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Project encourages children to practice golf in Rio de Janeiro 
 

What child ever dreamed of going to a soccer school? Or maybe volleyball? Basketball? Now, 
what if the ball is much smaller? Oh, what if I need a club? Is it hard to get? In Rio de Janeiro, 
more than 1,500 public school students have been given the opportunity to know, learn and 
play a sport that is not widespread in the country of football stars Pelé and Marta: golf. The 
project "Golfe que te quero Golfe nas Escolas" presents this new universe to the children at 
the Olympic Golf Course, in Barra da Tijuca, west zone of the city. 
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The initiative, which is in the 16th edition, makes available the Olympic equipment for 
students one Tuesday a month. At the end of the event, the group attends lectures on golf, 
environmental education and learn about the fauna and flora of the course, one of the legacies 
of the 2016 Olympic Games. Then it is time to practice. Children have the first contact with the 
sport in a professional course, which is surprising for those who, for the most part, only knew 
golf through television. Teachers Nico Barcellos and Igor Santanna teach students how to 
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handle the golf club, how far to stand from the golf ball and teach the fundamentals of the 
sport. 
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The president of the Olympic Golf Course, Carlos Favoreto, emphasizes the importance of 
spreading the sport. "We are bringing the population a new sport, formerly restricted to 
members of private clubs. Here, any citizen can enter and have the first contact with the sport. 
In addition to social projects, we schedule, on Saturdays and Sundays, from 10 am to 12 noon, 
free classes for people aged six to 95, providing the equipment for this first contact. For those 
who want to keep practicing the sport, we have a golf school with the best teachers in Brazil, 
coordinated by Nico Barcelos, a living legend of Brazilian golf", he says. 
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Designed by American architect Gil Hanse, the course hosted the return of golf - after 112 
years - to the Olympic Games. Since then, a calendar of tournaments has been scheduled for 
beginners and professionals and Brazil Open or Aberto do Brasil has taken place at the course. 
The number of visitors in the 1 million square meter facility increased from 50 visitors in 
January 2017 to 5,000 visitors registered in July 2018. 

Olympic Golf Course (Moysés Castello Branco Filho Avenue, 700, Barra da Tijuca. Reservations at 55 21 
3030-4653. http://www.rioogc.com.br). 
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Projeto incentiva crianças a praticar golfe no Rio de Janeiro 
 

Que criança nunca sonhou entrar para uma escolinha de futebol? Ou, talvez, vôlei? Basquete? 
Agora, e se a bola for bem menor? Ah, e se precisar usar um taco? Difícil? No Rio de Janeiro, 
mais de 1.500 alunos da rede pública de ensino estão tendo a oportunidade de conhecer, 
aprender e jogar um esporte pouco difundido no país dos supercraques de futebol Pelé e 
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Marta: o golfe. É no Campo Olímpico de Golfe, na Barra da Tijuca, zona Oeste da cidade, que o 
projeto “Golfe que te quero Golfe nas Escolas” apresenta esse novo universo aos pequenos. 

A iniciativa, que está na 16ª edição, abre o equipamento olímpico uma terça-feira por mês 
para os estudantes. De saída, a turma assiste a palestras sobre o golfe, educação ambiental e 
aprendem sobre a fauna e flora do campo, um dos legados dos Jogos Olímpicos de 2016. Em 
seguida, é chegada a hora de praticar. As crianças têm o primeiro contato com o esporte em 
um campo profissional, o que é surpreendente para aqueles que, em sua maioria, só 
conheciam o golfe pela televisão. Os professores Nico Barcellos e Igor Santanna, ensinam os 
alunos a manusearem o taco de golfe, mostram a postura para o melhor alcance da bola, bem 
como todos fundamentos do esporte. 

O presidente do Campo Olímpico de Golfe, Carlos Favoreto, ressalta a importância de 
disseminar o esporte. “Estamos levando à população um esporte novo, antes restrito a sócios 
de clubes privados. Aqui, qualquer cidadão pode entrar e ter o primeiro contato com o 
esporte. Além dos projetos sociais, programamos, aos sábados e domingos, de 10h às 12h, 
aulas gratuitas para pessoas de seis a 95 anos, fornecendo os equipamentos para esse 
primeiro contato. Para aqueles que querem seguir no esporte, temos uma escola de golfe 
ministrada pelos melhores professores do Brasil, coordenada pelo Nico Barcelos, lenda viva do 
golfe brasileiro”, conta. 

Projetado pelo arquiteto americano Gil Hanse, o campo sediou a volta do golfe - após 112 anos 
- aos Jogos Olímpicos. De lá pra cá, ganhou um calendário de torneios para iniciantes e 
profissionais e já recebeu o Aberto do Brasil. O equipamento, com 1 milhão de metros 
quadrados, saltou de 50 visitantes em janeiro de 2017 para 5 mil visitantes registrados em 
julho de 2018. 

Campo Olímpico de Golfe (Avenida Moysés Castello Branco Filho 700, Barra da Tijuca. Reservas pelo 55 
21 3030-4653. http://www.rioogc.com.br). 
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