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Esta obra resulta de uma compilação de artigos de vários especialistas espalhados por 
diversos continentes que apontam alguns caminhos para a importância que o Movimento 
Olímpico tem no reforço da promoção do desporto associado à cultura e como veículo 
para uma melhor educação e respeito dos valores humanos e universais, como é o caso 
da Paz.

Agradeço, por isso, o desafio lançado à Academia Olimpica de Portugal pelo meu amigo 
Leonardo Mataruna, para a coordenação, edição e publicação desta magnífica obra, o 
qual foi prontamente aceite pelo Conselho Diretivo.

Quando falamos de Olimpismo devemos estar cientes de que estamos perante uma 
temática que vai muito para além do seu próprio conceito.

Na Carta Olímpica, na definição dos princípios fundamentais do Olimpismo, logo no 
primeiro ponto, o Olimpismo começa por ser definido como “uma filosofia de vida que 
combina de forma equilibrada as qualidades do corpo, da vontade e da mente. Aliando 
o desporto à cultura e à educação, o Olimpismo procura ser criador de um estilo de vida 
fundado no prazer do esforço, no valor educativo do bom exemplo, na responsabilidade 
social e no respeito pelos princípios éticos fundamentais universais”. No ponto seguinte 
é descrito o objetivo do Olimpismo como sendo o “de colocar o desporto ao serviço do 
desenvolvimento harmonioso da pessoa humana com vista a promover uma sociedade 
pacífica preocupada com a preservação da dignidade humana.”

Neste último parágrafo encontramos conceitos e associações que são continuamente 
fruto de investigação académica, merecendo a nossa especial atenção o facto de ao 
longo dos últimos 125 anos o próprio COI ter tido alguma dificuldade na sua defesa.

No entanto, um conceito onde existe consenso desde sempre é o de Paz.

Para essa análise temos que regressar aos períodos da Antiguidade, onde surgem os 
Jogos Olímpicos, em 776 a.C. e onde, para a sua celebração, era necessário garantir 
que as deslocações dos atletas e daqueles que iam assistir aos Jogos eram feitas sem 
percalços e que as cidades sede não eram atacadas. Falamos da Trégua Olímpica. 

Ainda hoje essa trégua serve de bandeira às cidades organizadoras e a própria 
Organização das Nações Unidas adotou uma resolução de cumprimento da Trégua 
Olimpica, reconhecendo desta forma que o desporto e o Movimento Olímpico têm 
um papel hegemónico na união dos povos, criando um período onde o diálogo e os 
feitos desportivos dos atletas se sobrepõem aos conflitos que infelizmente continuam a 
proliferar.

Acredito que esta obra é um espaço de reflexão privilegiado para os amantes destas 
temáticas e um ponto de partida para estudos mais aprofundados.

Tiago Viegas

Presidente da Academia Olímpica de Portugal

PREFÁCIO:
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RESUMO 
O Movimento Olímpico foi incorporando o conceito de Desenvolvimento Sustentável 
(DS), centrado nas dimensões social, ambiental e económica, ao longo dos Jogos 
Olímpicos (JO) da Era Moderna. Para uma melhor perceção desta evolução, optou-se 
pela sua periodização em quatro etapas cronológicas, pré-definidas. O 1.º período diz 
respeito à fundação do Comité Olímpico Internacional (COI) (1894) até o fim da Segunda 
Guerra Mundial (II GM). O 2.º período tem início no Pós Segunda Guerra Mundial (1946) 
e vai até ao ano que antecede os JO do México. No 3.º período, analisa-se a Expansão 
do Olimpismo desde os JO México em 1968 até ao ano que antecede a Conferência 
Mundial das Nações Unidas para o Meio Ambiente e Desenvolvimento. O 4.º período 
reconhece a Globalização do Olimpismo desde a Conferência Rio-92 e até ao final de 
2014. Recorreu-se à análise documental e à revisão da literatura, com base em palavras-
chave pré-definidas e procedeu-se a uma análise intensiva e crítica das informações 
obtidas. Dos principais resultados obtidos constata-se que no 1.º período existiam 
preocupações sociais bastante acentuadas, escassa prevenção ambiental e a sociedade 
vivia um momento de crescimento económico ímpar. O 2.º período é caracterizado 
pelo foco nas dimensões social e económica, sendo que os aspetos ambientais foram 
relegados para segundo plano; desta forma, as questões sociais eram evidenciadas pela 
difusão do espírito Olímpico, da promoção da paz e pelo aumento da família Olímpica. 
No 3.º período parece evidente que as questões sociais e económicas imperavam; 
era uma época de grande crescimento económico, mas também de disputas político-
ideológicas entre dois blocos (comunista versus capitalista), embora o foco fosse levar 
o Olimpismo a “todo o mundo”. No que concerne à dimensão ambiental, existiram 
algumas preocupações encontradas em especial nos JO de Sapporo (1972), Lake Placid 
(1980) e Seul (1988). No 4º período, graças aos impactos ambientais negativos ocorridos 
durante os JO de Albertville (1992), as preocupações ambientais passaram a merecer 
destaque quer por exigência Europeia, quer por pressões adentro do COI. Porém a 
questão económica continua a ser prioritária neste último período, mas de forma menos 
positiva graças ao gigantismo dos JO de Pequim 2008 e Sochi 2014. 

Palavras-chaves: Jogos Olímpicos; Desenvolvimento Sustentável; Social; Ambiental; 
Económico.

THE FUNDAMENTALS OF OLYMPISM AND SPORT:
FOCUS ON SUSTAINABLE DEVELOPMENT

FUNDAMENTOS DO OLIMPISMO E DO 
DESPORTO: ENFOQUE NO DESENVOLVIMENTO 
SUSTENTÁVEL

Carla Isabel Paula da Rocha de Araujo1

Maria José Carvalho2

1. PhD, Programa de Pós-Graduação em Ciências do Exercício e do Esporte da Universidade do Estado do Rio  
    de Janeiro (PPGCEE- UERJ)
2. PhD, Professora na Faculdade de Ciências do Desporto da Universidade do Porto (FADEUP). Membro  
    efetivo do Centro de Investigação, Formação, Inovação e Intervenção em Desporto (CIFI2D)
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ABSTRACT 
The Olympic Movement has incorporated the concept of Sustainable Development (SD), 
centered on the social, environmental, and economic dimensions, through the modern 
Olympic Games (OG). For a better understanding of this development, we established 
a predefined periodization into four chronological stages. The 1st period starts with the 
Foundation of the International Olympic Committee (IOC) in 1894 and lasts until the end 
of  World War II (WW II). The 2nd begins in the Post World War II (1946) and lasts until 
the year before Mexico OG. The 3rd examines the spread of Olympism from Mexico 
1968 OG to the year before the United Nations World Conference for the environment 
and development. The globalization of Olympism marked the last period from the Eco 
Rio-92 Conference to the end of 2014. The data were collected based on document 
analysis and literature review based on predefined keywords, and we proceeded to the 
intensive and critical analysis of the data. The main results obtained show that: in the 
1st period, there was quite a pronunciation of the social concerns, there was lacking 
environmental prevention, and society lived an unparalleled economic growth moment. 
The 2nd period is characterized by a focus on social and economic dimensions, leaving 
the environmental aspects relegated to the background; this way, the social issues were 
highlighted through the spread of the Olympic spirit, the promotion of peace, and the 
expansion of the Olympic family. In the 3rd period, it seems clear that the social and 
economic issues prevailed; it was a time of significant economic growth, but also of 
political-ideological disputes between two blocs (communist versus capitalist), although 
the focus was to take Olympism to ‘the whole world.’ At the environmental level, some 
concerns were surrounding three OG: Sapporo 1972, Lake Placid 1980, and Seoul 1988. 
In the 4th period, due to adverse environmental impacts that occurred at Albertville 
OG 1992, environmental concerns deserved to be highlighted either by European 
requirements or by pressures within the IOC. However, the economic issue remains a 
priority in this last period, due to less positive actions stemming from the gigantism of 
the 2008 Beijing and 2014 Sochi OG.

Keywords: Olympic Games; Sustainable Development; Social; Environmental; 
Economic.

1.  Introdução
Os Jogos Olímpicos (JO) são os megaeventos mais importantes da atualidade, seja para 
os atletas, seja para o desporto em geral ou para qualquer sociedade. Alguns autores 
referem que estes são um notável catalisador capaz de promover mudanças efetivas 
numa cidade ou país (Campos & Farret, 2011; Poynter, 2008; Villano & Terra, 2008). No 
entanto, na visão do Presidente do Comité Olímpico Internacional (COI), Thomas Bach, 
as sociedades e os seus governantes “não se indagam mais apenas sobre o impacto 
dos Jogos naqueles poucos dias de espetáculo, que os colocarão no topo do planeta, 
mas também sobre seus desdobramentos a longo prazo em várias áreas” (Thomas Bach 
entrevistado por Weinberg, 2014, p. 19). Dito por outras palavras, anseiam por algo que 
perdure para além dos momentos olímpicos.

Mas que legado a sociedade anseia?

Se é verdade que o desporto não se resume aos JO, será que os JO se resumem às 
práticas desportivas?

Diversos autores defendem que o Olimpismo vai para além da sua prática, almejando 
a promoção de valores humanistas, de altruísmo, de amizade, de cultura, de inter-
relações, entre outros.

Se é inquestionável que a própria natureza do desporto consiste na sua participação, 
outras valências, consequências e repercussões se manifestam nas vidas das pessoas 
e dos territórios e que estão para além dessa prática desportiva. Como bem saliente 
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Coalter (2008, p. 40) “Trata-se de inclusão e cidadania. O desporto reúne indivíduos e 
comunidades, destacando semelhanças e fazendo a ponte entre divisões culturais ou 
étnicas. O desporto oferece um fórum para aprender competências como disciplina, 
confiança e liderança e ensina princípios fundamentais como tolerância, cooperação 
e respeito. O desporto ensina o valor do esforço e como gerir a vitória, bem como a 
derrota. Quando estes aspetos positivos do desporto são enfatizados, o desporto se 
torna um veículo poderoso por meio do qual as Nações Unidas podem trabalhar para 
alcançar os seus objetivos”.

Efetivamente, é de tal magnitude a importância do desporto que “Em novembro de 
2003, a Assembleia Geral das Nações Unidas adotou uma resolução afirmando o seu 
compromisso com o desporto como um meio de promover a educação, a saúde, o 
desenvolvimento e a paz e incluir o desporto e a educação física como ferramentas 
que contribuem para as metas de desenvolvimento acordadas internacionalmente“ 
(Coalter, 2008, p. 40). Efetivamente, se a Organização das Nações Unidas (ONU) 
encara o desporto como uma ferramenta que pode contribuir para a promoção de 
uma sociedade melhor, há que analisar o que de positivo, em concreto, ele nos poderá 
ensinar e aportar.

A ONU tem trabalhado afincadamente na promoção da paz e, para isso, criou os 
Objetivos de Desenvolvimento do Milênio. No entanto, tais objetivos sofreram uma 
evolução e atualmente são denominados de objetivos de desenvolvimento sustentável. 
Estes vão além do combate à fome e pobreza e reportam-se igualmente à promoção de 
vida saudável, à educação inclusiva, ao garantir da igualdade de género, ao crescimento 
económico sustentável, à diminuição da iniquidade e à proteção ambiental do planeta 
(Nações Unidas Brasil, 2019). 

Deste modo, é legítimo querer saber se o desporto e em particular os JO e as 
cidades Olímpicas poderão desempenhar um contributo significativo na promoção do 
desenvolvimento sustentável ao redor do mundo. E se sim, averiguar como foi sendo 
delineado tal percurso e dadas as respostas a tal preocupação.

Na verdade, as cidades candidatas e os seus governantes cada vez mais se norteiam 
pela exigência de um legado após os Jogos. Nem todos os países ou cidades estão 
dispostos a investir milhões num processo de candidatura e depois na organização dos 
JO estima-se que Sochi 2014 tenha gasto mais de 50 mil milhões, os JO mais caros 
de todos os tempos (Grove, 2013; Harrison, 2014; Taylor, 2014) sem equacionar as 
melhorias estruturais e sociais para a cidade. 

Segundo o Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente (UNEP - United Nations 
Environment Programme), o desporto pode ser uma ferramenta para a promoção 
do Desenvolvimento Sustentável: “o potencial [dos desportos] como embaixadores 
e promotores do desenvolvimento sustentável, é enorme” já que “a melhor forma 
do desporto ajudar o desenvolvimento sustentável e o ambiente é através da sua 
popularidade” (UNEP, n/d).  

Não restam dúvidas acerca do potencial transformador do desporto, apesar de 
alguns questionamentos, sendo apontado pela grande maioria dos autores como um 
instrumento essencial para a promoção de valores humanistas e do Desenvolvimento 
Sustentável. Como tal, para uma melhor compreensão dos fundamentos do 
Movimento Olímpico e dos JO ao longo dos tempos relativamente à problemática do 
desenvolvimento sustentável, moveu-nos a inquietude de investigar em que medida 
têm contribuído para o seu incremento e como tal ação se foi desenhando ao longo das 
olimpíadas.

Na verdade, o COI é uma das organizações que vem trabalhando os conceitos 
de “Desenvolvimento Sustentável” e “Sustentabilidade” por intermédio dos JO, 
tendo para tal estabelecido parcerias com o Programa das Nações Unidas para o 
Meio Ambiente (PNUMA) no sentido de promover o “desporto como veículo de 
implementação dos Objetivos de Desenvolvimento das Nações Unidades” (UNEP, n/d). 

Ademais, o estudo da candidatura do Brasil aos JO 2016 - o qual constatamos que a 
sua estratégia valorizou e destacou as três dimensões do Desenvolvimento Sustentável: 
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o socialmente includente, o ambientalmente correto e o economicamente viável, ou 
seja o Triple Bottom Line (Boff, 2012) - moveu-nos para o aprofundamento teórico desta 
temática, de forma a determinar quais as conexões entre ambiente (terceiro pilar do 
COI ), sustentabilidade e Desenvolvimento Sustentável. 

Nesta perspetiva, é crucial fazer-se uma releitura das grandes conferências mundiais 
(as World Summits) das Nações Unidas (NU), dos movimentos sociais e ambientalistas 
emanados da sociedade, de estudos e pesquisas científicas, dos papéis dos agentes 
influenciadores políticos, bem como dos eventos Olímpicos mais importantes para 
que seja possível entender como o Movimento Olímpico (MO) tem adequado os seus 
valores e práticas, de forma a atender aos parâmetros e exigências do Desenvolvimento 
Sustentável e da Sustentabilidade ao longo dos tempos. 

É, pois, propósito do presente artigo determinar qual o papel do MO, COI e em 
especial dos JO no que concerne à incorporação, assimilação e divulgação dos 
princípios que norteiam o conceito de Desenvolvimento Sustentável (nas suas 
dimensões social, ambiental e económica) ao longo dos tempos. Para tal, far-se-á a 
análise cronológica de eventos correlacionados com o MO e JO, assim como dos 
eventos e movimentos sociais, ambientais e económicos mais relevantes, que de 
alguma forma interferiram no percurso e decisões do COI ao longo de 120 anos (1894 e 
2014). 

1 Após uma alteração na Carta Olímpica, em 1994, o ambiente foi incorporado como o terceiro pilar do MO 
(Global Footprint Network, 2011)

2.  Metodologia 
A metodologia da presente investigação caracteriza-se por ser de natureza qualitativa, 
assente na revisão da literatura que incidiu em material bibliográfico oriundo de 
arquivos pessoais, documentos oficiais de JO (disponíveis online), jornais, revistas, web 
pages, livros e artigos científicos pesquisados nas bases de dados EBSCO e SCOPUS. 

Perseguia-nos a inquietação de saber se o COI, em especial nos JO, promoveu o 
Desenvolvimento Sustentável ao longo dos tempos, isto é, se da análise cronológica 
de eventos correlacionados com o COI e os JO, ao longo de 120 anos (1894 e 2014), 
poderíamos apreender qual a ação desta instituição no domínio referido.

Por conseguinte, a pergunta de partida que norteou esta pesquisa e que se procurou 
averiguar pode ser traduzida da seguinte forma:

• “Qual tem sido a ação, ao longo dos 120 anos de MO e em especial dos JO, 
relativamente à promoção do Desenvolvimento Sustentável (segundo a visão 
Triple Bottom Line, que integra as dimensões social, ambiental e económica)?”

Assim, de forma a dar resposta ao objetivo de determinar como os fundamentos do 
desporto e do Olimpismo foram promovendo o Desenvolvimento Sustentável dentro do 
MO, constituímos, mediante análise e interpretação de todo o acervo documental e da 
principal literatura, um percurso que conecta Olimpismo e Desenvolvimento Sustentável 
ao longo do processo histórico dos 120 anos de Jogos Olímpicos.

Todos os dados e informações recolhidos foram expostos sob a forma de narrativa 
e organizados segundo cada uma das dimensões, objeto de estudo, primeiro a 
social, depois a económica e por último a ambiental. Ulteriormente, os resultados 
fundamentais foram transferidos para um quadro, de forma a construir-se um 
mapa evolutivo com as ações desenvolvidas para cada uma das dimensões do 
Desenvolvimento Sustentável referidas, por JO. De seguida, estes dados foram 
analisados por Períodos Cronológicos predefinidos. 

Por ser um estudo macro que engloba 120 anos de análise histórico-sócio-económico-
político-ambiental muito distinta, entendeu-se por bem delimitar o estudo em 4 
Períodos Cronológicos devidamente justificados. Perante a “importância dos fatos 
passados na compreensão da dinâmica presente de ações e eventos, a proposta de 



02
CAPÍTULO

13

OLIMPISMO E PAZ  |  Leonardo José Mataruna-Dos-Santos & Tiago Viegas (Org./Ed.)  |  2021

periodizar vem de encontro a necessidade de rearranjar o tempo” (Rubio, 2010, p. 56). 
As periodizações determinadas permitem uma leitura e caracterização mais claras em 
função dos contextos inerentes a cada período. 

Na verdade, analisar um fenómeno sociocultural repleto de singularidades, como os JO, 
que se iniciou no século XIX, se perpetuou no século XX e se mantém vivo no século 
XXI, requer clareza dos diversos momentos históricos sobre os quais se reflete, pois são 
muitos os movimentos e as ocorrências implicados na compreensão deste fenómeno 
na ótica do desenvolvimento sustentável. Desta forma, cada período é formulado a 
partir da perceção de marcos relevantes e específicos, correlacionados com o MO ou o 
Desenvolvimento Sustentável.

Assim sendo, determinou-se os seguintes Períodos Cronológicos: 

1.º Período, denominado período dos Primeiros Passos do Olimpismo, 
correspondendo à análise de alguns autores que o referenciam como o período inicial 
do Olimpismo da Era Moderna.

2.º Período, intitulado Pós Segunda Guerra Mundial (1946 a 1967), inicia-se no pós II 
Guerra e vai até ao ano que antecede a Fundação do Clube de Roma e os JO de Verão 
do México, dois marcos importantes que serão discutidos e analisados no período 
seguinte.

3.º Período, designado Expansão do Olimpismo (1968 até 1991), inicia-se com a 
Fundação do clube de Roma, pois este foi o ponto de partida para a divulgação de um 
movimento mundial rumo ao Desenvolvimento Sustentável, e com a análise dos JO 
de Verão no México, pois foram os primeiros Jogos que colocaram em risco a saúde 
física dos atletas devido às altitudes. Este período termina um ano antes da grande 
Conferência Mundial das Nações Unidas, a Eco Rio 92, que decorreu na cidade do Rio 
de Janeiro.

