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Maringá, a cidade do handebol
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Na relação dos assuntos menos conhecidos e estudados na
história de Maringá, figura o tema dos esportes, em especial a sua
dimensão amadora, aquela a princípio sem fins lucrativos.
Nessa lógica, sobressaiu ao longo dos tempos a
prática do handebol, uma modalidade nascida na cidade na
década de 1960 e que encontrou grande receptividade, superando
em número de adeptos o basquetebol e o voleibol, desportos mais
antigos e jogados em Maringá.
Quando evocamos a trajetória histórica do handebol em
Maringá, automaticamente temos que falar do Clube Olímpico, entidade
que há 5 décadas vem investindo pesado no esporte, revelando vários talentos e
não raro fornecendo atletas para o Brasil e para o mundo. Desde os anos 1970, as
escolas estaduais e particulares em suas aulas de educação física, vem fazendo o trabalho de
triagem dos alunos mais habilidosos no handebol, e a partir daí indicá-los para a instituição
clubística, que pode aproveitá-los ou não.
É necessário estudar mais profundamente essa conexão entre o Clube
Olímpico e a rede de ensino de Maringá, pois, ela tem se mostrado um celeiro inesgotável
de novos valores. Para ficarmos em dois exemplos históricos, citemos os nomes de Teixeira
e Bicudo, dois expoentes do handebol local, saídos do Colégio Estadual Dr. Gastão Vidigal.
Os Jogos Escolares de Maringá também são outra sementeira responsável pela
aparição de grandes jogadores de handebol. A hegemonia de Maringá nos Jogos Abertos do
Paraná, no que tange ao handebol, prova o quanto essa modalidade é levada a sério na
cidade.
Aos interessados em pesquisar e escrever sobre a história do handebol em
Maringá, é obrigatório conversar com o professor João Marin Mechia, verdadeiro mito do
esporte em Maringá, que muito contribuiu para que o handebol se tornasse no município a
modalidade mais tempo presente com representante na liga nacional, indicador dos mais
significativos ao se avaliar a importância dessa prática na cidade.
Ampliando as possibilidades de percepção que esse esporte tem e teve para
Maringá, pensemos na divulgação do nome da cidade pelo Paraná e Brasil afora, por conta
das incontáveis competições disputadas. Em 1987, passeando pela praia de Icaraí, em
Niterói (RJ), encontrei um rapaz que, sabendo da minha procedência maringaense,
rapidamente associou o nome da cidade ao time de handebol do Clube Olímpico, pois ele
jogava pela equipe de Niterói, e dizia maravilhas da equipe de Maringá, muito difícil,
segundo ele, de bater.
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