeto na casa. 

Alguns meses depois do início das 
aulas do projeto, os resultados não 
poderiam ser melhores: “O benefício 
foi muito grande. Por exemplo: alu-

nos que não caminhavam em linha 
reta hoje caminham em linha reta e 
correm; alunos que não sabiam nem 
cair no chão hoje fazem rolamentos 
sem medo. Nós ficamos sempre ao 
lado para garantir que eles façam os 
movimentos direito, mas todos eles 
estão muito bem preparados”, orgu-
lha-se Clark Leitão, professor do pro-
jeto. Os alunos também ganharam em 
autoconfiança, disciplina, autoestima, 
concentração e respeito para com o 
próximo, o que ajuda nas outras ati-
vidades realizadas no Instituto. “Tam-
bém há o ganho em sala de aula. Todas 
as professoras e as técnicas dizem que 
aumentaram a disciplina, a coordena-
ção motora, a interatividade, a con-
centração, que é algo que cobramos 
muito deles aqui no judô…” 

A turma do Projeto Judoca Especial.  Foto: Victória Lima
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E todo o esforço já rende bons fru-
tos para a Instituição: “Nós fizemos o 
nosso primeiro exame de faixa, e todos 
passaram com louvor no exame! Agora 
são quase todos faixa azul. O pessoal 
da Federação Cearense veio assistir, e 
agora eles estão sendo ‘Federados’. Eles 
já participaram do Campeonato Ce-
arense de Judô e agora vão participar 
do Campeonato Internacional de Judô 
que vai ter aqui em Fortaleza.” conclui 
Clark Leitão. 

Inclusão, uma via de mão dupla

Está enganado quem pensa que somen-
te os alunos da casa ganham no quesito 
socialização. Dando um exemplo a ser 
seguido de tolerância com o próximo, 
um casal matriculou seu filho que não 
possui nenhuma deficiência intelectu-
al na turma do “Um Judoca Especial”. 
Luan é uma criança tímida e fazer ami-
zades não era fácil para o garoto. “O 
Luan começou a apresentar um quadro 
de rejeição à escola. Ele é uma criança 
muito sensível e seletivo com as ami-
zades dele…”, comenta Sandra Cabral, 
mãe do garoto. Ao entrar no tatame, 
tudo muda, e a timidez desaparece a 
partir do momento em que o estudante 
coloca a faixa na cintura. 

Sandra trabalha na Instituição e, por 
isso, tanto ela quanto o pai do garoto 
têm a dimensão do tamanho e da im-
portância que é para seu filho aprender 
a respeitar as diferenças e aceitar que 
todos possuem os mesmos direitos. “Ele 
implorava para vir comigo para o Insti-
tuto, e eu acabava trazendo, para que ele 
pudesse ficar perto de mim. Depois que 
ele começou a frequentar as aulas, ele só 
tem ganhado, porque foi uma descober-
ta incrível! Os meninos que apresentam 
deficiência (no bom sentido, é claro) 
têm o seu lado puro, e o Luan tem se 
afeiçoado a eles. O Luan tem muito cari-

nho e respeito por todos. O seu coração 
está mais amparado, e ele se sente mais 
confortável entre os jovens do judô”. E 
sobre a forma como os outros alunos 
tratam o pequeno Luan, Sandra conti-
nua: “Eu vejo que o que eles fazem com 
meu filho é uma ‘inclusão ao inverso’ 
— um gesto de nobreza e generosidade”,  
finaliza a mãe do garoto. 

Falta muito onde já tem tão pouco

De acordo com o artigo 205 de nossa 
Constituição Federal, a educação é um 
direito de todos. Partindo desse prin-
cípio, o IMS passou a oferecer também 
o trabalho educacional para seus inte-
grantes. Entretanto, a partir de 2001,  
por meio da resolução do CNE/CEB 
nº 2/2001, foi determinado que toda e 
qualquer escola do ensino regular, seja 
ela particular ou pública, tem por obri-
gação matricular pessoas interessadas 
no estudo, independentemente das de-
ficiências que possuam. “O MEC nos 
deu a orientação de que a gente ia ser só 
AEE (Atendimento de Educação Espe-
cializada) e que ficaríamos com a parte 
socioassistencial e esportiva”, afirma Tâ-
nia Leitão, a diretora do IMS.