4.º Período, denominado Globalização do Olimpismo (1992 a 2014), com início no 
ano da ECO 92 e terminus na aprovação da Agenda Olímpica 2020 pelo IOC, em 
2014. O marco da conferência sobre o Meio Ambiente e o Desenvolvimento Humano 
é algo indiscutível, pois é considerada por muitos como a mais importante de todos os 
tempos, aquela que promoveu o Tratado de Brundtland e promoveu a divulgação do 
conceito de Desenvolvimento Sustentável entre as nações (WCED, 1987). 

Esta técnica de divisão temporal ou da periodização para analisar o fenómeno Olímpico 
tem sido utilizada por vários autores nas suas pesquisas, tais como Chappelet (2008), 
Rubio (2010) e Essex & Chalkley (2004).

3.  Apresentação e Discussão de Resultados 
3.1.  Desenvolvimento Sustentável, Olimpismo e Ambiente
Sem se descurar a importância da ação e dos contributos dos economistas Karl Polany e 
Karl William Kapp, inspiradores da Ecologia nos anos 70 para o pensamento atual sobre 
Desenvolvimento Sustentável, bem como a criação do Clube de Roma (1968) e as suas 
ações, historicamente o conceito de Desenvolvimento Sustentável parece ter surgido 
em 1979 durante o Simpósio das Nações Unidas sobre Recursos, Ambiente, População 
e Desenvolvimento, quando alguns conferencistas se levantaram e afirmaram: “Nós não 
somos contra o desenvolvimento, apenas queremos que este seja sustentável” (Veiga & 
Zatz, 2008, p. 38). 

No entanto, foi na década de 80, com o Relatório Nosso Futuro Comum, mais 
conhecido como Tratado de Brundtland (Comissão Mundial sobre Meio Ambiente e 
Desenvolvimento, 1991), que o conceito foi aprofundado e apresentado pela equipa 
que a Senhora Gro Harlem Brundtland liderou entre 1983 e 1987 (WCED, 1987) às 
Nações Unidas. 

Porém, somente em 1992 é que o conceito Desenvolvimento Sustentável ganhou 
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visibilidade e se popularizou durante a Conferência das Nações Unidas sobre Meio 
Ambiente e Desenvolvimento (CNUMAD), que decorreu na cidade do Rio de Janeiro 
(Drexhage & Murphy, 2010, p. 8). Não mais pararam os movimentos e as conferências 
em torno desta matéria.

A opinião dominante dos governos e das empresas é que Desenvolvimento Sustentável 
é o contínuo crescimento socioeconómico feito de forma ambientalmente mais sensível 
de forma a elevar globalmente os padrões de vida e quebrar a ligação entre pobreza 
e degradação ambiental. O “Crescimento económico é visto como parte da solução, e 
mercados e tecnologia irão produzir um mundo mais rico que é ecologicamente mais 
estável” (Drexhage & Murphy, 2010, p. 10). 

A noção de Desenvolvimento Sustentável defendida pela maioria dos autores engloba 
três dimensões - social, ambiental e económica - que devem equilibrar-se (Tripé), 
conforme ilustrado na figura 1. 

Figura 1 – Modelo de Desenvolvimento Sustentável (Adaptado do Rio +20, United 
Nations Conference on Sustainable Development, 2012) 

Para a ONU, a “humanidade tem a capacidade de fazer o desenvolvimento sustentável 
de forma a assegurar a satisfação das necessidades do presente sem comprometer a 
capacidade das gerações futuras de satisfazer as suas próprias necessidades” (WCED, 
1987, p. 16). Ora, para que possamos garantir um futuro para as gerações vindouras, é 
importante cuidarmos do Planeta, mas também cuidarmos das pessoas e sem descurar 
os custos adjacentes a tal. 

Por conseguinte, se o COI quer promover JO sustentáveis, ele terá que promover a 
inclusão social, o bem-estar económico e a preservação do ambiente (Furrer, 2002). 
Esta visão de Desenvolvimento Sustentável vai ao encontro da visão de alguns autores 
de outras áreas, como Kapp (1971), Sachs (2002), Lomborg (2008), Veiga (2010) entre 
outros e é denominada de Triple Bottom Line.

Efetivamente, a nível desportivo, o COI é uma das organizações que vem empregando 
e trabalhando estes conceitos por meio dos Jogos Olímpicos, tendo para tal 
estabelecido parcerias com a PNUMA no sentido de promover o “desporto como 
veículo de implementação dos Objetivos de Desenvolvimento das Nações Unidas” 
(UNEP, n/d). 
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3.2.  Primeiro período (1894 a 1945) - primeiros passos do olimpismo
A Primeira Timeline que efetuamos fruto das informações recolhidas permitiu-nos 
relevar os dados mais pertinentes desde o I Congresso Olímpico, coordenado por 
Pierre Coubertin e contando com a presença de delegados do COI, até ao fim do ano 
de 1945. Pierre de Coubertin tomou para si a “tarefa de organizar uma instituição de 
caráter internacional com a finalidade de cuidar daquilo que seria uma atividade capaz 
de transformar a sociedade daquele momento: o esporte” (Rubio, 2010, p. 56). Por 
meio do desporto, o Barão pretendia, assim como outras organizações internacionais, 
“a resolução de conflitos, tanto de ordem interna como externa, pelo uso da razão e 
das leis, e não pelas armas” (Rubio, 2010, p. 57).

Para Coubertin, a restauração dos Jogos serviria como ferramenta de transformação 
do mundo, visto que se deslocaria para os “campos de jogos a competição belicista 
que tinha massacrado as nações europeias” (Pires, 2015). O Barão acreditava que pela 
educação poder-se-iam evitar futuros confrontos, logo o desporto poderia ser uma 
ferramenta importante para a promoção educacional.

Assim se dava o início a um movimento de influência global, que inspirou jovens a 
abraçar o desporto e a construir um mundo melhor e que se prolongou durante os 29 
anos de liderança de Coubertin (apesar de ter sido o segundo presidente do COI, já 
que Demetrius Vikelas foi o primeiro presidente entre 1894 e 1896), que começou em 
1896 e terminou em 1925. 

Atentaremos com especial acuidade neste período pela sua importância no início 
e consolidação do Movimento Olímpico, analisando mais pormenorizadamente as 
três dimensões da Teoria do Desenvolvimento Sustentável. Assim, a nível social há a 
destacar os seguintes acontecimentos: 

–  Os primeiros JO de Atenas em 1896 ficam marcados pela necessidade de 
união dos povos (em especial europeus) sem olhar a país, religião ou status 
social (apesar de o amadorismo impedir os mais humildes de participarem), 
impedindo, no entanto, a participação das coletividades desportivas e das 
mulheres; 

–  Os Jogos de Paris em 1900 ficaram marcados pela parceria com a “Feira 
Mundial, mas a tentativa revelou-se fracassada, pois os organizadores do evento 
maior relegaram as competições Olímpicas a um papel secundário, resultando 
na mais desorganizada edição da história” (Carvalho, 2006, p. 700). Por falta de 
informação, os atletas nem associaram as suas competições aos JO. As mulheres 
participaram pela primeira vez. Os jogos coletivos eram realizados com equipas 
de diferentes nacionalidades e até mistas. 

–  Nos Jogos de St Louis (1904), nos EUA, “a participação dos países 
estrangeiros ficou prejudicada pelas limitações de deslocamento do continente 
europeu para o americano naquela época” (Carvalho, 2006, p. 700) e, por 
conseguinte, não contou com a participação de muitos atletas europeus, nem 
do próprio Barão; estes Jogos tiveram um atleta de ginástica competindo com 
uma perna de madeira, o que não foi impedimento para obter seis medalhas de 
ouro numa época em que nem se equacionavam os Jogos Paraolímpicos; 

–  Os JO de Londres (1908) são considerados o espoletar do Olimpismo pelo 
impacto que promoveram no seio desportivo, conseguindo assim atrair a 
atenção de atletas ao redor do mundo (passou-se de menos de mil atletas nos 
JO de Paris, para 651 em St Louis e chegando aos dois mil em Londres). A 
expressão ‘All Games, All Nations’ foi marcante e considerada o expoente do 
Olimpismo;

–  Foi durante os Jogos de Estocolmo, em 1912, que as coletividades 
desportivas foram inseridas, que a participação feminina aumentou (apesar da 
oposição de Pierre Coubertin) e que pela primeira vez os 5 continentes estavam 
representados (Japão participou pela primeira vez);
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–  Devido à I Guerra Mundial, foram cancelados os VI JO de Berlim; 

–  Após a I Guerra Mundial, Antuérpia é escolhida para organizar os VII JO em 
1920, por razões políticas, pois esta “seria uma homenagem ao país arruinado 
depois de anos de Guerra” (Rubio, 2010, p. 59). No entanto, os “great losers” 
não foram convidados por Comité Organizador Local a participar, o que ia 
contra os princípios do COI. Nestes Jogos, pombas brancas foram soltas na 
abertura como símbolos da paz, a bandeira Olímpica foi içada pela primeira 
vez (cinco arcos unidos referentes aos cinco continentes) e os atletas fizeram o 
juramento Olímpico. Porém, as condições das instalações desportivas deixaram 
a desejar (algumas inacabadas e outras precárias), isto muito provavelmente em 
função da proximidade temporal à I Guerra Mundial; 

–  Também em 1924, em Paris, os alemães continuaram excluídos, contudo 
verificou-se o aumento de CON presentes e o número de atletas, os quais foram 
alojados pela primeira vez numa Vila Olímpica. Nestes Jogos, a presença do 
público aumentou e o mote “Citius, Altius, Fortius” foi introduzido com bastante 
impacto. Foi também em Paris que os Jogos passaram a ser difundidos pela 
rádio e mais de mil jornalistas fizeram a sua cobertura, alcançando assim um 
novo público; 

–  Os XI JOV em 1936, na Alemanha, ficaram marcados por circunstâncias 
adversas e, por conseguinte, alguns autores os referem como os Jogos 
Controversos. No entanto, Coubertin considerou estes Jogos os melhores de 
sempre. Efetivamente, foram os mais grandiosos e os mais importantes até 
ao momento, porém a nível social ficaram marcados pelo elitismo, exclusão 
de judeus e o clima nazista que vigorava em Berlim. Os Jogos sempre serão 
lembrados pela amizade entre um negro americano e um alemão (Jesse Owens 
e Luz Long), apesar do preço pago pelo alemão; 

Neste primeiro período surgiram alguns problemas ambientais que interferiram nos 
resultados Olímpicos, mas para os quais o COI não atribui grande importância, até 
porque estas questões não eram as maiores preocupações da humanidade numa época 
de crescimento alavancada pela Revolução Industrial. Porém, é importante destacar 
algumas das ocorrências ambientais descritas na literatura: 

–  A construção de duas pistas de gelo artificial, sem que se tivesse realizado 
qualquer prova de patinagem nos Jogos de Paris em 1900; 

–  Problemas ambientais devido à qualidade da água levaram à transferência das 
provas de vela para águas alemãs durante os JO de 1912 em Estocolmo; 

–  Os Jogos de Chamonix, em 1924, deixaram um legado, pois esta é vista como 
uma cidade que mantém “o equilíbrio saudável entre turistas, necessidades de 
transporte público e a preservação de um excecional ambiente natural” (Office 
de Tourisme de Chamonix, 2019); 

–  Em 1924, durante os JO de Paris os atletas puderam nadar, pela primeira vez, 
numa piscina Olímpica (50m) e deixaram o mar aberto ou piscinas menores. 
Também nestes JO os atletas foram alojados em cabanas de madeira (Vilas 
Olímpicas); 

–  Os holandeses construíram arenas, estádios, piscinas e espaços específicos 
para determinadas modalidades (isto com perdas mínimas em nível financeiro), 
logo com o sucesso dos Jogos de Amsterdão de 1928, ficou claro, até 
para os céticos de longa data, que a moderna Olimpíada se estabelecera 
de forma permanente, mas também estava promovendo o crescimento e 
desenvolvimento do desporto de competição ao redor do mundo.

–  Em 1932 nos JOI em Lake Placid, o COI e o Comité Organizador tiveram 
que gerir, pela primeira vez, um protesto ambiental contra a construção das 
instalações desportivas em zona ambientalmente protegida. Isto levou a um 
conflito judicial e obrigou o Comité Organizador a promover mudanças nos 
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planos e nos programas Olímpicos. Desta forma, o ambiente foi preservado 
em detrimento das necessidades físico-estruturais dos Jogos e as instalações 
desportivas foram elaboradas a pensar no futuro (legado). Para além disso, 
Lake Placid teve problemas com temperaturas adversas e, por conseguinte, a 
competição de Bobsleigh decorreu após o término dos Jogos; 

–  Nos JO de Berlim, em 1936, foi tido em consideração o traçado do terreno 
antes de iniciar os trabalhos de construção da Vila Olímpica, assim como se 
recorreu ao uso de instalações provisórias de ciclismo durante os Jogos. Há 
a destacar, negativamente, a destruição do Estádio Olímpico. Apesar dos 
trabalhos de reforma terem tido início após a visita de Hitler, a ordem foi de 
construir algo de raiz. 

No que respeita à análise económica do período em causas podemos destacar o 
seguinte: 

–  A primeira Olimpíada só foi possível graças ao apoio financeiro de um grande 
industrial grego, pois a Grécia estava falida financeiramente, e o seu custo foi 
cerca de 3.740.000 dracmas, o que em dólares seria cerca de 448 mil (Zarnowski, 
1993, p. 19); 

–  Os Jogos de Londres (1908) tiveram uma visão centrada na economia de 
recursos e assim a sua organização foi planeada de forma a serem parceiros da 
Exposição Mundial que decorria na mesma época (Coaffee, n/d), mas assumidos 
como elemento chave da Feira e não mero apêndice. Estes apresentaram 
um lucro de 6.377 libras (porque o Comité Organizador Local não integrou 
o custo da construção do Estádio Olímpico no valor de £ 81 mil). Os Jogos 
são lembrados como bem organizados em virtude das circunstâncias e tempo 
disponível (foram direcionados para Londres após a eclosão do Vesúvio); 

–  Os primeiros Jogos bem organizados, na visão de Pierre de Coubertin, e 
que são denominados de ‘Swedish Materpiece’, foram os de Estocolmo em 
1912, isto graças à introdução de novas tecnologias. No entanto, não foram 
encontradas referências quanto aos custos do mesmo; 

–  Os Jogos de Antuérpia, em 1920, foram economicamente prejudiciais à 
Bélgica (prejuízos de cerca de 600 milhões de francos) e, como se estava em 
período pós-guerra, os atletas tiveram dificuldades em conseguir dinheiro para 
as viagens e alimentação, o que impediu a participação de muitos deles; 

–  Os Jogos de Chamonix, assim como os de Paris em 1924, foram maus 
financeiramente, tendo os de Paris dado prejuízo ao Comité Olímpico 
Organizador local; 

–  LA, em 1932, é um marco competitivo e económico, já que gerou um lucro 
superior a 1 milhão de dólares, isto graças à ação do Comité Organizador local 
que conseguiu implementar uma nova estrutura organizacional (The American 
Way), levando os JO à redução de 79 para 16 dias, o que, naturalmente, 
permitiu a redução de custos;

–  Os JO de Berlim de 1936 superaram os de LA em tamanho e importância, 
apresentando lucro no valor de 1 milhão de marcos (Zarnowski, 1993, p. 22). 
Segundo Rubio (2010, p. 61), estes “foram um sucesso de organização e de 
público, êxito que custou 30 milhões de dólares ao governo destinados à 
construção de estádios, ginásios, piscinas e demais instalações. Em troca, 
o público deixou nos cofres dos organizadores algo em torno de 2.800.000 
dólares”.

3.3. Segundo período (1946 a 1967) - pós segunda guerra mundial  
A análise a este segundo período é mais sucinta, pois o intervalo temporal é mais curto, 
podendo ser caracterizado pelo foco nas questões sociais e económicas, sendo que os 
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aspetos ambientais estavam relegados para um segundo plano, ignorados ou inseridos 
na revitalização urbanística. 

Assim, as grandes inquietações sociais do MO neste período convergiram na luta pela 
ascensão feminina na participação das provas desportivas e na difusão do espírito 
Olímpico e intolerância ao preconceito racial. Também de grande relevo foi o objetivo 
da promoção da Paz por meio dos Jogos e do aumento da família Olímpica com o 
envolvimento de um número cada vez maior de nações (inclusive com a aceitação dos 
países pertencentes ao Bloco Comunista, o que permitia ao COI poder afirmar-se como 
uma entidade apolítica). Sublinhe-se igualmente a estreia dos Jogos Paraolímpicos em 
1948, apesar de ter sido em Roma, em 1960, que estes ganharam maior notoriedade. 

Em nível económico, é importante separar a análise dos Jogos Olímpicos de Verão 
dos Jogos Olímpicos de Inverno. Relativamente aos JOV, Londres em 1948 (e logo 
pós II GM), são os únicos a relatar lucros. Os JOV, Roma (1960), indicam que cobriram 
todos os gastos com a venda dos direitos de TV e rádio (embora os valores relatados 
sejam dúbios) e os Jogos que deram prejuízo foram os de Helsínquia,1952; Melbourne/
Estocolmo 1956 e Japão 1964 (estes são apontados pela literatura como um dos mais 
caros da história). No que concerne aos JOI, não se encontrou na literatura valores de 
referência que permita uma análise de lucro versus prejuízo, no entanto constatou-se 
que St Moritz em 1948 enfrentou problemas por falta de apoio financeiro, Oslo 1952 
é lembrada pela extensão dos investimentos numa época de austeridade, Cortina 
d’Ampezzo em 1956, Squaw Valley e Innsbruck dependeram do apoio público e 
privado. 

No momento pós II GM, as questões ambientais não seriam prioridade, logo os relatos 
ambientais dos JOI como a falta de neve, estruturas sem uso pós Jogos ou a falta de 
cuidado na edificação das mesmas não causaram nenhum dano à imagem do COI ou 
do Comité Organizador dos Jogos Olímpicos (COJO) neste período. Relativamente 
aos Jogos de Verão, as primeiras Olimpíadas também não apresentaram preocupações 
com esta dimensão, no entanto alguns autores referem que a preocupação com a 
reorganização urbanística em Roma 1960 e do Japão 1964 podem ser enquadradas 
na dimensão ambiental. Sendo de destacar que o Japão é de todos o único que 
apresentou efetivamente ações focadas no meio ambiente e, por conseguinte, Baim 
(2009) considera estes os Primeiros Jogos Verdes. 

3.4. Terceiro período (1968 a 1991) - expansão do olimpismo  
Este período é caracterizado pelo aumento das tensões entre dois blocos, países 
capitalistas vs. socialistas, que “levaram o mundo a viver um período chamado de 
Guerra Fria, em que o conflito armado em terra foi substituído por um forte jogo 
de espionagem e de corrida pelo desenvolvimento de tecnologia bélica para o 
enfrentamento de um possível novo conflito generalizado” (Rubio, 2010, p. 62). 

Verifica-se que neste período as questões relacionadas com a Teoria do 
Desenvolvimento Sustentável (que procuram conciliar de forma harmoniosa as 
dimensões social, ambiental e económica) estavam a desabrochar dentro do MO, mas 
não ainda de forma consistente. 

