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Apresentamos com satisfação a Coleção Cultura de Ponta.

A Coleção é a síntese de debates realizados em torno de temas pertinentes

para o crescimento e transformação individual e coletiva. Os temas foram

discutidos em encontros semanais, envolvendo público e convidados

especializados.

Este exemplar foi formatado com o objetivo de colaborar com os professores,

fornecendo sugestões para a preparação de atividades e sendo um facilitador

das discussões. Não pretende esgotar as possibilidades de abordagem dos

conteúdos, e sim instigar o professor a buscar encaminhamentos diferentes,

criativos e atraentes, oferecendo-lhe um material que proponha reflexões e,

ainda, sugira novas formas de desenvolver o conhecimento em sala de aula,

independentemente da matéria lecionada

Queremos que a rede escolar possa acessar conteúdos de qualidade para

estimular sua comunidade local a desenvolver e colocar em prática ideias

criativas, fornecendo ferramentas que aperfeiçoem suas atitudes diante dos

obstáculos e aprimorem seu repertório para a construção da base de criação

artística, econômica e social.

O projeto foi desenvolvido em parceria com o Light e a Secretaria Estadual de

Cultura através da Lei de Incentivo a Cultura. Esperamos que você aproveite

bem, junto com seus alunos!,

INTRODUÇÃO
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PARA COMEÇO DE CONVERSA

Aescolha do tema “esporte” permitiria uma infinidade de abordagens. Falar de
esporte significa falar também de diferentes campos do conhecimento. A
prática esportiva alcança a criança, o jovem e a terceira idade. Alcança o
amador e o profissional. Alcança a formação física e psicológica do indivíduo.
Falar de esporte também é tocar em temas como inclusão social,
discriminação, preconceito, política educacional, gestão pública, formação do
profissional de Educação Física e do atleta, direito ao lazer, economia,
história, política... Poderíamos continuar enfileirando objetos de discussão e
talvez não esgotássemos todas as possibilidades.

O Brasil foi invadido pelo esporte ao ser escolhido para sediar, entre 15 de
junho de 2013 e 18 de setembro de 2016, a Copa das Confederações, a Copa
do Mundo, os Jogos Olímpicos e os Paraolímpicos. Um período intenso, em
que todos os tópicos acima – e muitos outros – vieram à tona.

Como isso repercute na escola, e como o professor pode usar isso a seu
favor?

É na infância que a criança tem os primeiros contatos com seus semelhantes
e a socialização é uma das principais vantagens da prática do esporte e da
Educação Física Escolar. É quando a criança tem a oportunidade de se sentir
aceita pelo grupo, desenvolver a autoconfiança e as habilidades motoras.

As experiências com projetos sociais ligados ao esporte mostram que a
atividade física tem consequências extremamente positivas, resultando em
crianças e adolescentes mais concentrados nas aulas, disciplinados e,
principalmente, fora das ruas. A prática sistemática da atividade física,
especialmente a coletiva, é uma poderosa ferramenta para a proteção social e
o resgate de indivíduos em situação de risco. Entretanto é não se pode
implementar o esporte apenas como “isca”, elemento atrativo. Ele deve vir
junto com a função educacional, incluindo elementos sociais, culturais,
comunitários e afetivos. A ONU observou que o esporte, mesmo que tenha
como foco o desenvolvimento físico e a saúde, contribui grandemente para a
aquisição de valores necessários para coesão social.

Além deste papel de ferramenta de intervenção social, não há dúvidas de que
o esporte é um fenômeno social e cultural. Cada vez mais é possível observar
diferentes setores praticando uma modalidade esportiva, seja nas escolas,
nos parques, nos clubes ou nas ruas. Grupos de terceira idade, colegas de
escritório, profissionais em treinamento de RH e muitos outros são vistos
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caminhando, correndo, nadando, pedalando, dentro de academias e clubes,
ou usando as instalações e equipamentos esportivos públicos que a cidade
oferece. Ou antes: “deveria oferecer”... Inegavelmente, esta imersão do
Brasil e do Rio de Janeiro no esporte elevou a quantidade e a qualidade dos
nossos equipamentos, mas será que todas as lacunas foram preenchidas? É
preciso que a cidade ofereça equipamentos desportivos em boas condições
de uso e com distribuição geográfica adequada, e que o poder público planeje,
construa e mantenha os equipamentos levando em consideração as
necessidades da população.

