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VOM promove reunião com pais
No dia 3 de junho, pais e responsáveis de alunos fa-

laram de suas impressões sobre o trabalho da Vila e de-
ram sugestões. Um dos resultados da reunião foi a ideia 
de reativar na VOM as aulas de artesanato. A reunião 
acabou com um gostoso café da manhã.

A Vila Olímpica da Maré deu início a mais uma 
atividade. É a oficina Plantando Conhecimento, 
que tem como foco desenvolver entre as crian-

ças e jovens a inteligência naturalista, cuidando dos 
temas ligados à natureza e à preservação da vida. 

− A nova oficina é a concretização de uma ideia an-
tiga, nascida junto com o Projeto Educar. Nas quatro 
primeiras oficinas acadêmicas formadas, tínhamos um 
olhar para a inteligência naturalista dentro da oficina 
de Experimentos. Agora, os temas ligados à natureza 
estão sendo contemplados numa oficina única que 
estimula o conhecimento e o respeito para com a na-
tureza, explica Sandra Garcia, coordenadora de Educa-
ção e Cultura da VOM. 

A inteligência naturalista é uma das oito inteligên-
cias inseridas na teoria das inteligências múltiplas. É 

a inteligência que possuem as pessoas mais voltadas 
para as questões do meio ambiente, para o cuidado 
com as árvores, os animais, a preservação do planeta. 
Na VOM, as atividades da oficina Plantando Conheci-
mento são realizadas em sua maior parte na área ex-
terna da VOM, às terças e quintas-feiras, com turmas 
dos Cieps da Maré e demais frequentadores da Vila.

A bióloga Débora Mattos Barbosa, responsável 
pela nova oficina, está muito entusiasmada com o tra-
balho. Ela conta que a atividade é aberta para pessoas 
de todas as idades, mas considera muito importante 
a participação das crianças, que são a base de tudo. 
Aprendendo a cuidar da natureza, elas se tornarão ci-
dadãos melhores. 

− Quando trabalhamos a relação com o meio am-
biente, estamos trabalhando o meio social. É muito 

importante que as crian-
ças pensem criticamen-
te sobre a interação do 
homem com o meio am-
biente e passem isso para 
os seus amigos e familia-
res, diz Débora.  

Explorando toda a 
área arborizada da Vila 
Olímpica da Maré, Dé-
bora desenvolve diversas 
atividades, entre elas en-

Nova oficina da VOM estimula a inteligência naturalista
sinamentos sobre a riqueza nutricional das árvores 
frutíferas. Ela também atua na horta do Ciep Operário 
Mariano, com os alunos da escola. Feliz com os resul-
tados da nova oficina, Sandra Garcia lembra que ela 
é também uma oportunidade de promover uma visão 
moral e ética na qual se almeja o bem comum: 

− Quando o homem sair de sua visão antropocên-
trica e tomar consciência de que não é o centro do 
mundo, ele será o grande articulador da mudança pela 
qual a natureza vem reclamando, diz Sandra.

A teoria das inteligências múltiplas 

O Projeto Educar se baseia na Teoria das Inteligên-
cias Múltiplas, segundo a qual existem diferentes tipos 
de inteligência, relativamente independentes. Cada 
indivíduo possui todas elas, mas em graus diferentes 
e com diferentes potenciais de desenvolvimento. Exis-
tem, segundo a teoria, oito tipos de inteligência: a lo-
gicomatemática, a linguística, a cinestésico-corpórea, 
a espacial, a musical, a naturalista, a interpessoal e a 
intrapessoal.

Na VOM, cada criança ou jovem é considerado na 
sua inteireza com suas oito inteligências e, ao longo de 
sua vida na organização, tem oportunidades múltiplas 
para desenvolver suas potencialidades/habilidades de 
sorte a melhor se preparar para a vida. 

Vila promove arraiá
Uma grande festa julina movimentou a Vila Olímpica 

da Maré na manhã do dia 7 de julho com barracas  de co-
midas típicas, brincadeiras, quadrilhas e muita animação. 

Futebol faz peneira para o Intervilas
Aconteceu nos dia 28 e 30 de junho a seleção dos 

atletas de futebol para o III Festival Olímpico Intervilas 
2011, que será aberto no dia 20 de agosto, na Vila Olím-
pica Manoel Tubino, em Jacarepaguá. 

A VOM agradece
A Vila Olímpica da Maré recebeu três doações entre 

os meses de abril e junho. Da empresa Kaemy,  a organi-
zação recebeu dez bolas de futsal e a Tronic doou 72 pa-
res de tênis para as equipes de futsal. Já a escola MOPI 
doou alimentos não perecíveis, roupas, sapatos e livros 
da escola. 