Passando à análise mais detalhada das referidas dimensões, podem-se destacar a nível 
social os seguintes aspetos: 

–  Os JOI de Grenoble em 1968 ficaram marcados pela realização dos testes de 
sexo impostos apenas às mulheres, o que gerou algum desconforto. Os testes 
antidoping foram implementados pela primeira vez a ambos os sexos. A cerimónia 
de abertura foi organizada de forma a aproximar a população dos atletas Olímpicos, 
no entanto os Jogos são recordados pela falta de camaradagem entre eles, visto que 
a descentralização dos eventos levou a que muitos optassem por se hospedarem em 
hotéis perto dos eventos e não na Vila Olímpica. 

–  Os JOV do México, em 1968, apresentaram alguns pontos comuns com Grenoble, 
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como a questão dos testes de sexo (bastante contestados pelas atletas) e antidoping. 
No entanto, as mulheres tiveram um papel simbólico na cerimónia de abertura, visto 
que pela primeira vez uma atleta foi responsável por acender a pira Olímpica; 

–  Em Munique, 1972, “terroristas palestinos utilizaram os Jogos Olímpicos como palco 
de um sangrento ataque contra a delegação israelita [...] e o impacto produzido foi um 
dos maiores da história das relações internacionais” (Carvalho, 2006, p. 703), sendo este 
considerado o pior momento da história Olímpica; 

–  Os Jogos de Verão Montreal de 1976 deixaram esta cidade do Canadá com um peso 
económico e social árduo, apesar do recurso ao mercantilismo. Em virtude dos gastos 
exorbitantes com os Jogos, a cidade ficou com um grande fardo sobre os seus cidadãos 
locais e regionais e com um processo de endividamento por 30 anos; 

–  Os JOI de Lake Placid em 1980, organizados após o atentado terrorista de Munique, 
não pouparam recursos para garantir a segurança de todos, especialmente reclamados 
pelos atletas, como por exemplo elevados níveis de controlo de segurança da Vila 
Olímpica;

–  Os JOV de 1980, tendo sido organizados pela primeira vez por um país socialista, 
demonstraram que Moscovo se preparou antecipada e qualificadamente para os 
mesmos, de tal forma que foram relatados como bem organizados e eficientes, mas 
ao mesmo tempo uns Jogos “frios e austeros” (Verbruggen, 2002, p. 24); o COJO e a 
cidade prepararam-se para acolher 300 mil turistas, mas devido ao boicote americano 
apenas se registou um quarto desses turistas;

–  Outro país socialista acolhia os Jogos, mas desta vez os de Inverno, Sarajevo 1984, 
que promoveram modernizações na cidade graças à melhoria nos transportes públicos, 
nas infraestruturas desportivas e na construção da Vila Olímpica. Foram os primeiros a 
promover JO com provas para atletas paraolímpicos; 

–  Após a URSS, era a vez dos EUA acolherem os JOV. Em Los Angeles, 1984, também 
se registaram boicotes, desta vez dos países socialistas. Pela primeira vez, alguns 
atletas profissionais foram autorizados a participar na Olimpíada, mas desde que a FI 
da modalidade autorizasse. Os atletas foram alojados em dormitórios universitários 
e não numa Vila Olímpica construída para tal. Os Jogos propiciaram uma imagem 
extremamente positiva da cidade de LA e dos EUA; 

–  Os JOV de 1988 em Seul, na Coreia do Sul, realizaram cerimónias de abertura e de 
encerramento consideradas ‘maravilhosas’, impecavelmente executadas e onde os 
aspetos culturais da nação puderam ser realçados; são mencionados como um dos 
exemplos de “uso dos JO como poderosa alavanca para o desenvolvimento urbano” 
(Jesus, 2004), no qual foram investidas grandes quantias de dinheiro e projetos de 
urbanísticos de grande envergadura;

Neste período surgem algumas restrições ambientais, em especial nos JOI. Já os JOV 
não atribuem tanta importância a estas questões, até porque o impacto destes sobre o 
meio ambiente não exasperava tantas entidades ambientalistas. Todavia, é importante 
destacar as seguintes ocorrências ambientais referidas na literatura: 

–  Os JOI de Grenoble em 1968 são criticados por não terem levado em consideração 
as questões ambientais, sendo de destacar o mau planeamento e execução de muitas 
das suas pistas (umas expostas ao vento, outras viradas ao sol e de baixa altitude que 
implicaram o adiar de alguns eventos e outros a serem realizados à noite), que após os 
jogos foram abandonadas, degradadas ou destruídas, ou seja, devastou-se a natureza 
para se erguerem infraestruturas desportivas utilizadas apenas durante os JOI;

–  Em 1968, o México acolheu os JOV e os aspetos ambientais mais relevantes tiveram 
como preocupação o facto do ambiente (ar rarefeito) poder impactar negativamente a 
performance dos atletas Olímpicos. O COI chegou a organizar a ida de uma equipe à 
cidade de forma a avaliar os eventuais malefícios das práticas em alta altitude;

–  Os JOV de 1972 de Munique promoveram o aceleramento da execução do Plano 
de Desenvolvimento Urbano existente, designadamente com a construção de três 
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autoestradas, a melhoria do transporte público, assim como a melhoria das ruas da 
cidade. Há ainda a destacar a sugestão de se plantar no Parque Olímpico um arbusto 
trazido por cada nação, e ainda a expressão: “Concorrência Saudável num ambiente 
Intacto”;

–  Lake Placid acolheu pela segunda vez os JOI, em 1980, tendo sido os primeiros 
Jogos a terem um estudo de impacto ambiental;

–  Os JOV de 1984 em Los Angeles optaram, predominantemente, pelo recurso às 
instalações existentes ou arrendadas. Tal opção, em detrimento da aposta em novas 
construções, é vista como um impacto ambiental bastante positivo. A questão da 
poluição é relatada como o grande senão ambientalista destes Jogos;

–  Seul nos JOV de 1988 deu ênfase ao ambiente, mediante a recuperação do Rio 
Han (retirando esgoto e resíduos industriais e colocando praias ao redor), usando 
os Jogos como um catalisador para a renovação urbana da cidade, investindo em 
transportes públicos (três novas linhas de metro e 47 linhas de autocarros), para além da 
ampliação do aeroporto internacional, de construção de autoestradas e das redes de 
telecomunicações;

Relativamente aos aspetos económicos dos JO neste período, podemos assinalar o 
seguinte: 

–  Grenoble, em 1968, fez um enorme investimento nos JOI, construindo um segundo 
aeroporto, modernizando estradas, ferrovias e telecomunicações, para além da 
construção de uma VO (perto da residência universitária), edificando novas estruturas 
desportivas, palácios, pistas e construções de prestígio. Tudo graças ao financiamento 
público, pois 80% dos custos destes jogos foram subsidiados pelo Governo Francês, 
cerca de 20 milhões de Francos. O Presidente do COI, Brundage, afirmou que tanto 
dinheiro por dez dias de competição era um pouco desproporcionado;

–  Os JOV de Munique, em 1972, custaram quatro vezes mais que os do México em 
1968. Os alemães pretendiam apagar da imagem os Jogos de Berlim de 1936. Apesar 
dos elevados custos, o investimento em segurança segundo alguns autores foi baixo, 
menos de 2 milhões de dólares, o que, em parte, poderia explicar o atentado terrorista 
que ocorreu nestes Jogos. Os direitos televisivos renderam 17,8 milhões de dólares; 

–  A cidade do Canadá, Montreal, onde decorreram os JO de 1976, é lembrada como 
o maior fracasso económico e comercial da história Olímpica. Perfez uma dívida de 2 
mil milhões de dólares, pagos em 30 anos pelo erário público. Tudo fruto de um sonho 
megalómano do então Presidente da Câmara, Drapeu, para além de mau planeamento, 
muita ingenuidade, corrupção, vários problemas laborais e falta de controlo financeiro. 
As estimativas iniciais apontavam para um investimento de 120 milhões, o que foi 
largamente ultrapassado;

–  Os cerca de 2 mil milhões de dólares de custos na organização da Olimpíada de 
Moscovo (JO de 1980) foram suportados quase na totalidade pelo Governo Russo. 
Foi registado um deficit de cerca de 170 milhões de dólares devido à ausência 
de um quarto dos turistas esperados devido ao boicote americano a estes Jogos. 
Foram construídas 69 instalações desportivas, um novo terminal aéreo, novos hotéis 
e instalações de telecomunicação, para além da melhoria da rede de metro e a 
recuperação do Estádio do Lenine. A venda dos direitos televisivos rendeu 88 milhões 
de dólares; 

–  Os JOV de LA de 1984 “foram os primeiros Jogos Olímpicos comercializados da 
História que isentaram o governo e a cidade de qualquer custo” (Rubio, 2010, p. 64) e 
geraram um lucro de 223 milhões de dólares. O CON americano negociou com o COI 
de forma a conseguir que este aceitasse uma corporação privada sem fins lucrativos 
para gerir os Jogos. Foram alcançados 768 milhões de dólares em receitas, sendo 
que 139,9 milhões resultaram da venda dos bilhetes, 130 milhões de dólares vieram 
de patrocinadores e 258 milhões de dólares da venda dos direitos de TV para a ABC, 
Europa e Japão. Para além disto, esta Olimpíada gerou um impacto positivo de 2,3 mil 
milhões de dólares na economia do sul da Califórnia; 
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–  A última Olimpíada deste período decorreu em Seul em 1988 tendo servido como 
catalisadora para a promoção do desenvolvimento urbano e para a modernização da 
cidade, com foco nas questões ambientais. Este evento foi financeiramente viável já 
que economicamente foi bem-sucedido graças a um lucro de 139 milhões de dólares 
que, juntamente com as contribuições financeiras e a venda dos apartamentos da VO 
(pós Jogos) à classe media Coreana (Jesus, 2004), geraram um superavit de 497 milhões 
de dólares. Tudo isto graças ao apoio governamental que despendeu 4 mil milhões 
de dólares em construções, para além de ter suportado os custos dos investimentos 
ambientais e em transportes, no valor de 17 mil milhões de dólares. Fora isso, 
conseguiram coletar cerca 300 milhões de dólares com a venda dos direitos televisivos 
(valor muito aquém do esperado pelo Comité Organizador e que tornou estes num 
marco no que respeita à mudança das negociações dos direitos de TV. Desde então, o 
COI tomou para si a responsabilidade destas negociações).

3.5. Quarto período (1992 a 2014) – globalização do olimpismo 

No quarto período é clara a importância cada vez maior que as questões ambientais 
adquiriram, não apenas dentro do MO, mas também, ou talvez por pressões da ONU 
e de organizações como o Instituto Internacional para o Desenvolvimento Sustentável 
(IISD) que deixa claro que o Desenvolvimento Sustentável vai para além do ambiente. 
A mesma percepção têm Drexhage & Murphy (2010, p. 2) quando referem que o 
“desenvolvimento sustentável destina-se a abranger o meio ambiente, economia e 
questões sociais. Nas suas primeiras manifestações, o desenvolvimento sustentável 
foi em grande parte “uma agenda verde, ou aportando considerações ambientais no 
desenvolvimento económico” (Drexhage & Murphy, 2010, p. 2). Mas isso deve ser 
encarado apenas como um primeiro passo na implementação do Desenvolvimento 
Sustentável e não na visão final deste conceito. Por conseguinte, apesar do aumento 
da consciência ambiental neste período, é importante realçar que a apropriação e 
consciencialização da verdadeira noção de Desenvolvimento Sustentável (associada à 
Triple Bottom Line) não é ainda categórica. 

Desta forma antevê-se que, ao longo deste século, a questão do Desenvolvimento 
Sustentável passará a ocupar lugar de destaque dentro do MO, de forma a 
promoverem Jogos com efetivas preocupações para com a humanidade, seja ela 
local (comunidade) ou global (planeta). Seja focada numa ou noutra das dimensões 
do Desenvolvimento Sustentável, mas nunca descurando qualquer uma delas. Logo, 
tentando preferencialmente promover o equilíbrio entre tais dimensões, em função das 
características e necessidades da comunidade de acolhimento dos JO.   

Neste cenário, a disputa de atenção dentro do COI, no que concerne às ações sociais 
relacionadas com a igualdade de género, a promoção do esporte e a inclusão social, 
versus questões ambientais, impacto negativo dos megaeventos desportivos, assim 
como relativas ao legado, parecem pender mais para as preocupações ambientais em 
detrimento das sociais. Apesar disso, alguns esforços são visíveis dentro do COI pela 
valorização das mulheres neste período. 

Este período é ainda marcado pelo fim da hegemonia na liderança do Comité Olímpico 
pelo então presidente Juan António Samaranch, substituído por Jacques Rogge que, no 
fim de seu mandato (apenas dois), cedeu lugar ao atual presidente Thomas Bach. 

Convém sublinhar que foi durante a presidência de Jacques Rogge que o COI mais 
apoiou as questões sociais, quer por meio da melhoria da imagem da organização 
(recorrendo às redes sociais, melhorando a sua webpage ou divulgando vídeos 
Olímpicos históricos), tentando cativar os mais jovens para o desporto por intermédio 
dos Jogos Olímpicos da Juventude ou ainda apostando e difundindo seis Campos de 
Ação Olímpica. 

As preocupações ambientais começaram a surgir com os JOI de Lillehammer em 1994, 
mas ganharam maior notoriedade com os JOV de Sidney 2000. De tal forma que alguns 
autores se referem ao marco Olímpico na área da sustentabilidade ambiental como 
‘Antes de Sidney’ e ‘Após Sidney’, apesar de Sidney só ter tentado replicar nos JOV o 



02
CAPÍTULO

22

OLIMPISMO E PAZ  |  Leonardo José Mataruna-Dos-Santos & Tiago Viegas (Org./Ed.)  |  2021

que Lillehammer tinha realizado nos de Inverno. Ao que parece, os JOI estão sempre 
um passo à frente dos Jogos de Verão, o que é compreensível, pois os desportos de 
Invernos causam impactos ambientais mais visíveis. Se com o fim do século XX o MO 
ganha uma maior consciencialização do seu papel em prole do meio envolvente e em 
especial do planeta, levando as futuras cidades candidatas, sedes e COJOs a prestar 
mais atenção às questões ambientais, também é verdade que o século XXI ficou 
marcado pelos JOI de Vancouver 2010 e Londres 2012 e pelo esforço de tentarem 
abarcar e promover as questões sociais dentro da organização dos Jogos com o mesmo 
empenho que outros tiveram em relação ao ambiente. Isto demonstra uma inflexão 
dentro do MO, passando-se de um foco parcial, sustentabilidade ambiental, para o 
todo, desenvolvimento sustentável. No entanto, esta consciencialização foi promovida 
mais pelos COJOs do que pelo próprio COI. Sendo assim, apesar do relevante papel 
desempenhado pelo Olympic Games Knowledge Management, aparentemente, nem 
Sochi 2014 nem Rio 2016 parecem ter trilhado o mesmo percurso. 

Efetivamente, em Sochi as questões sociais não foram levadas em consideração (tal 
como ocorreu em Pequim em 2008), não só pelo desrespeito para com as minorias, 
em especial a comunidade LGBT, mas também pelo uso do poder institucional como 
instrumento de intimidação aos que se manifestaram antes e/ou durante o megaevento. 

Já por parte do Rio de Janeiro, não foi possível entregar a Lagoa Rodrigo de Freitas e 
a Baía de Guanabara com um nível de limpeza ambiental desejável em megaeventos 
desta magnitude. Acresce que, associadas a estas, ainda existem as derrapagens 
orçamentais, a falta de transparência, assim como dificuldades na estrutura de 
transportes urbanos de acordo com os planos iniciais e conforme as necessidades da 
própria cidade. 

A candidatura carioca parecia ter entendido que o seu diferencial estava na busca 
de uma candidatura assente na promoção das três dimensões do Desenvolvimento 
Sustentável, tentando assim promover o equilíbrio entre o social, ambiental e 
económico. Isto é, uma cidade verdejante com morros e montanhas a contrastar com 
o cimento; com uma população alegre, carente, isolada por morros e sem acesso a 
instalações desportivas de qualidade; com uma vasta maioria sitiada pelo tráfico ou 
pelas diferenças sociais, em favelas sem meios básicos de assistência e sem segurança. 
Cidade onde as Unidades de Polícia Pacificadora pareciam ser a solução e o poder 
público poderia instalar-se e restabelecer os laços e a confiança há muito fragmentada. 
No entanto, e após a crise que se instalou no Brasil (seja ela económica, social, política 
ou ideológica), o Rio tentou organizar os Jogos Olímpicos ao mesmo tempo que 
ambicionava equilibrar as contas da prefeitura, estado e governo federal. O sonho 
de Jogos renovadores para uma cidade caótica em que a renovação urbanística era 
essencial (em virtude de sua história de ex-capital federal do Brasil), parece desvanecer-
se e, hoje, resta aceitar uns JOV bem organizados, sem violência e com muita alegria. 

Neste último período, parece evidente que as questões económicas sofreram 
alterações, ou seja, são importantes, mas não são prioritárias até porque o COI já 
dispõe de patrocinadores ‘tops’, dinheiro da venda dos direitos televisivos, bilhetes 
e patrocínios, que lhes garantem solidez financeira. Efetivamente, o presidente Juan 
Antonio Samaranch (presidente do COI entre 1980 a 2001) concentrou-se em criar 
condições que possibilitassem ao COI se tornar numa organização autossustentável 
e imparcial, que não precisasse de depender da boa vontade dos países acolhedores 
dos JO. A questão ambiental dominou quase todo o período, mas duas Olimpíadas se 
destacaram pela tentativa de valorizar também a dimensão social, trilhando assim um 
novo rumo, o que visa a promoção de Jogos Olímpicos Sustentáveis. 

No entanto, o mais marcante neste último período são as mudanças emblemáticas 
que a nova Agenda Olímpica 2020 está promovendo. Esta visa fundamentalmente 
reformular toda a forma de pensar e equacionar os JO e propõe mudanças estruturais 
e profundas nos alicerces e organização dos Jogos, sendo que o foco da agenda é a 
sustentabilidade numa visão que se assemelha, em muito, com a definida pela Triple 
Bottom Line e pelos autores.
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4.  Considerações finais 
O presente artigo procurou identificar o modo como o conceito de Desenvolvimento 
Sustentável (nas dimensões sociais, económicas e ambientais) foi sendo construído e 
desenvolvido ao longo dos 120 anos dos Jogos Olímpicos da Era Moderna. E é ao 
elencar das principais conclusões relativamente a este percurso que nos dedicaremos 
de seguida, sem antes deixarmos de sublinhar que desde a idealista iniciativa de 
Coubertin, à paulatina incorporação do nacionalismo, passando pelo contexto da 
Guerra Fria, até à grande mercantilização dos dias atuais, tal evento foi adquirindo 
uma importância cada vez mais significativa (Jesus, 2004). Efetivamente, em curiosas 
comparações, Miah & Garcia (2012, p. 103) afirmam que “o acolhimento de uma 
Olimpíada pode ser equiparado à organização de vinte e seis eventos desportivos 
internacionais, dez casamentos reais, três programas de Capital Europeia da Cultura, 
duas Exposições Mundiais e uma final da Copa do Mundo, tudo ao mesmo tempo e 
num período de 16 dias”

Volvendo à viagem diacrónica do conceito, da construção e desenvolvimento do 
Desenvolvimento Sustentável ao longo de 120 anos dos JO, atendendo aos quatro 
períodos que definimos para tal análise, podemos de forma ilustrativa, pela Figura 2, 
visualizar esse percurso.