A prática esportiva educativa pode evoluir para a profissionalização e o alto
desempenho. A criança que praticava uma modalidade apenas de forma
lúdica, com o tempo, pode alcançar performance de destaque, e torna-se um
atleta, ou um profissionais de Educação Física, um treinadores, etc. Também
na observação destes talentos potenciais a escola – em todos os seus níveis -
tem papel relevante, orientando, estimulando, oferecendo condições
materiais e técnicas, apresentando as diversas modalidades para que cada
um tenha a chance de encontrar o seu potencial, etc. Existe o suporte
pedagógico e material necessário para o sucesso das ações nas aulas?

Não podemos esquecer também que o que ocorre dentro das quatro linhas
das modalidades coletivas frequentemente reproduz e espelha o melhor e o
pior do que acontece na sociedade. É onde surge, para o professor, a
oportunidade de reeducar as opiniões preconceituosas e as atitudes
discriminatórias que o aluno traz de casa ou da rua, quando suas aulas não se
limitam a apresentar fundamentos esportivos e treinamentos.
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EM AÇÃO

Procure levantar o currículo esportivo dos alunos. Certamente todos os
meninos jogam futebol, como atividade de lazer, mas alguém está em alguma
escolinha? Alguém já fez a chamada “peneira”? E, além do futebol? Há algum
outro atleta na escola? Qual a modalidade? Como se interessou? Que
depoimento pode dar?

Organize uma olimpíada, dividindo a turma em dois clubes, cada um com
“atletas” em diferentes modalidades e categorias, por idade ou série.
Combinar as regras com os alunos e não se prenda aos esportes tradicionais –

pode haver, para os pequenos, provas de amarelinha, pular corda,
equilibrismo, etc. Em salto em distância, para os maiores, a prova pode ser por
equipe de 2 ou 3 alunos, com o resultado final do “pulo” sendo a soma do
resultado de cada um dos integrantes da equipe.

Para saber mais:

http://jogosescolares.cob.org.br/
http://www.cob.org.br/
http://www.rio2016.com/
http://pt.fifa.com/
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BANCO DE ATIVIDADES

PRECONCEITO NO ESPORTE: A DISCRIMINAÇÃO NÃO PODE
ENTRAR EM CAMPO

A prática esportiva pode ser uma poderosa ferramenta para superação
de todas as formas de discriminação. Mas o que fazer quando o

preconceito está dentro das quatro linhas?

O Dia lnternacional para a Eliminação da Discriminação Racial, comemorado
em 21 de março, foi criado pela ONU como ferramenta de combate ao
racismo. Falando sobra a data, o Secretário-Geral da ONU, Ban Ki-moon,
afirmou que o esporte pode reafirmar nossos direitos humanos fundamentais.
“A comunidade internacional tem a obrigação de trabalhar pela igualdade e
pela não discriminação, e podemos fazer progressos ao fomentar estes
valores por meio do esporte”, disse ele.

Contudo, a realidade ainda é bem diferente: manifestações de preconceito de
raça, gênero e opção sexual são frequentes, ocorrendo tanto em esportes de
massa, como o futebol, quanto em modalidades bastante específicas, como a
luta greco-romana e o fisiculturismo.

Para discutir as razões que ainda alimentam o preconceito, bem como as
possíveis soluções para expulsá-lo das quatro linhas, estiveram reunidos o
jogador de futebol Tinga e Caio Pannain, primeiro campeão do Brasil noArnold
Classic de fisiculturismo.

