
Em setembro de 2009, a co
mitiva brasileira, responsável 
pela apresentação da cidade 
do Rio de Janeiro para sediar 

as Olimpíadas de 2016, comemo
rava a vitória sobre as concorren
tes de peso Chicago, Madri e Tó
quio. Passado o momento de eu
foria, surgiram as preocupações. 
Como fazer para colocar em prá
tica um projeto audacioso, que 
mesclasse infraestrutura, legado 
e geração de novos talentos es
portivos? Era então preciso adotar 
projetos funcionais para se orga
nizar e ser um anfitrião à altura de 
Londres, sede dos Jogos de 2012 - 
além, é claro, de não fazer feio no 
quadro geral de medalhas.

Desde a primeira participa
ção do Brasil em Jogos Olímpi
cos, em 1920, na cidade de An
tuérpia, na Bélgica, o País está pre
sente no ranking de medalhas. Po
rém, é preciso melhorar. No total 
são 108 conquistas, entre ouro, 
prata e bronze - a melhor partici
pação ocorreu nos Jogos de Lon
dres. Para 2016, o governo estipu
lou uma meta ambiciosa: colocar 
o Brasil entre os top dez dos países 
medalhistas e ficar entre os cinco 
primeiros nos Jogos Paralímpicos.

Pára isso ocorrer de fato foi im
plantado o plano Brasil Medalhas 
2016, com aporte de 1 bilhão de 
reais a mais de investimentos pú
blicos federais no ciclo olímpico 
2013-2016. Dois terços desse va
lor advêm do Orçamento da União 
e o restante de empresas estatais. 
O conjunto de ações do plano 
contempla melhores estruturas 
para treinamento e competição e
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o programa chamado Bolsa Pódio, 
voltado para modalidades indivi
duais, uma nova categoria embu
tida no Bolsa Atleta, também parte 
do Brasil Medalhas 2016, que 
contemplará 160 bolsas. Mais de 
5,6 mil esportistas de modalida
des olímpicas e paraiímpicas rece
bem o Bolsa Atleta. "Desde 2009 
traçamos o objetivo de o Brasil vi
rar uma potência olímpica e ficar 
entre os dez melhores no quadro 
de medalhas, como na economia", 
afirma Ricardo Leyser, secretário 
Nacional de Esporte de Alto Ren
dimento. "Mas nosso objetivo não 
é só medalhas, é fomentar a ativi
dade esportiva."

Para o ministro do Esporte, 
Aldo Rebelo, as Olimpíadas de 
201 6 são uma oportunidade de 
criar a consciência de valorização 
do esporte e da atividade física. 

"Há recompensas diversas pelo es
forço de organizar os Jogos Olím
picos e a Copa do Mundo", diz. 

"Os grandes eventos mostram a ca
pacidade de acolher os diferentes 
povos do mundo, além da possibi
lidade de criar uma consciência de 
valorização do esporte e da ativi
dade física, que nem sempre rece
beu a atenção devida no Brasil." O 
que se quer saber agora é se essa 
atenção se transformará em vitó
rias dentro e fora das quadras. 
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Caixa de texto
Fonte: Lide, São Paulo, ano 8, n. 41, p. 104-105, 2013. 