Figura 2 - Proposta de Modelo de Progressão das três Dimensões do Desenvolvimento 
Sustentável ao Longo de 120 anos dos JO da Era Moderna

Como se pode constatar, as preocupações sociais foram bastante acentuadas 
no primeiro período, desde logo porque foram o motivo principal da criação do 
JO da Era Moderna, qual seja a promoção da harmonia e da paz entre os povos. 
Efetivamente, Pierre de Coubertin via neles um meio para evitar grandes guerras, no 
entanto, paradoxalmente o próprio COI pós-guerra acabou por excluir os ‘grandes 
perdedores’ da II GM. Neste período os jogos ainda foram usados como instrumento de 
disseminação do espírito de liderança político-económica. Tal foi visível nas Olimpíadas 
de 1932 de Los Angeles, por meio da promoção do estilo de vida americano e nos JOV 
de Berlim, em 1936, nos quais a ideologia nazista tentou demonstrar a superioridade 
ariana mediante a eficiente organização, de filmes, de propaganda e dos seus atletas. 

No segundo período, a dimensão social teve expressão nas conquistas das 
mulheres dentro do JO, no aumento da família Olímpica e na introdução dos Jogos 
Paraolímpicos. 

No terceiro período, o objetivo passou a ser o de difundir os JO a todo o Mundo, 
mas algumas adversidades sociopolíticas acabam interferindo negativamente, tais 
como boicotes políticos e o atentado terrorista. Neste período surgem pela primeira 
vez preocupações com o legado, graças a Atlanta 96. No entanto, as questões sociais 
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continuam a perder preponderância, em especial no final deste período em função do 
aumento da consciência ambiental e do crescimento económico mundial. 

O último período incide especialmente na igualdade de género e na promoção do 
desporto para todos. No entanto, e apesar de mais de 120 anos de JO, as mulheres 
têm uma representatividade que já ultrapassou os 40% na participação desportiva 
nas Olimpíadas, mas ao nível dos cargos de liderança no COI, COJOs, CONs ou FIs, 
os percentuais são bem mais baixos, para não dizer quase insignificantes. Para além 
disso, o papel do desporto como ferramenta de promoção da saúde, de bons hábitos 
de vida, de equidade, de contribuição para Paz e o Desenvolvimento, de aproximação 
dos povos, das nações e etnias distintas, não teve o mesmo impacto dos períodos 
anteriores. Isto muito embora Jacques Rogge tenha aliado o COI à ONU na promoção 
do Desporte para a Paz e Desenvolvimento e financiado alguns projetos sociais 
(projetos estes que parecem estar em via de terceirização, como se pode observar na 
Agenda 2020). 

A par das grandes preocupações sociais encontra-se a dimensão económica, pois 
sem financiamento os JO não teriam evoluído e fortificado. Verificaram-se no início do 
primeiro período (1896, 1900 e 1904) grandes dificuldades financeiras, pois os JO para 
sobreviverem precisaram de se aliar a outras organizações, designadamente as Feiras 
Mundiais, nem sempre benéficas aos próprios JO. Os custos de Estocolmo 1912 são 
uma incógnita e Antuérpia 1920, Paris 1924 foram grandes desastres económicos. Já 
num terceiro momento a situação passa para o controle do poder público, em Berlim 
1936, e em parceria com entidades privadas, nos JO de LA em 1932. Após os JOV de 
LA, o gigantismo dos Jogos torna-se uma realidade, bem como o aumento dos custos 
com a respetiva organização. 

O segundo período é caracterizado pelo facto da organização dos JO ter sido aliada 
ao poder local e governamental de forma a promover as cidades, em especial as 
estâncias que acolhiam os JOI. Só uns JOV deram lucro, os restantes tentaram não se 
afundar em dívidas contando para isso com o apoio económico governamental. É neste 
período que a TV inicia a transmissão dos jogos, sendo nos períodos seguintes que os 
montantes financeiros relativos aos direitos televisivos atingem grandes proporções.    

O terceiro período é marcado pelo crescimento económico mundial e pela acentuada 
mercantilização dos JO, devido às crescentes necessidades de organização impostas 
pelas federações internacionais aos COJOs locais. Desta forma, Samaranch viu na 
mercantilização e na profissionalização os mecanismos para promover os JO sem 
grandes sobressaltos. As cidades passaram a avaliar o custo-benefício de acolher 
os Jogos e como tal os legados passam a ser importantes. Foram vários os poderes 
públicos que utilizaram os JO como instrumento de promoção das cidades, como 
México 1968, Munique 1972, Moscovo 1980 e LA 1984 (International Olympic 
Committee, 2009), arcando, portanto, com o principal ónus financeiro. São de destacar, 
negativamente, os custos dos JO de Munique 1972 e Montreal 1976.

O quarto período é marcado por JO de enormes magnitudes, com orçamentos 
grandiosos, sem terem constituído especial incomodo para o COI, daí o decréscimo 
na curva da figura 2. No entanto, após a crise económica internacional de 2008 muitas 
cidades recuaram ou diminuíram na vontade de se candidatarem e  organizarem uns 
Jogos. Pequim 2008 e Sochi 2014 são referenciados como os JO mais caros de toda a 
história. 

Por último, no que concerne à dimensão ambiental, no primeiro período constata-se 
que é praticamente irrelevante. Viviam-se tempos de crescimento económico em que o 
uso do meio era aceitável como ferramenta para proporcionar melhor qualidade de vida 
ao homem. 

No segundo período, as questões ambientais não constituíam prioridade, embora 
alguns autores refiram que as renovações urbanísticas possam ser vistas na ótica da 
dimensão ambiental. 

É no terceiro período que surgem as primeiras preocupações ambientais, com 
destaque para algumas ações por parte dos COJOs, mas sem qualquer tipo de 
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imposição por parte do COI. No entanto, estas preocupações são mais percetíveis na 
organização dos JOI do que nos de Verão. 

As questões ambientais têm dominado todo o quarto período, desde ações mais 
eficientes, como Lillehammer 1994, até tentativas de enverdejar os JO, como Atenas 
2004 e Pequim 2008, sejam estas motivadas por pressões externas ou internas. O 
ambiente ganha destaque neste último período, graças à sua inclusão como um dos 
pilares do Olimpismo, juntamente com desporto e cultura (DaCosta, 2002). Em 1999, 
o Olimpismo colocou em ação os acordos assinados na Eco Rio 92, criou a sua própria 
Agenda 21 Olímpica, em parceria com o PNUMA. Estas questões vão ganhando mais 
relevo dentro do MO no séc. XXI, graças aos JOV de Sidney em 2000, considerados o 
marco ‘verde’ de viragem, apesar de terem sido os JOI de Lillehammer, em 1994, os 
efetivos precursores de ações e preocupações ambientais. Claro que muito ainda há 
que trilhar, mas o caminho parece não ter retrocesso.
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RESUMO 
É apresentado no texto o desenvolvimento de uma pesquisa-ação dentro do Programa 
de Residência Pedagógica que teve como finalidade identificar fundamentos teóricos e 
metodológicos para a construção de valores na prática da Educação Física. A pesquisa 
foi desenvolvida em duas escolas públicas brasileiras. Discute-se a importância do 
professor de Educação Física em considerar no seu planejamento a organização didática 
na elaboração de atividades voltadas para promover a educação em valores e a formação 
moral do indivíduo. Neste propósito, foram planejadas e aplicadas atividades para 
alunos do ensino médio, focando-se no estímulo de diferentes valores. Os resultados 
parecem indicar que os alunos residentes puderam aplicar as atividades com segurança 
e eficiência a partir do momento em que tiveram a competência e habilidade de saber 
planejar os objetivos imediatos e os indicadores de avaliação focados em valores. 
Os resultados indicaram também que a aplicação das atividades quando focadas em 
valores, e organizadas didaticamente, puderam favorecer para uma clara percepção e 



03
CAPÍTULO

28

OLIMPISMO E PAZ  |  Leonardo José Mataruna-Dos-Santos & Tiago Viegas (Org./Ed.)  |  2021

entendimento dos alunos normalistas sobre a experiência vivenciada na aula prática. 
Conclui-se que esse processo ajuda a reforçar o exercício da reflexão ética pelo aluno 
praticante e favorece para o propósito de fortalecimento de uma sociedade voltada para 
a paz.

Palavras-chave: valores, promoção da paz, educação física. 

ABSTRACT
The text presents the development of an action-research inside the Pedagogical Internship 
Program that aimed at identifying theoretical and methodological fundamentals for the 
construction of values in Physical Education practice. The authors developed the research 
in two Brazilian public schools. The text discusses the importance of the Physical Education 
teacher to consider the didactical organization in their planning in the preparation of 
activities oriented to promote values education and moral education of the individual. 
For this purpose, the Physical Education interns planned and did activities to high school 
students, focusing on the encouragement of different values. The results showed that the 
intern students could do the activities securely and efficiently from the moment they had 
the competency and skill to plan the immediate goals as well as the assessment indicators 
focused on values. The results also pointed out that the activities application, when focused 
on values and didactically organized, favored a clear perception and comprehension by 
the intern students about the experience in the practical class. In conclusion, this process 
helps to reinforce the ethical reflection by the practitioner student and favor the purpose 
of strengthening a peace-oriented society. 

Keywords: values, promotion of peace, physical education. 

1.  Introdução
O Projeto Institucional de Residência Pedagógica da UNIABEU – Centro Universitário 
traz como enfoque a temática “fortalecendo teoria e prática para a atualização e a 
inovação no campo do conhecimento e da formação do professor de educação física” 
com o objetivo de proporcionar aos licenciandos a oportunidade de aplicar os conceitos 
e metodologias adquiridos na intuição de ensino superior (IES), sendo capaz de refletir e 
avaliar a teoria com a prática do cotidiano escolar. 

O Projeto Institucional apresenta o subprojeto da área da Educação Física que surge 
com o entendimento que a falta de um trabalho de formação do docente interfere 
diretamente na prática profissional, visto a necessidade dos docentes aprofundarem 
seus conhecimentos para desenvolver um trabalho com maior nível de reflexão sobre o 
seu fazer. 

O Projeto Institucional e seu Subprojeto tiveram como objetivo propiciar ao futuro 
docente (licenciando) e ao docente em exercício (preceptor) debates e reflexões 
científicas sobre o processo de formação em termos de políticas educacionais, bem 
como a melhoria de suas práxis em sala de aula a partir do desenvolvimento de 
atividades de pesquisa-ação.

Apresentamos aqui a pesquisa-ação que foi desenvolvida no contexto do Programa 
Residência Pedagógica com licenciandos em Educação Física da UNIABEU Centro 
Universitário.  O Programa Residência Pedagógica foi desenvolvido no período de 2018 
a 2020 pela Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal do Nível Superior (CAPES), 
órgão do Ministério da Educação (MEC) do Brasil. Este programa teve como objetivo 
aperfeiçoar os programas de estágios curriculares dos cursos de licenciatura das 
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instituições de ensino superior brasileiras. A referida proposta é resultado do Programa 
Residência Pedagógica da UNIABEU, que foi desenvolvido por meio de pesquisa-ação 
no Instituto de Educação Rangel Pestana, no município de Nova Iguaçu – RJ, e no 
CIEP 380 Joracy Camargo, no município de Belford Roxo – RJ. A pesquisa-ação, ora 
aqui apresentada, teve como finalidade levar os alunos residentes a serem capazes 
de elaborar atividades e estratégias didático-pedagógicas enfocando a construção 
de valores dentro do planejamento e a prática da Educação Física. A inserção destas 
atividades na práxis pedagógica da Educação Física reforça os valores como uma 
das dimensões do conhecimento na prática da Educação Física, apontadas pela 
Base Nacional Comum Curricular (BNCC, 2017). A Base Nacional Comum Curricular 
(BNCC) é um documento de diretrizes curriculares do MEC / BRASIL que estabelece 
os conhecimentos (conteúdos) mínimos a serem implementados nas propostas 
pedagógicas das redes de ensino brasileiras. A inserção de valores se concilia com os 
conteúdos tradicionais da Educação Física (esportes, jogos, ginásticas, danças, lutas e 
esportes de aventura). O Programa Residência Pedagógica da UNIABEU buscou trazer à 
luz da discussão a Base Nacional Comum Curricular focando na construção ética como 
uma das formas de conhecimento na Educação Física Escolar.  

Neste sentido, espera-se que esta estratégia coloque os valores como foco no 
planejamento e na prática de ensino, e não apenas como conteúdos ocultos, ou seja, 
aqueles conteúdos que já estão implícitos e acontecem por acontecer.

2.  Educação Física e valores
Ao abordar nesta pesquisa-ação a temática de construção de valores buscamos 
fundamentação nas recentes atualizações curriculares contextualizadas na Base Nacional 
Comum Curricular (BNCC). No contexto do desenvolvimento dos conteúdos de ensino 
da educação física são apresentadas na BNCC (2017) oito dimensões do conhecimento 
que lhes atribuem representações e significados.  

1. Experimentação
2. Uso e apropriação
3. Fruição
4. Reflexão sobre a ação
5. Construção de valores
6. Análise
7. Compreensão
8. Protagonismo comunitário

Dentre estas oito dimensões destacamos a “construção de valores” como uma 
dimensão significativa para o desenvolvimento sócio emocional do educando.

A construção de valores vincula-se aos conhecimentos originados em discussões e vivências no 
contexto da tematização das práticas corporais, que possibilitam a aprendizagem de valores e 
normas voltadas ao exercício da cidadania em prol de uma sociedade democrática. A produção e 
partilha de atitudes, normas e valores (positivos e negativos) são inerentes a qualquer processo de 
socialização. No entanto, essa dimensão está diretamente associada ao ato intencional de ensino 
e de aprendizagem e, portanto, demanda intervenção pedagógica orientada para tal fim. Por esse 
motivo, a BNCC se concentra mais especificamente na construção de valores relativos ao respeito 
às diferenças e no combate aos preconceitos de qualquer natureza. Ainda assim, não se pretende 
propor o tratamento apenas desses valores, ou fazê-lo só em determinadas etapas do componente, 
mas assegurar a superação de estereótipos e preconceitos expressos nas práticas corporais. (BNCC, 
2017, p.179)

A educação em valores é uma proposta discutida entre diferentes autores no contexto 
da educação e foi reforçada na década de 1990 com a elaboração dos Temas 
Transversais (Parâmetros Curriculares Nacionais - PCNs, 1998).  Neste documento 
dos PCNs (1998) são apresentados seis temas axiológicos considerados importantes 
para o contexto social brasileiro (ética, saúde, meio ambiente, pluralidade cultural, 
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trabalho e consumo e orientação sexual).  Propõe-se no contexto escolar que a escola 
e os professores utilizem-se destes temas axiológicos para refletir e discutir questões 
valorativas com os alunos.

A educação em valores ganha sentido pela necessidade de reforçar no contexto 
escolar os valores sociais.  Segundo Fagundes (2000), a cultura ocidental no século XX 
caracterizou-se por se organizar de acordo com valores materialistas, consumistas e da 
tecnologia.  A autora aponta alguns fatores que justificam tal afirmativa:

Os valores herdados das tradições greco-romana, cristã, renascentista, que sustentaram a cultura 
ocidental durante séculos, desapareceram e foram substituídos por valores da sociedade industrial. 
Vivemos um momento em que a civilização moderna perdeu as esperanças de uma nova ética social 
e política. O final do século XX é marcado basicamente pela indiferença e pela apatia dos indivíduos. 
O homem moderno está sendo engolido pelo “vazio” e há uma crise diante deste vazio. Para 
muitos, este vazio é a própria inexistência de valores aos quais se apegar (FAGUNDES, 2000, p.18).

Assim, de acordo com Fagundes (2000), chegamos ao século XXI solicitando com 
urgência uma nova ética, uma política diferente e o estabelecimento de valores 
humanísticos que nos orientem.  Estamos carentes, sem saber como e onde 
encontrarmos novos valores para o século XXI que está à nossa frente.

Na sociedade atual, a vida cotidiana de jovens e adolescentes têm revelado, por 
vezes e por certos grupos, uma alienação moral, ou falta de consciência moral, que 
pode resultar num agir agressivo que se caracteriza em certos tipos de violência como 
vandalismo, falta de respeito e ausência de solidariedade. Mora (1982, p. 23) define 
alienação dentro do conceito hegeliano de “consciência infeliz”: “A consciência pode 
experimentar-se como separada da realidade à qual pertence de alguma maneira. Surge 
então um sentimento de afastamento e de desunião, um sentimento de afastamento, 
alienação e desapontamento”. Neste sentido, a alienação moral é entendida como 
uma separação da realidade moral, ou seja, um sentimento de afastamento aos códigos 
reguladores de um meio social. 

Podemos definir valores como preferências que damos a certas coisas no mundo e que 
influenciam o comportamento coletivo (BULHER, 1980), sendo que o comportamento 
coletivo influencia direta e indiretamente ao que atribuímos valor e aos valores que 
compartilhamos.  Para Da Costa et all (2007, p. 45), os valores podem ser entendidos 
também como crenças coletivas relacionadas a religiões, modos de cultura, grupos 
étnicos, tipos de empresas, entre outros. Para estes autores, para que um objeto tenha 
valor social necessita-se que duas ou mais pessoas tenham interesses, promovendo uma 
associação entre elas e um ponto em comum que as una, lembrando que num sistema 
social pessoas também são objetos de interesse para outras.

Apesar dos valores sociais terem um sentido moral, ou seja, terem um sentido de 
localidade e culturalidade, não podemos negar que alguns valores podem ser 
considerados universais e inegavelmente valorizados em diversas sociedades do 
mundo, como por exemplo o respeito e a responsabilidade.  

Historicamente os valores são elementos associados à prática esportiva. Um exemplo 
de institucionalização de valores universais para a missão de sua entidade pode ser 
verificado no próprio Comitê Olímpico Internacional (COI, 1997) com a elegibilidade 
dos valores olímpicos (respeito, amizade e excelência) para norteamento da função 
pedagógica do esporte olímpico.

No contexto do desenvolvimento moral destacamos os PCNs da Educação Física (1998) 
que posicionam os valores como uma experiência a ser vivida e aprendida nas aulas.

“O desenvolvimento moral do indivíduo, que resulta das relações entre a afetividade e a 
racionalidade, encontra no universo da cultura corporal um contexto bastante peculiar, no qual 
a intensidade e a qualidade dos estados afetivos experimentados corporalmente nas práticas da 
cultura de movimento literalmente afetam as atitudes e decisões racionais. A vivência concreta de 
sensações de excitação, irritação, prazer, cansaço e eventualmente até dor, junto à mobilização 
intensa de emoções e sentimentos de satisfação, medo, vergonha, alegria e tristeza, configuram 
um desafio à racionalidade. Desafio no melhor sentido de controle e de adequação na expressão 
desses sentimentos e emoções, pois se processam em contextos em que as regras, os gestos, as 
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relações interpessoais, as atitudes pessoais e suas consequências são claramente delimitadas. E, 
habitualmente, distintas das experimentadas na vida cotidiana. Aqui reside a riqueza e o paradoxo 
das práticas da cultura corporal, particularmente nas situações que envolvem interação social, de 
criar uma situação de intensa mobilização afetiva, em que o caráter ético do indivíduo se explicita 
para si mesmo e para o outro por meio de suas atitudes, permitindo a tomada de consciência e 
a reflexão sobre esses valores mais íntimos. O que se quer ressaltar é a possibilidade de construir 
formas operacionais de praticar e refletir sobre esses valores, a partir da constatação de que apenas 
a prática das atividades e o discurso verbal do professor resultam insuficientes na sua transmissão 
e incorporação pelo estudante. O respeito mútuo, a justiça, a dignidade e a solidariedade podem, 
portanto, ser exercidos dentro de contextos significativos, estabelecidos em muitos casos de 
maneira autônoma pelos próprios participantes. E podem, para além de valores éticos tomados 
como referência de conduta e relacionamento, tornar-se procedimentos concretos a serem exercidos 
e cultivados nas práticas da cultura corporal. ” (PCNs da Educação física, 1998, p. 34)

Identificamos entre diferentes autores proposições de princípios e estratégias para o 
desenvolvimento de valores dentro da prática da Educação Física.