Desde 2007, o IMS apoia a inclu-
são escolar neste aspecto. Entretanto, 
dificuldades são encontradas para que 
essa inclusão dos alunos portadores 
de deficiências intelectuais sejam fei-
tas nas escolas. O preconceito, o des-
preparo dos profissionais da educação 
e outras inúmeras questões sociais são 
alguns dos obstáculos que os pais des-
tas crianças enfrentam ao tentar ma-
tricular seus filhos no ensino regular. 
Com isso, os alunos da Instituição que 
buscaram migrar para o ensino regu-
lar tiveram de fazer o caminho inverso. 
Tudo isso porque, em termos jurídicos, 
para o INEP e para o MEC, os alunos 
do Instituto Moreira de Sousa que não 

O professor Clark Leitão ensina os movimentos aos alunos, que os reproduzem logo em seguida, sempre sob sua supervisão  Foto: Victória Lima

estão matriculados em nenhuma es-
cola de ensino regular simplesmente 
não existem. “As crianças que não são 
acolhidas aqui acabam sendo rejeitadas 
duas vezes, porque não são aceitas no 
ensino regular [...] Esse grupo grande 
que não é acolhido não é reconhecido 
como aluno pelo INEP. Juridicamente, 
para eles, as crianças não existem” afir-
ma Tânia Leitão.

Apesar disso, o IMS não deixou de 
acolher as crianças, e por muito tem-
po tudo correu bem na Instituição, 
mas, quando os recursos financeiros 
da casa diminuíram e os colaboradores 
da sociedade civil foram ficando cada 
vez mais escassos por conta da crise no 
País, foi necessária a busca por verbas 

vindas dos Governos, fosse ele muni-
cipal, estadual ou federal. O IMS aco-
lhe mais de 230 crianças, mas somente 
pouco mais de 100 entram na contagem 
do Governo Federal. Segundo a direto-
ra da Instituição, as crianças que não 
estão matriculadas encontram-se nesta 
situação não por falta de interesse dos 
seus responsáveis, mas sim pelos pro-
blemas de inclusão que encontramos 
em nosso país. “A gente se indagou: 
por que a gente acolhe 232 crianças e 
só recebe verba para 125? Então desco-
brimos: as crianças que estão fazendo 
atendimento aqui e no contra-turno 
não estão na escola regular, não entram 
nas estatísticas do INEP”, finalizou Tâ-
nia Leitão.

As aulas ajudam a melhorar a concentração e a autoestima dos alunos.  Foto: Victória Lima
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A história de um campeão que aos 12 anos descobriu uma paixão no 
esporte. Interessou-se pelo kitesurf apenas ao observar os praticantes na 
Lagoa do Cauípe. Um voo e tanto, de um pequeno município do Estado 
do Ceará para o mundo

Clarisse Ribas, Rodolfo Freitas e Tomaz Morais

Ceará, um estado com belas praias e 
clima desejado por turistas e morado-
res locais. A paisagem não é somente 
sedutora para aproveitar os merecidos 
dias de férias. Entre ondas, sol e água 
de côco, que são características da ter-
ra conhecida graças aos verdes mares, o 
vento não serve apenas para aliviar a fa-
mosa “quentura” regional, embalar pipa, 
jangadas e sonhos. Ele torna o nosso 
Estado um Havaí do kitesurf. Geogra-
fi camente, o Ceará é considerado um 
dos principais locais no mundo para a 
prática do referido esporte, segundo a 
ABK-Associação Brasileira de Kitesurf. 

