
Doze estudantes da Universidade de 
Yale, nos Estados Unidos, vieram 
ao Brasil conhecer as oficinas do 

Projeto Educar na VOM no mês de março. 
O grupo participou das oficinas de percus-
são, street dance, dança folclórica, futsal, 
capoeira e experimentos. Eles também co-
nheceram os diversos projetos existentes 
na instituição, como o programa de Com-
plementação Alimentar e o projeto Pessoas 
com Deficiência (PcD).

A vinda dos estudantes da universidade 
americana à Vila Olímpica da Maré partiu 
de uma apresentação feita pela consultora 
pedagógica do Projeto Educar, Clara Sodré, 
em Yale. A pedagoga apresentou o projeto 
apoiado pela Petrobras em novembro do 
ano passado. Segundo ela, os alunos da 
universidade ficaram muito interessados 
pelo trabalho desenvolvido na Maré.

As impressões dos estudantes
“Aqui na America muitos movimentos sociais estão fo-
cados em educação, que ajuda as pessoas menos afortu-
nadas a canalizar seus talentos e energias positivamente. 
A Vila Olímpica da Maré opera neste mesmo princípio, 
permitindo aos moradores da Maré preencher seu tempo 
com atividades positivas”, Sarah Landers.
“Gostaria de agradecer a todos da Vila pelas duas sema-
nas mais incríveis que tive. Vocês são receptivos e gene-
rosos. Me senti inteiramente em casa aí na Vila. Tenho 
dito a todos aqui nos Estados Unidos como são diferentes 
as favelas do Rio daquelas representadas na mídia”,  Elena Hoffnagle.
“Eu adorei o Brasil, sua beleza e nacionalismo. Gostei muito também da mistura étnica que era visível por toda a 
cidade. As favelas foram mais avançadas e vibrantes do que eu pensava e seu povo extremamente receptivo. Não 
consigo expressar como fiquei impressionado com a Vila. O fato de toda a equipe ser treinada e desejar ajudar a 
comunidade foi incrível”, Wes Phillips.
“Na Vila minhas expectativas foram totalmente superadas. Fiquei muito impressionado de ver o espírito, otimismo 
e determinação dos professores e todas as pessoas da Maré. Todo mundo tinha tanto talento! Fico muito feliz em 
saber que as crianças da Maré têm um lugar onde podem realizar seu potencial”, Vincent McPhillip. 
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O cargo de monitor na Vila Olímpica da Maré foi 
criado para oferecer aos jovens da comunidade a 

oportunidade do primeiro emprego. Atualmente, seis 
jovens, com idades entre 14 e 18 anos, desenvolvem 
essa função na VOM, registrando a presença dos alu-
nos e auxiliando no trabalho administrativo da sala de 
inscrições. 

Luciano Augusto Jesus, de 18 anos, é um dos moni-
tores da Vila Olímpica da Maré. Exercendo a função há 
quatro anos, ele já praticou diversas modalidades espor-
tivas dentro da instituição, como basquete e handebol. 
Segundo ele, foi o ex-professor de handebol da VOM, 
Diogo Manuel, que comentou sobre a vaga de trabalho.

– Assim que soube da oportunidade decidi me can-
didatar, depois fiz a entrevista e passei. Aqui é o meu 
primeiro emprego e estou muito feliz. Com essa opor-
tunidade minha vida mudou bastante, pois fiquei mais 
responsável e atento. O meu desejo agora é terminar os 
estudos e fazer faculdade de Educação Física e, quem 
sabe, me tornar professor daqui, comentou o jovem.

Aluna de ginástica olímpica, a monitora Alexsandra 
Melo da Silva, de 25 anos, tem a Vila Olímpica da Maré 
como sua segunda casa. O espaço é tão importante para 

Alexsandra que em 2004, quando a Vila precisou inter-
romper as atividades, ela protestou em plena Linha Ver-
melha com outros jovens pela reabertura do espaço. De 
acordo com ela, a VOM foi o ambiente que lhe permitiu 
superar momentos difíceis, quando a ajuda dos profes-
sores e demais profissionais foi muito importante. 

Segundo Luciana Rocha, coordenadora administra-
tiva da VOM, a idade limite do monitor no projeto é 18 
anos, mas o caso de Alexsandra é especial, pois ela faz 

parte do projeto Pessoas com Deficiência (PcD). 
A ideia de criar a função de monitor partiu da pró-

pria Luciana e de Andrea Caput, psicóloga da VOM, e 
o primeiro grupo de jovens a participar da iniciativa in-
gressou em 2007. A Vila Olímpica da Maré está hoje com 
a sua segunda geração de monitores. Para orientar os 
adolescentes sobre como se vestir e comportar são rea-
lizadas reuniões frequentes com eles.

História de sucesso
Aline Costa da Cunha, de 25 anos, é um exemplo para 

muitos alunos da Vila Olímpica da Maré. A jovem, que 
presenciou a instituição sendo erguida quando andava 
de bicicleta pela ciclovia, é hoje auxiliar administrativo 
da VOM. No período em que era aluna, fez aula de gi-
nástica olímpica e futsal feminino, mas um dos locais 
de que mais gostava de frequentar era a sala de leitu-
ra. Com apenas 16 anos, Aline foi convidada a tornar-se 
monitora atuando junto às crianças que frequentavam a 
biblioteca. Foi também na VOM que ela conquistou uma 
vaga no curso de inglês do CCAA que durou três anos. 
Hoje, a jovem está no 7º período da faculdade de letras 
(português/inglês), na Faculdade CCAA.

Editorial

Nesse ano de 2010, 
veremos construída 

a escola de ensino médio 
para os moradores da 
comunidade da Maré. 
Essa nova instituição de 
ensino, cuja construção 
será de responsabilidade 
do Governo do Estado do 
Rio de Janeiro, ocupará 
uma área de cinco mil 
metros quadrados e terá 
capacidade para cerca de 
2000 alunos.
Fomos parte dos que 
lutaram para conseguir 
que esse colégio fosse 
feito, partindo do 
pressuposto que nossa 
ação na VOM, por 
melhor que fosse, pouco 
adiantava, porque as 
crianças chegavam aos 15 
anos e não tinham como 
continuar a estudar. Daí 
já estavam limitadas e, 
por isso, desmotivavam-
se e nem a própria Vila 
frequentavam. Além 
disso, tinham que ir para 
as ruas trabalhar para 
trazer dinheiro para casa. 
A Vila Olímpica da 
Maré oferece todas as 
condições para receber 
essa escola, tornando-se 
assim um espaço nobre 
da comunidade. Temos 
muita confiança de que 
tudo será realizado, assim 
como esperamos também 
a realização de outras 
benfeitorias. Por isso 
peço aos moradores que 
nos ajudem a preservar 
o patrimônio que será 
erguido, pois o mesmo é 
muito importante para o 
futuro da comunidade. 

Amaro Domingues, líder 
comunitário e membro da 

diretoria da VOM

Uma porta para o mundo profissional

Cinco alunos das equipes de competição de futsal da 
VOM foram selecionados para a categoria sub-15 do 

time de futsal do Flamengo. Os jovens, que irão disputar 
competições no ano de 2010, são Cristiano Nascimen-
to da Silva, Dayvid da Fonseca Silva, Jonathan Medeiros 
Alves da Silva, Pedro Henrique dos Santos de Souza e 
Wanderson do Nascimento. Esta é mais uma comprova-
ção do sucesso da parceria estabelecida entre a VOM e 
o Flamengo para descobrir novos talentos no futsal. 

Segundo José Veiga Junior, treinador de futsal há 15 
anos no Clube de Regatas do Flamengo, tal processo 
vem sendo possível graças ao bom planejamento execu-
tado pelos professores Antonio Bezerra e Luiz Antonio 
Torres, da VOM, que atuam há muitos anos na modali-
dade.

− Com atitude corajosa e pioneira, eles desenvolvem 
excelente trabalho qualificando atletas para aproveita-
mento em nosso clube. Dos seis jovens observados, cin-
co foram aprovados, diz o treinador.

O ano passado também foi de muito sucesso para o 

Parceria entre VOM e Flamengo no futsal continua sua trajetória de sucesso

projeto FlaUevom (Flamengo União Esportiva Vila Olím-
pica da Maré), uma  parceria entre o Clube de Regatas 
do Flamengo e a Vila Olímpica da Maré. Segundo Anto-
nio Bezerra, coordenador do projeto, todos ficaram sa-
tisfeitos com os resultados obtidos no campeonato Rio 
Futsal Novos Talentos 2009. 

− O FlaUevom é um dos projetos sociais do Flamen-
go, em parceria com a VOM, e para o clube é muito im-
portante ter um trabalho dentro de uma comunidade. 
Na sede do Flamengo, na Gávea, há um banner enorme 
do projeto que acontece na Vila Olímpica da Maré, con-
ta Bezerra.  