Oficina de xadrez na VOM
Pessoas de todas as idades podem participar das ofi-

cinas,  que terão aulas  em grupo e  individuais. As ins-
crições estão abertas e as oficinas acontecerão todas as 
terças e quintas-feiras, de 14h30min às 16h.

Ação social na Nova Holanda
A Vila Olímpica da Maré participou no dia 14 de 

maio de uma ação social realizada na rua Sargento Sil-
va Nunes, com as coordenações de Saúde e Esportes. 
O evento foi organizado pela Igreja Congregacional da 
Nova Holanda e contou com o apoio da VOM, Museu da 
Maré, Postos de Saúde da comunidade, Cruz Vermelha 
e projeto Água para Todos da Cedae. 

Câmara Municipal homenageia a Maré
Uma homenagem aos educadores da Maré foi realiza-
da no dia 10 de maio na Câmara Municipal do Rio de 
Janeiro, como parte das comemorações da Semana do 
Bairro Maré. A coordenadora de Cultura e Educação da 
VOM Sandra Garcia foi homenageada, assim como a 
subsecretária municipal de educação Helena Bomeny, a 
coordenadora da 4ª CRE Maria Valéria Médici e as pro-
fessoras Janete da Silva e Rita de Cássia Magniano.

Alunos do PcD no Campeonato de Rugby
Gabriel Macedo da Silva e Irã Romão,  do PcD da 

VOM, ingressaram na equipe do RioQuady, que disputa 
o Campeonato Brasileiro de Rugby em Cadeiras de Ro-
das. É um feito histórico para o PcD, que pela primeira 
vez envia um aluno para um campeonato nacional.

Homenagem a Roberto Carlos 
A coordenação de Educação e Cultura realizou o 

evento Maré Canta e Toca Roberto Carlos no dia 19 de 
abril, aniversário do cantor. A apresentação reuniu todas 
as oficinas de música da VOM e emocionou o público. 



Editorial

Amaro Domingues, líder 
comunitário e membro da 

diretoria da VOM

VOM é espaço de educação
Tivemos muitos 

progressos esse ano 
na luta para conquistar 
melhoramentos, mas 
ainda estamos lutando 
para a construção da 
escola de ensino médio 
profissionalizante e da 
Clínica da Família, que 
serão muito importantes 
para todos que vivem 
na Maré. Acredito 
que a comunidade 
tem percebido os 
nossos esforços, pois 
vem discutindo junto 
conosco, dando suas 
opiniões sobre o nosso 
trabalho. Na última 
reunião que tivemos, 
muitas propostas foram 
levantadas e várias ideias 
serão aproveitadas. Essa 
participação é muito 
importante para nós. 
Quero agradecer a 
todos os professores 
e profissionais pela 
dedicação, e também ao 
prefeito e à Secretaria 
de Esportes e Lazer do 
município, pelo trabalho 
que está sendo feito na 
Vila Olímpica da Maré. 
Que Deus abençoe a 
cada um de nós, tenho 
certeza que Ele vai nos 
levar para o caminho 
certo. O Senhor é meu 
pastor, nada me faltará.

Na época em que foi projetada, a Vila Olímpica da Maré previa oferecer à comunidade apenas práticas esportivas diversas. Mas, com o  
projeto da COPPE/UFRJ foram acrescentadas novas vertentes de trabalho  de modo a atender as demandas da comunidade por educação, 
cultura, lazer e saúde. Assim, com o tempo, a Vila Olímpica da Maré se tornou um lugar de formação integral de crianças e jovens.

− No passado imaginava-se que esporte, cultura e educação eram coisas distintas. Hoje se sabe que não. Na verdade, tudo que acrescenta ao 
ser humano um conhecimento, que lhe abre horizontes e aumenta o seu espaço de atuação é educação, diz Clara Sodré, consultora pedagógica 
do Projeto Educar, desenvolvido na VOM com apoio da Petrobras. 

Seja numa aula de flauta, de dança, de natação, ou num grupo de saúde, quem participa está ganhando conhecimento, está desenvolvendo 
seus potenciais. Durante as aulas acontecem trocas importantes entre quem ensina e quem aprende, entre os que sabem mais e os que sabem 
menos. Há concentração, atenção, enfim, tudo que compõe o processo de educação. 