Oliveira (1985) fala do princípio humanista da liberdade como um princípio que visa 
evitar a mecanização dos movimentos das aulas de Educação Física Escolar.  

A Educação Física Escolar deve, numa perspectiva humanista, criar um ambiente liberal, de forma 
a permitir a livre expressão dos alunos. Não será, seguramente, com a utilização de métodos 
comportamentalistas que se conseguirá obter resultados educativos. Nas escolas, as metodologias 
utilizadas revelam um grau de autoritarismo indevido e tornam as atividades físicas um verdadeiro 
castigo, quando, na realidade, deviam causar prazer. O que postulamos, em nome de uma real ação 
pedagógica, é que os exercícios sejam executados a partir de um impulso interior, onde o aluno 
sinta o movimento como sendo ‘seu’, não dependendo de guias, modelos ou comandos. (OLIVEIRA, 
1985, pp.53-57)

Seybold (1985, pp.77-78) fala da importância do jogo na questão do respeito. A 
autora recomenda que, em vez de se aplicar um jogo com as regras pré-concebidas se 
remonte a ideia do jogo e o desenvolva a partir dessa ideia. A socialização envolve o 
entendimento das regras que o grupo participa, e a construção das regras pelos alunos 
contribui para o entendimento e o respeito delas.

No mesmo sentido, Beresford (1994) nos apresenta uma excelente orientação 
pedagógica para a educação do consenso em grupo baseada numa ética e moral social 
por meio do esporte.  

O pressuposto básico para quem for exercitar a moral do tipo consensual através do esporte de 
formação básica é assumir, com convicção que não haverá democracia no Brasil enquanto nosso 
povo não tiver a capacidade de fixar, por si próprio e de forma consensual, a norma social que deve 
presidir a convivência política (...). Sem deixar de reconhecer a importância dos outros aspectos 
inerentes ao esporte, aos quais chega-se por meio de um processo instrucional de exercícios físicos, 
técnicos e táticos, o fundamento básico desta proposta educacional, baseada na moral social do 
tipo consensual, é o de também transferir valores éticos e morais que possam ser apreendidos pelos 
praticantes das diversas modalidades esportivas, com o propósito de criar  condições para que esses 
praticantes estabeleçam a sua própria escala de valores, com bastante reflexão e conscientemente 
aceita. (BERESFORD, 1994, pp. 71-76)

O programa de Educação Física deve se ajustar aos interesses e habilidades dos alunos 
numa perspectiva de desenvolver o valor da igualdade. Os menos habilidosos devem 
ter as mesmas oportunidades que os mais habilidosos, as meninas devem ter as mesmas 
oportunidades que os meninos.  

Numa perspectiva crítica-social, os Parâmetros Curriculares Nacionais (1998) apontam 
para uma perspectiva metodológica de ensino e aprendizagem que busca o 
desenvolvimento da autonomia, a cooperação, a participação social e a afirmação de 
valores e princípios democráticos e direitos de igualdade. 

O lazer e a disponibilidade de espaços públicos para as práticas da cultura corporal de movimento 
são necessidades essenciais ao homem contemporâneo e, por isso, direitos do cidadão. Os alunos 
podem compreender que os esportes e as demais atividades corporais não devem ser privilégio 
apenas dos esportistas profissionais ou das pessoas em condições de pagar por academias e clubes. 
Dar valor a essas atividades e reivindicar o acesso a centros esportivos e de lazer, e a programas 
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de práticas corporais dirigidos à população em geral, é um posicionamento que pode ser adotado 
a partir dos conhecimentos adquiridos nas aulas de Educação Física. (Parâmetros Curriculares 
Nacionais (1998, p.30)

Dieckert (1997, p.110) fala da coeducação entre meninos e meninas. Ele coloca como 
um princípio intencional para aulas de Educação Física coeducativas o desdobramento 
do problema central da prática esportiva em grupos heterogêneos de sexo logo 
no início do trabalho escolar.  Para este autor, os alunos devem reconhecer que 
as diferenças do comportamento de meninas e meninos não estão condicionadas 
biologicamente, mas social, culturalmente. Assim, os alunos devem ser levados a 
refletir sobre as expectativas dos papéis dos sexos e ao mesmo tempo deve ser 
oferecido ao grupo o espaço para a experimentação com diferentes soluções para os 
problemas da heterogeneidade. O respeito pelos outros se dá, também, na atitude do 
professor em aceitar os menos habilidosos e estimular a coeducação entre os mais e 
os menos habilidosos. Oberteuffer e Ulrich (1988, pp.182-202) falam que o professor 
deve se ater ao fato dos alunos se conhecerem uns aos outros, terem algum interesse 
pelos problemas dos outros, dando-lhes assistência quando necessário, e praticar a 
consideração pelos colegas de classe no relacionamento dia a dia.

No contexto do valor empatia, é possível promover numa aula diferentes experiências 
em que o aluno possa se colocar no lugar do outro e refletir o que o outro poderia estar 
sentindo. Nesta perspectiva, a coeducação como estratégia de respeito às diferenças 
também pode contribuir para trabalhar o valor da empatia. Vivenciar as diferenças e 
propor a intencionalidade de saber lidar e respeitar as diferenças provoca a reflexão 
sobre o outro. Aquele que é mais fraco, menos habilidoso, que perde um jogo. O que 
estes podem estar sentindo com estas experiências? Como posso contribuir para ajudá-
los. Seguindo o raciocínio anterior, complementa-se a estratégia de “vivenciar diferentes 
papéis” numa aula de Educação Física. Por exemplo, colocar os alunos para arbitrar 
seus próprios jogos pode ajudá-los a vivenciarem as reclamações e xingamentos que 
um juiz pode sofrer injustamente numa partida. Assim os alunos podem refletir sobre 
seus próprios atos e se colocarem no lugar do árbitro. Outra possibilidade é utilizar 
estilos de ensino em que os alunos possam interagir no sentido de perceberem e se 
avaliarem entre pares. Assim, o estilo denominado de “avaliação recíproca” é eficiente 
para facilitar o exercício da empatia (Mosston, 2001).  

O valor da cooperação é citado por Broto (1999, p.36) por meio dos jogos 
cooperativos, em que o lema é: ‘se o importante é competir, o fundamental é cooperar’. 
A proposta destes jogos surgiu em função da excessiva competitividade que existe 
hoje tanto nas aulas de Educação Física Escolar como da sociedade, em geral. Busca-se 
diminuir a pressão para competir para promover a interação e a participação de todos, 
eliminando a sensação de medo e fracasso para reforçar a confiança em si mesmo e nos 
outros.  

Seybold (1985, pp.77-78) apresenta algumas orientações importantes que podem 
ajudar o professor a desenvolver o valor do companheirismo nas aulas de Educação 
Física. Ela fala da estratégia da utilização dos alunos em dar segurança na execução de 
exercício, ou seja, um aluno ou mais ajudam um ou outros alunos durante a execução 
de um exercício que requeira maiores cuidados. Isto é mais observável na ginástica 
artística.  Ou ainda, pedir às crianças que se organizem em grupos em atividades em 
que as crianças vão escolher a si mesmas, vão se chamar pelos nomes e, acima de tudo, 
vão se formar em pequenos grupos sociais. A organização em grupo é referenciada 
pelo princípio da interatividade nas aulas de Educação Física. Neste sentido, os alunos 
deverão agir juntos com sentido e significado entre eles, de forma que cada um tenha 
seu papel em agir juntos, no sentido de serem companheiros.

As atividades de Educação Física estão cheias de situações em que o aluno deve julgar 
qual o efeito de seu comportamento sobre o grupo e na situação, e então tomar a 
decisão e agir de certa maneira e ser responsável por sua ação. Como ilustração do 
valor da responsabilidade podemos citar que é divertido arremessar à cesta, e ainda 
mais divertido é fazer ponto. Mas se o aluno está a meio caminho do cesto e existe 
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um companheiro de equipe pronto para a cesta, a bola deve ser passada para ele 
no interesse do grupo e do conceito de jogo. A responsabilidade também pode ser 
promovida por meio do exercício da liderança, em que deve ser dada a oportunidade 
de se conduzir, aprender a conduzir e entender as diretrizes melhores a seguir.  A 
liderança deve ser desenvolvida e guiada de modo que se torne uma liderança no 
sentido verdadeiramente democrático.  

O valor do senso de pertencimento refere-se a um sentimento positivo que um 
indivíduo experimenta quando atua como parte de um grupo e quando se sente 
aceito e valorizado pelos membros daquele grupo (GALLAHUE e DONNELLY, 2008, 
p. 123).  Para estes autores, o professor deve dar oportunidade para que o aluno 
contribua num trabalho em grupo, observando a participação de cada um. Deve-se 
dar oportunidade para os alunos perceberem e comentarem a necessidade e levem 
os alunos a resolverem tarefas juntos e tenham que se comunicar estimulando o senso 
de pertencimento. A inclusão de tarefas para promover a participação de alunos com 
deficiências físicas e mentais é classicamente um trabalho de senso de pertencimento. 
Deve-se, independentemente de se ter ou não alunos com deficiência, trabalhar 
esta noção entre os alunos sem deficiência, estimulando entre estes a consciência 
de respeito e aceitação dos deficientes na sociedade, bem como a consciência da 
necessidade da acessibilidade social a este grupo de pessoas.

A noção do valor competência percebida refere-se a uma percepção ou avaliação 
pessoal de quão bem realizamos uma dada tarefa visando atingir metas pessoais ou o 
aprimoramento pessoal. É uma autoavaliação da nossa competência em comparação 
com os outros e com a experiência pessoal prévia. Por exemplo, a percepção de ganhar 
fácil na corrida de um, mas ser páreo duro com outro; ou a percepção de ser bom em 
futebol, mas ruim em vôlei; ou ainda, a percepção de ser bom no time da rua, mas 
regular no time da escola. A competência percebida também gera uma sensação de 
autoconfiança e de autoestima.  

Seybold (1985) cita que as características e limitações individuais estão relacionadas 
à forma de orientação pedagógica para a educação da autorrealização do aluno na 
Educação Física Escolar.  Neste contexto, a maturidade motora é um aspecto pouco 
observado na Educação Física Escolar.  O padrão psicomotor do aluno é desrespeitado 
caso não se observe os estágios do desenvolvimento motor.  Deve-se respeitar o 
estágio motor do aluno com atividades adequadas; é um importante fator para a 
satisfação pessoal do aluno nas aulas de Educação Física Escolar.

A capacidade de rendimento sugere atividades em que o próprio aluno possa verificar 
as suas possibilidades de rendimento. Por exemplo, se pretendemos desenvolver 
a habilidade de saltar, colocamos obstáculos nas mais variadas alturas deixando a 
escolha por conta dos alunos.  Estes irão progredindo na proporção em que se sentirem 
habilitados. Dessa forma, estará sendo preservado o envolvimento afetivo com a 
atividade, na medida em que o progresso estará sendo autodirigido e autoavaliado. 
Assim, os alunos estarão em busca do seu próprio rendimento e não em busca de um 
padrão de rendimento pré-estabelecido. Dessa forma, maiores são as chances de que o 
aluno sinta satisfação nas atividades adquirindo um espírito de autoavaliação, e também 
de melhorar a confiança em si mesmo elevando a sua autoestima.

Autoaceitação ou aceitação de si mesmo envolve a ideia de reconhecer e aceitar que 
nós temos fraquezas assim como pontos fortes, que temos limitações assim como temos 
habilidades.  Para atingir a autoaceitação é fundamental saber lidar com suas fraquezas 
e limitações de forma positiva, ou seja, num sentido para melhorar.  Também é 
significativo dizer que a autoaceitação tem origem na aceitação do outro, e isto se torna 
fundamental num processo de mediação e educação da autoaceitação (GALLAHUE e 
DONNELLY, 2008, p. 127).
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3. Construção e operacionalização de valores no planejamento e 
prática da educação física
O projeto de pesquisa-ação de Educação Física e Construção de Valores foi realizado 
no Instituto de Educação Rangel Pestana, localizado no município de Nova Iguaçu 
e no CIEP 380 Joracy Camargo, localizado no município de Belford Roxo. Ambas as 
instituições são voltadas para formação de professores normalistas. No Brasil, o curso 
de Normalistas refere-se ao curso de formação de professores(as), em nível de ensino 
médio. Estes professores são formados para atuarem no ensino da educação infantil e 
dos anos iniciais do ensino fundamental (1o ao 5o ano).

Participaram das atividades de pesquisa-ação 22 licenciandos em Educação Física da 
UNIABEU, sendo 20 residentes do Programa Residência Pedagógica e dois estagiários 
da disciplina estágio curricular; dois professores, sendo uma professora do IE Rangel 
Pestana e um professor do CIEP Joracy Camargo; um coordenador institucional do 
programa, professor da UNIABEU. 

Os alunos normalistas que participaram da pesquisa-ação foram ao todo 65 alunos, 
sendo 46 alunos do 1º e 3º ano do ensino médio do CIEP Joracy Camargo e 19 alunos 
do 1º ano do ensino médio do Instituto de Educação Rangel Pestana.  A pesquisa foi 
desenvolvida com as turmas dentro do dia e horário curricular da disciplina Educação 
Física, ou seja, às segundas feiras no CIEP Joracy Camargo e às quartas feiras no IE 
Rangel Pestana, com carga horária de duas horas aulas por semana.

A pesquisa teve parecer do Comitê de Ética da Universidade do Estado do Rio 
de Janeiro (UERJ) no contexto do “Projeto PIBIB / Residência Pedagógica da 
Uniabeu: fortalecendo teoria e prática para a atualização e a inovação no campo 
do conhecimento e da formação do professor de Educação Física, sob o protocolo 
20174719.0.0000.5282.

3.1. Reflexão e identificação de valores para serem aplicados na prática da Educação Física
Num primeiro momento, com a mediação dos professores, levou-se os alunos 
residentes a discutirem e elaborarem em conjunto com os alunos(as) normalistas do 
IE Rangel Pestana e do CIEP Joracy Camargo categorias centrais de noção valorativa 
que pudessem ser importantes para a formação de escolares. Nesta pesquisa-ação, a 
construção de valores se deu por meio da operacionalização de valores significativos 
para o ensino e prática da Educação Física. Vale citar aqui documentos importantes 
de operacionalização pedagógica de valores no esporte como, por exemplo, Maré 
que Transforma Minhas Aulas – Projeto Maré que Transforma, que foi um projeto 
desenvolvido na Vila Olímpica da Maré entre os anos de 2015 e 2018 com o objetivo 
de fortalecer o desenvolvimento de valores por meio do ensino e da prática esportiva; 
o Manual Futbolnet: Programa Educativo para Crianças e Jovens (Fundação Barcelona), 
que aplica em aulas de futebol o desenvolvimento de valores; e os PCNs da Educação 
Física da 1a a 4a série e da 5a a 8a série, que são os parâmetros curriculares nacionais 
emitidos no Brasil em 1997 e 1998.

A discussão dessas categorias se deu com base nas habilidades de aprendizagem 
previstas na BNCC (2017). Nas discussões e reflexões entre professores, alunos 
residentes e alunos normalistas foram estabelecidas três categorias de noção valorativa 
importantes de serem ensinadas na prática da Educação Física:

a) A necessidade de o indivíduo saber trabalhar em equipe, demonstrando respeito, 
empatia, cooperação e responsabilidade.

b) Saber ter uma boa postura em agir com os outros demonstrando respeito, empatia, 
companheirismo e igualdade. 

c) Ter sobre si mesmo um “autoconceito positivo” por meio de senso de pertencimento, 
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competência percebida e autoaceitação. Seguiram-se aqui as referências do tema 
Crescimento Afetivo de Galllahue e Donnelly (2008).

Verificamos que estas categorias de noção valorativa estão implícitas nas diretrizes de 
aprendizagens apresentadas pela BNCC (2017), como pode ser visto nos exemplos abaixo:

• (EF89EF01) Experimentar diferentes papéis (jogador, árbitro e técnico) e fruir 
os esportes de rede/parede, campo e taco, invasão e combate, valorizando o 
trabalho coletivo e o protagonismo. (BNCC, 2017, p.235)

• (EF67EF15) Planejar e utilizar estratégias básicas das lutas do Brasil, 
respeitando o colega como oponente. (BNCC, 2017, p.233)

• (EF89EF20) Identificar riscos, formular estratégias e observar normas de 
segurança para superar os desafios na realização de práticas corporais de 
aventura na natureza. (BNCC, 2017, p,235)

• (EM13LGG503) Praticar, significar e valorizar a cultura corporal de movimento 
como forma de autoconhecimento, autocuidado e construção de laços sociais 
em seus projetos de vida. (BNCC, 2018, p.487)

• (EM13LGG502) Analisar criticamente preconceitos, estereótipos e relações de 
poder subjacentes às práticas e discursos verbais e imagéticos na apreciação e 
produção das práticas da cultura corporal de movimento. (BNCC, 2018, p.487)

• (EM13LGG501) Selecionar e utilizar movimentos corporais de forma consciente 
e intencional para interagir socialmente em práticas da cultura corporal, de 
modo a estabelecer relações construtivas, éticas e de respeito às diferenças. 
(BNCC, 2018, p.487)

3.2. Elaboração e aplicação das atividades 
Num segundo momento, os alunos residentes foram levados sob a orientação e 
supervisão dos professores a pesquisar, elaborar e adaptar atividades de Educação 
Física que explorassem a construção dos valores.

As atividades deveriam conter os objetivos imediatos e os indicadores de avaliação que 
focalizassem o valor que estava sendo desenvolvido, de forma a tornar claro o que se 
pretendia atingir e avaliar na atividade. No quadro 1, é apresentado um exemplo do 
valor empatia com o esquema de organização e elaboração contendo a descrição da 
atividade, o objetivo imediato e os indicadores de avaliação.

ATIVIDADE OBJETIVO IMEDIATO INDICADORES DE 
AVALIAÇÃO

Colocar algumas bolinhas pela 
quadra, formar algumas duplas, 
sendo que um aluno da dupla 
irá ficar com os olhos vendados. 
O aluno que está enxergando 
normalmente tem que ajudar o 
outro aluno a chegar até a bolinha, 
pegar e retornar com a bolinha até 
o local de início da dupla. A dupla 
que conseguir pegar todas as 
bolinhas primeiro ganha o jogo.

Em dupla, realizar 
a atividade e 
ajudar o parceiro, 
identificando as 
dificuldades do 
outro.