No ano passado, o FlaUevom  conquistou a 14ª  posi-
ção na categoria Sub-13, a 15ª colocação, na Sub-9, e a 8ª 
posição na Sub-11. Além de receber o título de melhor 
equipe anfitriã e de melhor treinador e coordenador. 
Para o campeonato Rio Futsal Novos Talentos 2010, a 
equipe do FlaUevom selecionou 15 novos atletas.

A preparação para o campeonato é feita todas as 
quartas-feiras e sextas-feiras, de 8h às 11h. A FlaUevom 

disputará as categorias sub-9, sub-11 e sub-13 e o pri-
meiro jogo foi no dia 5 de março. As crianças interes-
sadas em participar do projeto podem comparecer nos 
dias de treino para fazer uma experiência.

Alunos de Yale conhecem a VOM

Foi com ar dos bailes de antigamente, com confetes, 
serpentinas e muita alegria, que o projeto Pessoas 
com Deficiência (PcD) organizou seu baile de carna-
val. A festa aconteceu no dia 11 de fevereiro no giná-
sio da Vila Olímpica da Maré.

 Férias e carnaval 2010 na Maré

C
om um termo de cessão de uso de um terreno, lavrado 
entre o Município do Rio de Janeiro e a Secretaria de Edu-
cação do Estado do Rio de Janeiro no dia 28 de abril de 
2010, a Vila Olímpica da Maré inicia um novo tempo em 

sua história. O documento, assinado pelo prefeito Eduardo Paes e 
a secretária de Estado de Educação Tereza Porto, é o primeiro passo 
para a construção de uma escola-padrão de nível médio com cursos 
profissionalizantes na Vila Olímpica da Maré.

A idéia de construir uma escola nesses moldes era acalentada há 
muitos anos, mas ganhou força no ano passado, quando a VOM ela-
borou o seu Plano Diretor, um projeto arquitetônico e de paisagismo 
para construção de novas instalações e melhorias na parte já edifica-
da de sua extensa área. O projeto foi muito bem acolhido e chamou 
a atenção das autoridades, que decidiram trazer para a Maré uma das 
várias instituições de ensino profissionalizante que seriam construí-
das no Rio de Janeiro, para oferecer mais oportunidades e um futuro 
melhor aos jovens das comunidades de menor renda. Hoje, apenas 
uma escola de ensino médio funciona na Maré, e não atende a gran-
de demanda existente. 

− Agora, a tarefa de todos é pavimentar o caminho para uma bela 
integração entre a VOM e o novo colégio. Nossas crianças que se 
formam no ensino fundamental doravante terão como continuar a es-
tudar em um moderno estabelecimento, diz Amaro Domingues, líder 
comunitário e diretor da VOM.

Como Amaro Domingues, José Fantine, também diretor da VOM, 
está radiante com a realização do novo empre-
endimento, que vai ao encontro da filosofia de 
trabalho da Vila Olímpica da Maré. Ele lembra 
que a conquista da escola é fruto de grande 
acordo entre os governos federal, estadual e  
municipal em prol da melhoria do ensino. 

− A VOM se sente orgulhosa de ter partici-
pado das tratativas para trazer o colégio para a 
Maré e se coloca desde já à disposição das Se-
cretarias de Educação do Estado e do Município 
e da Secretaria Municipal de Esportes e Lazer 

Jorge Alberto F. M. Junior faz diversas atividades na 
Vila Olímpica da Maré e, junto com outras 2.200 pes-
soas da comunidade, participou da colônia de férias 
da instituição no mês de janeiro. Foram duas semanas 
de muita diversão para os moradores da Maré.

Vila Olímpica da Maré terá escola 
de nível médio profissionalizante

Andrea, Alexsandra, Luciana e Luciano: gente que faz a VOM. 

Professores da VOM e alunos de Yale trocaram experiências.

Cristiano, Wanderson, Pedro, Dayvid e Jonathan 
entraram para o futsal do Flamengo.

para estudar formas de participação nessa nova era. A união de todos 
deve ser sempre a nossa meta, diz Fantine.

O futuro começa agora
Também prevista no Plano Diretor da VOM, a construção de uma cre-

che já foi discutida e muito bem acolhida pela Secretaria Municipal de 
Educação. A obra poderá ser viabilizada dentro de um programa federal/
municipal de construção de creches em comunidades. 

A VOM recebeu ainda da Secretaria de Saúde do município uma 
oferta de instalação de uma clínica da família, o que vai favorecer ainda 
mais a comunidade. E entre as iniciativas do poder público, a VOM ma-
nifestou interesse em receber a Praça do Conhecimento, um excelente 
projeto da Prefeitura do Rio de Janeiro. Como a VOM já adota essa fi-
losofia, e conta com dezenas de oficinas educacionais e de cultura em 
curso,  seus diretores esperam que a municipalidade acolha o seu proje-
to educacional no conceito de Praça do Conhecimento, embora a VOM 
não tenha no momento as instalações físicas adequadas.

− Ter esses empreendimentos dentro do espaço da VOM nos permi-
tirá ampliar o trabalho que fazemos com as escolas municipais da Maré, 
cujas turmas frequentam as nossas oficinas  para complementar sua for-
mação socioeducacional e cultural. Queremos criar, junto a todos, um 
espaço de vanguarda na Maré, onde os indivíduos serão atendidos da 
infância até a terceira idade, com acesso a um processo de educação, de 
crescimento e de lazer adequado, diz Fantine.

A proposta inovadora do Projeto Educar faz 
da Vila Olímpica da Maré um ambiente 
propício à pesquisa em diversas áreas do 

conhecimento. Algumas parcerias já foram de-
senvolvidas com essa finalidade e a meta é am-
pliar essa importante interação a partir desse ano, 
como explica o diretor da VOM José Fantine: 

− Diversas instituições podem construir na 
VOM um trabalho que mostre como a universi-
dade pode ajudar uma comunidade desfavoreci-
da a se desenvolver, construindo, junto com ela, 
projetos de vanguarda no campo da pesquisa, do 
desenvolvimento e da experimentação.

O último mês de março foi muito estimulante 
nesse sentido. Além dos estudantes da Universi-
dade de Yale, a Vila Olímpica da Maré recebeu a 
visita dos jornalistas Mario Furloni e Patrick Koll-
man, da Escola Superior de Jornalismo da Univer-
sidade da Califórnia em Berkeley. Os dois estive-
ram na VOM para fazer uma reportagem sobre o 
impacto das Olimpíadas de 2016 no Rio de Janei-
ro, especialmente para os jovens que vivem nas 
comunidades.

 − A nossa proposta é retratar como funciona 
um projeto inovador e em grande escala como a 
Vila Olímpica da Maré, e mostrar a uma audiência 
estrangeira pouco familiar com a realidade do Rio 
de Janeiro um pedaço do cotidiano, das dificulda-
des, dos sonhos e ambições de quem aqui mora, 
disse Mário Furloni. 

No final de março, mais uma boa notícia: A 
coordenação de Nutrição e Saúde da VOM e o 
Instituto de Estudos em Saúde Coletiva (IESC), da 
Universidade Federal do Rio de Janeiro, estabele-
ceram uma parceria em que residentes em Saúde 
Coletiva da universidade estarão se integrando à 
equipe da VOM. Os trabalhos serão supervisio-
nados por professores do IESC e por Érica Rodri-
gues, coordenadora da área na VOM. 

− A parceria vai oferecer  aos alunos um espa-
ço para o exercício e aprendizado de atividades 
em Educação em Saúde e proporcionar-lhes um 
meio de reflexão sobre a realidade. O espaço da 
Nutrição é privilegiado para isso, pois realiza uma 
intervenção concreta junto às crianças e busca 
dialogar com as famílias da Maré sobre aspectos 
nutricionais com uma visão mais ampla de saúde, 
diz Jaqueline Ferreira, professora do IESC.

Vila Olímpica da 
Maré mais 

próxima das 
universidades
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Sonho de se formar em música

“Estou com 13 anos e moro na comunidade do 
Parque União. Há três anos faço atividades na Vila 
Olímpica da Maré. Comecei participando do coral, 
no qual estou até hoje, e frequento há um ano as 

aulas de flauta. No início não queria fazer nenhuma 
atividade aqui, mas depois que iniciei as aulas de 
canto, não quero sair mais. Além disso, agora não 
consigo ficar mais parada, pois me acostumei com 

o ritmo corrido do dia a dia. Acho que estar aqui na 
Vila ajuda a melhorar a educação e a forma de se 

comportar. Descobri também que quero fazer 
faculdade de música e a VOM vai me ajudar muito 

nesse processo.”