Dessa maneira,  a VOM também se tornou um espaço de educação e instrução, o que foi complementado com a implantação das Oficinas 
Acadêmicas do Projeto Educar. Trabalhando o conteúdo escolar de forma independente do que é dado nas escolas, as oficinas ampliam o co-
nhecimento das crianças e sua capacidade de pensar sobre o que aprendem. Assim, elas melhoram seus resultados. Por isso o trabalho das 
Oficinas Acadêmicas tem chamado a atenção da comunidade escolar da Maré e dos que acreditam que os espaços públicos devem se constituir 
em espaços de educação por excelência.
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Trabalho da VOM desperta interesse da SMEL

Diretores e coor-
denadores da Vila 
Olímpica estive-

ram na sede da Secretaria 
Municipal de Esporte e 
Lazer no dia 16 de junho 
para apresentar o trabalho 
que vem sendo desenvol-
vido na organização com 
o Projeto Educar. A expe-
riência foi considerada im-
portante para a Secretaria, 
que está estudando for-
mas de ampliar o trabalho 
educativo realizado nas 
demais Vilas Olímpicas da 
cidade, que hoje somam 
14 unidades. Segundo Ma-
rio Del Rei, subsecretário 
de Esportes e Lazer, há um 
grande interesse em ins-
trumentalizar os profes-
sores das Vilas Olímpicas 

Equipes de competição completam três anos

Dar oportunida-
de aos atletas da 
Maré. Foi com 

esse propósito que a Vila 
Olímpica da Maré criou as 
equipes de competição de 
ginástica artística, natação, 
caratê e futsal.  Em três 
anos de existência mais 
de 150 crianças e adoles-
centes passaram pelas 
equipes, que ajudaram a 
encaminhar atletas da or-
ganização para diferentes 
clubes cariocas.

Segundo Luiz Covre, 
coordenador de Esporte 
da VOM, a ideia das equi-
pes é oferecer a chance 
de as crianças se tornarem 
não somente atletas, mas 
também bons cidadãos. 
O coordenador afirmou 
ainda que muitos atletas 
conseguiram se destacar 
dentro das equipes.

Nesses três anos, já fo-
ram encaminhados para 
clubes da cidade 12 atletas 
do futsal e 16 atletas da 

ginástica. O caratê, nesse 
mesmo período, conse-
guiu a participação de 23 
atletas na seleção carioca 
da modalidade e um na 
seleção brasileira. A nata-
ção também conseguiu 13 
atletas disputando os cam-
peonatos estaduais, além 
de federar três, dando-
lhes a chance de disputar 
competições nacionais.

– Começar as equipes 
foi uma primeira etapa, 
mas não devemos parar 

por aqui. Hoje todas elas 
estão devidamente regis-
tradas nas suas federações 
e participando de com-
petições oficiais e extra-
oficiais, atingindo bons 
resultados, comentou o 
coordenador de Esportes.

Os primeiros passos 
das equipes foram dados 
por Antonio Bezerra, pro-
fessor responsável pelas 
equipes de competição, 
em 2008. Foi um projeto 
escrito para a Petrobras 

por ele, com o apoio da 
diretoria da VOM, o início 
de um trabalho de sucesso 
e bons resultados com os 
atletas da natação, ginás-
tica artística e caratê. No 
ano seguinte, com o apoio 
do Clube de Regatas do 
Flamengo, surgiu a equi-
pe de futsal, que disputa 
os campeonatos em três 
categorias: Sub-9, Sub-11 
e Sub-13.

– A Vila Olímpica pro-
porciona a realização de 

sonhos e a equipe de futsal 
surgiu de um sonho meu e 
do seu Amaro. Apresentei 
a ideia a outros profissio-
nais da VOM que a abraça-
ram. Enfrentamos muitas 
dificuldades no começo, 
pois não foi fácil montar 
três categorias em menos 
de um mês para disputar 
o campeonato Rio Futsal. 
Hoje cerca de 15 crianças 
chegam a fazer teste para 
a equipe em cada dia de 
treino, disse Bezerra.

através de projetos que 
visem a melhorar a forma-
ção das crianças e jovens.

Iniciando a reunião, o 
diretor Amaro Domingues 
lembrou que a VOM foi 
a segunda Vila Olímpica 
construída na cidade, e 
que inspirou a constru-
ção de outras vilas do tipo 
no Brasil. Em seguida, o 
diretor José Fantine apre-
sentou a teoria das inteli-
gências múltiplas, a base 
do Projeto Educar, e falou 
como as atividades de-
senvolvidas na VOM pro-
curam desenvolver essas 
inteligências. 