Observar se o aluno 
permanece atento 
ao colega de olhos 
vendados?
Observar se o aluno de 
olhos vendados se sente 
seguro com a ajuda?
Perguntar ao aluno sobre 
a sua percepção das 
dificuldades passadas por 
seu colega?

Quadro 1 – Exemplo de atividade de construção de valor empatia
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Ressalta-se que o objetivo imediato e os indicadores de avaliação focalizam a ação 
do professor na aula para estimular os valores, favorecendo ao aluno uma melhor 
percepção e reflexão axiológica no contexto da aula. Essa organização didático-
pedagógica tem como finalidade se utilizar dos elementos previstos em um plano de 
aula, de modo a facilitar ao professor a aplicação no seu cotidiano de aula.

As atividades elaboradas pelos alunos residentes foram aplicadas nas aulas de 
Educação Física das duas escolas envolvidas nesta pesquisa-ação. Sugeriu-se que, no 
início da aula, o professor apresentasse o objetivo e o valor que fosse ser trabalhado 
na aula, de modo que o aluno pudesse ter ciência do objetivo da aula. Após cada 
atividade aplicada, ou ao final da aula, o professor deveria refletir com os alunos 
sobre as experiências vivenciadas, ajudando-o a racionalizar suas experiências e tomar 
consciência do valor trabalhado na aula.

Figura 1 - Avaliação do grau de impacto das atividades de valores 
sobre a percepção dos alunos normalistas

Na figura 1 é apresentada uma avaliação de impacto com os 65 alunos normalistas 
que participaram das atividades de valores. Como pode ser verificado, o impacto das 
atividades de valores foi de uma forma geral positiva na opinião dos alunos normalistas.  

Em relação à pergunta um, todos os alunos disseram ter gostado de participar 
das atividades de valores. Uma maioria de 53 alunos normalistas declararam ter 
gostado muito de fazer as atividades de valores nas aulas de Educação Física, pois 
eles consideraram as atividades divertidas, interessantes e motivantes. Já 12 alunos 
normalistas declararam ter gostado de forma razoável de fazer as atividades de 
valores nas aulas de Educação Física. Esses resultados parecem indicar que os alunos 
normalistas tiveram motivação e liberdade para participar dessas atividades. Isto vai de 
encontro com Oliveira (1985) que fala do princípio humanista da liberdade como um 
princípio que visa evitar a mecanização das aulas de Educação Física Escolar.  

Quando os alunos normalistas foram perguntados (pergunta dois) se ficou clara para 
eles a intenção do professor trabalhar valores na aula, todos os 65 alunos declararam 
que perceberam claramente a intenção do professor trabalhar o valor na atividade, pois 
para eles (normalistas) não houve dificuldades de reconhecer na prática a vivência e a 
experiência do valor.
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Já na pergunta três, quando se questionou ao aluno normalista se a noção de um valor 
nas atividades só foi entendida quando o professor explicou ou comentou sobre ela 
no início, durante ou no fim da atividade, tivemos os seguintes resultados: 25 alunos 
disseram que ficou muito clara só quando explicada pelo professor; 23 alunos disseram 
que ficou razoavelmente clara só quando explicada pelo professor; nove alunos 
disseram que ficou pouco clara quando apenas explicada pelo professor; e oito alunos 
disseram que não ficou clara quando apenas explicada pelo professor.  Estes resultados 
parecem indicar que, mais importante do que a explicação do professor sobre o valor 
que está sendo trabalhado, depende fundamentalmente da qualidade do método, 
da estratégia empregada pelo professor na intervenção e da experiência vivenciada 
pelo aluno na prática da aula. Neste sentido, a explicação do professor parece ter 
uma função mais de complementar a experiência vivida na prática para reforçar o 
entendimento do aluno. No entanto, a explicação do professor parece ser fundamental 
para gerar uma melhor reflexão, racionalização e entendimento da aplicabilidade dos 
valores no contexto da experiência vivenciada nas aulas.  Como afirmam os PCNs da 
Educação Física (1998), a educação moral consiste na racionalização das emoções 
vivenciadas na prática das aulas como o medo, a ansiedade, a raiva, a tomada de 
decisões em grupo.  A qualidade da experiência e a vivência nestas atividades é 
fundamental para o entendimento e reflexão sobre o valor.

Na pergunta quatro, buscou-se avaliar o grau de importância dado pelos alunos 
normalistas às atividades de valores. Verificou-se que 61 alunos declararam ser muito 
importante e apenas quatro  alunos mais ou menos importante.   

Já na pergunta cinco, buscou-se avaliar se, como professores, os alunos normalistas 
teriam disposição de aplicar tais atividades em suas aulas. Verificou-se que 59 dos 
alunos normalistas, com certeza, disseram que aplicariam; quatro alunos disseram que 
aplicariam mais ou menos; apenas um disse que aplicaria pouco; e apenas um disse que 
não aplicaria.

De uma maneira geral, nota-se que a maioria dos normalistas demonstraram valorizar 
a aplicação das atividades e parecem demonstrar uma atitude em aplicá-las quando 
professores no futuro. Os resultados se coadunam com o pressuposto dos PCNs da 
Educação Física (1998), que aponta que os valores só podem ser aprendidos na aula 
se houver uma intenção dos professores em ensiná-los, ou seja, os valores apesar de 
serem circulantes na prática esportiva não são assimilados pura e simplesmente por seus 
praticantes, precisam de intervenção focada para reforçar e mediar sua aprendizagem. 
Para que isto aconteça o professor deve reconhecer e valorizar os valores como 
elemento (conteúdo) importante da sua prática de ensino.
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Figura 2 - Avaliação do grau de aprendizagem e de importância das 
atividades de valores atribuídas pelos alunos residentes

Na figura 2 é apresentada a avaliação do grau de aprendizagem e da importância das 
atividades de valores atribuídas pelos 22 alunos residentes.  

Todos os residentes disseram ter gostado muito de participar das atividades de 
construção de valores na prática da Educação Física (pergunta um). Os dois professores 
preceptores das escolas participantes do Programa Residência Pedagógica foram 
consultados e também avaliaram que os alunos residentes demonstraram muito 
interesse e motivação para aplicarem as atividades de valores nas aulas do estágio.

Na pergunta dois, oito alunos residentes disseram não ter tido nenhuma dificuldade em 
entender a construção de atividades de valores e outros oito alunos residentes disseram 
ter tido pouca dificuldade. Esses resultados indicam que os alunos residentes tiveram 
um bom grau de entendimento sobre a construção de valores. 

O grau de entendimento dos alunos, analisado na pergunta dois, se coadunou com 
a capacidade de elaborar as atividades, analisada na pergunta três. Verificou-se que 
nove alunos residentes responderam que não tiveram dificuldades e seis alunos 
residentes disseram ter tido poucas dificuldades para elaborar as atividades de valores.  
Estes resultados parecem indicar que a proposta de construção didática baseada na 
elaboração da atividade e a previsão dos objetivos imediatos e os indicadores de 
avaliação puderam ser compreendidas para serem operacionalizadas na prática pelos 
residentes. 

As análises realizadas na pergunta três se evidenciaram na pergunta quatro, na qual 
verificou-se também que uma boa parte dos residentes, 14 dos 22 entrevistados, 
disseram não ter tido nenhuma dificuldade em aplicar as atividades.  

Neste sentido, podemos inferir que o grau de entendimento e de elaboração das 
atividades se refletiu na facilidade dos alunos em aplicar as atividades na prática 
da Educação Física. Vale ressaltar que nenhum dos alunos residentes apresentou 
dificuldades em entender, elaborar e aplicar as atividades. Esses resultados são 
corroborados pelos professores preceptores das escolas que consideraram que os 
alunos residentes demonstraram bom domínio para trabalhar as atividades de valores 
nas aulas do estágio.
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A competência e habilidade do professor em aplicar atividades de valores reforçam os 
pressupostos dos PCNs da Educação Física (1998) que posicionam os valores como uma 
experiência a ser vivida e aprendida nas aulas e a construção de valores como uma das 
dimensões do conhecimento da Educação Física (BNCC, 2017).

Os alunos residentes ratificaram a importância da aplicação das atividades quando 
todos foram unânimes em responder que, como futuros professores, consideram 
importante que valores possam ser trabalhados nas atividades de Educação Física 
(pergunta cinco).  

Já na pergunta seis, verificou-se que 17 alunos residentes disseram que com muita 
certeza, como futuros professores, aplicariam atividades de Educação Física com 
enfoque na construção de valores.  Apenas um se posicionou como aquele que aplicaria 
com regular certeza.

Os professores preceptores que acompanharam os alunos residentes, ao longo de um 
ano e meio, disseram considerar muito importante que os alunos exercitem no estágio 
habilidades de docência para trabalhar valores nas aulas de educação física.  Da mesma 
forma, consideraram que o resultado do trabalho com os estagiários foi muito positivo 
para a formação profissional deles.

3.3. Catalogação das atividades
As atividades aplicadas pelos alunos residentes com os alunos normalistas foram 
debatidas e avaliadas entre os alunos residentes, os professores preceptores e o 
coordenador da Residência Pedagógica da UNIABEU, e em seguida catalogados.  

As atividades foram catalogadas por cada um dos valores trabalhados.  Os valores 
trabalhados foram: respeito; empatia; cooperação; companheirismo; responsabilidade; 
igualdade; senso de pertencimento; competência percebida; autoaceitação.  

Para cada valor foram elaboradas vinte atividades.  No quadro 2, são apresentados 
alguns exemplos de atividades elaboradas pelos valores trabalhados.

ATIVIDADE OBJETIVO 
IMEDIATO

INDICADORES DE 
AVALIAÇÃO

Valor respeito: Os alunos são 
distribuídos em várias fileiras paralelas de 
mãos dadas. Ao comando do professor, 
eles alternarão o modo de dar as mãos.  
Ao comando “RUA”, eles darão as mãos 
na horizontal. Ao comando “AVENIDA”, 
eles darão as mãos na vertical. Dois 
alunos fora das fileiras irão disputar um 
pique pega entre “Ruas e Avenidas”.

Em fileiras 
verticais e 
horizontais, o 
aluno disputa um 
pique com outro 
colega, devendo 
respeitar o limite 
de espaços 
e trajetos 
determinados 
bem como 
respeitar os 
corpos dos seus 
colegas.

Observar se os alunos 
respeitam o comando do 
trajeto imposto (Rua ou 
Avenida).
Observar se os alunos 
respeitam o corpo dos 
colegas parados, sem usar 
de má intenção, ou de 
imprudência.
Observar se os alunos 
parados permanecem 
organizados respeitando os 
espaços delimitados entre 
eles.
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Valor respeito: Os alunos devem 
deitar-se em decúbito dorsal, de olhos 
fechados, mantendo entre eles um 
espaço delimitado e sensato para não 
atrapalhar a execução de cada um. Ao 
comando do professor, devem realizar 
as seguintes atividades: levantar a mão 
direita e a mão esquerda, o pé direito e o 
pé esquerdo, tocar a cabeça, o ombro, o 
joelho e a orelha. 

Identificar as 
partes de seu 
corpo e respeitar 
o espaço do 
colega para  
arealização de 
suas atividades.

Observar se os alunos 
respeitaram o comando 
do professor para iniciar a 
execução da tarefa.
Observar se os alunos 
tiveram noção do espaço 
onde estavam relacionados 
e não atrapalharam o 
colega.
Observar se os alunos 
conseguiram desenvolver 
as tarefas identificando as 
partes de seu corpo.

Valor respeito: A turma será dividida 
em dois ou mais grupos com uma 
quantidade igual de alunos. Cada grupo 
formará um círculo com as mãos dadas 
e com uma bola. A atividade será em 
forma de estafeta com a bola passando 
de mão em mão até voltar ao aluno que 
iniciou. O professor primeiramente dá o 
comando de fazer a saída de bola para a 
esquerda e depois para a direita. Vence a 
equipe que rodar a bola primeiro.

Passar a bola 
para os colegas 
sendo capaz 
de identificar a 
direcionalidade 
direita / esquerda 
e de respeitar as 
regras do jogo.

Observar se os alunos 
respeitam as regras? 
Observar se os alunos 
tentam burlar as regras 
pulando a passagem de 
bola para um ou mais 
colegas ao seu lado?
Observar se todos os 
alunos tocaram na bola.
Observar se o círculo 
foi desfeito em algum 
momento.

Valor empatia: Serão formadas duas 
ou mais colunas com, pelo menos, seis 
integrantes em cada uma.  Colocar em 
cada equipe de coluna dois alunos com 
os olhos vendados. O primeiro integrante 
de cada coluna deverá estar com uma 
bola que deverá ser passada por  entre 
as pernas até chegar ao último da coluna. 
Assim que chegar ao último aluno este irá 
devolver por cima da cabeça até chegar 
ao primeiro da coluna. Em seguida, o 
primeiro passará a bola pelo lado direito 
até o último da fila; a bola retornará pelo 
lado esquerdo. Os alunos da equipe 
devem orientar os alunos com os olhos 
vendados.

Em grupo, 
executar uma 
estafeta com 
bola, sabendo 
reconhecer as 
dificuldades do 
colega com os 
olhos vendados.

Observar se os alunos 
seguiram as regras propostas 
na atividade.
Observar se os alunos 
orientaram os alunos com os 
olhos vendados.
Perguntar aos alunos se 
eles sabem explicar as 
dificuldades observadas nos 
alunos de olhos vendados.

Valor empatia: Futebol de muletas. 
Formar duas equipes. Cada equipe será 
formada por dois trios de alunos. Cada 
equipe possui um goleiro com os olhos 
vendados. No trio, o aluno do meio será 
o chutador e só poderá passar, chutar 
e conduzir a bola com uma das pernas. 
Os alunos dos lados servirão de muleta 
para o aluno do meio. Os alunos que 
não participarem diretamente em cada 
jogo serão guias dos goleiros com olhos 
vendados dizendo em que direção eles 
deverão ir para defender as bolas. A cada 
dois gols, muda-se os times, as posições 
entre os trios e os goleiros. 

Identificar as 
dificuldades do 
colega jogar e se 
deslocar apenas 
com uma perna, 
refletindo sobre as 
dificuldades de um 
deficiente físico 
ou um deficiente 
visual.

Observar se os alunos que 
jogam com uma perna 
apresentam dificuldades para 
se deslocar e chutar.
Observar se os alunos nas 
laterais conseguem fazer o 
apoio ao colega que joga 
com uma perna.
Perguntar aos alunos que 
deram apoio se conseguem 
identificar e explicar sobre 
as dificuldades sentidas pelo 
colega que jogou com uma 
perna.
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Valor cooperação: Levante-se. Pedir 
que os alunos formem duplas. Após a 
formação das duplas, o professor pede 
que se sentem um de costas para o outro. 
O professor explica que as duplas devem 
levantar sem a ajuda das mãos, mas pode 
usar o apoio das costas, formando assim 
um único equilíbrio.

Em dupla, 
sentados um de 
costas para o 
outro, os alunos 
devem levantar-se 
do chão, sem usar 
o apoio das mãos.

Os alunos conseguiram se 
comunicar verbalmente para 
se ajudar mutuamente?

Valor cooperação: Em grupos, os alunos 
formarão uma fileira. Ao comando do 
professor, um aluno de cada vez correrá 
até onde estiver sinalizado e deverá sentar 
no chão com as pernas estendidas. Os 
alunos deverão dar espaço entre eles. 
Depois que todos os alunos estiverem 
sentados, ao sinal do professor, o último 
da fila pulará as pernas dos alunos à sua 
frente até chegar no primeiro da fila e 
sentar na frente do mesmo. O grupo 
que terminar a atividade primeiro, será o 
vencedor. 

Em grupo, os 
alunos deverão 
fazer uma fileira e 
o primeiro da fila 
passar pulando 
até o último da 
fila, demonstrando 
organização e 
harmonia do grupo

Observar se, na hora de 
um aluno pular, os alunos 
sentados colaboraram em 
permanecer com as pernas 
estendidas.  
Reforçar com os alunos a 
importância de saberem 
cooperar em equipe.

Valor companheirismo: O professor 
separa a turma em duas equipes.  Em 
seguida, formam-se duas colunas. O 
primeiro da fila vai colocando folhas de 
papel no chão e todos da coluna precisam 
percorrer o trajeto pisando nas folhas até 
chegar ao ponto de chegada; o último 
aluno da fileira vem passando pisando 
também por cima das folhas e recolhendo 
todas as folhas. A equipe que finalizar a 
atividade primeiro e de forma correta é a 
vencedora.

Em colunas, os 
alunos deverão 
se locomover 
sobre folhas de 
jornal colocadas 
e recolhidas por 
eles mesmos, 
sabendo agir de 
forma coletiva e 
respeitosa uns com 
os outros.

Observar se cada aluno agiu 
de forma camarada com o 
outro, buscando incentivar e 
motivar.

Valor responsabilidade: Dividir a turma 
em quatro grupos. Os alunos terão alguns 
materiais, tais como bambolês, bolas, 
cordas, cones etc, e um tempo para 
criarem exercícios de correr e saltar. A 
quadra será dividida para esses grupos 
e eles terão que usar apenas o espaço 
definido para cada grupo. Além disso, 
terão que aplicar os exercícios para os 
alunos dos outros grupos.

Em grupo, os 
alunos deverão 
elaborar exercícios 
de correr e saltar, 
demonstrando 
concentração e 
responsabilidade.

Observar se os alunos 
tomam as decisões em 
grupo.
Observar se os alunos se 
organizam para explicar o 
circuito criado por eles.
Reforçar aos alunos sobre 
a importância do foco e 
da responsabilidade na 
elaboração de atividades.

Valor igualdade: Vôlei bolão. Dividir os 
alunos em dois grupos, um de cada lado 
da quadra. Neste jogo a cooperação é 
muito exigida, pois a bola é muito grande 
e necessita de grande esforço do grupo 
para conseguir passá-la para o outro lado. 
O professor deverá fazer modificações 
durante o jogo, por exemplo: 
• No time, os alunos que estão na frente da 

rede passando a bola devem trocar e ir para 
o fundo da quadra, dando chance para que 
todos toquem na bola.

• Aquele que lançar a bola passa por baixo da 
rede e se junta a outra equipe.

• Só poderá passar para o outro lado quando 
todos do grupo tiverem tocado na bola.

Participar de 
um jogo de 
vôlei com um 
bolão, realizando 
modificações 
e adaptações 
em grupo para 
favorecer a 
igualdade na 
participação de 
todos.

Observar se houve 
cooperação para estimular o 
valor igualdade.
Perguntar aos alunos em 
que parte da atividade 
especificamente puderam 
perceber que agiram dentro 
do valor igualdade.
Perguntar aos alunos como 
eles poderiam colocar em 
prática o valor da igualdade 
na vida cotidiana.
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Valor senso de pertencimento: Formar 
dois grupos de alunos com quantidade 
igual, de preferência. Um dos grupos 
(defesa) ficará disposto em forma de círculo 
sobre a linha do círculo central da quadra. 
Cada aluno deste grupo deverá defender 
um cone que ficará atrás de si.  Com um 
giz, marcar um círculo maior ao redor do 
círculo central da quadra com distância de 
pelo menos 3 metros. Atrás desta linha de 
giz estará a outra equipe (ataque). A equipe 
atacante terá duas bolas à sua disposição 
para tentar acertar e derrubar os cones 
da equipe adversária. Os jogadores da 
equipe de ataque podem e devem trocar 
passes antes de arremessar. O professor 
deve salientar aos jogadores de ataque que 
todos devem ter a chance de receber e 
arremessar a bola no jogo.  O arremesso só 
poderá ser feito por detrás da linha. Marca-
se um tempo para que a equipe adversária 
tente marcar o maior número de pontos 
derrubando os cones. Após um certo 
tempo, trocam-se as posições.