Como parte do Projeto Educar, apoiado pela Petro-
bras na VOM, 12 alunos das escolas municipais 
da Maré foram selecionados para um programa 

especial para crianças superdotadas academicamente. 
O programa é desenvolvido pelo Instituto LECCA, que 
oferece atividades socioeducacionais que estimulam 
cognitivamente crianças de baixa renda por meio de 
atividades extracurriculares. A parte acadêmica do pro-
grama é desenvolvida pela ACERTA (Assessoria Cultural 
e Educacional no Resgate a Talentos Acadêmicos), que 
também desenvolve o Projeto Educar na Vila Olímpica 
da Maré.  

As crianças começaram a frequentar o programa 
no Instituto LECCA, que fica no Centro da cidade, em 
março desse ano e as atividades diárias e regulares vão 
até o final de 2011. O programa é amplo e busca de-
senvolver o pensamento criativo e crítico dos alunos e 
aumentar a sua cultura geral através de leituras, visitas 
a exposições, museus e eventos culturais, concertos, 

Seu nome é Augusto José Fascio Lopes, mas é como 
Baiano que ele é conhecido na Vila Olímpica da 

Maré, onde está desde o início, dando aulas de capo-
eira e de ginástica para adultos. Hoje atuando no Polo 
Avançado da VOM na Roquete Pinto, Baiano tem uma 
longa história na capoeira, tendo sido responsável pela 
sua inserção em diversas faculdades cariocas. Formado 
em Educação Física com especialização na área educa-
cional, ele defende a capoeira como uma grande ferra-
menta de inclusão social.

• Como é a sua história com a capoeira?
Nasci em Salvador, na Bahia, e vim para o Rio de Janeiro 
em 1968, com 21 anos, trazendo o método da capoeira 
regional, que aprendi com o Mestre Bimba. Introduzi a 
capoeira como matéria obrigatória de Educação Física 
na UEG, hoje Uerj, fazendo dela a primeira universidade 
a colocar a capoeira em seu currículo. Atualmente che-
fio o Departamento de Lutas da Universidade Federal do 
Rio de Janeiro. 
• Como é trabalhar com a capoeira?
Existia e existe até hoje muito preconceito com a capo-
eira. Entretanto, ela educa e por isso tive sucesso em 
todos os lugares onde a implantei. Muitos alunos en-
tendem as noções de limite através da capoeira, pois ela 
agrega e socializa, além de trabalhar alongamento, flexi-
bilidade, concentração e ritmo.
• Qual é a importância da capoeira hoje?
 A capoeira foi tombada pelo Instituto do Patrimônio 
Histórico e Artístico Nacional como patrimônio cultural 
brasileiro e é hoje uma ferramenta de inclusão social, 
talvez uma das mais importantes. Não se joga capoeira 
sozinho, só se joga com o grupo.As pessoas cantam, ba-
tem palma, as crianças adoram a capoeira. Ela é tida na 
Educação Física como a segunda melhor atividade para 
as crianças. 
• Quais os seus projetos para o futuro na VOM?
Estou há dois anos na Roquete Pinto e tenho lá 30 alu-
nos, mais 40 nas  aulas que dou em um colégio. Meu 
projeto é fortalecer o trabalho para formar um grupo 
de folclore para apresentação, com capoeira, maculelê, 
puxada de rede e samba de roda.  

Ação Comunitária do Brasil desenvolve atividades na Maré

filmes e consultas à bi-
blioteca do instituto. O 
programa busca ainda 
desenvolver em seus 
alunos o pensamen-
to moral. No segundo 
ano, o programa culmi-
na com a participação 
dos alunos nos concur-
sos de escolas públicas 
de excelência.

O trabalho de sele-
ção das crianças foi ini-
ciado em setembro de 
2009 e finalizado em 
fevereiro deste ano. 
Segundo Clara Sodré, 
pedagoga da Acerta e 

coordenadora pedagógica do Projeto Educar, foram tes-
tadas 1.959 crianças do terceiro ano do ensino funda-
mental (antiga segunda série) de 18 escolas da Maré. To-
dos os estudantes passaram por uma primeira avaliação, 
sendo 92 aprovados para a segunda etapa da seleção. 
Nessa fase os candidatos foram submetidos a provas de 
redação, português e matemática. Para a última etapa do 
processo seletivo, 47 crianças foram aprovadas para en-
trevistas individuais e com seus familiares. 

As crianças selecionadas são: Ana Beatriz Gonçalves 
Santos, Ana Carolina da Silva Fraga, Ana Carolina da Sil-
va Velloso França, Cristianna dos Santos Oliveira e Caro-
line Santino da Silva (E.M. Paulo Freire);João Vitor Nas-
cimento e Igor Gabriel Ferreira de Souza (E. M. Samora 
Machel); Kleiton da Silva Palmeira (E. M. Pedro Lessa); 
Gabriele Vitor Samary (E. M. Dilermando Cruz); Raissa 
Jaqueline dos Santos Dias (E. M. Josué de Castro); Flávio 
Gabriel Soares Melo (E.M. Carlos Chagas)  e Robson Pe-
reira da Silva Martins (E. M. IV Centenário).

Novas oportunidades de futuro 
para crianças da Maré

Capoeira é patrimônio cultural

Prata da Casa

Entrevista

N
o ano passado, cerca de dois 
mil jovens participaram das 
oficinas de futebol oferecidas 
pela Vila Olímpica da Maré. 

Foi uma média de 314 atendimentos por 
mês, divididos nas 30 turmas do esporte 
que treinam na instituição de terça a sex-
ta-feira, nos turnos da manhã e da tarde. 
Porém, na Vila Olímpica os professores 
de futebol não estão preocupados ape-
nas em formar jogadores. 
Muitos veem o trabalho 
como a chance de desen-
volver a consciência social 
dos jovens. 

Para o professor Jose-
miro Oliveira dos Santos, 
mais conhecido como 
Miro, o futebol da VOM 
é uma iniciativa que visa 
a criar cidadãos. Essa é a 
mesma preocupação do 
professor Sebastião Rodri-
gues Lessa, conhecido pe-
los alunos e demais profis-
sionais como Boi. Segundo 
ele, é importante que os 
jovens tenham uma boa 
formação e que haja disci-
plina nas aulas.

− Tenho muito orgulho 
dessa geração de alunos de 
futebol da VOM, pois to-
dos estão estudando e isso 
é muito importante. Mui-
tos querem ser jogadores, 
mas caso não deem certo 
nessa profissão, poderão 
optar por outra, comentou 
Sebastião.

Os alunos do futebol da VOM tam-
bém sabem da importância do esporte 
que praticam para seu futuro. Jailson do 
Nascimento Silva, de 18 anos, praticou 
diversas modalidades esportivas na Vila 
Olímpica da Maré, mas decidiu se dedi-
car ao futebol. O jovem acredita ter gran-
des chances de vencer no esporte.

− Escolhi fazer aulas de futebol na Vila 
porque para mim esse espaço tem muito 

Futebol da VOM busca mais que formar craques

Copa do Mundo inspira novas ações transdisciplinares na VOM

Os educadores da Vila Olímpica da Maré 
vêm trabalhando várias ações transdis-
ciplinares para criar ligações entre os 
diferentes saberes e expandir o conhe-

cimento dos alunos de forma criativa. A Copa do 
Mundo da África do Sul, por exemplo, já está mobili-
zando a equipe em torno das oportunidades que po-
dem ser trabalhadas. 

 − Motivação é fundamental para a aprendizagem. 
Queremos aproveitar esse grande evento para pro-
mover mais trocas entre os professores de forma a 
ampliar a cultura dos jovens da VOM, diz Clara Sodré, 
coordenadora pedagógica do Projeto Educar.  

Já são muitos os trabalhos propostos. Para explo-
rar os conhecimentos de Geografia, mapas-mundi se-
rão instalados em diversos pontos da VOM, para que 
os professores possam trabalhar distâncias, climas 
e várias outras conexões possíveis entre o Brasil e a 
África do Sul, além dos demais países competidores. 

Reflexões históricas também poderão ser pro-
postas de forma transdisciplinar, abordando aspec-
tos diversos como o apartheid e a herança cultural 
africana em nosso país. Hinos dos países participan-
tes, dieta alimentar dos atletas e diversos outros as-
pectos da Copa do Mundo já estão sendo pensados 
pela equipe.

− Mais do que nas escolas, na Vila Olímpica da 
Maré é possível realizar um grande trabalho transdis-
ciplinar em função das diversas atividades que são 
oferecidas. Na VOM se pode trabalhar com diferentes 
áreas do conhecimento e isso é muito valioso para as 
crianças e jovens, diz a psicóloga Beatriz Ligiéro, que 
integra a equipe do Projeto Educar na Vila Olímpica 
da Maré. 