As educadoras Cla-
ra Sodré e Maria Beatriz 
Ligiéro, consultoras do 
Projeto Educar na VOM,  

explicaram como a trans-
versalidade é trabalhada 
com os professores no 
projeto de forma a ampliar 
o seu  conhecimento e fa-
zer com que possam aju-
dar as crianças a desenvol-
ver suas potencialidades. 
Sandra Garcia, coordena-
dora de Educação e Cul-
tura da VOM, falou sobre 
um diferencial  do Projeto 
Educar: a oportunidade 
que oferece aos professo-
res de estudar sobre o que 
praticam. 

- Com o Projeto Educar, 
nós substituímos o “achis-
mo” pelo estudo, que é o 
que faz a diferença, o que 
permite que nos aproprie-
mos de verdade do conhe-
cimento. Nós estudamos a 

teoria que embasa o nosso 
trabalho com os educado-
res e alunos e isso dá so-
lidez e conformação ao 
trabalho, disse ela.

Ao final da reunião, o 
subsecretário Mário Del 
Rei agradeceu a presença 
da equipe da VOM. Se-
gundo ele, é preciso fazer 
com as crianças tenham 
qualidade no que apren-
dem, condições de pen-
sar e decidir sobre a vida 
delas e as Vilas Olímpicas, 
como grandes espaços de 
convivência, oferecem to-
das as condições para que 
isso seja feito.

- Queremos conhecer 
o trabalho da VOM, que é 
tão elogiado, e que pode 
ser uma grande inspiração 

para o que queremos fa-
zer. Estamos montando na 
Smel um grupo de estudos 
para isso, estamos conhe-
cendo várias propostas, 

pois queremos qualificar 
ainda mais o trabalho que 
já é desenvolvido nas vilas 
da cidade, disse o subse-
cretário. 

Clara Sodré fala sobre o trabalho desenvolvido na VOM. 



Entrevista Aqui na Maré

Michelle Domiciano é 
professora do Pro-

grama para Pessoas com 
Deficiência da VOM desde 
2010. Formada em Edu-
cação Física em 2005 pela 
UniverCidade, ela já foi 
atleta de esportes coleti-
vos, como handball e vô-
lei. Depois de formada fez 
pós-graduação em Educa-
ção Inclusiva, na Universi-
dade Castelo Branco.

Há seis anos, a profes-
sora do PcD fundou, com 
uma amiga, o Instituto 
Convivendo, no Comple-
xo do Alemão, que tem como objetivo atuar na inclusão 
das pessoas com deficiência. O trabalho de Michelle 
nesse campo rendeu à jovem o prêmio Cidadão Social-
mente Responsável, na categoria aluno, oferecido pela 
Unisuam, instituição em que cursa o sexto período de 
jornalismo.

• O que levou você a fazer educação física e a trabalhar 
com pessoas com deficiência?
Como era atleta e queria continuar atuando no espor-
te, escolhi fazer educação física. Porém, desejava algo 
mais depois de formada e foi nesse momento que co-
nheci a matéria educação física adaptada, que ensinava 
como lidar com as pessoas com deficiência a partir do 
esporte. Essa é uma forma de ensinar a essas pessoas 
atividades que possam aplicar no seu dia a dia, dando 
a elas autonomia. 

Professora busca incluir pessoas com deficiência

A Maré é uma das maiores 
comunidades do Rio de Janeiro, 
composta por pessoas de dife-
rentes partes do Brasil, principal-

mente do Nordeste. E foi com o objetivo de contar 
um pouco da história dessa gente, como as suas 
lutas, alegrias e vitórias, que o Centro de Estudos e 
Ações Solidárias da Maré criou em 2006 o Museu da 
Maré. A exposição permanente da instituição tem 
em seu acervo pertences pessoais, como fotos, do-
ados por moradores da região.  

– O Museu nasceu com a perspectiva de resga-
tar, preservar e divulgar a história local. O espaço é 
muito importante porque guarda a história da re-
gião e de suas pessoas, pois tem muitas crianças e 
adolescente que não a conhecem, comentou João 
Batista Henrique, um dos fundadores e coordena-
dor de equipe e monitoria do Museu da Maré.

O espaço, que está localizado na Avenida Gui-
lherme Maxwell, 26, e já recebeu diversas exposi-
ções externas desde a sua inauguração. A última 
foi a exposição Energia Nuclear, em parceria com 
a Casa da Ciência da UFRJ.  No museu as pessoas 
também podem fazer oficinas de teatro, dança, mú-
sica e artesanato, que têm o apoio da Uerj. Cursos 
de inglês e espanhol, além de informática podem 
ser feitos por qualquer pessoa interessada. Lá, os 
moradores têm acesso livre à internet e a grupos 
de artesanato, como o Marias Maré.

