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FRASES

Magic Paula
Campeã mundial de basquete

“Nossa missão é o esporte
educacional para o
desenvolvimento, e daí
como atividade física,
prática de competições
regionais e escolares até
chegar aos atletas de elite”

Lars Grael
Velejador e medalhista olímpico

“Em curto prazo, o Brasil não
será uma potência olímpica.
Mas certamente será uma
potência paraolímpica em 2016”

José Roberto Guimarães
Técnico da seleção
feminina de vôlei

“Talvez no Rio ainda será muito
difícil resultados expressivos,
mas vamos nos tornar uma
nação olímpica em pouco tempo”

TVVERSUSESPORTE

BRASIL

20%
das crianças
não frequentam
atividades
esportivas.

80%
das crianças
assistem 2h ou mais
de TV por dia.

José Roberto Guimarães, técnico
da Seleção Brasileira de Voleibol
Feminino, atua no exterior trei-
nando times adversários. Ele ga-
rante que o dinheiro não é seu
grande motivador. “Hoje sacrifi-
co parte da minha vida morando
fora, ganharia a mesma coisa tra-
balhando aqui, mas acho impor-
tante conhecer minhas adversá-
rias”, contou durante o Fórum
Nacional do Esporte, que aconte-
ceu em São Paulo no final de se-
mana passado. E o cenário que
ele vê lá fora não é dos mais oti-
mistas para o Brasil. O motivo es-
tá no desenvolvimento do espor-
te na escola. “Treino atletas inter-
nacionais que começaram na es-
cola, por isso a importância do
professor de educação física”, dis-
se. No Brasil, a disciplina deixou
de ser obrigatória entre 1996 e
2001. “Perdemos cinco anos.”

O reflexo dessa realidade, ele
vê nas quadras. Nesta semana,
a seleção de vôlei feminino co-
meçou a treinar em Saquarema
para os jogos de Londres em
2012, mas Guimarães já tem
uma seleção sendo preparada
para 2016. O técnico identificou
seis atletas com potencial de re-
presentar o Brasil nas Olimpía-
das do Rio. “É um bom número,
mas queria ter 20, 30 atletas em
treinamento”, disse.

Para mudar esta realidade, o
primeiro passo foi dado há três
meses. O Congresso Nacional
aprovou uma mudança na Lei Pe-
lé (Lei nº 9615) — considerada
muito “futebolizada”, já que 70%
da lei versa sobre futebol, o que é
inadequado para a proposta de
uma lei geral do esporte. A pri-
meira modificação será a criação
de uma rede nacional de treina-
mento, que terá o desenvolvi-
mento do esporte na escola como
base. A chance desta rede ter im-
pacto nos resultados de 2016 é pe-
quena, mas a iniciativa é celebra-
da por todos. “Com a oportunida-
de de sediar as Olimpíadas, ve-
mos alguns movimentos que tal-
vez não teríamos oportunidade
de vivenciar. Mais do que meda-
lhas em 2016, é importante ten-
tar agregar valores olímpicos a
nossa juventude”, disse a ex-joga-

dora de basquete Magic Paula, di-
retora da Atletas pela Cidadania.

Segundo o ministro do Esporte
Orlando Silva, o desafio do Brasil
para as Olimpíadas é chegar pró-
ximo da elite esportiva mundial e
ficar na elite. Nas Olimpíadas de
Pequim em 2008, o Brasil foi o 22º
colocado no ranking final, per-
dendo posições em relação a
2004, em Atenas, quando ficou
na 16ª colocação. O ministro sabe
que o tempo é curto. “Vamos ter
de mudar o modo de gestão, am-
pliar fontes de financiamento mo-
bilizar a universidade e criar uma
rede nacional de treinamento ru-
mo a 2016”, afirmou Silva.

A rede, que está vinculada ao
Ministério do Esporte, será com-
posta por centro de treinamento
de alto rendimento, nacionais, re-
gionais e locais, articulada para o
treinamento de modalidades dos
programas olímpico e paraolím-
pico, desde a base até a elite es-
portiva. “A Rede Nacional de
Treinamento fomentará o desen-
volvimento regional e local de ta-
lentos e jovens atletas, em coor-
denação com o Comitê Olímpico
Brasileiro e o Comitê Paraolímpi-
co Brasileiro, além de centros re-
gionais e locais, segundo as condi-
ções definidas pelos Ministério
do Esporte”, de acordo com a MP
502, que modificou a Lei Pelé.