Com a implantação do projeto Educar em 2009, diver-
sas ações transdisciplinares vêm acontecendo na VOM. As 
oficineiras de Experimentos e Matemática Adriana Cardo-
so e Fabiana Gomes trabalharam ao lado da nutricionista 
e coordenadora da área de Nutrição e Saúde Érica Rodri-
gues, a assistente social Amanda de Andrade e a técnica 
em enfermagem Verônica Costa na elaboração de uma 
peça participativa sobre prevenção de piolhos. O grupo 
produziu ainda um folheto e um xampu para ajudar a evitar 
o problema. O trabalho também contou com a presença 
da pedagoga Ana Claudia Rente e da estagiária de Nutrição 
Sarah Almeida.

As áreas de Esporte e a Cultura também desenvolve-
ram atividades em conjunto com as oficinas acadêmicas. 
Na aula de Dança Popular, da professora Patrícia Motta, 
Adriana Cardoso trabalhou a lateralidade e os hemisférios 
cerebrais. O encontro também serviu para esclarecer no-
ções erradas, como a proibição de escrever com a mão es-
querda. Muitas mães e avós revelaram que limitavam essa 
habilidade nos filhos e netos canhotos. 

Foram desenvolvidas ainda atividades entre as oficinas 
acadêmicas e os professores de violão, Ivan Papargueiros, 
e natação, Elói Gomes. Na primeira, os alunos de música to-
caram Asa Branca e algumas composições próprias para as 
crianças da oficina de Experimentos. Com os alunos da na-
tação, a oficineira de Experimentos trabalhou a questão do 
empuxo e o porquê das pessoas boiarem. Na oficina de tê-
nis, do professor Vlamir Santos, o oficineiro de Matemática 
André Oliveira levou para os alunos questões da física, como 
a análise da velocidade de saque, e de matemática, como as 
medidas do campo e as diferentes formas de medi-lo. 

Neste ano de 2010, já foram realizadas outras ativi-
dades como a “Oficina de análise sensorial dos alimen-
tos” com a nutricionista Cinthia Leitão Costa em parceria 
com o oficineiro de linguagem Marcelo Augusto. Nesta 
atividade as crianças se dividiram em dois grupos e, de 
olhos vendados, tentaram descobrir os alimentos atra-
vés do tato, olfato e paladar. De forma lúdica, o grupo 
discutiu que órgãos do corpo humano realizam cada 
função dos sentidos e os diferentes sabores (doce, aze-
do, amargo e salgado). Além disso, a oficina evidenciou 
que as crianças, após algum envolvimento com aqueles 
alimentos, gostaram de fazer a degustação e aceitaram 
bem frutas variadas, que geralmente não têm boa acei-
tação em casa.

O futebol foi um dos 
principais motivos para 

a criação da Vila 
Olímpica da Maré em 

1999. Em 1992, uma 
bolada no para-brisa 

do carro do diretor da 
VOM Amaro 

Domingues, quando 
dirigia pela Rua Teixeira 
Ribeiro, na Nova Holan-

da, deu início a tudo. 
– Quando aqueles 
jovens deram uma 

bolada no meu carro, 
eu disse: vou arrumar 
um lugar para vocês 

jogarem bola e isso não 
acontecer mais. Lutei 
pelo futebol da Vila e 

sempre tive essa 
modalidade esportiva 

como foco, não 
esquecendo as outras 

atividades, 
comentou o diretor.

Iniciativas que deram certo

mais estrutura e treinadores. Frequentan-
do as aulas aprendi a conviver em equipe. 
Se não conseguir ser um jogador, quero 
fazer um curso técnico em enfermagem, 
disse Jailson.

Um ex-aluno da Vila Olímpica que 
virou referência para os jovens da insti-
tuição foi Charles da Silva. No início dos 
anos 2000 o jovem fez um ano e meio de 
aulas na VOM. O jogador, de 25 anos, jo-

gou pelo Cruzeiro e em 
2008 foi vendido para o 
Lokomotiv de Moscou, na 
Rússia.

Os meninos não são os 
únicos na Vila Olímpica da 
Maré que podem sonhar 
em ser jogadores de fute-
bol. O futebol feminino 
também tem espaço den-
tro da instituição, onde 
existem duas turmas ex-
clusivas para as meninas. 
As oficinas são realizadas 
nas quartas e sextas-feiras, 
de manhã e de tarde. 

Segundo Flávio Nunes 
dos Santos, professor de 
futebol masculino e femi-
nino, é mais difícil para as 
meninas se dedicarem ao 
esporte porque elas não 
são muito estimuladas. 
Assim, por vários motivos 
acabam abandonado as au-
las. De acordo com ele, o 
seu trabalho tem como ob-
jetivo estimular as jovens 
e permitir que elas lutem 
pela realização dos seus 

próprios sonhos. 
− Os times femininos de futebol so-

frem com preconceitos. Muitos dizem 
que o esporte não é para mulher e mui-
tas, por sentirem-se discriminadas, aca-
bam saindo. Algumas alunas da VOM já se 
destacaram e foram para São Paulo. Duas 
passaram para a Seleção Brasileira sub-15 
mas, por questões particulares, não pros-
seguiram no time, contou Flávio.

As crianças na oficina de análise sensorial dos alimentos.

O técnico Jorge Passos e seus jovens jogadores.

Uma nova geração de atletas surge no futebol da VOM. 

Alunos da aprimoram seus conhecimentos e aumentam suas 
chances de futuro profissional.

Aqui na Maré

Com diversas atividades para crianças, jovens e 
adultos, a Ação Comunitária do Brasil na Vila 
do João busca, através dos cursos que oferece,  

promover a inserção dos moradores no mercado de 
trabalho. Localizada na Rua Onze, quadra 58 nº 243 da 
comunidade, a ACB/Vila do João tornou-se um ponto 
de referência para as pessoas que moram próximas. 
Segundo Monique Florêncio, responsável pelo mo-
nitoramento e avaliação dos projetos da ACB, muitas 
procuram a instituição para terem a chance de dispu-
tar uma vaga de emprego.

O novo projeto para a qualificação dos moradores 
é o PlanSeq da Construção Civil. O curso tem como 
objetivo permitir que pessoas de famílias que recebem 
a bolsa-família tenham a oportunidade de aprender ou 
aperfeiçoar uma profissão. Alguns dos cursos ofereci-
dos são para formação de encanador, eletricista, pe-
dreiro, pintor armador, carpinteiro, pedreiro, azulejis-
ta, almoxarife e auxiliar de escritório. Para participar é 
necessário ter mais de 18 anos.

– Conhecemos as características da comunidade e 
quais são as necessidades da população local. O espa-
ço aqui também é agradável para as crianças e serve 
para a diversão delas, comentou Monique.                                                                                               

A moda também tem destaque na Ação Comunitá-
rio com aulas de costura e serigrafia. Outro curso com 
grande visibilidade na instituição é o de cerâmica ne-
gra.  Em 2006 a oficina foi reconhecida pelo prêmio Se-
brae Top 100 de Artesanato, conferido às unidades de 
produção mais competitivas do País. O projeto con-
quistou o 86º lugar, sendo o único premiado no Rio de 
Janeiro. Segundo Edilene Pereira, educadora da ofici-

na de cerâmica, o projeto é muito importante, sendo 
uma porta de emprego para os moradores.

Os pequenos não foram esquecidos pela ACB/ Vila 
do João. O baú literário, que trabalha a imaginação 

das crianças, e a capoeira são algumas das atividades 
oferecidas a elas. De acordo com mestre Berg Yoruba, 
capoeirista e professor da modalidade, o objetivo do 
esporte é estimular a interação através das brincadei-
ras e dos jogos, além da transformação social.

 A Ação Comunitária do Brasil foi criada por empre-
sários há 43 anos, no período em que as favelas eram 
removidas da zona sul da cidade. Seu principal objeti-
vo foi melhorar a qualidade de vida de populações vul-
neráveis socialmente. Com isso, promoveu a mobili-
zação comunitária, com a organização de associações 
de moradores, organização comunitária e qualificação 
profissional, ainda hoje a principal vertente de traba-
lho da instituição. 

– Com a remoção, as populações das favelas fi-
caram longe de seus postos de trabalho. Muito per-
deram laços familiares e comunitários dos quais de-
pendiam para sobreviver e passaram a habitar em um 
outro contexto. A Ação teve esse papel de trabalhar 
para reinserir essas famílias e indivíduos na sociedade. 
A principal vertente desse trabalho foi a qualificação 
profissional e a inserção no mercado de trabalho, co-
mentou Vicente Pereira Junior, da parte de desenvol-
vimento institucional da ACB/RJ.

Camila dos Santos de Souza, 13 anos,
aluna do coral e da flauta.

A informática é uma das atividades 
das crianças no Instituto LeCCA.