O esporte impulsiona os sonhos 
de muitas pessoas. Uma delas é Car-
los Mário, ou “Bebê”, como prefere ser 
chamado. Carlos Mário é moreno quei-

mado do sol, estatura baixa, pele seca 
da maresia. Ele nasceu em Caucaia, 
próximo a uma lagoa, localizada no 
canto esquerdo da orla do Município. 
O cenário paradisíaco atrai nativos e 
turistas, que aproveitam  o encontro do 
Rio Cauípe com o mar. O local fi ca a 
seis quilômetros da Praia do Cumbu-
co e é ponto de passeios de buggys que 
percorrem as dunas dessa região, além 
de ser o local ideal para os kitesurfi stas.

O melhor do Brasil

De família pobre, o garoto, com ape-
nas 12 anos de idade, sentava-se à bei-
ra da lagoa e olhava atento aos poucos 
estrangeiros praticantes de kitesurf 
na época. “Eu faltava aula, sentava ali 
na beira da lagoa e ficava olhando o 
pessoal montando o equipamento 
e fazendo manobras, sonhando que 

Ventos do Ceará que 
impulsionam sonhos

um dia seria eu. Esperava eles saírem 
para me emprestarem o material e po-
der tentar experimentar. Nem sempre 
dava certo, mas, às vezes, sim.” Carlos 
Alexandre, seu tio, era professor de 
kitesurf e, ao observar a fascinação 
de Carlos Mário e olhares perdidos 
em meio a acrobacias, decidiu inves-
tir na carreira do garoto. Ele recebeu 
o seu primeiro material de um atleta 
frequente na sua região e, com a ajuda 
do tio, aprendeu os primeiros passos. 
Aos 15 anos de idade, competiu em 
âmbito nacional e ganhou o primeiro 
título. “Eu comecei a treinar ele, sabia 
que era novo e tinha muita força de 

Carlos Mário: “Poderia facilmente passar o dia inteiro velejando”. Foto: Andre Magarão/Slingshot

“Bebê” durante manobra de kitesurf no seu local preferido para praticar o esporte, na Lagoa do Cauípe, Caucaia, Ceará. Foto: Andre Magarão/Slingshot 
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Picos no Ceará

Praia de Cumbuco
Praia, kitesurf, windsurf, pesca, aven-
tura

Jijoca de Jericoacoara
Praia, kitesurf, cavalo-marinho, wind-
surf, capoeira

Paracuru
Praia, kitesurf, fórmula 1, windsurf

Praia de Canoa Quebrada
Praia, kitesurf, falésia, parapente, 
vida noturna

Flecheiras
Praia, kitesurf

Itarema
Praia, kitesurf

vontade de começar…  E rapidinho 
ele começou a velejar!”, comenta Car-
los Alexandre. O vento estava a favor. 
A ambição e a determinação, também. 
Porém, Carlos relata que desde o iní-
cio sofreu com a falta de recursos fi-
nanceiros para seguir o sonho de ser o 
melhor kitesurfista do Brasil. Os ma-
teriais custam em média 3.000 reais, 
um valor inalcançável para sua famí-
lia, de origem simples. Mas, apesar de 
todas as dificuldades, ele não desistiu. 
As aulas de kitesurf podem custar en-
tre 250 e 1.200 reais, dependendo da 
frequência na semana e da quantidade 
de horas por aula. 