A lógica do governo é sim-
ples: num primeiro momento,
fazer com que as cidades assu-
mam sua responsabilidade na
identificação de jovens promis-
sores. E num segundo momen-
to, por meio da rede estadual,
treinar e aperfeiçoar estes jo-
vens. “Na terceira fase, o par-
que olímpico do Rio funcionará
como um centro nacional de
treinamento”, disse Silva.

O Ministério do Esporte come-
çará o chamamento para as cida-
des interessadas em aderir a re-
de. O desafio é imenso. Segundo
dados da Atletas pela Cidadania,
apenas 18% das escolas de funda-
mental da rede municipal têm
quadras esportivas. No Sudeste,
este número chega a 40%, en-
quanto no Nordeste é um luxo de
apenas 7% das escolas. Professo-
res de educação física estão pre-
sentes em 69% da escolas, com
diferença imensa entre Sudeste
(88%) e Nordeste (52%). ■

Redenacionalpromete
sanardéficitnoesporte
Ministério do Esporte começará o chamamento para estados e municípios
interessados em integrarem o projeto que prevê encontrar e formar atletas do futuro

Regiane de Oliveira
roliveira@brasileconomico.com.br

A lógica do governo é
simples: num primeiro
momento, fazer com que
as cidades assumam sua
responsabilidade na
identificação de jovens
promissores. Depois, por
meio da rede estadual,
treinar e aperfeiçoar
estes jovens
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AliançaentrePMDBegovernoestásólida
Fabio Rodrigues-Pozzebom/ABr

O Ministério do Esporte saiu de
um orçamento de R$ 371 mi-
lhões em 2003, para R$ 2,3 bi-
lhões. “É uma evolução signifi-
cativa que mostra uma evolu-
ção da consciência público com
o esporte brasileiro”, afirmou
Orlando Silva, ministro do Es-
porte. Porém, quando o assun-
to é o esporte educativo, ele ad-
mite que há uma confusão en-
tre os papéis do Ministério do
Esporte e do Ministério da Edu-
cação (MEC). “A relação entre
o esporte e a educação estava di-
vorciada”, afirmou. “Quando o

Ministério do Esporte foi cria-
do, ficou entendido que a educa-
ção física e o esporte não eram
mais obrigações do MEC, mas is-
to esta mudando.”

Recentemente, a presidente
Dilma Rousseff anunciou um
plano para construir ou refor-
mar 10 mil quadras esportivas,
em escolas com mais de 500
alunos. A ideia é utilizar o es-
porte para reduzir o déficit es-
colar. Outra ação em parceria
entre as duas pastas é ofertar
para 5 mil escolas com baixas
notas no Ideb (Índice de Desen-

volvimento da Educação Bási-
ca) o esporte fora do horário
das aulas. “Esta é a segunda
vez que fazemos isto. Na pri-
meira, oferecemos para 1,5 mil
escolas e 1,2 mil aceitaram o de-
safio.” Os relatos são de que a
escola ficou alegre, ganhou dis-
ciplina e motivação.

A situação do Brasil não é úni-
ca no desenvolvimento do es-
porte na escola. No Reino Uni-
do, o incentivo aos esportes não
é predominante. Apesar dos
bons resultados no alto rendi-
mento — o país conseguiu um

feito importante em Pequim,
saltar da 10ª posição no ranking
geral, para a 4ª posição, com 19
medalhas de ouro —, eles dão
preferência para a cultura e mú-
sica. “Nos últimos anos, depois
que Londres foi escolhida co-
mo sede das Olimpíadas, o go-
verno começou a se preocupar
em incentivo a esporte”, disse
Ricardo Torres, professor da
Business School. Nas escolas, a
educação física faz parte da
grade curricular, mas não é
obrigatória. ■ Priscilla Arroyo e
Regiane de Oliveira

A afirmação é do presidente do Senado, José Sarney (PMDB-PA). “A
Aliança do PT com o PMDB é sólida e temos como articulador e grande
avaliador dela o presidente Lula”, disse. O partido posicionou-se contra
o governo na votação do novo Código Florestal na Câmara. Além disso,
alguns intergrantes da legenda têm apoiado a convocação do
ministro-chefe da Casa Civil, Antonio Palocci, para dar explicações
sobre o crescimento do seu patrimônio.

O maior desafio é acabar com o divórcio entre educação e esporte

Fabio Gonçalves/O Dia
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INICIATIVA

Uma ação em parceria
entre as duas pastas
é ofertar para 5 mil
escolas com baixas notas
no Ideb (Índice de
Desenvolvimento da
Educação Básica) o
esporte fora do horário
das aulas regulares

Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 31 maio 2011, Primeiro Caderno, p. 10-11.
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