Sonho de se formar em música

“Estou com 13 anos e moro na comunidade do 
Parque União. Há três anos faço atividades na Vila 
Olímpica da Maré. Comecei participando do coral, 
no qual estou até hoje, e frequento há um ano as 

aulas de flauta. No início não queria fazer nenhuma 
atividade aqui, mas depois que iniciei as aulas de 
canto, não quero sair mais. Além disso, agora não 
consigo ficar mais parada, pois me acostumei com 

o ritmo corrido do dia a dia. Acho que estar aqui na 
Vila ajuda a melhorar a educação e a forma de se 

comportar. Descobri também que quero fazer 
faculdade de música e a VOM vai me ajudar muito 

nesse processo.”

Como parte do Projeto Educar, apoiado pela Petro-
bras na VOM, 12 alunos das escolas municipais 
da Maré foram selecionados para um programa 

especial para crianças superdotadas academicamente. 
O programa é desenvolvido pelo Instituto LECCA, que 
oferece atividades socioeducacionais que estimulam 
cognitivamente crianças de baixa renda por meio de 
atividades extracurriculares. A parte acadêmica do pro-
grama é desenvolvida pela ACERTA (Assessoria Cultural 
e Educacional no Resgate a Talentos Acadêmicos), que 
também desenvolve o Projeto Educar na Vila Olímpica 
da Maré.  

As crianças começaram a frequentar o programa 
no Instituto LECCA, que fica no Centro da cidade, em 
março desse ano e as atividades diárias e regulares vão 
até o final de 2011. O programa é amplo e busca de-
senvolver o pensamento criativo e crítico dos alunos e 
aumentar a sua cultura geral através de leituras, visitas 
a exposições, museus e eventos culturais, concertos, 

Seu nome é Augusto José Fascio Lopes, mas é como 
Baiano que ele é conhecido na Vila Olímpica da 

Maré, onde está desde o início, dando aulas de capo-
eira e de ginástica para adultos. Hoje atuando no Polo 
Avançado da VOM na Roquete Pinto, Baiano tem uma 
longa história na capoeira, tendo sido responsável pela 
sua inserção em diversas faculdades cariocas. Formado 
em Educação Física com especialização na área educa-
cional, ele defende a capoeira como uma grande ferra-
menta de inclusão social.

• Como é a sua história com a capoeira?
Nasci em Salvador, na Bahia, e vim para o Rio de Janeiro 
em 1968, com 21 anos, trazendo o método da capoeira 
regional, que aprendi com o Mestre Bimba. Introduzi a 
capoeira como matéria obrigatória de Educação Física 
na UEG, hoje Uerj, fazendo dela a primeira universidade 
a colocar a capoeira em seu currículo. Atualmente che-
fio o Departamento de Lutas da Universidade Federal do 
Rio de Janeiro. 
• Como é trabalhar com a capoeira?
Existia e existe até hoje muito preconceito com a capo-
eira. Entretanto, ela educa e por isso tive sucesso em 
todos os lugares onde a implantei. Muitos alunos en-
tendem as noções de limite através da capoeira, pois ela 
agrega e socializa, além de trabalhar alongamento, flexi-
bilidade, concentração e ritmo.
• Qual é a importância da capoeira hoje?
 A capoeira foi tombada pelo Instituto do Patrimônio 
Histórico e Artístico Nacional como patrimônio cultural 
brasileiro e é hoje uma ferramenta de inclusão social, 
talvez uma das mais importantes. Não se joga capoeira 
sozinho, só se joga com o grupo.As pessoas cantam, ba-
tem palma, as crianças adoram a capoeira. Ela é tida na 
Educação Física como a segunda melhor atividade para 
as crianças. 
• Quais os seus projetos para o futuro na VOM?
Estou há dois anos na Roquete Pinto e tenho lá 30 alu-
nos, mais 40 nas  aulas que dou em um colégio. Meu 
projeto é fortalecer o trabalho para formar um grupo 
de folclore para apresentação, com capoeira, maculelê, 
puxada de rede e samba de roda.  

Ação Comunitária do Brasil desenvolve atividades na Maré

filmes e consultas à bi-
blioteca do instituto. O 
programa busca ainda 
desenvolver em seus 
alunos o pensamen-
to moral. No segundo 
ano, o programa culmi-
na com a participação 
dos alunos nos concur-
sos de escolas públicas 
de excelência.

O trabalho de sele-
ção das crianças foi ini-
ciado em setembro de 
2009 e finalizado em 
fevereiro deste ano. 
Segundo Clara Sodré, 
pedagoga da Acerta e 

coordenadora pedagógica do Projeto Educar, foram tes-
tadas 1.959 crianças do terceiro ano do ensino funda-
mental (antiga segunda série) de 18 escolas da Maré. To-
dos os estudantes passaram por uma primeira avaliação, 
sendo 92 aprovados para a segunda etapa da seleção. 
Nessa fase os candidatos foram submetidos a provas de 
redação, português e matemática. Para a última etapa do 
processo seletivo, 47 crianças foram aprovadas para en-
trevistas individuais e com seus familiares. 

As crianças selecionadas são: Ana Beatriz Gonçalves 
Santos, Ana Carolina da Silva Fraga, Ana Carolina da Sil-
va Velloso França, Cristianna dos Santos Oliveira e Caro-
line Santino da Silva (E.M. Paulo Freire);João Vitor Nas-
cimento e Igor Gabriel Ferreira de Souza (E. M. Samora 
Machel); Kleiton da Silva Palmeira (E. M. Pedro Lessa); 
Gabriele Vitor Samary (E. M. Dilermando Cruz); Raissa 
Jaqueline dos Santos Dias (E. M. Josué de Castro); Flávio 
Gabriel Soares Melo (E.M. Carlos Chagas)  e Robson Pe-
reira da Silva Martins (E. M. IV Centenário).

Novas oportunidades de futuro 
para crianças da Maré

Capoeira é patrimônio cultural

Prata da Casa

Entrevista

N
o ano passado, cerca de dois 
mil jovens participaram das 
oficinas de futebol oferecidas 
pela Vila Olímpica da Maré. 

Foi uma média de 314 atendimentos por 
mês, divididos nas 30 turmas do esporte 
que treinam na instituição de terça a sex-
ta-feira, nos turnos da manhã e da tarde. 
Porém, na Vila Olímpica os professores 
de futebol não estão preocupados ape-
nas em formar jogadores. 
Muitos veem o trabalho 
como a chance de desen-
volver a consciência social 
dos jovens. 

Para o professor Jose-
miro Oliveira dos Santos, 
mais conhecido como 
Miro, o futebol da VOM 
é uma iniciativa que visa 
a criar cidadãos. Essa é a 
mesma preocupação do 
professor Sebastião Rodri-
gues Lessa, conhecido pe-
los alunos e demais profis-
sionais como Boi. Segundo 
ele, é importante que os 
jovens tenham uma boa 
formação e que haja disci-
plina nas aulas.

− Tenho muito orgulho 
dessa geração de alunos de 
futebol da VOM, pois to-
dos estão estudando e isso 
é muito importante. Mui-
tos querem ser jogadores, 
mas caso não deem certo 
nessa profissão, poderão 
optar por outra, comentou 
Sebastião.

Os alunos do futebol da VOM tam-
bém sabem da importância do esporte 
que praticam para seu futuro. Jailson do 
Nascimento Silva, de 18 anos, praticou 
diversas modalidades esportivas na Vila 
Olímpica da Maré, mas decidiu se dedi-
car ao futebol. O jovem acredita ter gran-
des chances de vencer no esporte.

− Escolhi fazer aulas de futebol na Vila 
porque para mim esse espaço tem muito 

Futebol da VOM busca mais que formar craques

Copa do Mundo inspira novas ações transdisciplinares na VOM

Os educadores da Vila Olímpica da Maré 
vêm trabalhando várias ações transdis-
ciplinares para criar ligações entre os 
diferentes saberes e expandir o conhe-

cimento dos alunos de forma criativa. A Copa do 
Mundo da África do Sul, por exemplo, já está mobili-
zando a equipe em torno das oportunidades que po-
dem ser trabalhadas. 

 − Motivação é fundamental para a aprendizagem. 
Queremos aproveitar esse grande evento para pro-
mover mais trocas entre os professores de forma a 
ampliar a cultura dos jovens da VOM, diz Clara Sodré, 
coordenadora pedagógica do Projeto Educar.  

Já são muitos os trabalhos propostos. Para explo-
rar os conhecimentos de Geografia, mapas-mundi se-
rão instalados em diversos pontos da VOM, para que 
os professores possam trabalhar distâncias, climas 
e várias outras conexões possíveis entre o Brasil e a 
África do Sul, além dos demais países competidores. 