A palavra preconceito, ou “pré-conceito”, já deixa claro o que representa: uma
ideia (ou “conceito”) formulada antes mesmo de se conhecer o assunto, fato
ou situação. É um “pré-conceito” achar que portadores de necessidades
especias não podem praticar esportes – e os Jogos Paraolímpicos estão aí
para provar o contrário. Também é preconceito achar que negros não são bons
nadadores, que halterofilistas e fisiculturistas invariavelmente usam
anabolizantes, que atletas homossexuais devam ser alvo de chacotas, e
outras afirmações semelhantes. Já estamos na segunda década do século
XXI e o esporte praticado por mulheres ainda é tabu.

As manifestações de preconceito podem estar presentes em várias situações
da vida, e o que se passa nos campos, quadras e estádios apenas reflete um
tipo de pensamento que ainda persiste na sociedade.

No caso específico do futebol existe uma manifestação preconceituosa que
chega a ser surpreendente: é o preconceito contra o sucesso profissional. O
futebol é um grande negócio, envolve cifras milionárias, e o jogador de ponta,
que atua pelos grandes clubes, recebe altos salários. Por conta disso, é visto



DE PONTA
CULTURA

com reservas por muitos, que, julgando sem conhecimento, consideram o
atleta descomprometido com sua atuação profissional, preocupado apenas
com a ostentação de riqueza.

Parte dessas manifestações talvez decorram do fato – ele mesmo também
preconceituoso – de o esporte não ser considerado uma profissão como as
outras, com horários, compromissos, hierarquia, obstáculos e carreira. O
mesmo acontece com artistas em geral.

O esporte reflete a vida, e através dele podemos aprender a conviver com o
semelhante e também com as diferenças. Com ele, adquirimos
condicionamento físico, disciplina, habilidade social e desenvolvemos
sentimentos de tolerância, e o que acontece no estádio ou à beira do campo às
vezes é uma lição para toda a vida. O exemplo que um filho tem, por exemplo,
ao ver seu pai se portando com violência ou expressando preconceitos contra
um jogador ou outro torcedor segue na memória – e, provavelmente, no
comportamento – dessa criança pelo resto da vida.

Apesar das vitórias contra a discriminação e o preconceito, essas questões
ainda permanecem e ainda há muito para mudar.
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1) Promova uma sessão do filme “Invictus”, que aborda a relação esporte X
preconceito, e promova um debate.

2) Relembre com seus alunos os casos recentes de manifestação de
preconceito no futebol. Comente as reações dos atletas, a forma como a
imprensa abordou a noticia e a opinião de cada um.

3) Pesquise na internet imagens de mulheres participando dos jogos
olímpicos. Muitas usam burca, outras participam de modalidades
consideradas “coisa de homem”. Discuta com seus alunos se eles
concordam com esta forma de ver a mulher dentro do esporte.

PARA PENSAR
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O LEGADO DA COPA: AS EXPECTATIVAS E O QUE REALMENTE
FICOU PARA OS BRASILEIROS

Interesses privados, benefícios coletivos, sonhos, decepções, perdas
e ganhos – passada a euforia, quais foram realmente os ganhos para

o país?

A Copa do Mundo acabou, vencedores e perdedores já se foram, bem como
turistas e jornalistas. Além dos estádios-sede, construídos a custo altíssimo e
alvos de muita polêmica, o que ficou para o Brasil e os brasileiros? Qual foi o
chamado “legado da Copa”, seja do ponto de vista material, ou do imaterial?
Afinal, auto-estima, confiança e patriotismo também podem crescer entre os
habitantes de um país que recebe um grande evento internacional, e podem
ser considerados parte deste legado.

Para fazer esta avaliação, estiveram reunidos Romulo Macedo, especialista
em gestão de arenas e participante próximo de toda a estruturação do evento,
e Felipe Barcellos, jornalista, produtor e crítico da forma como a gestão do
evento se relacionou com as camadas mais populares das cidades em que
aconteceram os jogos.

