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Entrevista com Joyce Rocha de Oliveira
Me chamo Joyce Rocha de Oliveira, tenho 21 anos, surfo desde os meus 10
anos de idade e
ganhei esse surf a partir do meu pai que me deixou como herança.
A minha relação com o mar é muito, muito próxima já que meu avô era
pescador, meu pai também já foi pescador.
Após isso, meu pai virou surfista então minha família toda teve contato com o
mar.
A minha família é toda nascida e criada em Copacabana, na comunidade do
Cantagalo-Pavão-Pavãozinho, então não tem como eu fugir do mar.
Ali eu estou cercada de praia por todos os lados, como não gostar? O surf
trouxe pra minha vida um bom comportamento, uma boa educação, e me
trouxe também uma facilitação na minha adaptação em qualquer lugar que eu
possa estar.
Pois com o surf você não tem contato só com as pessoas da comunidade,
você tem contato com pessoas da rua, com pessoas de outros lugares
(porque você) está sempre viajando.
Então o surf me trouxe essa possibilidade de poder viajar e conhecer outros
lugares.
Eu acho que o FSC é um projeto maravilhoso para as crianças de favela e de
comunidade, pois já que dentro da comunidade tendo o tráfico as crianças não
vendo o que se pode fazer, acaba que muitas vezes as crianças se envolvem.
Mas estando no surf, estando num projeto maneiro que as crianças gostam e
ainda mais tendo o contato com a praia chama atenção de muitas pessoas pro
projeto.
O FSC não vem só propondo ensinar as crianças a surfarem, também ensina as
crianças a serem um novo cidadão, a ter profissão.
É o nosso futuro né, na verdade é a minha continuação.
Eu vou parar um dia então eu quero que esteja alguém no meu lugar, eu quero
que tenha alguém pra poder continuar o que eu comecei.
Para quem tá começando a assistir o vídeo agora, que continue assistindo, que

vocês vão gostar, o projeto é bom.
Para o iniciante do surf eu peço a vocês, não fiquem na frente de quem sabe
surfar, vocês podem se machucar.
Tomem cuidado com o mar, vocês tem que primeiro conhecer o local onde
vocês vão surfar e sempre com um instrutor ao lado.
O conselho que eu dou para as pessoas que querem surfar é que vão mesmo,
se joguem de corpo e alma e cabeça porque é uma coisa que você não vai se
arrepender e é uma coisa muito gostosa, muito prazeroso.
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