Reflexões históricas também poderão ser pro-
postas de forma transdisciplinar, abordando aspec-
tos diversos como o apartheid e a herança cultural 
africana em nosso país. Hinos dos países participan-
tes, dieta alimentar dos atletas e diversos outros as-
pectos da Copa do Mundo já estão sendo pensados 
pela equipe.

− Mais do que nas escolas, na Vila Olímpica da 
Maré é possível realizar um grande trabalho transdis-
ciplinar em função das diversas atividades que são 
oferecidas. Na VOM se pode trabalhar com diferentes 
áreas do conhecimento e isso é muito valioso para as 
crianças e jovens, diz a psicóloga Beatriz Ligiéro, que 
integra a equipe do Projeto Educar na Vila Olímpica 
da Maré. 

Com a implantação do projeto Educar em 2009, diver-
sas ações transdisciplinares vêm acontecendo na VOM. As 
oficineiras de Experimentos e Matemática Adriana Cardo-
so e Fabiana Gomes trabalharam ao lado da nutricionista 
e coordenadora da área de Nutrição e Saúde Érica Rodri-
gues, a assistente social Amanda de Andrade e a técnica 
em enfermagem Verônica Costa na elaboração de uma 
peça participativa sobre prevenção de piolhos. O grupo 
produziu ainda um folheto e um xampu para ajudar a evitar 
o problema. O trabalho também contou com a presença 
da pedagoga Ana Claudia Rente e da estagiária de Nutrição 
Sarah Almeida.

As áreas de Esporte e a Cultura também desenvolve-
ram atividades em conjunto com as oficinas acadêmicas. 
Na aula de Dança Popular, da professora Patrícia Motta, 
Adriana Cardoso trabalhou a lateralidade e os hemisférios 
cerebrais. O encontro também serviu para esclarecer no-
ções erradas, como a proibição de escrever com a mão es-
querda. Muitas mães e avós revelaram que limitavam essa 
habilidade nos filhos e netos canhotos. 

Foram desenvolvidas ainda atividades entre as oficinas 
acadêmicas e os professores de violão, Ivan Papargueiros, 
e natação, Elói Gomes. Na primeira, os alunos de música to-
caram Asa Branca e algumas composições próprias para as 
crianças da oficina de Experimentos. Com os alunos da na-
tação, a oficineira de Experimentos trabalhou a questão do 
empuxo e o porquê das pessoas boiarem. Na oficina de tê-
nis, do professor Vlamir Santos, o oficineiro de Matemática 
André Oliveira levou para os alunos questões da física, como 
a análise da velocidade de saque, e de matemática, como as 
medidas do campo e as diferentes formas de medi-lo. 

Neste ano de 2010, já foram realizadas outras ativi-
dades como a “Oficina de análise sensorial dos alimen-
tos” com a nutricionista Cinthia Leitão Costa em parceria 
com o oficineiro de linguagem Marcelo Augusto. Nesta 
atividade as crianças se dividiram em dois grupos e, de 
olhos vendados, tentaram descobrir os alimentos atra-
vés do tato, olfato e paladar. De forma lúdica, o grupo 
discutiu que órgãos do corpo humano realizam cada 
função dos sentidos e os diferentes sabores (doce, aze-
do, amargo e salgado). Além disso, a oficina evidenciou 
que as crianças, após algum envolvimento com aqueles 
alimentos, gostaram de fazer a degustação e aceitaram 
bem frutas variadas, que geralmente não têm boa acei-
tação em casa.

O futebol foi um dos 
principais motivos para 

a criação da Vila 
Olímpica da Maré em 

1999. Em 1992, uma 
bolada no para-brisa 

do carro do diretor da 
VOM Amaro 

Domingues, quando 
dirigia pela Rua Teixeira 
Ribeiro, na Nova Holan-

da, deu início a tudo. 
– Quando aqueles 
jovens deram uma 

bolada no meu carro, 
eu disse: vou arrumar 
um lugar para vocês 

jogarem bola e isso não 
acontecer mais. Lutei 
pelo futebol da Vila e 

sempre tive essa 
modalidade esportiva 

como foco, não 
esquecendo as outras 

atividades, 
comentou o diretor.

Iniciativas que deram certo

mais estrutura e treinadores. Frequentan-
do as aulas aprendi a conviver em equipe. 
Se não conseguir ser um jogador, quero 
fazer um curso técnico em enfermagem, 
disse Jailson.

Um ex-aluno da Vila Olímpica que 
virou referência para os jovens da insti-
tuição foi Charles da Silva. No início dos 
anos 2000 o jovem fez um ano e meio de 
aulas na VOM. O jogador, de 25 anos, jo-

gou pelo Cruzeiro e em 
2008 foi vendido para o 
Lokomotiv de Moscou, na 
Rússia.

Os meninos não são os 
únicos na Vila Olímpica da 
Maré que podem sonhar 
em ser jogadores de fute-
bol. O futebol feminino 
também tem espaço den-
tro da instituição, onde 
existem duas turmas ex-
clusivas para as meninas. 
As oficinas são realizadas 
nas quartas e sextas-feiras, 
de manhã e de tarde. 

Segundo Flávio Nunes 
dos Santos, professor de 
futebol masculino e femi-
nino, é mais difícil para as 
meninas se dedicarem ao 
esporte porque elas não 
são muito estimuladas. 
Assim, por vários motivos 
acabam abandonado as au-
las. De acordo com ele, o 
seu trabalho tem como ob-
jetivo estimular as jovens 
e permitir que elas lutem 
pela realização dos seus 

próprios sonhos. 
− Os times femininos de futebol so-

frem com preconceitos. Muitos dizem 
que o esporte não é para mulher e mui-
tas, por sentirem-se discriminadas, aca-
bam saindo. Algumas alunas da VOM já se 
destacaram e foram para São Paulo. Duas 
passaram para a Seleção Brasileira sub-15 
mas, por questões particulares, não pros-
seguiram no time, contou Flávio.

As crianças na oficina de análise sensorial dos alimentos.

O técnico Jorge Passos e seus jovens jogadores.

Uma nova geração de atletas surge no futebol da VOM. 

Alunos da aprimoram seus conhecimentos e aumentam suas 
chances de futuro profissional.

Aqui na Maré

Com diversas atividades para crianças, jovens e 
adultos, a Ação Comunitária do Brasil na Vila 
do João busca, através dos cursos que oferece,  

promover a inserção dos moradores no mercado de 
trabalho. Localizada na Rua Onze, quadra 58 nº 243 da 
comunidade, a ACB/Vila do João tornou-se um ponto 
de referência para as pessoas que moram próximas. 
Segundo Monique Florêncio, responsável pelo mo-
nitoramento e avaliação dos projetos da ACB, muitas 
procuram a instituição para terem a chance de dispu-
tar uma vaga de emprego.

O novo projeto para a qualificação dos moradores 
é o PlanSeq da Construção Civil. O curso tem como 
objetivo permitir que pessoas de famílias que recebem 
a bolsa-família tenham a oportunidade de aprender ou 
aperfeiçoar uma profissão. Alguns dos cursos ofereci-
dos são para formação de encanador, eletricista, pe-
dreiro, pintor armador, carpinteiro, pedreiro, azulejis-
ta, almoxarife e auxiliar de escritório. Para participar é 
necessário ter mais de 18 anos.

– Conhecemos as características da comunidade e 
quais são as necessidades da população local. O espa-
ço aqui também é agradável para as crianças e serve 
para a diversão delas, comentou Monique.                                                                                               

A moda também tem destaque na Ação Comunitá-
rio com aulas de costura e serigrafia. Outro curso com 
grande visibilidade na instituição é o de cerâmica ne-
gra.  Em 2006 a oficina foi reconhecida pelo prêmio Se-
brae Top 100 de Artesanato, conferido às unidades de 
produção mais competitivas do País. O projeto con-
quistou o 86º lugar, sendo o único premiado no Rio de 
Janeiro. Segundo Edilene Pereira, educadora da ofici-

na de cerâmica, o projeto é muito importante, sendo 
uma porta de emprego para os moradores.

Os pequenos não foram esquecidos pela ACB/ Vila 
do João. O baú literário, que trabalha a imaginação 

das crianças, e a capoeira são algumas das atividades 
oferecidas a elas. De acordo com mestre Berg Yoruba, 
capoeirista e professor da modalidade, o objetivo do 
esporte é estimular a interação através das brincadei-
ras e dos jogos, além da transformação social.

 A Ação Comunitária do Brasil foi criada por empre-
sários há 43 anos, no período em que as favelas eram 
removidas da zona sul da cidade. Seu principal objeti-
vo foi melhorar a qualidade de vida de populações vul-
neráveis socialmente. Com isso, promoveu a mobili-
zação comunitária, com a organização de associações 
de moradores, organização comunitária e qualificação 
profissional, ainda hoje a principal vertente de traba-
lho da instituição. 