Em círculo, os 
alunos devem 
passar, arremessar 
e defender a 
bola, obtendo a 
sensação de que 
está participando 
e contribuindo 
com sua equipe no 
jogo.

Observar se os alunos 
atacantes estão revezando 
os integrantes na hora de 
arremessar a bola.
Observar se a bola está 
sendo passada antes de ser 
arremessada pelos alunos 
atacantes.
Observar se os alunos 
defensores estão se 
esforçando para defender a 
bola do arremesso.

Valor senso de pertencimento: Jogo dos 
passes. Este jogo pré-desportivo consiste 
em dividir o grupo de alunos em número 
igual e a quantidade de alunos em cada 
equipe será correspondente ao número 
de passes a serem realizados para marcar 
ponto no jogo. O aluno que já realizou 
o passe não poderá passar ou receber 
novamente ou, caso receba, o passe não 
será contabilizado. O professor poderá 
determinar que tipos de passe os alunos 
deverão executar. Exemplo: passe de peito, 
passe pronado, passe quicado, passe com 
a parte interna do pé, passe com a parte 
externa do pé, passe de ombro etc. Este 
jogo pré-desportivo pode ser utilizado 
para trabalhar as habilidades do basquete, 
handebol, futsal, vôlei e futebol.

Participar de jogo 
pré- desportivo 
realizando passes 
e recepção 
percebendo que 
sua participação 
no jogo está sendo 
satisfatória.

Observar se todos os alunos 
realmente estão participando 
das recepções e dos passes 
no jogo.
Observar se os alunos estão 
se ajudando na hora das 
atividades e se estão se 
sentindo confortáveis no 
grupo que estão.
Perguntar aos alunos se eles 
se sentiram parte do grupo 
nas ações do jogo.

Valor competência percebida: Dividir os 
alunos em três equipes com quantidades 
iguais. Os alunos terão que passar por um 
circuito de três estações.  Essas estações 
são: (1) Arremesso em lance livre do 
basquete; (2) Chute a gol do futsal; (3) 
Arremesso a gol do Handebol. A cada gol 
ou lance livre convertido, a equipe marca 1 
ponto. Em cada estação deve permanecer 
uma equipe, e em cada estação a equipe 
terá três minutos para fazer o máximo de 
pontos. A cada um minuto passado terão 
que aumentar a distância da meta, até 
completar os três minutos. O professor 
deverá incentivar os alunos a superar a 
dificuldade da distância cada vez maior 
para realizar as tarefas. As distâncias serão 
definidas pelo professor. Vence a equipe 
que fizer o maior número de pontos 
somados nas três estações.

Em grupo, os 
alunos terão 
que arremessar 
e chutar de 
diferentes 
distâncias, tendo 
que realizar o 
maior número de 
pontos possíveis 
para sua equipe.

Observar e perguntar 
aos alunos em qual das 
atividades (estações) tiveram 
maior dificuldade.
Observar se os alunos se 
esforçaram para superar 
as tarefas com distâncias 
maiores.
Perguntar aos alunos se 
eles se sentiram capazes 
de realizar as tarefas e se 
sentiram realizados na aula.
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Valor competência percebida: O 
professor apresenta aos alunos duas 
atividades de lutas:  (1) rolamento e 
(2) queda. Forma duplas que deverão 
executar os exercícios juntos, um 
ajudando e apoiando o outro. Ao final 
de cada rolamento e queda, o professor 
irá perguntar qual foi a avaliação parcial 
de cada dupla e cada aluno colocará 
em questão sua dificuldade naquela 
atividade. Os alunos retornarão para 
executá-la novamente tentando superar as 
dificuldades e seus erros. 

Em atividades de 
lutas, os alunos 
deverão executar 
o rolamento e a 
queda, fazendo 
a autoavaliação 
e a avaliação do 
parceiro, buscando 
melhorar a 
execução.

Observar se aluno 
demonstrou satisfação em 
ter participado da aula e se 
consegue se autoavaliar e 
corrigir seus erros.
Perguntar aos alunos se eles 
conseguiram perceber seus 
erros e dificuldades e se 
conseguiram consertar nas 
execuções seguintes.

Valor autoaceitação: Pedir para a turma 
formar um círculo. Todos os alunos 
deverão escrever em um papel uma tarefa 
motora que esteja sendo trabalhada nas 
aulas de Educação Física ao longo do 
período letivo corrente. Esta atividade 
deverá ser realizada pelo colega que 
está sentado ao lado direito daquele 
que escreveu. O professor salienta que 
o aluno deve tentar perceber os limites 
e possibilidades do colega. Mas o aluno 
que escreveu deve estar ciente também 
que, no final, ele mesmo terá que realizar a 
tarefa que escreveu.

Descrever, em uma 
folha de papel, 
uma tarefa motora 
para um colega, 
sendo capaz 
de reconhecer 
os limites e 
possibilidades 
do outro e de si 
próprio,  e sendo 
capaz também 
de refletir sobre 
a máxima “não 
desejar ao próximo 
aquilo que você 
não será capaz de 
fazer ou de querer 
para si”.

Observar se o próprio autor 
foi capaz de executar a 
tarefa que descreveu para o 
próximo. 
Pedir para os alunos 
comentarem sobre os 
limites e possibilidades de 
cada um e a capacidade de 
sensibilizar-se e se atentar 
para isto.

Valor autoaceitação: O professor deverá 
formar duplas e colocar os alunos de cada 
dupla sentados um de frente para o outro. 
Haverá no meio da dupla duas bolas de 
cores diferentes. O professor falará uma 
cor de uma das bolas e eles terão que 
pegar a bola o mais rapidamente possível, 
demonstrando quem teve mais velocidade 
de reação. Ainda em duplas, os alunos 
deverão medir força com as mãos no 
ombro do colega.  Vence quem conseguir 
passar da linha demarcada atrás de cada 
um deles.

Em dupla, os 
alunos deverão 
fazer disputas 
de velocidade 
de reação e de 
força, devendo 
reconhecer que 
podem ser bons 
em uma atividade 
e não tão bons em 
outra.

Observar se os alunos estão 
entendendo as atividades.
Observar se existe uma 
limitação e uma facilidade 
de cada aluno em cada 
atividade.
Explicar aos alunos que cada 
um de nós pode ser bom 
numa coisa e não tão bom 
em outra, e vice-versa, e 
que, às vezes, o mais forte 
pode ser menos rápido e o 
mais rápido pode não ser o 
mais forte. 

Quadro 2 – Exemplos de atividades de valores trabalhados no projeto de pesquisa-ação

4.  Conclusão
Os resultados desta pesquisa-ação permitem interpretar que uma boa organização 
do planejamento focado no desenvolvimento de valores é fundamental para uma 
intervenção bem-sucedida nesta área.  No caso do professor de Educação Física, o foco 
de intervenção vai além dos aspectos técnicos da aprendizagem motora e das técnicas 
esportivas. Os valores como conteúdos de ensino da Educação Física podem ser melhor 
focalizados no ensino quando centralizados com os aspectos da aprendizagem motora e 
das técnicas esportivas.  
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Por meio de um planejamento adequado das atividades de valores torna-se mais 
seguro, mais operacional e mais fácil para o professor saber aplicá-las e avaliá-las nas 
aulas, e a sua percepção fica mais clara para o aluno que faz a aula. Os alunos residentes 
demonstraram maior segurança em aplicar as atividades na prática da Educação Física 
a partir do momento em que elaboraram as atividades, os objetivos imediatos e os 
indicadores de avaliação.  

Parece ser de grande importância que o ensino e a construção de valores seja reforçado 
no currículo dos cursos de formação em Educação Física. Sugere-se que, nos cursos 
de formação de professores ou em cursos de formação continuada para docentes em 
escolas e/ou projetos esportivos de inclusão social, a dimensão de conhecimento na 
construção de valores seja reforçada dentro do programa de disciplinas como Didática 
e Metodologia de Ensino e/ou Educação Física Escolar.  Também se pode sugerir a 
inclusão de uma disciplina específica dentro do Curso de Licenciatura, como Educação 
Olímpica ou Educação Física e Valores. Algumas instituições de ensino superior no 
Brasil já tiveram a inclusão da disciplina Educação Olímpica no currículo do Curso de 
Educação Física como, por exemplo, a Universidade Federal do Rio Grande do Sul 
(UFRGS).

A inclusão e reforço da educação em valores e da educação olímpica nos cursos de 
formação de professores, bem como na educação continuada, pode contribuir para 
favorecer seu desenvolvimento mais concreto por meio de Programas de Educação 
Física Escolar e Programas Esportivos de Inclusão Social e, consequentemente, podem 
favorecer o fortalecimento de uma sociedade voltada para a Paz.
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OLIMPÍADAS ESTUDANTIS: UM DIÁLOGO 
POSSÍVEL ENTRE ESPORTE E EDUCAÇÃO NA 
BUSCA DA PAZ
STUDENT OLYMPICS: A POSSIBLE DIALOG BETWEEN SPORT AND 
EDUCATION IN THE SEARCH OF PEACE

Carlos Rey Perez
Maria Alice Zimmermann
Katia Rubio

Faculdade de Educação – Universidade de São Paulo

RESUMO 
As Olimpíadas Estudantis têm proporcionado um campo de experiências significativas 
para crianças e jovens na cidade de São Paulo, tanto nos aspectos corporais como 
socioafetivos. Os valores vivenciados e incorporados transformaram essa competição 
para além da prática esportiva propriamente dita, fazendo com que elementos não 
explorados, como a igualdade e o diálogo fossem incorporados e discutidos não somente 
pelos jovens, mas, também, pelos docentes. Dessa forma, uma cultura de paz representa 
a promoção e a vivência do respeito à vida e à dignidade comprometidos com o diálogo.     

Palavras-chave: Olimpismo; Valores Olímpicos; Cultura de Paz; Esporte.

ABSTRACT
The Student Olympics has provided a significant field of experience for children and 
young people in the city of São Paulo, both in terms of body and social affection. The 
values experienced and incorporated transformed this competition beyond the sport 
itself, making not explored elements, such as equality and dialogue, to be incorporated 
and discussed not only by young people, but also by teachers. In this way, a culture of 
peace represents the promotion and experience of respect for life and dignity committed 
to dialogue.

Keywords: Olympism; Olympic values; Culture of Peace; Sport. 
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1. Introdução
As atividades atléticas são uma prática cultural presente na história da humanidade desde 
a Grécia homérica. Atualmente, denominado esporte e associado ao lazer e ao uso do 
tempo livre, passou a ser reconhecido como profissão na segunda metade do século 
XX, tornando-se matéria-prima da indústria cultural e uma das poucas formas de rápida 
ascensão social em diferentes partes do planeta. 

Na Antiguidade, os Jogos Olímpicos eram um lugar e momento em que se podia exercitar 
as habilidades motoras e os valores humanos. Era, também, uma excepcional ocasião de 
aproximação entre os diversos Estados gregos, uma vez que equivaliam a verdadeiras 
assembleias gerais do povo grego e serviam de expressão à areté, que representava 
hombridade, valor apreendido não apenas pela transmissão de normas de conduta, mas 
pela prática da vida de pessoas valorosas. A areté era exercitada na paideia, princípio 
pedagógico grego que compreendia a prática do esporte, as artes e as letras e tinha os 
Jogos Olímpicos como uma forma de sua expressão (CARVALHO e CUSTÓDIO, 2007; 
RUBIO e CARVALHO, 2005).

O Movimento Olímpico moderno buscou, por meio do fair play, reviver aquilo que 
representou a areté grega. O fair play foi criado nos primórdios do esporte na Inglaterra 
vitoriana, pautado na atitude cavalheiresca que predominava na sociedade daquele 
momento histórico; foi depois utilizado como referência para o esporte olímpico. Na 
língua portuguesa, essa atitude valorosa recebe a tradução de jogo limpo, uma afirmação 
de como deve ser a competição no campo esportivo. Ao longo do século XX, esse 
valor fundamental para a prática esportiva em todos os seus níveis sofreu profundas 
transformações em seu ideário em função dos inúmeros interesses que passaram a cercar 
o esporte em diferentes partes do planeta. Propagado como valor universal, impôs aos 
participantes das competições esportivas um entendimento sobre amizade, respeito às 
regras e aos adversários e a compreensão originárias de um contexto histórico e social 
característico de uma sociedade que detinha o controle econômico e político de regiões 
em diferentes partes do planeta impondo, assim, uma forma específica de compreender 
as relações humanas.

Relacionado com a atitude comportamental dos envolvidos na organização e realização 
do espetáculo esportivo, a transformação do fair play tem desencadeado uma nova 
ordem esportiva em que interesses comerciais têm a primazia na condução do destino de 
atletas e modalidades esportivas. 

Considerando a complexidade do tema e a importância social crescente que o esporte 
tem para a sociedade, o presente trabalho tem como objetivo recuperar a discussão sobre 
a origem e o desenvolvimento do conceito de fair play para o Movimento Olímpico, sua 
relação com a areté grega e a influência desse conceito sobre os valores morais presentes 
no esporte levando à colaboração de relações pacíficas.

2. A areté e a formação moral do atleta
Muitos dos feitos heroicos confundem-se com a história. Ainda assim, é possível constatar 
que mesmo na literatura o esporte é descrito e apreciado como uma atividade respeitável, 
quase divina.

Homero, na Odisseia, não deixa de associar a força e resistência de Odisseu1 à sua astúcia 
e perspicácia. Isso fica evidente no retorno do herói à sua terra natal, Ítaca, depois de 
vencer a guerra de Tróia. O guerreiro da Odisseia chega a Esquéria, terra dos feácios, 
onde é recebido com um banquete pelo rei Alcínoo, mesmo sem se identificar como 
um igual. Ao final do banquete, o rei da Esquéria conclama o convidado a participar 
de uma demonstração nas provas de pugilato, no salto e na corrida, afirmando assim a 
importância das práticas atléticas para aquele povo. 

1. Nome grego de Ulisses.
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Nesse momento, os melhores cidadãos feácios exibem-se em suas modalidades, diante do 
rei e de seu hóspede. Mesmo tendo sido vitorioso em Tróia, Odisseu chega àquele ponto 
da viagem com o aspecto físico de um homem forte, mas já não atlético, e agradece com 
recusa ao convite para se exibir. Incomodado com as honras dirigidas a um desconhecido, 
bem como sua negação a competir, Laódamas, filho de Alcínoo, dirige-se a ele com 
palavras rudes. Mais do que um convite, ali se produzia um desafio. Consciente de sua 
força, que foi testada e comprovada na guerra, Odisseu responde ao jovem incauto com 
o respeito devido a um anfitrião, reconhecendo o papel de celebração implicado numa 
apresentação ou disputa esportiva. 

A interpretação da recusa de participação na disputa como incapacidade física ou 
desconhecimento da prática leva Odisseu a um estado de cólera, que em algumas 
circunstâncias teria custado a vida ao oponente, mas neste caso o faz resgatar seu poder 
de orador e de atleta. 

Não sou alheio aos desportos, como tu proclamas; ao contrário, penso ter sido dos melhores 
quando podia confiar na juventude e em meus braços. Hoje, tolhem-me as desgraças e sofrimentos, 
pois muito penei atravessando guerras de povos e ondas cruéis. Apesar de tudo, a despeito das 
muitas desgraças sofridas, farei uma prova desportiva, porque tuas palavras pungiram meu coração e 
teu desafio me provoca (HOMERO, 2013, p. 90).

Em seguida, Odisseu procura por um disco de pedra e o arremessa a uma distância maior 
que a tentativa de todos os oponentes anteriores, causando espanto e admiração entre 
aqueles que assistiam à contenda. O gesto foi uma demonstração de força e habilidade. 

Conforme Rubio (2001), o que estava em jogo naquela situação eram os valores físicos 
e morais amealhados ao longo de uma existência. O resultado em si era o que menos 
importava em um momento como esse, principalmente por se tratar de uma festividade, 
mas a postura diante de um rival e da apresentação esportiva apresentava elementos para 
avaliar os padrões éticos e estéticos do atleta. A conduta seguida por Odisseu retrata a 
moral esportiva do homem grego implicada diretamente na educação. O objetivo da 
educação helênica só podia ser alcançado por meio dos exercícios físicos, que tinham 
como meta certo tipo de rendimento. Esse comportamento, porém, não implicava um fim 
em si próprio. O vencedor de uma disputa, ainda que fosse uma expressão dessa areté, 
só poderia sê-lo realmente se esse homem também fosse capaz, um bom cidadão. Os 
gregos concebiam o homem e sua circunstância como uma totalidade.

Carvalho e Custódio (2007) entendem que a areté representa hombridade ou valor. 
Manifesta-se como a condição espiritual das almas mais elevadas unidas e relaciona-se com 
agathós (bom), aplicado ao ser humano que reúne as virtudes daquele que em sua vida 
particular, bem como na guerra, pratica as regras de conduta ideais. Algumas qualidades 
como o vigor, a saúde, a beleza, a força e a destreza são consideradas expressões da areté 
do corpo, ao passo que a sagacidade, a bondade, a prudência, o senso de justiça, o amor 
às artes e a agudeza mental são areté do espírito. Para Jaeger (1995), a areté antecede 
o conceito de paideia, ou seja, ela é considerada o valor humano mais antigo da cultura 
grega. 

A nobreza implicada na areté a converteu inicialmente em patrimônio exclusivo da 
aristocracia. Conforme destacam Carvalho e Custódio (2007), a necessidade de se destacar 
em todas as realizações que exigem competição levou a nobreza a desenvolver um código 
de honra fundamentado em valores como a generosidade e a grandeza de espírito, não 
bastando para isso distinguir-se. A vida de quem compete transcorre em um constante 
agonismo e a condição vitoriosa é a confirmação da sua areté. Essa postura distingue-se 
do individualismo egoísta que cifra seus ideais no amor a si mesmo. Um sujeito formado 
na areté busca pelo absoluto da beleza e do valor. A areté é a autoafirmação da própria 
personalidade; sua realização é a luta contra tudo que tenta impedi-la.

Nesse sentido, Jaeger (1995) afirma que a característica essencial do nobre é o sentido 
de dever, já que está convencido de que os privilégios que herdou de seus antepassados 
heroicos só podem ser mantidos mediante a prática das virtudes daqueles que os 
conquistaram. A honra, no princípio, era um conceito inseparável da habilidade e do 
mérito. Com isso, o ser humano do período homérico somente tomava consciência de 
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seu próprio valor por meio do reconhecimento que a sociedade teria de suas atitudes, 
reconhecendo assim a sua areté. Inicialmente, a areté não se aprendia pela transmissão 
de normas de conduta, mas pelas atitudes no cotidiano de pessoas valorosas, gerando 
o respeito. Posteriormente, esses valores passaram a ser questionados, chegando-se a 
entender que a areté poderia ser ensinada.

A competição em si era considerada um princípio vital não apenas pelo rendimento 
ambicionado, mas por tudo o que envolvia a busca de um objetivo. O indivíduo crescia 
e se desenvolvia dentro de um espírito criador, sendo formado para competir. Para o 
homem grego, o valor da dignidade de uma competição não residia nos resultados e, 
sim, no espírito guerreiro e competitivo para o alcance de um objetivo que envolve 
superação e esforço. 

