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Projeto pioneiro dos jogadores Raí e Leonardo inspira outros craques da bola a investir em centro educacionais

Renata Cafardo

Osnomes são sempre bola disso
ou gol daquilo. Mas elas não são
escolinhas de futebol, é o que se
apressam a dizer os responsá-
veispelas instituições.Oesporte
mais importante do País é só
umaiscasaborosaparaoferecer
educaçãoàscriançaspobres.Jo-
gadoresconsagrados têmdeixa-
dode fazer apenasdoações para
investirnacriaçãodeinstitutose
fundações com reforço escolar,
informática, línguas, artes – e
também um pouquinho de fute-
bol – emcomunidades carentes.
OspioneirosRaíeLeonardo,e
sua já famosa Fundação Gol de
Letra, inauguram em breve ou-
traunidadenoRio e passampra
frente a chamada tecnologia so-
cial.OvolanteEdmilson,cortado
daseleçãobrasileirapoucoantes
doiníciodaCopadoMundo,abri-
rá neste ano uma instituição em
Taquaritinga, interior de São
Paulo,ondenasceu.Oex-meiado
Santos e atual jogador do time
alemãoWerder Bremen, Diego,
faráomesmoemRibeirãoPreto.
E os bons exemplos continuam
comocapitãodaseleçãobrasilei-
ra, Cafu, e seus ex-colegas da
equipetetracampeãBebeto,Jor-
ginhoeDunga.
“Não adianta acreditar que a
escolinha de futebol vai tirar os
meninos do tráfico”, diz um dos
diretores daGol de Letra, Cezar
Marques, que estudouoassunto
em seu mestrado na Fundação
GetulioVargas(FGV).Ainstitui-
ção, que fica no Tremembé e já
atendemaisdemilpessoas,cres-
ceutantoque,desdeoanopassa-
do,entratambémnasescolaspú-
blicasdaregião,oferecendoativi-
dades extra-curriculares. Mar-
quescontaque,até 1998,quando
foi abertaaGoldeLetra, jogado-
resseenvolviamcomprojetosso-
ciais, mas não eram protagonis-
tas. O tetra, a explosão dos altos
salários no futebol e o aumento
da forçadasONGsnoBrasil aju-
daramamudarasituação.
“My name is Adelaide. The
book isold”, dizAdelaidePaz,de
10 anos, que tem aulas de inglês
naFundaçãoCafu,noJardimIre-
ne,bairroqueficouconhecidode-
pois da dedicatória por baixo da
camisa2,naquelamanhãdopen-
tacampeonato. A entidade foi
abertahádoisanos,apoucosqui-
lômetros da casa onde nasceu o
capitãodaseleçãoetem2milme-
tros quadrados. Lá, Ronaldinho
Gaúcho não tem vez. “Omelhor
detodoséoCafu”,dizememcoro
Adelaideeoscolegas.
O espaço tem aquele barulho
típico de crianças brincando
numginásio.Aquadraesportiva
édecoradacomumpainelgigan-
te comCafu, a taça e outra frase
emhomenagemaobairro.Háain-
dasalasparaaulasdematemáti-
ca, inglês e português, computa-
dores,brinquedoteca,centromé-
dicoeodontológicoecursospro-
fissionalizantes.Ojogadorinves-
tiuR$ 1,3milhãonoprojeto, con-
taseuirmãomaisvelho,Marcelo
EvangelistadeMoraes.
Assimcomoasoutrasinstitui-
ções de jogadores, a Fundação
Cafu funciona comoumcomple-
mentoescolar.Ascriançaspreci-
sam freqüentar a escola regular
pelamanhãeaentidade,àtarde.
Têm horários precisos para ca-
da uma das atividades diárias e
não podem faltar, sob risco de
perderemavaga.São400crian-
ças e jovensda região naFunda-
çãoCafu e outras 800na lista de
espera. “Na rua, a gente desa-
prendia tudo. Aqui, a gente até
aprende a brincar”, conta Elisa-
bethdeCastro,de11anos,quere-
petesemprequeCafugostamui-
todamãe.

A DE ADRIANO, P DE PELÉ
“Ojovempodenãosairdaquium
jogador de futebol, um grande
empresário, mas ele vai ser um
cidadão”, diz Jorginho, o lateral
da seleção nasCopas de 90 e 94.
ComBebeto,abriuem2000oIns-
titutoBolapraFrente,emGuada-

lupe, bairro pobre do Rio onde
nasceu. Apesar do objetivo não
sera formaçãodeatletas, aequi-
pedaentidadedesenvolveuuma
metodologia de ensino que nun-
caesqueceo futebol.
Oalfabeto,paraascriançaspe-
quenas que aprendema ler, tem
o A de Adriano, o P de Pelé. As
salasdeaulanãosãosalasdeau-
la;sãoconcentração1,concentra-
ção2. “Nageografia, parte-sedo
Ronaldinho e aí se fala de Porto
Alegre,doSuldoPaís”,contaJor-
ginho.Numapesquisadaentida-
de, 60% dos alunos disseram se