Desde que o Brasil foi anunciado como sede da Copa de 2014, a palavra
“legado” entrou para o vocabulário de gestores públicos, jornalistas e da
população, a ponto de ficar até um tanto desgastada,e ter perdido o seu
significado. Podemos dividir o tal “legado”, esta espécie de “herança” que a
Copa deixou para o Brasil, em duas categorias: uma delas seria o legado
direto, o que foi construído ou preparado especialmente para os jogos. Outra
categoria seria a das ações ou iniciativas que deveriam ser feitas de qualquer
modo, para benefício da cidade, e que foram aceleradas ou estimuladas por
causa da realização do evento. Assim, um novo estádio estaria no primeiro
grupo, mas ampliações em aeroportos, que já vinham sendo reclamadas pela
população, estariam na segunda categoria. Sob este aspecto, percebe-se
que a Copa do Mundo deixa um legado de infraestrutura muito menor do que o
prometido quatro anos atrás – e a um custo mais alto.

Por outro lado, também podemos dividir este “legado” entre a parte física,
estrutural, e a sociopolítica, que estaria representada na atenção despertada
na população para determinadas questões de gestão pública. Neste ponto, as
redes sociais tiveram papel fundamental, e até a derrota da seleção nacional
pode ser considerada “geradora de legado”, já que obrigou a uma autocrítica
num ano delicado, de eleições presidenciais. Também pode ser considerado



DE PONTA
CULTURA

um legado imaterial a experiência de colaboração entre os três níveis de
administração pública e a iniciativa privada, que pode servir de aprendizado
para outras iniciativas em benefício da população, independentemente de
eventos.

As arenas foram alvo de infinitas polêmicas, pelo valor investido e pela
possibilidade de algumas deles se tornarem elefantes brancos para seus
estados e municípios. São espaços com centenas de câmeras de segurança,
assentos numerados, sofisticados sistemas de som e luz e nem todas as
cidades terão público pagante em número suficiente para sustentar a
manutenção do estádio.

Os críticos da Copa contestam a existência de um verdadeiro legado,
afirmando que, passado o evento, pouco ou nada ficou para a população
brasileira, que esperava novas oportunidades de capacitação profissional,
ampliação de renda, melhoria de infra estrutura, etc. A população não teria
sido ouvida em suas demandas e todo o planejamento teria sido voltado
apenas para atender ao também famoso “Padrão Fifa”, deixando de lado
avanços reais do ponto de vista social, da educação, da formação de público,
da cidadania, etc.

Remoções sem critério, obras inacabadas, orçamentos superfaturados,
edificações sem utilidade e um grande sentimento de frustração compõem
este que seria o “legado negativo” da Copa de 2014, cujas consequências
nefastas podem se estender ainda mais: um estádio, instalado numa cidade
onde o publico médio por partida é de 1.600 pessoas, precisará promover
shows, alugar o espaço para empresas, etc, para cobrir as despesas
existentes, e para tornar isso possível, transformando uma área de baixa
renda em um ponto de atração, ocorre um processo chamado gentrificação,
que empurra para áreas ainda menos favorecidas a população pobre.

A hora é de pensar que legado queremos das Olimpíadas, aprendendo com
os erros e elaborando uma agenda positiva.
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1) Peça aos seus alunos para produzirem uma lista coletiva de tudo o que
eles puderam constatar como legado da Copa – desde benefícios físicos,
como asfaltamento ou os novos estádios, até itens imateriais, como
aproximação com os vizinhos para torcer, ou até a reflexão e a autocrítica
que pode ter acontecido após a derrota. Mas deixe que eles sugiram
livremente, tentando não influenciar.

2) Sugira que eles façam também uma lista do que seria desejável que a
Copa ou as Olimpíadas promovessem como modificação no bairro ou
comunidade. Avalie o que pode ser conquistado pela organização
coletiva, pelas associações de moradores, etc.