Primeiro voo para fora do ninho

O mesmo amigo que outrora lhe dera 
o primeiro equipamento investia agora 
na carreira do garoto pagando a primei-
ra viagem para a Argentina. Passagens 
aéreas, custos com alimentação e esta-
dia, tudo em prol do esporte. A fé — e, 
claro, o investimento — depositados 
em Bebê trouxe a recompensa de mais 
uma vitória, agora no disputadíssimo 
campeonato internacional. Bebê esta-
va exposto aos olhares de empresários 
e patrocinadores. “Com suas próprias 
economias, Reginaldo comprou pipas, 
pranchas e botas. Ele também pagou 
algumas passagens e me deu dinheiro 
para me manter.  Eu venci o campeona-
to brasileiro em 2013 e, como campeão, 
me ofereceram um voo para competir 
na etapa do PKRA na Argentina. Re-
gis entrou em contato com seus ami-
gos na Argentina, que me ofereceram 
alimentação e hospedagem. Com tudo 

isso, eu estava pronto para competir 
no mundial. E, quando passou a fase 
da Argentina, sete grandes marcas de 
kite entraram em negociação com o 
Reginaldo. Ele me explicou todas as 
opções e juntos acabamos escolhendo 
a SlingShot.” O sonho já estava no co-
meço da concretização, mas viajar para 
longe da família preocupava sua mãe. 
Órfão de pai quando ainda era novo, 
“Bebê” mentalizava desde cedo pro-
gredir e, através dos estudos, conseguir 

O cenário produzido pela natureza contribui para a prática do esporte. Foto: Andre Magarão/Slingshot

Carlos Mário comemorando mais uma 
vitória na carreira. Foto: Arquivo Pessoal

Bolsa Atleta

Saiba mais

O programa Bolsa Atleta, propor-
cionado pelo Ministério do Esporte 
Brasileiro, existe desde 2005 e tem 
como objetivo principal patrocinar 
individualmente atletas em com-
petição mundo afora. “O público 
beneficiário são atletas de alto 
rendimento que obtêm bons resul-
tados em competições nacionais 
e internacionais de sua modalida-
de. O programa garante condições 
mínimas para que se dediquem, 
com exclusividade e tranquilida-
de, ao treinamento e competições 
locais, sul-americanas, pan-ameri-
canas, mundiais, olímpicas e para-
límpicas. Desde 2012, com a Lei 
12.395/11, é permitido que o can-
didato tenha outros patrocínios, o 
que permite que atletas consagra-
dos possam ter a bolsa e, assim, 
contar com mais uma fonte de re-
curso para suas atividades.” 
Disponível em: http://www2.esporte.

gov.br/snear/bolsaAtleta/sobre.jsp)

Atualmente, o programa opera 
com seis categorias de bolsa: 

Atleta de Base 
R$ 370,00 / 217 contemplados

Estudantil 
R$ 370,00 / 396 contemplados

Nacional 
R$ 925,00 / 4.203 contemplados

Internacional 
R$ 1.850,00 / 1.132 contemplados

Olímpico/Paralímpico 
R$ 3.100,00 / 204 contemplados 

Pódio
R$ 5 mil a R$ 15 mil

adquirir boas condições econômicas 
para a família. Equilibrar os estudos e o 
kitesurf passou a ser um grande desafio. 

Pode-se identificar um mercado de 
potencialidade impressionante vindo 
da área esportiva no Ceará, graças ao 
conjunto de boas condições climáti-
cas e geográficas. Isto afetaria outras 
áreas, como o turismo, acarretando 
mais lucro para nosso Estado. No en-
tanto, em vez de políticas públicas de 
estímulo à prática de kitesurf, temos 
um modelo elitizado de lazer, pois, 
como já visto, tanto aulas quanto equi-
pamentos custam bastante caro. Cerca 
de 600 pessoas praticam kitesurf  por 
dia no ceará, porém este número po-
deria ser maior, dada a demanda po-
pular. Rodrigo, que trabalha na Fe-
deração Esportiva do Ceará, relata à 
nossa equipe que no ano de 2015 hou-
ve um circuito de kitesurf envolven-
do as comunidades litorâneas, com 
foco nos jovens. Apesar do sucesso do 
evento, este ano nenhum projeto con-
seguiu sair do papel. Rodrigo explica 
que, apesar dos esforços, as equipes, 
entenderam que precisam fazer con-
vênios com empresas privadas para 
garantir a acessibilidade do esporte. É 
necessário um investimento “pesado” 
na possibilidade.