– Com a remoção, as populações das favelas fi-
caram longe de seus postos de trabalho. Muito per-
deram laços familiares e comunitários dos quais de-
pendiam para sobreviver e passaram a habitar em um 
outro contexto. A Ação teve esse papel de trabalhar 
para reinserir essas famílias e indivíduos na sociedade. 
A principal vertente desse trabalho foi a qualificação 
profissional e a inserção no mercado de trabalho, co-
mentou Vicente Pereira Junior, da parte de desenvol-
vimento institucional da ACB/RJ.

Camila dos Santos de Souza, 13 anos,
aluna do coral e da flauta.

A informática é uma das atividades 
das crianças no Instituto LeCCA.



Doze estudantes da Universidade de 
Yale, nos Estados Unidos, vieram 
ao Brasil conhecer as oficinas do 

Projeto Educar na VOM no mês de março. 
O grupo participou das oficinas de percus-
são, street dance, dança folclórica, futsal, 
capoeira e experimentos. Eles também co-
nheceram os diversos projetos existentes 
na instituição, como o programa de Com-
plementação Alimentar e o projeto Pessoas 
com Deficiência (PcD).

A vinda dos estudantes da universidade 
americana à Vila Olímpica da Maré partiu 
de uma apresentação feita pela consultora 
pedagógica do Projeto Educar, Clara Sodré, 
em Yale. A pedagoga apresentou o projeto 
apoiado pela Petrobras em novembro do 
ano passado. Segundo ela, os alunos da 
universidade ficaram muito interessados 
pelo trabalho desenvolvido na Maré.

As impressões dos estudantes
“Aqui na America muitos movimentos sociais estão fo-
cados em educação, que ajuda as pessoas menos afortu-
nadas a canalizar seus talentos e energias positivamente. 
A Vila Olímpica da Maré opera neste mesmo princípio, 
permitindo aos moradores da Maré preencher seu tempo 
com atividades positivas”, Sarah Landers.
“Gostaria de agradecer a todos da Vila pelas duas sema-
nas mais incríveis que tive. Vocês são receptivos e gene-
rosos. Me senti inteiramente em casa aí na Vila. Tenho 
dito a todos aqui nos Estados Unidos como são diferentes 
as favelas do Rio daquelas representadas na mídia”,  Elena Hoffnagle.
“Eu adorei o Brasil, sua beleza e nacionalismo. Gostei muito também da mistura étnica que era visível por toda a 
cidade. As favelas foram mais avançadas e vibrantes do que eu pensava e seu povo extremamente receptivo. Não 
consigo expressar como fiquei impressionado com a Vila. O fato de toda a equipe ser treinada e desejar ajudar a 
comunidade foi incrível”, Wes Phillips.
“Na Vila minhas expectativas foram totalmente superadas. Fiquei muito impressionado de ver o espírito, otimismo 
e determinação dos professores e todas as pessoas da Maré. Todo mundo tinha tanto talento! Fico muito feliz em 
saber que as crianças da Maré têm um lugar onde podem realizar seu potencial”, Vincent McPhillip. 

Jornal da Vila 
olímpica da maré n. 4

Maio/Junho de 2010 

O cargo de monitor na Vila Olímpica da Maré foi 
criado para oferecer aos jovens da comunidade a 

oportunidade do primeiro emprego. Atualmente, seis 
jovens, com idades entre 14 e 18 anos, desenvolvem 
essa função na VOM, registrando a presença dos alu-
nos e auxiliando no trabalho administrativo da sala de 
inscrições. 

Luciano Augusto Jesus, de 18 anos, é um dos moni-
tores da Vila Olímpica da Maré. Exercendo a função há 
quatro anos, ele já praticou diversas modalidades espor-
tivas dentro da instituição, como basquete e handebol. 
Segundo ele, foi o ex-professor de handebol da VOM, 
Diogo Manuel, que comentou sobre a vaga de trabalho.

– Assim que soube da oportunidade decidi me can-
didatar, depois fiz a entrevista e passei. Aqui é o meu 
primeiro emprego e estou muito feliz. Com essa opor-
tunidade minha vida mudou bastante, pois fiquei mais 
responsável e atento. O meu desejo agora é terminar os 
estudos e fazer faculdade de Educação Física e, quem 
sabe, me tornar professor daqui, comentou o jovem.

Aluna de ginástica olímpica, a monitora Alexsandra 
Melo da Silva, de 25 anos, tem a Vila Olímpica da Maré 
como sua segunda casa. O espaço é tão importante para 

Alexsandra que em 2004, quando a Vila precisou inter-
romper as atividades, ela protestou em plena Linha Ver-
melha com outros jovens pela reabertura do espaço. De 
acordo com ela, a VOM foi o ambiente que lhe permitiu 
superar momentos difíceis, quando a ajuda dos profes-
sores e demais profissionais foi muito importante. 

Segundo Luciana Rocha, coordenadora administra-
tiva da VOM, a idade limite do monitor no projeto é 18 
anos, mas o caso de Alexsandra é especial, pois ela faz 

parte do projeto Pessoas com Deficiência (PcD). 
A ideia de criar a função de monitor partiu da pró-

pria Luciana e de Andrea Caput, psicóloga da VOM, e 
o primeiro grupo de jovens a participar da iniciativa in-
gressou em 2007. A Vila Olímpica da Maré está hoje com 
a sua segunda geração de monitores. Para orientar os 
adolescentes sobre como se vestir e comportar são rea-
lizadas reuniões frequentes com eles.

História de sucesso
Aline Costa da Cunha, de 25 anos, é um exemplo para 

muitos alunos da Vila Olímpica da Maré. A jovem, que 
presenciou a instituição sendo erguida quando andava 
de bicicleta pela ciclovia, é hoje auxiliar administrativo 
da VOM. No período em que era aluna, fez aula de gi-
nástica olímpica e futsal feminino, mas um dos locais 
de que mais gostava de frequentar era a sala de leitu-
ra. Com apenas 16 anos, Aline foi convidada a tornar-se 
monitora atuando junto às crianças que frequentavam a 
biblioteca. Foi também na VOM que ela conquistou uma 
vaga no curso de inglês do CCAA que durou três anos. 
Hoje, a jovem está no 7º período da faculdade de letras 
(português/inglês), na Faculdade CCAA.

Editorial

Nesse ano de 2010, 
veremos construída 

a escola de ensino médio 
para os moradores da 
comunidade da Maré. 
Essa nova instituição de 
ensino, cuja construção 
será de responsabilidade 
do Governo do Estado do 
Rio de Janeiro, ocupará 
uma área de cinco mil 
metros quadrados e terá 
capacidade para cerca de 
2000 alunos.
Fomos parte dos que 
lutaram para conseguir 
que esse colégio fosse 
feito, partindo do 
pressuposto que nossa 
ação na VOM, por 
melhor que fosse, pouco 
adiantava, porque as 
crianças chegavam aos 15 
anos e não tinham como 
continuar a estudar. Daí 
já estavam limitadas e, 
por isso, desmotivavam-
se e nem a própria Vila 
frequentavam. Além 
disso, tinham que ir para 
as ruas trabalhar para 
trazer dinheiro para casa. 
A Vila Olímpica da 
Maré oferece todas as 
condições para receber 
essa escola, tornando-se 
assim um espaço nobre 
da comunidade. Temos 
muita confiança de que 
tudo será realizado, assim 
como esperamos também 
a realização de outras 
benfeitorias. Por isso 
peço aos moradores que 
nos ajudem a preservar 
o patrimônio que será 
erguido, pois o mesmo é 
muito importante para o 
futuro da comunidade. 

Amaro Domingues, líder 
comunitário e membro da 

diretoria da VOM

Uma porta para o mundo profissional

Cinco alunos das equipes de competição de futsal da 
VOM foram selecionados para a categoria sub-15 do 

time de futsal do Flamengo. Os jovens, que irão disputar 
competições no ano de 2010, são Cristiano Nascimen-
to da Silva, Dayvid da Fonseca Silva, Jonathan Medeiros 
Alves da Silva, Pedro Henrique dos Santos de Souza e 
Wanderson do Nascimento. Esta é mais uma comprova-
ção do sucesso da parceria estabelecida entre a VOM e 
o Flamengo para descobrir novos talentos no futsal. 

Segundo José Veiga Junior, treinador de futsal há 15 
anos no Clube de Regatas do Flamengo, tal processo 
vem sendo possível graças ao bom planejamento execu-
tado pelos professores Antonio Bezerra e Luiz Antonio 
Torres, da VOM, que atuam há muitos anos na modali-
dade.

− Com atitude corajosa e pioneira, eles desenvolvem 
excelente trabalho qualificando atletas para aproveita-
mento em nosso clube. Dos seis jovens observados, cin-
co foram aprovados, diz o treinador.