O Museu da Maré é hoje um parceiro da VOM, 
onde os alunos de dança e música estão ensaiando 
sábados e domingos, sempre que solicitado.

Preservando a 
história local

• Como é o seu trabalho 
na VOM?
Considero o meu trabalho 
aqui uma extensão do que 
desenvolvo no Complexo 
do Alemão junto às pesso-
as com deficiência. Inicial-
mente dava aulas de nata-
ção para os alunos do PcD, 
hoje atuo junto aos atletas 
de alto rendimento, que 
estão sendo preparados 
para participarem de cam-
peonatos. 

• Qual a importância de 
receber um prêmio como 

o Cidadão Socialmente Responsável?
Adorei ter sido selecionada, pois é gratificante ter o seu 
trabalho reconhecido. O prêmio também foi uma forma 
de atrair empresas para o trabalho que desenvolvo junto 
às pessoas com deficiência, pois há muitas instituições 
privadas que querem apoiar ações desse tipo. 

• Como surgiu a ideia do Instituto Convivendo?
Antes mesmo de me formar tinha vontade de montar 
uma ONG para trabalhar com a inclusão. O Instituto 
Convivendo surgiu inicialmente para inserir as pessoas 
com deficiência a partir do esporte. Hoje também bus-
camos fazer nosso trabalho a partir da educação, capaci-
tação profissional e encaminhamento ao emprego. Mas 
não estamos restritos às pessoas com deficiência, pois 
identificamos na comunidade do Alemão a necessidade 
de promover a inclusão para todos.

Desde o início de 
2011 o Programa 
para Pessoas com 

Deficiências (PcD) da Vila 
Olímpica da Maré vem 
colecionando boas notí-
cias. Antes limitado a dois 
dias na semana – terças 
e quintas-feiras − o pro-
grama passou esse ano a 
funcionar de terça a sexta-
feira, oferecendo mais ati-
vidades para seus alunos. 
Às terças e quintas são de-
senvolvidas as atividades 
socioeducativas, enquan-
to que nos demais dias da 
semana o programa inves-
te nas atividades de com-
petição. 

PcD aumenta sua atuação

A terapia corporal é uma 
atividade que des-

perta sensações e emo-
ções no corpo através de 
técnicas de relaxamento 
e massagem. A atividade, 
inovadora entre as Vilas 
Olímpicas, está sendo de-
senvolvida na VOM pelo 
PcD. Dos seus 182 alunos, 
cerca de 70% passam pelo 
terapeuta corporal. A téc-
nica proporciona melho-
ras na condição física, mo-
tora e psicológica.  

Terapia corporal na VOM

Com foco nas próximas 
Paraolimpíadas, o PcD ad-
quiriu novos equipamen-
tos para a prática de bocha 
adaptada e tênis de mesa. 
Assim, além da natação e 
do atletismo, o PcD conta 
agora com mais duas mo-
dalidades esportivas. Se-
gundo Jacqueline Terto, 
coordenadora do PcD, a 
bocha adaptada tem sido 
muito bem aceita, pois 
oferece oportunidades 
aos alunos com deficiên-
cias severas, que nunca 
praticaram algum tipo de 
esporte antes.

− Já o tênis de mesa 
vem atraindo boa parte de 

nossos alunos com para-
plegia e paralisia cerebral 
de graus leve a moderado. 
Estamos muito confiantes 
na descoberta de talentos 

nessas modalidades. No 
entanto, mais que o ren-
dimento físico, o que nos 
emociona é a real possi-
bilidade de um novo res-

Segundo Luiz Lacerda, 
terapeuta corporal do PcD, 
as atividades desenvolvi-
das têm como objetivo es-
timular os nervos, os ossos 
e outras partes do corpo 
do aluno. Ele lembra, en-
tretanto, que a participa-
ção da família dos alunos 
atendidos é fundamental, 
assim como é importante 
que a criança, o adolescen-
te e o adulto atendidos não 
se sintam excluídos por te-
rem uma deficiência.

significar na vida dessas 
pessoas através desses es-
portes, completa Jacqueli-
ne Terto.

Outra grande conquis-
ta do PcD aconteceu em 
maio, quando o programa 
viabilizou cadeiras de ro-
das para 23 alunos.

 A doação foi realizada 
no dia 16 na Escola Naval 
de Niterói e foi uma ação 
conjunta do Rotary Club 
Niterói Leste, do Rotary 
Club de Boca Raton (Fló-
rida, Estados Unidos) e da 
fundação estadunidense 
Johnny & Friends. A VOM 
recebeu ainda duas ca-
deiras de rodas para uso 

dentro da organização. No 
dia da entrega, os alunos 
tiveram suas novas cadei-
ras escolhidas e adaptadas 
por fisioterapeutas brasi-
leiros e americanos, para 
lhes dar o máximo de con-
forto. 