Segundo Rodrigo, um atleta inte-
ressado em participar de um campeo-
nato distante deve, com antecedência, 
entrar no portal da página da Secreta-
ria de Esporte do Ceará (www.espor-
te.ce.gov.br) e se cadastrar. Para mais 
informações, entre em contato com o 
número 3101-4418.    
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Projeto social na comunidade Moura Brasil 
acolhe crianças e adolescentes com o objetivo de 
transformá-las em bons cidadães 

Álvaro Paixão e Igor Vilela

Tomar banho, pegar aquele sol, refres-
car- se, divertir-se e praticar esportes. 
Futebol de areia, vôlei e — por que 
não? — o frescobol... Mas, o que dei-
xa as praias nesses últimos tempos em 
ebulição é o surfe. Kelly Slater, Gabriel 
Medina, Adriano de Souza – o Minei-
rinho – e Jonh Jonh Florence... Se você 
é desse mundo, com certeza sabe quem 
são esses quatro surfistas que estão do-
minando o mar nos últimos tempos. 
Eles são ídolos nacionais e internacio-
nais e os principais influenciadores do 
esporte que vem crescendo a cada dia. 
Principalmente aqui no Brasil, onde Ga-
briel Medina e Mineirinho ganharam 
dois títulos seguidos: em 2014 e 2015 
respectivamente. Com certeza, esses são 
os surfistas que mais inspiram os atletas 
amadores em nosso país.

Não se sabe ainda onde o surfe come-
çou. Para alguns historiadores, a prática 
desse esporte teve inicio há cerca de três 
mil anos. Dizem que os primeiros pra-
ticantes foram os pescadores, que, para 
conseguir sua fonte de alimento, desliza-
vam sobre as ondas em canoas de junco 
(uma canoa pequena amarrada com pa-
lha). Naquela época, já existiam campeo-
natos, diferentes dos que conhecemos 
hoje, mas que já encantavam os pratican-
tes do esporte.  Não ganhava quem sur-
fava com mais estilo ou quem mais pon-
tuava, mas, sim, quem vencia a corrida. 

Com a popularização do surfe, as 
pranchas começaram a ficar mais es-
pecíficas. Eram feitas de madeira ma-
ciça, com três metros de comprimen-
to, pesavam quarenta e cinco quilos e 
não tinham quilhas (acessório usado 
na parte inferior da prancha que pode 
aperfeiçoar e comprometer a perfor-
mance do surfista). 

Hoje, muita coisa mudou. As pran-
chas atuais têm vários formatos, ade-
quados, por exemplo, para tipos dife-
rentes de ondas e modalidades. Podem 
pesar menos de três quilos, sendo feitas 
de poliuretano e fibra de vidro, com cer-
ca de 1,8 metro de comprimento.  

Surfando na 
solidariedade

Saiba mais

No Brasil, o surfe começou
no improviso  

 

Praia do Gonzaga, Santos, 1934. Enquanto a garotada se distraía com a pelada na 

areia, um rapaz de 16 anos queria era saber das ondas. Thomas Rittscher Júnior ia 

munido de sua “tábua havaiana”, que ele mesmo havia feito baseado em um esquema 

da revista americana Popular Mechanics. A primeira prancha do Brasil pesava entre 

50 e 60 kg e tinha quase 4 m de comprimento. A partir dos anos 1940, no Arpoador, 

Rio de Janeiro, o esporte começou a se popularizar, primeiro entre os praticantes de 

pesca submarina. Na década seguinte, quando virava moda mundial, pegou, aqui, 

entre garotos da Escola Americana. As pranchas continuavam a ser improvisadas, de 

madeirite ou isopor revestido de saco de sisal, até a abertura da primeira fábrica, a 

carioca São Conrado Surfboard, em 1965. Hoje, o surfe no Brasil tem mais de dois 

milhões de adeptos (além de praias com ondas elogiadas mundialmente), e alguns 

deles estão entre os melhores profissionais do mundo.

