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Raí já se acostumou com a pergunta que lhe fazem desde o século passado: "Você e o 
Leonardo têm uma escolinha de futebol na zona norte de São Paulo, não?" O ex-craque do São 
Paulo, de times europeus e da seleção brasileira sorri e corrige: "Não é escolinha de futebol, é 
escola de vida". Futebol, em verdade, é o de que menos se trata e se pratica nos pátios, 
jardins e quadra poliesportiva (futsal, vôlei, basquete, handbol) do espaço que a Fundação Gol 
de Letra ocupa nas franjas da serra da Cantareira, protegida da poluição mas cercada dos 
problemas comuns à periferia da metrópole: ambiente de violência e drogas, associado à 
precariedade sanitária, habitacional, alimentar, educacional. 
 
Raí Souza Vieira de Oliveira e o seu colega Leonardo Nascimento de Araújo - também de 
consagrado currículo internacional - conseguiram do governador Mário Covas, em 1999, a 
cessão de um antigo prédio de três andares, abandonado desde que ali deixara de funcionar 
uma escola estadual, para dar início à ambiciosa experiência de ajudar crianças e jovens do 
entorno a transformar a realidade de suas vidas.  
 
A ideia os craques trouxeram da Europa, mas a escolha da Vila Albertina, 5,5 mil habitantes no 
bairro de Tremembé, foi resultado da disponibilidade do imóvel. O paulista Raí, de Ribeirão 
Preto, e o fluminense Leonardo, de Niterói, instalaram uma outra Gol de Letra no Rio, no 
igualmente problemático bairro do Caju. 
 
A Gol de Letra não é escola de futebol, mas o futebol, com seus idealizadores à frente, é o 
grande atrativo à arrecadação de fundos para o funcionamento da entidade. Pagando cada 
uma delas a taxa de inscrição de R$ 23 mil, vinte grandes empresas de São Paulo preparam-
se, por exemplo, para participar nos dias 24 e 25 de outubro, da sexta edição do Torneio Gol 
de Letra. Os jogos classificatórios são realizados na estância Santa Filomena, município de 
Jarinu, a 70 quilômetros de São Paulo. Os primeiros colocados, respectivamente, nas série de 
jogos do sábado e do domingo, disputarão a final no estádio do São Paulo Futebol Clube, 
segunda-feira, 26, à noite, com direito - diz o folheto publicitário - "à emoção de subir as 
escadas do vestiário e entrar triunfantes no gramado do Morumbi", iluminado como se fosse 
para uma final da Libertadores (no Rio, os jogos serão em novembro, com final no Maracanã). 
As empresas podem inscrever-se também no torneio de futebol feminino (11-22065520, taxa: 
R$ 5.000), cuja final será na mesma noite e terá Raí como árbitro (Leonardo, absorvido pelas 
atuais funções de treinador do Milan, não comparecerá).  
 
Jogarão também entre si no Morumbi as campeãs de "fair play" (jogo limpo) de sábado e 
domingo. E os melhores jogadores, selecionados entre as vinte equipes, vão enfrentar Raí e 
seus amigos no encerramento da noitada. Entre os times em destaque nas edições anteriores 
estavam Sodexo, IBM, Natura, Nestlé, Peugeot, Mentos, Nike, Red Bull, Abril, Accor, 
Electrolux, Nextel, Odonto-Prev, BB Seguros. Cafu, Rogério Ceni, Sócrates, Zico, Chico 
Buarque, Dan Stulbach, já jogaram no time de Raí. Ronaldo Fenômeno está entre os 
convidados de 2009. 
 
Nestes dez anos, cerca de cinco mil educandos, em turmas de sete a 14 anos - Projeto Virando 
o Jogo - e de 14 a 21 - Projeto de Jovens - passaram pela Gol de Letra, em atividades 
complementares à instrução curricular. São 800 alunos em São Paulo e 400 no Rio, por ano. 
Só em São Paulo, quinhentas crianças ou jovens de Vila Albertina e arredores estão na fila de 
espera.  
 
Sóstenes, engenheiro civil e um dos cinco irmãos de Raí, é o gerente de setenta educadores, 
instrutores, assistentes sociais, fisicultores, oficinistas e funcionários de apoio, que trabalham 
nas duas sedes da Gol de Letra, considerada "instituição modelo" pela Unesco, por sua 
"proposta pedagógica de educação integral associada à proteção social". As quatro horas 
diárias na Gol de Letra dividem-se, entre outras atividades, em sessões de capoeira, 
informática, teatro, artes plásticas, música, dança, educação física, orientação vocacional.  
 



Raí, hoje com 44 anos, que na década de 80 deixou de cursar história e educação física em 
Ribeirão Preto para profissionalizar-se no futebol, tem carinho especial pelas aulas de leitura e 
escrita: "Português é muito mal ensinado nas nossas escolas convencionais", diz. "Os jovens 
sabem comunicar-se verbalmente, mas absolutamente não sabem escrever". Esse foi um 
déficit que os educadores da Gol de Letra constataram entre seus educandos e por isso, 
diariamente, há um reforço de leitura e escrita. Na semana passada, crianças de oito, nove 
anos, elaboravam com ajuda da professora, um texto sobre a história inventada de dois 
palhaços, Tique e Taque, e começavam a entender o significado do travessão no início dos 
diálogos. 
 
Sempre que aparece na Vila Albertina, e isso acontece no mínimo duas vezes por semana, Raí 
é cercado por crianças e jovens de todas as idades e todas as mestiçagens, que lhe pedem 
autógrafo como se fosse a primeira vez que o vissem e como se tivessem testemunhado ao 
vivo os dribles e os gols dos tempos de meia avançado. Uma das meninas que se aproxima e 
pede para autografar sua blusa tem oito anos e compareceu sozinha à secretaria da Gol de 
Letra em março. "Primeiro temos que conversar com sua mãe", disse a atendente, "preencher 
uma ficha". "Se depender de minha mãe não vai acontecer nada. Bota aí que eu me 
responsabilizo", disse a garota. Ela mesma se inscrevera no ano anterior e se apresentava 
para seu primeiro dia de "trabalho". A mãe foi contatada e a menina é hoje das mais criativas 
nos exercícios de invenção de histórias e fabulação.  
 
Ariana, 22 anos, nascida no bairro, começou a frequentar a fundação aos 12 anos. De 
educanda, passou a monitora de turma, está para formar-se em pedagogia e é estagiária na 
Gol de Letra, onde pretende lecionar após o bacharelado. Na semana passada, Ariana recebia 
uma dupla de educadores de Catalão, Ouvidor, Barro Alto e Niquelândia, interessados em levar 
para comunidades carentes de Goiás as experiências da Gol de Letra.  
 
Os vencedores do torneio vão exibir o título de campeões de um certame promovido por Raí. 
As empresas contribuirão com orgulho para atividades de caráter social. E a Gol de Letra, 
segundo Raí, se sentirá gratificada se os fundos arrecadados ajudarem a entidade a manter 
satisfatória a avaliação realizada periodicamente entre educandos e a comunidade. Na última 
avaliação, constatou-se redução da violência e do uso de drogas entre os jovens de Vila 
Albertina.  
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