– O nosso objetivo é 
que todos os nossos alu-
nos tenham qualidade 
de vida adequada à sua 
condição. Ver nossos alu-
nos tão felizes, a partir da 
aquisição de uma cadeira 
de rodas, que é seu único 
meio de locomoção, é o 
que nos motiva continuar 
trabalhando, disse a coor-
denadora do PcD.

O Programa de 
Complementa-
ção Alimentar da 

Vila Olímpica da Maré foi 
criado em 2005, mas seus  
primeiros passos foram 
dados em 2000, quando 
foi organizado na VOM 
um mutirão de saúde. Na 
época, exames identifica-
ram desnutrição e carência 
nutricionais, além de obe-
sidade, na população local. 
Em seis anos, mais de 500 
crianças e adolescentes 
passaram pelo Programa e 
receberam o Pão da Vida, 
alimento fortificado de-
senvolvido pela equipe de 
saúde da VOM e lideranças 
da comunidade. Ao longo 
dos anos, novas receitas 
foram desenvolvidas para 
estimular a participação 
ds crianças. Em 2010 e 2011 
cerca de 140 jovens atendi-
dos pelo programa atingi-
ram o peso ideal. 

– O Programa visa a 

VOM na luta contra a desnutrição

combater, além da desnu-
trição, outras carências nu-
tricionais que foram iden-
tificadas em 2000, como a 
anemia por deficiência de 
ferro e a hipovitaminose A, 
comentou Érica Rodrigues, 
coordenadora de Saúde da 
VOM.

Outras estratégias fo-
ram traçadas pela Coorde-
nação de Saúde para me-
lhorar o atendimento do 
projeto à população. Ações 
como grupos de educação 
em saúde para as crianças 

e os adolescentes inscritos 
e encontros mensais com 
os pais acontecem para co-
nhecer as necessidades da 
comunidade, já que existe 
uma rede multicausal de 
fatores relacionados à des-
nutrição.

A complexidade das 
ações de combate à desnu-
trição envolve uma equipe 
multidisciplinar, ações de 
educação em saúde, ações 
intersetoriais e o estabele-
cimento de diferentes vín-
culos com todos os partici-

pantes do projeto.
O grupo Hora do Saber 

e Brincar, realizado com 
crianças e adolescentes, 
começou a ter frequência 
semanal em abril de 2011. 
Desde então, foram reali-
zados 12 reuniões com os 
participantes. 

O grupo com os pais 
é chamado de Saúde e 
Participação Comunitária 
e em 2010 realizou nove 
encontros. Esse ano, até o 
momento, cinco reuniões 
aconteceram.

Para a assistente social 
da VOM Amanda Mendon-
ça, o trabalho com os pais 
é muito importante por ser 
uma forma de aproximá-
los da realidade do progra-
ma. Com isso, é possível 
orientá-los sobre os riscos 
do baixo peso e os prejuí-
zos, tanto físicos como de 
aprendizagem, que a des-
nutrição pode trazer para 
seus filhos.



Michael Blume, estudante da Universidade 
de Yale, está na VOM realizando uma pes-
quisa etnográfica sobre a influência da mú-

sica negra americana fora dos Estados Unidos. O es-
tudante, que tem grande interesse pela cultura latina 
e fala português e espanhol fluentemente, entende a 
música como uma ferramenta de resistência da cul-
tura dos negros. Ele tem o objetivo de pesquisar as 
influências e as interpretações dessa música, espe-
cialmente em relação à identidade e à política racial.

– Um dos temas centrais da minha pesquisa é sa-
ber como a música negra americana, que representa 
o orgulho e a luta pelos direitos dos negros dos Es-
tados Unidos, pode ser exportada com as suas ideias 
para outros países, como o Brasil. Para mim, a músi-
ca é muito importante para estimular o orgulho das 
pessoas de se reconhecerem como negras, comen-
tou Michael.

O jovem americano, de 21 anos, também está par-
ticipando de outras atividades da VOM e dando aulas 
de inglês para alunos e professores da organização.

– A vivência com Michael está sendo uma expe-
riência muito rica para a VOM. Ele é um rapaz muito 
competente e impressionou todos os profissionais de 
música. Com ele aqui  faremos uma ação interdisci-
plinar entre as culturas negras americana e brasileira, 
que resultará em um crescimento tanto para os nos-
sos alunos como para o nosso visitante, disse Sandra 
Garcia, coordenadora de Cultura e Educação.

