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Copa do Mundo de 2014 e Olimpíada em 2016. Não é 
novidade que os dois maiores eventos esportivos do mundo 
serão disputados no Brasil nos próximos anos. Um marco 
na história do País e um divisor de águas para o esporte 
nacional. Com todos os holofotes voltados para essas com-
petições, mais do que nunca são necessários uma análise 
e um planejamento interno, para estabelecer onde o País 
quer estar inserido dentro de algumas décadas no cenário 
desportivo mundial. Para isso, é imprescindível ter em 
mente o papel que o esporte desempenha na formação da 
identidade dos brasileiros.

Independentemente de o País vir ou não a se tornar 
uma potência mundial, o esporte exerce forte influência 
no comportamento do brasileiro. A paixão, ainda bastante 
concentrada no futebol, executa importante função social, 
educacional, cultural e de entretenimento — incluindo nes-
ta última área as oportunidades de negócios. Para entender 
tanta fascinação e paixão dos brasileiros hoje pelo esporte, 
é preciso dar alguns passos para trás. 

Por meio do trabalho na preservação da história do 
esporte, dos principais ídolos e feitos alcançados até hoje, 
torna-se possível para as pessoas entender e projetar aonde 
o esporte nacional poderá chegar. O que se fez recente-
mente no aniversário de 70 anos de Pelé é uma prova de 
como a sociedade gosta e se sente disposta a homenagear 
seus ídolos. Jornais, rádios, TVs e sites de internet prepa-
raram inúmeros especiais e programas sobre a trajetória 
de sucesso do maior atleta do século 20. Uma forma de 
resgatar, reviver e demonstrar gratidão a um ídolo. Pelé é 

um caso único, contou com talento, perseverança e certa 
dose de sorte para vencer em uma modalidade que hoje é 
considerada a mais popular no mundo. 

Já potenciais atletas, muitos deles escondidos pelos 
rincões do Brasil, na maioria das vezes não têm o mesmo 
destino. Muitos talentos em modalidades não populares e 
mesmo nas mais praticadas precisam de incentivo. Nesse 
aspecto, as políticas públicas para o esporte e a iniciativa 
privada devem ter participação ativa e estratégica. O Es-
tado, além de apoiar possíveis campeões, forma cidadãos 
quando investe no esporte. E a iniciativa privada, ao apoiar 
as atividades físicas, gera crédito e melhora sua imagem 
— tem a chance de fazer bons negócios na medida em 
que o esporte avança na profissionalização e na geração 
de novos ídolos.

O lançamento do Programa Petrobrás Esporte & Ci-
dadania, anunciado no último dia 5 de outubro, deverá 
disponibilizar ao esporte R$ 265 milhões até o fim de 2014. 
O objetivo é investir na formação de atletas de alto nível, 
inclusão social e construção da cidadania, iniciativas des-
portivas e qualidade de vida e memória do esporte olímpico 
brasileiro. O recurso será repassado via Lei de Incentivo 
ao Esporte, e vai ajudar financeiramente cinco modalida-
des olímpicas: boxe, levantamento de peso, tae kwon do, 
esgrima e remo.

Esse é um exemplo de modelo que surge a partir da 
iniciativa pública na construção de leis de incentivo e 
que ganham movimento nas mãos de organizações civis 
e privadas preparadas para executá-las. O suporte que o 

programa oferece a atletas, treinadores, infraestrutura e na 
preservação da história do esporte no País, na produção de 
documentários e programas especiais, é indicativo de um 
passo acertado e sem precedentes para o desenvolvimento 
do esporte no Brasil.  

Uma das missões do projeto é resgatar e passar para as 
futuras gerações as histórias de nossos ídolos olímpicos. 
Muito se ouve falar, mas a sociedade como um todo tem 
pouco acesso às histórias e imagens dos grandes heróis. 
Ou alguém se lembra de que Guilherme Paraense foi o 
primeiro atleta brasileiro a  ganhar, em 1920, uma medalha 
olímpica na modalidade Tiro com Revólver, de acordo com 
historiografia do esporte? Outros certamente se lembra-
rão de Adhemar Ferreira da Silva, duas vezes medalha de 
ouro (1952-56) no salto triplo, que inclusive apostou no 
desempenho de outro atleta brasileiro que lhe sucedeu, o 
João do Pulo. Muitas vezes, o que falta é reconhecimento. 
Eder Jofre, que está às vésperas de celebrar 50 anos da 
conquista do primeiro de seus dois títulos mundiais, disse 
recentemente que seria Deus se tivesse nascido na Argen-
tina. Falta reconhecimento do povo brasileiro ou escassez 
de informação? Mas aí já entramos em outra discussão, que 
deve ser contada com mais propriedade.

O fato é que estamos no começo, plantando uma semen-
te. Mas trata-se, sem dúvida, de um avanço importante para 
garantir um legado para as próximas gerações e contribuir 
no fortalecimento do que o esporte já significa para toda a 
sociedade. Nesse jogo, todos saem ganhando.
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