3) Peça a eles que produzam um texto de 140 caracteres no qual devem
expressar o que sentiram diante do fato de o Brasil não haver conquistado
a Copa do Mundo jogada em casa.

PARA PENSAR
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EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS: ENTRE O LAZER E A PERFORMANCE
DE ALTO NÍVEL

Do Parque Madureira ao novo Maracanã e ao Parque Aquático Maria
Lenk, como funciona o universo dos espaços públicos destinados

aos esportes

Equipamentos e espaços dedicados à atividade física são construídos e
oferecidos à população com o objetivo de permitir e facilitar a prática
esportiva. São uma plataforma para a socialização, a saúde e o lazer, mas
também para a criação de oportunidade para o surgimento de novos atletas.
Vão desde pracinhas equipadas com aparelhos de ginástica, voltados para a
terceira idade, até sofisticadas instalações como o Parque Maria Lenk, criado
e preparado para receber os melhores atletas do país.

Às vésperas da Olimpíada, momento em que todas as atenções estarão
sobre a prática esportiva e a formação dos atletas nacionais estará em foco,
que reflexões podemos fazer sobre nossos espaços públicos dedicados ao
esporte? O que podemos constatar e o que devemos cobrar dos gestores,
para que este momento – o das Olimpíadas – seja, ao mesmo tempo, uma
oportunidade para a ampliação e democratização da prática esportiva e um
passo adiante na preparação de atletas de alto nível no Rio e no Brasil?

Para conversar sobre isso estiveram reunidos o atleta do surf Scooby e
Marcos Vinícius Freire, executivo do Comitê Olímpico Brasileiro, que deram
seus depoimentos sobre a preparação do atleta, a expectativa para 2016 e o
uso público e coletivo dos centros esportivos.

Aprimeira constatação – bastante negativa – é a de que a disciplina Educação
Física deixou de ser obrigatória nas escolas. Com isso, o equipamento
esportivo mais básico, democrático e acessível que existia até então, que era
o espaço da escola, deixa de existir, ou, pelo menos, deixa de estar garantido
para todos. Em um país que vai sediar uma Olimpíada, a medida surpreende.
Os exemplos dos EUA e da Alemanha, para citar apenas dois países que
integram intimamente a prática esportiva à educação escolar, provam a
importância desse espaço para o surgimento de novos atletas.Aescola seria,
inclusive, o espaço ideal para apresentar às crianças as modalidades
esportivas olímpicas, desde o popular futebol até às menos conhecidas, como
badminton, ginástica rítmica e lutas diversas, permitindo que encontrassem
seu esporte favorito, e, quem sabe, revelassem um talento nato.

No Rio de Janeiro, quando se fala em equipamento público para a prática de
atividades físicas e esportivas, o primeiro exemplo que vem à cabeça é o
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Parque Madureira, espaço com mais de 100 mil metros quadrados, equipado
com quadras poliesportivas, ciclovia e uma pista de skate que já ficou famosa
pela sua qualidade. É um grande exemplo do que deve ser a ação do poder
público em favor do desenvolvimento do esporte.

Dois espaços - o Centro Olímpico de Treinamento e o Complexo Esportivo de
Deodoro – com instalações reformadas, ampliada ou erguidas especialmente
para os Jogos Olímpicos, podem ser outro grande “presente” para a
população do Rio e do país, numa região da cidade que normalmente não é
privilegiada com intervenções desse porte. São equipamentos voltados
principalmente para o esporte de alto rendimento, que terá prioridade em seu
uso após 2016, mas nada impede o uso compartilhado com a população, com
escalas de horário e atividades, colocando assim o jovem iniciante em contato
com o atleta de ponta, o integrante do projeto social ao lado do profissional e
aproximando a plateia dos seus ídolos.