Em 2010, vários estudantes de Yale visitaram a Vila 
Olímpica. Os jovens, com idades entre 18 e 20 anos, 
participaram das oficinas de percussão, street dan-
ce, dança folclórica, futsal, capoeira e experimentos, 
quando fizeram, com a participação das crianças, um 
delicioso sorvete. Eles também conheceram os pro-
gramas de Complementação Alimentar e de Pessoas 
com Deficiências da VOM.

A Vila vem recebendo visitas regulares de alunos 
da Universidade de Yale para estágios e vivências em 
algumas atividades e pesquisa. O interesse surgiu a 
partir de uma palestra de Clara Sodré, consultora do 
Projeto Educar, em Yale. Todas estas visitas são me-
diadas pela coordenação de Educação e Cultura da 
VOM, os professores/as de Yale e da PUC Rio.

VOM recebe estagiário da 
Universidade de Yale

Jacqueline Terto, coor-
denadora do Programa 
para Pessoas com De-

ficiência da Vila Olímpica 
da Maré, conquistou mais 
uma vitória na sua carreira 
de ultramaratonista. No úl-
timo mês de junho ela foi 
a terceira colocada entre 
as mulheres e 25ª na colo-
cação geral na travessia do 
deserto de Gobi na China, 
prova integrante do circui-
to Four Deserts de Ultra-
maratona, que reúne os 
desertos mais radicais do 
mundo. Jacqueline já per-
correu em 2010 o deserto 
do Sahara (o mais quente) 
e seus próximos desafios 
são os desertos de Ataca-
ma (o mais seco) e Antárti-
ca (o mais frio). O deserto 
de Gobi é considerado o 
mais úmido do mundo. 

Muito satisfeita, Ja-
cqueline conta que sua 
conquista foi “de virada”. 

Coordenadora do PCD está entre as três melhores ultramaratonistas do mundo
No primeiro dia ela en-
frentou problemas com a 
altitude e perdeu muitas 
colocações. Mas ao longo 
da competição foi resga-
tando uma  a uma as posi-
ções perdidas até alcançar 
a terceira colocação. Por 
isso, foi  aplaudida de pé 
na cerimônia de entrega 
dos troféus. Jacqueline era 
a única brasileira entre os 
152 integrantes da com-
petição, originários de 
36 países diferentes. Sua 
performance na prova do 
Gobi rendeu o melhor re-
sultado de uma brasileira 
em provas de ultramarato-
na em desertos.

A participação de Jac-
queline nas competições 
faz parte do projeto Ul-
tramaratona com Respon-
sabilidade Social, a partir 
do qual ela pretende criar 
uma organização de apoio 
e assistência à pessoa com 

Prata da Casa

“Moro na comunidade do Salsa e Merengue. Esco-
lhi fazer ginástica artística depois que vi uma apresen-
tação da Daniele Hypolito na televisão. Comecei a par-
ticipar das aulas de ginástica aqui na VOM com cinco 
anos, também fiz natação. Já participei de várias com-
petições e viajei para Santa 
Catarina, Belém do Pará e 
Minas Gerais por causa da 
ginástica. O meu sonho é 
me tornar uma grande atle-
ta. Meus pais me apoiam e 
me estimulam a continuar 
na Vila, pois eles conside-
ram esse lugar muito bom 
para mim.” Vitória Pereira, 11 anos, da 

equipe de  ginástica artística. 

Com ótimos resultados e muitas conquistas, a 
dança da VOM continua se destacando no ce-
nário artístico da cidade. Em julho, Larissa Lima 

e Jorge Weverton partiram para uma temporada de três 
semanas na renomada California Institute of the Arts 
(CalArts), nos Estados Unidos, depois de conquistarem 
uma bolsa de estudos durante audição realizada na Es-
cola Britânica, na Urca.

Larissa e Jorge têm 16 anos e são alunos da dança da 
VOM desde pequenos. Eles viajaram no dia 10 de julho 
acompanhados de uma professora da Escola Britânica, 
que traduzirá as aulas para os jovens da Maré. Segun-
do Patrícia Motta, professora responsável pelas aulas 
de dança da VOM, o estágio na CalArts foi resultado de 
muito trabalho e será uma excelente oportunidade para 
os bailarinos. 

− Larissa e Jorge vão representar a Vila Olímpica da 
Maré em uma instituição estrangeira, por isso essa via-
gem é um orgulho para todos os profissionais da Vila 
Olímpica, comentou Patrícia.