sentir mais seguros no Bola pra
Frentedoqueemcasaounaesco-
la. E quase 100% delesmelhora-
ramnosestudosdepoisdecome-
çar a freqüentar a instituição. O
método neste ano será utilizado
por outras entidades no Rio, em
Goiâniae emMaceió.ABolapra
Frente tem parceria com gran-
desempresas,querecebemmui-
tos de seus jovens alunos como
profissionaismais tarde.
Jorginho conta que investiu
uma grande quantia – vinda de
umcontratodequatroanoscom
aNike,masquepreferenãoreve-

lar – no projeto, mas hoje pede
contribuições por meio da cam-
panhaTônesseTime.
O capitão Dunga, como ainda
échamadonoRioGrandedoSul,
fazpalestras, eventos e vai atrás
deempresasparafinanciaroEs-
porte Clube Cidadão, projeto do
jogadoremparceriacomaAsso-
ciação Cristã de Moços (ACM)
dePortoAlegre.“Oesporteésóo
pontodepartidaparaasocializa-
ção e a construção de valores”,
dizacoordenadoradaACM,An-
gela Aguiar. Além das aulas de
reforço e das de artes, há um

acompanhamento nutricio-
nal e familiar das crianças.
“Nãoadiantaomeninoconse-
guir algo positivo aqui e ter
umpai agressivo.”
DiegoeEdmilsonjárecebe-
ram os terrenos da prefeitu-
rasdesuascidadesparacons-
truiroGolAmigoeSemeando
Sonhos,nomesdasduasinsti-
tuições que surgirão. Quando
aCopa acabar, já especula-se
que Adriano e Ronaldinho
também investirão na educa-
çãodascriançasdoslocaison-
denasceram.●

Karine Rodrigues
RIO

Quando Ronaldo Fenômeno es-
trear naCopa doMundo, na ter-
ça-feira, professores e servido-
res do campus da Universidade
Estácio de Sá, na Taquara, zona
oestedoRio,estarãoreunidosno
auditório para torcer pelo joga-
dore tambémpatrão.
Háquatroanos,oatacante in-

vestiutodososrecursosnecessá-
rios para a construçãodoprédio
de seis andares, situado emuma
áreademaisde7milmetrosqua-
drados. Em contrapartida, a Es-
tácio de Sá, conhecida por seu
marketing agressivo e oferta de
mensalidadesapreçosbaixos,en-
troucomaadministraçãoeosre-
cursoshumanos.
Hoje, segundodadosdo Insti-

tuto Nacional de Estudos e Pes-
quisas Educacionais (Inep), do
MinistériodaEducação,ogrupo
é o maior em número de alunos
noBrasil: 104.346.
Inaugurado logo após a con-

quista do pentacampeonato, o
campusR9contahojecomcerca
de 4 mil alunos, distribuídos em
cursosdaáreadesaúdecomoEn-
fermagem,FisioterapiaeEduca-
ção Física. Segundo o diretor da
unidade, João Pereira Lima Fi-
lho, lá funciona o mais moderno
centrodereabilitaçãodoPaís.De-
tentorounãoda liderança,o fato
é que as instalações chamam a
atenção: salas de aula amplas e
bemiluminadas,maisde20labo-
ratórios e equipamentos de pon-
ta.“ORonaldoentroucomacons-
trução do prédio, que tem o que
hádemelhor na área.Nós admi-
nistramos”,explica,semcitarva-
loresnemdetalhesdaparceria.
Pelos corredores da institui-

ção, aqui e ali surge o R9,marca
docariocadeBentoRibeiro,hoje
noRealMadrid.AentradadeRo-
naldononegóciodaeducaçãosu-
perior foi resultado de uma pro-
postadoamigoNiltonPetrone,o
Filé, fisioterapeuta que recupe-
rou o jogador da grave lesão no
joelho direito, sofrida em 2000.
Naépoca,alémdediretordocur-
so de Fisioterapia, Filé dirigia o
FisioR9, umcentro integrado de
reabilitação com três piscinas,
gramado e campode areia.Hoje
quem coordena o complexo é a
irmãdoatacante, Ione.

UMNOME DE PESO
Emboraaproximidadecomo lo-
cal de moradia e a existência de
equipamentos de ponta tenham
pesadomaisnaescolhapelocam-
pusR9,alunosouvidospeloEsta-
do afirmaram que a vinculação
deRonaldocomainstituiçãotam-
bémfoilembradanahoradadeci-
são por estudar ali. “O que mais
chamouatençãofoiainfra-estru-
tura.MastemtambémofatorRo-
naldo,umatletaqueadmiromui-
to”,dizViníciusGonçalves,de22
anos, estudante de Fisioterapia.
Aluno da turma de 2003, ele faz
estágionoFisioR9.
Ex-alunodaEstácioehojefun-

cionário do FisioR9, Rafael
Cunha,de26anos,contaqueRo-
naldocostumairaocentroquan-
doestánoBrasil.“Elejáfeztrata-
mentosaqui.”Segundoagerente
administrativadocampus,Môni-
ca Marques, existem hoje cerca
de 1.700 alunos de Fisioterapia
naunidadedaTaquara.Desseto-
tal, 120 fazemestágionocentro.
Apesar das dificuldades en-

frentadas por Ronaldo, que so-
freunosúltimosdias combolhas
nopé e febre, alémde ter sidoal-
vodecríticasrelacionadasaoau-
mento de peso, no campus R9 a
aposta é que o patrão vai brilhar
noMundial,maisumavez.●
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