Para alguns esportes, como o surf, as diversas variações do esqui e alguns
esportes radicais, o “equipamento esportivo” é basicamente a natureza, o que
dificulta sua prática, dependendo do local de nascimento ou moradia do
atleta. Nestes casos, a disponibilização de condições materiais é
fundamental, seja com a construção de pistas ou espaços adaptados, seja no
apoio ao atleta para que este busque, em outros países, as condições
necessárias, até que estas se desenvolvam no país. É o caso, por exemplo,
da equipe de ciclismo BMX do Brasil, que treina hoje na Califórnia e no Centro
Mundial de Ciclismo UCI, na Suíça, e que, com isso, já disputa o Campeonato
Mundial da modalidade, e que poderá, em breve, treinar em Deodoro.
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1) Veja a íntegra do debate em:
https://www.youtube.com/watch?v=_uXZSPvm--c

2) Passeie com seus alunos pelo entorno da escola e avalie a existência (ou
não) de equipamentos esportivos ou espaços de lazer, bem como seu
estado de conservação e a forma como são utilizados (ou não) pela
comunidade.

3) De volta à sala de aula, construa, coletivamente um mapa ou maquete do
que foi visitado.

4) Se existirem espaços para atividades físicas, debata com sua turma como
eles poderiam ser melhor utilizados. Planeje um dia de ocupação, um
mutirão de recuperação ou alguma outra forma de promover a reunião da
comunidade em torno do espaço. Caso não exista, debata e planeje
formas de construir ou conquistar junto aos órgãos públicos equipamentos
esportivos que atendam às necessidades da comunidade. Algum terreno
pode ser uma praça? Algum prédio vazio pode ser adaptado para um
quadra? Escreva, coletivamente, um pedido à Subprefeitura.

PARA PENSAR
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CURRÍCULOS DO EIXO
TEMÁTICO CULTURA URBANA

Tinga – jogador de futebol do Cruzeiro Esporte Clube, de Minas Gerais.
Começou sua carreira no Grêmio, jogou no Kawasaki Frontale, no Botafogo,
no Sporting, no Internacional e no Borussia Dortmund. Em fevereiro de 2013,
foi alvo de racismo durante o jogo Real Garcilaso x Cruzeiro, no Peru. Após a
partida, lamentou o acontecido, afirmando que "trocaria todos meus títulos
por igualdade".

Smigol - jornalista esportivo, ex-atleta de remo

Caio Pannain – fisiculturista, primeiro campeão do Brasil em sua categoria no
Arnold Classic Ohio, em 2013, vice-campeão do Arnold Classic Brasil
(abril/2014) e faixa preta de judô.

Romulo Macedo - especialista em gestão de arenas.

Felipe Barcellos - jornalista, diretor e produtor.

Fernando Medeiros - coordenador de projetos esportivos noAfroReggae.

Pedro Scooby - surfista especializado em ondas grandes, é um dos
principais nomes da nova geração do freesurf brasileiro. Avesso as
competições, seu trabalho é surfar ondas perfeitas e captar imagens para os
seus patrocinadores.

Marcos Vinícius Freire – Diretor Executivo de Esportes do Comitê Olímpico
Brasileiro. Como atleta, integrou a chamada "Geração de prata" do vôlei
brasileiro, onde conquistou a medalha pela segunda colocação nos Jogos
Olímpicos de 1984 em Los Angeles, nos Estados Unidos. Foi chefe da
missão do Brasil nos Jogos Pan-americanos de 1999 em Winnipeg, no
Canadá, e 2007, no Rio, e também chefe da missão nos Jogos Olímpicos de
2008, em Pequim, na China.
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REALIZAÇÃO

Sede Rio de Janeiro

Rua da Lapa, nº 180 – Centro - Rio de Janeiro/RJ

Tel.: + 55 21 3095.7200

Contatos

www.afroreggae.org

facebook.com/afroreggaeoficial

twitter.com/AfroReggae

É permitida a reprodução dos conteúdos desta publicação, desde que citada

a fonte. Reproduções para fins comerciais são proibidas.
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