De acordo com Sandra Garcia, coordenadora de Cul-
tura e Educação, a oportunidade de ir a lugares como a 
CalArts proporcionará à dupla de bailarinos um ótimo 
aprendizado e demonstra para todas as crianças e jo-
vens da Vila Olímpica que não há limites para sonhar.

A ida de alunos de comunidades do Rio de Janeiro 
para a CalArts acontece há três anos graças às condições 
oferecidas pela Escola Britânica e o Grupo Mosaico, uma 
organização de brasileiros e americanos que se reuniu 
para dar oportunidades a jovens artistas  de comunida-
des em parceria com a universidade CalArts. 

A contação de histórias é uma atividade que aconte-
ce na VOM desde 2007, mas tomou força especial 
esse ano com novas ideias e iniciativas. Agora, to-

dos os professores da Coordenação de Educação e Cul-
tura estão sendo estimulados para a leitura e ainda tra-
balhando com seus alunos o conteúdo de suas oficinas 
através dos livros infantis.

Os educadores já estão percebendo como os livros 
aumentam o interesse dos alunos para as atividades e 
professores de outras áreas, como a matemática, também 
estão aderindo à contação de histórias. Ao final, o pro-
fessor pede que as crianças façam registros sobre o que 
ouviram. Algumas vezes eles escrevem sobre as histórias, 
outras vezes sobre a impressão delas sobre as histórias.

Quando as  crianças ainda não sabem ler, o profes-
sor funciona como escriba das histórias criadas por elas. 
Assim, em outra oportunidade, aquelas mesmas histórias 
podem ser retomadas como material de leitura para o 
grupo, já que tem signifi-
cado para as crianças. Essa 
prática acaba por condu-
zir os alunos a decodificar 
com mais facilidade os có-
digos da língua escrita.

Outra atividade que 
está fazendo sucesso é o 
empréstimo de livros, que 
são levados para casa em  
sacolas coloridas. 

− As crianças precisam 
estar expostas ao meio 
letrado, pois em contato 
com os  livros aprendem a 
ler mais rápido. Quando as 
crianças leem sobre o que 
vivem, elas passam a ter 
mais interesse e  aprendem 
a ler com maior desenvol-
tura, diz a coordenadora.

Michael e o professor Fabiano com alunos de música da VOM.

Bailarinos se destacam

Também em julho, nos dias 2 e 3, 102 alunos de 
dança da VOM com idades entre 4 e 76 anos partici-
param com oito coreografias do 38º Fest Dance de 
Inverno, realizado no Grajaú Country Club, no Rio 
de Janeiro. Realizado por Darcy Dutra Porto, cura-
dora de dança, o evento contou com dançarinos de 
todo o país. A VOM conquistou o segundo lugar nas 
categorias baby e terceira idade e as pequenas bai-
larinas ganharam também um certificado de “grupo 
revelação”. 

Os bailarinos da Cia. Maré em Dança também 
se destacaram conquistando três primeiros lugares, 
um segundo lugar e dois terceiros lugares. Outro 
motivo de orgulho para a Vila Olímpica foi a pre-
miação de Jennifer Rodrigues na categoria coreo-
grafia revelação, com Unio. 

deficiência em condições 
de extrema pobreza e ris-
co social:

– Nas corridas, os alu-
nos do Programa para Pes-
soas com Deficiências na 

VOM me inspiram a cada 
passo que dou. Penso que 
se eles conseguem, com 
todas as suas dificuldades, 
eu tenho, no mínimo, que 
não desistir! Devo minhas 

conquistas a todas as pes-
soas com ou sem deficiên-
cias que vivem em condi-
ções sociais severas. Elas 
sim são merecedores de 
nossos aplausos e imensa 

admiração, diz ela.
Todo o trabalho de Jac-

queline Terto é focado nas 
questões sociais e por isso 
ela procura sempre rela-
cionar sua participação 
em ultramaratonas às difi-
culdades enfrentadas por 
aqueles que vivem em ris-
co social, mostrando para 
todas as pessoas algumas 
experiências de supera-
ção. Como também possui 
formação em psicologia, 
Jacqueline pretende tra-
balhar com palestras moti-
vacionais sobre o tema.

– Pratico a ultramarato-
na porque tenho um moti-
vo bem pessoal e particular 
para isso. Minha própria 
trajetória de vida e diversos 
outros exemplos que tive 
ao longo de minha vida me 
fizeram entender que não 
existem limites quando 
queremos algo realmente, 
diz Jacqueline.

Contação de histórias 
entusiasma as crianças

O professor João Batista Hen-
rique  movimenta a contação 
de histórias com muito talen-
to. Foi dele a idéia de criar as 
bolsinhas para empréstimo 
de livros.