O projeto tem diversas atividades, mas o surfe é o carro-chefe do projeto.  Foto: Divulgação

Pois é. E por que não usar esse espor-
te para promover alegria, calma, paciên-
cia e união? É isso que a Escolinha  de 
Surf Moura Brasil faz. Esta organização 
não governamental localiza-se no bairro 
Moura Brasil, em Fortaleza, no Estado 
do Ceará. Criada por Wagner Menezes 
(38), a ONG desenvolve, além do surfe, 
outros projetos sociais como reforço es-
colar, aulas de capoeira e inglês, visando 
a mudar a realidade da vida de várias 
crianças e adolescentes do Bairro.

“Eu sou surfista há 27 anos e, duran-
te esse período, eu sempre ficava obser-
vando quando eu ia a praia que sempre 
tinha muitas crianças na rua ociosas, al-
gumas até com a farda da escola. Então, 
em uma dessas tardes que eu fui treinar, 
tive a ideia de fundar um projeto social 
aqui dentro, já que a comunidade neces-
sitava, para poder colocar essas crianças 
para aprender a surfar, estudar, porque 
isso é de total importância”, diz Wagner. 

Com a atual situação do Brasil – falta 
de emprego, inflação alta e violência –, a 
cada dia surgem ainda mais “periferias”. 
A comunidade Moura Brasil não é mui-
to diferente das outras. A Escolinha che-
ga a ser um local de acolhimento. Sem-
pre está de portas abertas para utilizar o 
espaço com o objetivo de mudar a vida 
de várias crianças. Graças à Escolinha, 
as crianças têm um local para ir.

“É como se fosse a segunda casa de-
les.Quando eu falo extensão, é porque 
são abordados alguns assuntos e nós 
procuramos estar trazendo o máximo 
de conhecimento para eles e, com isso, 
eles vão desenvolvendo-se como crian-
ças, mas com a mentalidade mais sadia”, 
conta Wagner. 

O projeto existe há dez anos. No 
começo, somente o surfe era explora-
do. Eram somente cinco pranchas para 
100 crianças. Com do passar do tempo, 
o projeto cresceu, passando a oferecer 
aulas quase todos os dias da semana. 
Mas as estruturas física e humana eram 
insuficientes. Com o apoio de um dos 
amigos do fundador (João Pedro Lins), 
que abraçou o projeto, tornou-se o surfe 
o carro-chefe do projeto. Assim, come-

çaram reforço escolar e, logo depois, a 
capoeira. O grande objetivo era não dei-
xar as crianças voltarem pra casa sem 
ter feito o que a escola tinha pedido.

“A capoeira também foi criada para 
tirar a ociosidade das crianças na rua. 
Por isso que a capoeira é no horário da 
noite. Então, é bom. E nas terças e quin-
tas nós temos uma voluntária que vem 
dar aulas de inglês para as crianças”,  re-
lata Francisca Gerlane, voluntária e pro-
fessora do projeto.

Ajudar o próximo sempre é uma boa 
ação. Agora, imagina mudar a vida de 
várias pessoas com esse projeto! O pra-

zer em realizar isso não é visível apenas 
nos professores, mas também nos alu-
nos, que são o principal foco do projeto.

“Eu fazia reforço, e minha mãe me 
botou aqui. Eu vi a capoeira, o profes-
sor ensinando e todo mundo apren-
dendo, senti vontade e perguntei: ‘mãe 
deixa eu fazer?’ E ela deixou. Então, 
desde os oito anos eu pratico esse es-
porte. A Escolinha mudou bastante 
todo mundo aqui e eu queria avisar 
para todo mundo que  se você quiser 
fazer reforço, é aqui mesmo que você 
vai aprender muito, como eu mesma 
aprendi”, diz Maria Clara.