O ano passado também foi de muito sucesso para o 

Parceria entre VOM e Flamengo no futsal continua sua trajetória de sucesso

projeto FlaUevom (Flamengo União Esportiva Vila Olím-
pica da Maré), uma  parceria entre o Clube de Regatas 
do Flamengo e a Vila Olímpica da Maré. Segundo Anto-
nio Bezerra, coordenador do projeto, todos ficaram sa-
tisfeitos com os resultados obtidos no campeonato Rio 
Futsal Novos Talentos 2009. 

− O FlaUevom é um dos projetos sociais do Flamen-
go, em parceria com a VOM, e para o clube é muito im-
portante ter um trabalho dentro de uma comunidade. 
Na sede do Flamengo, na Gávea, há um banner enorme 
do projeto que acontece na Vila Olímpica da Maré, con-
ta Bezerra.  

No ano passado, o FlaUevom  conquistou a 14ª  posi-
ção na categoria Sub-13, a 15ª colocação, na Sub-9, e a 8ª 
posição na Sub-11. Além de receber o título de melhor 
equipe anfitriã e de melhor treinador e coordenador. 
Para o campeonato Rio Futsal Novos Talentos 2010, a 
equipe do FlaUevom selecionou 15 novos atletas.

A preparação para o campeonato é feita todas as 
quartas-feiras e sextas-feiras, de 8h às 11h. A FlaUevom 

disputará as categorias sub-9, sub-11 e sub-13 e o pri-
meiro jogo foi no dia 5 de março. As crianças interes-
sadas em participar do projeto podem comparecer nos 
dias de treino para fazer uma experiência.

Alunos de Yale conhecem a VOM

Foi com ar dos bailes de antigamente, com confetes, 
serpentinas e muita alegria, que o projeto Pessoas 
com Deficiência (PcD) organizou seu baile de carna-
val. A festa aconteceu no dia 11 de fevereiro no giná-
sio da Vila Olímpica da Maré.

 Férias e carnaval 2010 na Maré

C
om um termo de cessão de uso de um terreno, lavrado 
entre o Município do Rio de Janeiro e a Secretaria de Edu-
cação do Estado do Rio de Janeiro no dia 28 de abril de 
2010, a Vila Olímpica da Maré inicia um novo tempo em 

sua história. O documento, assinado pelo prefeito Eduardo Paes e 
a secretária de Estado de Educação Tereza Porto, é o primeiro passo 
para a construção de uma escola-padrão de nível médio com cursos 
profissionalizantes na Vila Olímpica da Maré.

A idéia de construir uma escola nesses moldes era acalentada há 
muitos anos, mas ganhou força no ano passado, quando a VOM ela-
borou o seu Plano Diretor, um projeto arquitetônico e de paisagismo 
para construção de novas instalações e melhorias na parte já edifica-
da de sua extensa área. O projeto foi muito bem acolhido e chamou 
a atenção das autoridades, que decidiram trazer para a Maré uma das 
várias instituições de ensino profissionalizante que seriam construí-
das no Rio de Janeiro, para oferecer mais oportunidades e um futuro 
melhor aos jovens das comunidades de menor renda. Hoje, apenas 
uma escola de ensino médio funciona na Maré, e não atende a gran-
de demanda existente. 

− Agora, a tarefa de todos é pavimentar o caminho para uma bela 
integração entre a VOM e o novo colégio. Nossas crianças que se 
formam no ensino fundamental doravante terão como continuar a es-
tudar em um moderno estabelecimento, diz Amaro Domingues, líder 
comunitário e diretor da VOM.

Como Amaro Domingues, José Fantine, também diretor da VOM, 
está radiante com a realização do novo empre-
endimento, que vai ao encontro da filosofia de 
trabalho da Vila Olímpica da Maré. Ele lembra 
que a conquista da escola é fruto de grande 
acordo entre os governos federal, estadual e  
municipal em prol da melhoria do ensino. 

− A VOM se sente orgulhosa de ter partici-
pado das tratativas para trazer o colégio para a 
Maré e se coloca desde já à disposição das Se-
cretarias de Educação do Estado e do Município 
e da Secretaria Municipal de Esportes e Lazer 

Jorge Alberto F. M. Junior faz diversas atividades na 
Vila Olímpica da Maré e, junto com outras 2.200 pes-
soas da comunidade, participou da colônia de férias 
da instituição no mês de janeiro. Foram duas semanas 
de muita diversão para os moradores da Maré.

Vila Olímpica da Maré terá escola 
de nível médio profissionalizante

Andrea, Alexsandra, Luciana e Luciano: gente que faz a VOM. 

Professores da VOM e alunos de Yale trocaram experiências.

Cristiano, Wanderson, Pedro, Dayvid e Jonathan 
entraram para o futsal do Flamengo.

para estudar formas de participação nessa nova era. A união de todos 
deve ser sempre a nossa meta, diz Fantine.

O futuro começa agora
Também prevista no Plano Diretor da VOM, a construção de uma cre-

che já foi discutida e muito bem acolhida pela Secretaria Municipal de 
Educação. A obra poderá ser viabilizada dentro de um programa federal/
municipal de construção de creches em comunidades. 

A VOM recebeu ainda da Secretaria de Saúde do município uma 
oferta de instalação de uma clínica da família, o que vai favorecer ainda 
mais a comunidade. E entre as iniciativas do poder público, a VOM ma-
nifestou interesse em receber a Praça do Conhecimento, um excelente 
projeto da Prefeitura do Rio de Janeiro. Como a VOM já adota essa fi-
losofia, e conta com dezenas de oficinas educacionais e de cultura em 
curso,  seus diretores esperam que a municipalidade acolha o seu proje-
to educacional no conceito de Praça do Conhecimento, embora a VOM 
não tenha no momento as instalações físicas adequadas.

− Ter esses empreendimentos dentro do espaço da VOM nos permi-
tirá ampliar o trabalho que fazemos com as escolas municipais da Maré, 
cujas turmas frequentam as nossas oficinas  para complementar sua for-
mação socioeducacional e cultural. Queremos criar, junto a todos, um 
espaço de vanguarda na Maré, onde os indivíduos serão atendidos da 
infância até a terceira idade, com acesso a um processo de educação, de 
crescimento e de lazer adequado, diz Fantine.

A proposta inovadora do Projeto Educar faz 
da Vila Olímpica da Maré um ambiente 
propício à pesquisa em diversas áreas do 

conhecimento. Algumas parcerias já foram de-
senvolvidas com essa finalidade e a meta é am-
pliar essa importante interação a partir desse ano, 
como explica o diretor da VOM José Fantine: 

− Diversas instituições podem construir na 
VOM um trabalho que mostre como a universi-
dade pode ajudar uma comunidade desfavoreci-
da a se desenvolver, construindo, junto com ela, 
projetos de vanguarda no campo da pesquisa, do 
desenvolvimento e da experimentação.

O último mês de março foi muito estimulante 
nesse sentido. Além dos estudantes da Universi-
dade de Yale, a Vila Olímpica da Maré recebeu a 
visita dos jornalistas Mario Furloni e Patrick Koll-
man, da Escola Superior de Jornalismo da Univer-
sidade da Califórnia em Berkeley. Os dois estive-
ram na VOM para fazer uma reportagem sobre o 
impacto das Olimpíadas de 2016 no Rio de Janei-
ro, especialmente para os jovens que vivem nas 
comunidades.

 − A nossa proposta é retratar como funciona 
um projeto inovador e em grande escala como a 
Vila Olímpica da Maré, e mostrar a uma audiência 
estrangeira pouco familiar com a realidade do Rio 
de Janeiro um pedaço do cotidiano, das dificulda-
des, dos sonhos e ambições de quem aqui mora, 
disse Mário Furloni. 

No final de março, mais uma boa notícia: A 
coordenação de Nutrição e Saúde da VOM e o 
Instituto de Estudos em Saúde Coletiva (IESC), da 
Universidade Federal do Rio de Janeiro, estabele-
ceram uma parceria em que residentes em Saúde 
Coletiva da universidade estarão se integrando à 
equipe da VOM. Os trabalhos serão supervisio-
nados por professores do IESC e por Érica Rodri-
gues, coordenadora da área na VOM. 

− A parceria vai oferecer  aos alunos um espa-
ço para o exercício e aprendizado de atividades 
em Educação em Saúde e proporcionar-lhes um 
meio de reflexão sobre a realidade. O espaço da 
Nutrição é privilegiado para isso, pois realiza uma 
intervenção concreta junto às crianças e busca 
dialogar com as famílias da Maré sobre aspectos 
nutricionais com uma visão mais ampla de saúde, 
diz Jaqueline Ferreira, professora do IESC.

Vila Olímpica da 
Maré mais 

próxima das 
universidades
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