Os grandes Jogos Públicos eram reveladores e afirmadores da areté, que nas  práticas 
atléticas eram acompanhados da agonística (o agón), conceito que simbolizava a luta 
na qual se enfrentavam dois adversários em desafios de força ou de destreza, a debates 
em assembleias públicas, a processos perante a justiça, a rivalidades no campo de 
batalha e, sobretudo, aos concursos de todo tipo que acompanham as grandes festas 
nacionais e religiosas (Munguia, 1992), ou como afirma Durantez (1975), toda atividade 
em que o confronto ou a mútua oposição entre os protagonistas que dela participavam 
se manifestava, apresentada em forma de disputa pacífica ou amistosa, própria e 
característica do certame esportivo.

A agonística para Brandão (1999) tem o significado de luta, de disputa atlética. Agón quer 
dizer assembleia, reunião, e posteriormente “reunião dos helenos para os grandes jogos 
nacionais (p. 44)”. Os Jogos Públicos, reuniões destinadas a celebrar e honrar diferentes 
deuses, eram tidos como um grande certame agonístico, graças ao espírito competitivo 
de luta e de superação. O que afirma Munguia (1992) é que esses concursos tinham 
certo significado mágico-religioso, em que o vencedor se convertia em herói, mas que 
serviam para render culto à memória de outro herói. Nestes jogos solenes, organizados e 
regulamentados meticulosamente, se manifestava o gosto pelos exercícios físicos e neles 
era exaltada a areté dos participantes e a cortesia com que se respeitava o adversário 
vencido. Nesta rivalidade, reservada aos guerreiros, as regras de honra não excluíam a 
astúcia que permitia a vitória, sinal evidente das qualidades do atleta e da ajuda divina.

De acordo com Rubio (2001), diferentemente do atleta da Antiguidade, que tinha sua 
preparação física e atlética como um elemento da sua educação e da sua formação 
enquanto cidadão e cujos desdobramentos eram a preparação para a guerra e a proteção 
da pólis, associando os papéis de esportista e guardião, o atleta da atualidade tem 
sua imagem vinculada ao espetáculo e ao lazer. Capaz de mobilizar milhares de fãs no 
momento de sua atividade espetacular, provoca ainda maior mobilização em caso de 
acidente ou morte; quando retirado de sua condição humana, é imortalizado por seus 
feitos.

Na proposta original do Movimento Olímpico, os Jogos Olímpicos da Era Moderna seriam 
uma grande celebração cujos objetivos seriam a internacionalização do esporte com o 
objetivo de popularizá-lo, um momento único de confraternização entre os povos. De 
acordo com Proença e Constantino (1998), o Movimento Olímpico reformador “entendia 
que o esporte tinha indiscutíveis potencialidades educativas e que generalizá-las era 
contribuir para uma sociedade mais saudável, logo mais desenvolvida” (p. 54). Porém, 
segundo estes mesmos autores, a afirmação de Coubertin “o mais importante nos Jogos 
Olímpicos não é ganhar, mas participar, tal como a coisa mais importante da vida não é o 
triunfo, mas a luta e, o essencial não é conquistar, mas ter lutado com dignidade (p. 74)” 
sofreu grandes transformações no decurso do Século XX. Assim, a máxima coubertiniana 
precisou ser reinterpretada à luz dos diferentes contextos da história olímpica recente e 
dos valores olímpicos.

A compreensão desses valores envolve um processo complexo que se reflete em outros 
aspectos da vida humana e do atleta e tem influência da sociedade, da família e da 
comunidade onde vivem. Os valores relacionados com a vida do atleta estão contemplados 
na condição de treinamento ou na vida em geral e estão diretamente relacionados ao 
respeito a si mesmo, ao corpo e ao adversário, bem como às regras e aos regulamentos 
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para que os indivíduos não usem outros meios além de suas próprias habilidades para 
superar os objetivos propostos. 

A primeira citação do fair play data de 1595 sem qualquer vínculo com o ambiente 
esportivo, no histórico drama The Life and Death of King John, de William Shakespeare. 
A Sporting Magazine, publicada a partir de 1792, foi o primeiro periódico esportivo do 
mundo a usar a palavra fair play regularmente (LOLAND, 2002). O fair play tornou-se um 
manifesto daqueles que defendem o esporte como mais do que uma atividade competitiva 
ou a vitória a qualquer custo. Seu conceito pode ser entendido como a adesão voluntária 
às regras esportivas, princípios e códigos de conduta, obedecendo ao princípio da justiça 
e renunciando às vantagens injustificadas.

Segundo Rubio (2007), o fair play presume que haja uma formação ética e moral daquele 
que pratica e se relaciona com o ambiente esportivo, implicando no respeito às normas 
e na recusa de outros meios que não a própria capacidade para superar os oponentes. 
Nessas condições, não são aceitas formas ilícitas que objetivem a vitória, o suborno ou o 
uso de substâncias que aumentem o desempenho. No entender do Movimento Olímpico 
os atletas são considerados “embaixadores da paz” (MULLER, 2009). 

Para Reid (2006), o esporte pode cultivar atitudes pacíficas de três maneiras: a partir da 
criação de espaço e tempo, o que evitaria conflitos gerando uma trégua e proporcionando 
a amizade; a criação e a aplicação de regras permitem um tratamento horizontal entre os 
participantes do jogo, promovendo assim a igualdade e o fair play; por fim, a tolerância 
e convivência com a diversidade permitem o desenvolvimento da compreensão mútua 
e da solidariedade. Nesse sentido, a contribuição mais valiosa do Movimento Olímpico 
para a paz seria a ação consciente de atitudes pacíficas em uma celebração que envolve 
a competição e o jogo limpo. Para Kidd (2008), o esporte se associa a políticas sociais 
que visam promover a inclusão social, a coesão das comunidades, o diálogo intercultural 
e a cultura de paz.

Os Jogos Olímpicos passaram por grandes transformações a partir da segunda metade 
do século passado indo além de uma possibilidade de celebração entre as pessoas, mas 
como uma forma de promover a paz e o desenvolvimento integral do ser humano (RUBIO, 
2013; PEREZ e RUBIO, 2014; PEREZ e ZIMMERMANN, 2018). 

Dessa forma, uma das propostas centrais do Olimpismo está na formação de vínculos de 
amizade e de um entendimento mútuo entre as pessoas, por intermédio da solidariedade, 
do espírito coletivo, do esforço, do fair play e do entusiasmo pelo esporte. 

3. O diálogo entre o esporte e a educação na promoção da paz 
Diante das transformações sociais no contemporâneo, o debate sobre a formação em 
valores consta das discussões de inúmeras instituições educacionais. Para Futada (2007), 
a perspectiva idealizada do ser humano como produto e produtor de uma conduta ética 
e justa já contempla outras questões como o real sentido de justiça e ética e das relações 
de poder. O debate acerca das condições mínimas necessárias para o acesso e a garantia 
de qualidade de vida, conforme a Declaração Universal dos Direitos Humanos, antecede 
discussões maiores que compreendem a justiça, a ética e os valores para cada grupo 
social. Submetidos a processos de formação e revisão de conceitos, num constante 
processo de revaloração de ideais nas práticas coletivas, nos inter-relacionamentos, no 
desenvolvimento individual, o esporte torna-se um meio para o desenvolvimento de 
ações afirmativas e éticas. O esporte na escola, uma agência de promoção e difusão da 
cultura (ARANTES, MARTINS e SARMENTO, 2012; PAES e BALBINO, 2009).  

Zimmermann (2014) aponta que o fato dos alunos jogarem representando sua escola e, 
nas fases subsequentes da competição, representarem a sua região e, possivelmente, sua 
cidade implica em estimular cada vez mais a inclusão e o pertencimento ao seu grupo 
social. Muitos professores relatam as mudanças positivas no comportamento daqueles 
que participam das competições e das equipes esportivas.

Essa prática pode ser observada na experiência vivida na cidade de São Paulo, por meio 
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das Olimpíadas Estudantis da Rede Municipal de Ensino, tradicional projeto do calendário 
escolar, um dos caminhos que a educação e o esporte percorrem na busca da cultura da 
paz.

Segundo o Fundo de População das Nações Unidas (FNUAP), São Paulo é considerada 
a 6ª cidade mais populosa do mundo. Atualmente, possui 12 milhões de habitantes com 
uma das maiores redes municipais de ensino do país, com cerca de 547 Escolas Municipais 
de Ensino Fundamental - EMEF e 46 Centros Educacionais Unificados2 – CEU.

 A Secretaria Municipal de Educação promove desde 2007 o Projeto Olimpíadas Estudantis 
e desde 2010 o InterCEUs (competição entre os CEUs). Devido a  sua importância, foi 
promulgada uma Lei e regulamentada por Decreto a partir do ano de 2014. Em janeiro 
de 2018, também foi sancionada a Lei que institui e regulamenta o InterCEUs.

As Olimpíadas Estudantis incentivam o desenvolvimento da iniciação esportiva 
estabelecendo uma ponte significativa entre esporte e educação, e desde o início seu 
objetivo é aproximar a prática esportiva com aspectos implícitos no esporte, principalmente 
os valores humanos como o respeito e a amizade, promovendo a prática esportiva fora 
do turno escolar com o intuito de ressignificar o esporte que é praticado na escola. Além 
da formação esportiva oferecida aos alunos, vários cursos de formação profissional são 
oferecidos aos professores e coordenadores pedagógicos para ampliar a discussão e 
reflexão do fenômeno esporte e suas potencialidades educacionais.

As Olimpíadas Estudantis foram concebidas para serem mais que a execução dos jogos 
e competições. Esse projeto permite que alunos e professores participem efetivamente 
das competições onde podem exercitar conceitos como o fair play, a ética, a excelência, 
o trabalho em grupo e as responsabilidades advindas do ganhar e do perder (RUBIO; 
LEITE; ZIMMERMANN, 2013; RUBIO, 2013). 

Na escola são estimuladas as vivências esportivas e motiva-se a formação de equipes 
para disputas em campeonatos. Para além de descobrir talentos, o esporte escolar 
tem a missão de formar cidadãos, daí a necessidade de democratizar seu acesso, 
proporcionando a experimentação do esporte na infância e na adolescência. Os valores 
olímpicos colaboram sobremaneira para esta missão (ZIMMERMANN, 2014). 

As Olimpíadas Estudantis envolvem atualmente cerca de 100.000 estudantes.  O projeto 
é desenvolvido totalmente por adesão, ou seja, as escolas manifestam sua intenção em 
participar e os inscritos recebem o suporte necessário para competir, como acesso a 
informação e documentos oficiais, regulamentos, ambiente de inscrição, tabelas dos 
jogos, orientações sobre jogos e provas, assim como os resultados e classificação. São 
oferecidos transporte, alimentação, bem como medalhas e troféus para os finalistas. Há 
também socorristas, arbitragem em todas as modalidades, coordenadores de região, que 
colaboram para a logística de transporte com a utilização de aproximadamente 2.400 
ônibus, inscrição eletrônica e publicação de tabelas de divulgação dos resultados. 

Zimmermann (2014) entende que o objetivo das Olimpíadas Estudantis é proporcionar a 
todos os participantes as mesmas condições de competição, promovendo a equidade. 
Embora o projeto assemelhe-se às grandes competições esportivas, essa realização não 
visa a especialização precoce ou mesmo a descoberta de talentos. O que se espera 
é oportunizar a vivência da competição proporcionada pelo esporte. Isso pode ser 
observado na construção das regras que são adequadas para garantir a participação dos 
menos habilidosos, dos habilidosos e das equipes femininas. As experiências vividas por 
professores e alunos desde o ano de 2007 está fundamentada na Educação Olímpica cuja 
formação ocorre paralelamente às competições. 

Atentos aos movimentos que ocorrem na escola e na sociedade, as regras e procedimentos 
das Olimpíadas Estudantis são constantemente atualizadas, nos quais são discutidas as 
questões mais sensíveis que se manifestam nas competições. Isso é possível a partir de 
reflexões realizadas com os professores para que não reproduza um modelo excludente, 
promovendo assim a igualdade e a oportunidade de participação. 

2. Os Centros Educacionais Unificados (CEU) são equipamentos públicos criados pela Secretaria Municipal de 
Educação de São Paulo, localizados nas áreas periféricas da Grande São Paulo e voltados à educação.
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Um exemplo desse esforço pode ser observado quando em 2009 se estabeleceu que cada 
Unidade Escolar ou CEU deveria ter como pré-condição de participação a igualdade na 
inscrição de equipes coletivas masculinas e femininas, caso contrário, não seria permitida 
a participação da unidade, mesmo com diferentes equipes masculinas. Esta regra foi 
definida após se verificar uma defasagem de cerca de 10.000 participantes meninas em 
relação aos meninos. Entendendo que a exclusão feminina estava sendo reproduzida no 
processo de ensino-aprendizagem, com as potencialidades desenvolvidas pela prática 
esportiva discutiu-se maneiras de estimular a participação das meninas nas vivências 
esportivas. A começar pela obrigatoriedade na inscrição, uma vez que na educação física 
escolar as turmas são mistas e possuem as mesmas oportunidades de acesso. A dificuldade 
encontrada para participação feminina muitas vezes está condicionada ao entendimento 
dos pais de que o esporte masculiniza ou expõe demais o corpo da filha, ou ainda 
que as meninas devem cuidar dos irmãos menores, ou mesmo cuidar das obrigações 
domésticas. Outra situação encontrada é de que as meninas têm um entendimento de 
que os meninos são os protagonistas das competições. Ter seu espaço assegurado, via de 
regra no regulamento, também possibilita o entendimento dos meninos na importância 
da prática esportiva feminina. Neste caso, a discussão se inicia na quadra e tende a ganhar 
outros espaços escolares onde é discutido o papel feminino na sociedade.  

Essa nova regra permitiu que a dificuldade de inclusão das meninas fosse primeiro 
visibilizada, depois discutida aberta e amplamente, percebendo-se assim que a questão 
era mais abrangente do que se previa inicialmente. Foi preciso levar essa discussão para 
dentro da escola, provando assim o caráter transversal do esporte. Alguns modelos de 
sucesso são utilizados como exemplo nestas discussões, como a Copa do Mundo de 
Futebol feminina que ocasionou uma ampla reflexão do espaço da mulher no esporte, 
não somente no futebol. 

Assim como acontece em todo campeonato escolar, as equipes de futsal são 
numericamente muito superiores às outras modalidades. Para ajustar e tentar equilibrar 
essa disparidade, determinou-se que todas as unidades escolares fossem inscritas no futsal, 
assim como no handebol, a segunda modalidade mais requisitada, deveriam participar 
ainda do voleibol ou basquetebol. Esse incentivo visava o aumento de praticantes nessas 
duas modalidades, como efetivamente ocorreu em 2011 quando o total de equipes de 
voleibol superou as de handebol, passando a configurar como a segunda modalidade 
mais praticada nas escolas. Estas situações são denominadas equivalências e podem ser 
compreendidas tanto na proporção entre gênero como em modalidade. 

Para que os objetivos pedagógicos propostos pelas Olimpíadas Estudantis sejam 
atingidos, ao longo do ano os professores participam de diferentes capacitações visando 
ao aprimoramento técnico e teórico, bem como o entendimento de novas modalidades 
esportivas ainda pouco praticadas. Dessa forma, foram introduzidos no programa o 
badminton, o skate, o hóquei e o floorball.

O suporte teórico necessário foi proporcionado por meio de encontros sobre Formação 
Esportiva e Educação Olímpica, momento em que são discutidas e abordadas questões 
como valores humanos, empoderamento feminino, o papel do esporte na educação, 
a promoção de equidade na participação dos alunos e doping. O objetivo desses 
encontros é estimular o professor a articular, durante os processos pedagógicos, os 
caminhos adequados para atingir os objetivos, buscando possibilitar o convívio com 
situações de sucesso. Segundo Sawitzki (2007), é durante a prática esportiva escolar que 
o professor tem a responsabilidade social, ética e moral de buscar eliminar as formas de 
desigualdades e segregação social, de exclusão e de insucesso. A presença do esporte 
na escola deve ir além de uma competição que busca o pódio como resultado. Para Kunz 
(1994), o fato de os estudantes estarem envolvidos em ações educativas, como um jogo 
esportivo, poderá contribuir tanto para uma formação que repercute nas aprendizagens 
sociais quanto na melhoria das habilidades motoras dos jogadores.

Neste sentido, alguns professores têm colaborado para a compreensão da prática esportiva 
escolar, seja no entendimento das possibilidades que a vivência esportiva proporciona 
aos estudantes, seja no encaminhamento daqueles que procuram especialização para 
os centros de treinamento. Mas é principalmente nas ações desafiadoras que o mundo 
esportivo apresenta cotidianamente para os todos os envolvidos nessa ação pedagógica 
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que se encontra a perspectiva da busca da paz. O acompanhamento sistemático 
dessas intervenções permite observar a transformação de todos os envolvidos, seja no 
enfrentamento das derrotas, na postura diante das vitórias, no respeito com a arbitragem 
ou ainda na relação com os componentes das equipes. 

Um dos fatos que ilustra perfeitamente essas intervenções envolve uma disputa de terceiro 
e quarto lugar da competição de voleibol masculino. Após o encerramento da partida, 
durante a cerimônia de entrega de medalhas, um dos meninos da equipe vencedora foi 
até o professor da equipe derrotada, sacou do pescoço a medalha conquistada de terceiro 
lugar e entregou-a ao professor, dizendo: “sua equipe jogou muito e você merece esta 
medalha”. Ambos os professores das equipes que disputavam aquele torneio comungam 
da perspectiva do esporte como prática pedagógica fundamentada em valores. Observa-
se nas competições que seus alunos além de habilidosos, do ponto de vista técnico, são 
também praticantes de significados valorosos e caros ao universo esportivo. 

Outra experiência significativa é vivida por uma professora que não poupa esforços para 
levar o maior número possível de estudantes à competição em todas as edições. Mais 
do que ser a melhor em quadra, pista ou área de ginástica, sua expectativa é com a 
dimensão dos desdobramentos dessa experiência na vida futura de seus pupilos. Sua 
postura a leva a estar constantemente cercada por ex-alunos, capazes de reconhecer o 
significado daquele esforço por terem compartilhado da experiência competitiva, que se 
mantêm próximos auxiliando-a na preparação das atuais equipes. Alguns deles  passaram 
pela universidade e no presente ingressaram na carreira do magistério. Essa “amizade”, 
“pós-discência oficial”, é compartilhada por outros professores de Educação Física que 
inventaram uma tradição geracional nas escolas, identificando no espaço escolar e, 
principalmente, nas vivências esportivas a oportunidade transformadora de suas vidas. 
Com isso, tendem a significar o mundo e suas relações com mais amplitude de valores 
como respeito, igualdade e amizade.   

4. Considerações finais
Durante a realização das Olimpíadas Estudantis, são observados instantes de puro 
significado afetivo, educacional e principalmente de verdadeiro sentido para a existência 
do esporte da escola, compondo assim um importante mosaico multidisciplinar. A 
proposta de levar a Educação Olímpica para a formação dos professores está baseada 
na potencialidade de reflexão acerca do esporte na sociedade, considerando os 
aspectos políticos, econômicos, culturais e sociais que fazem do esporte esse fenômeno 
multidimensional. 

Após 12 anos, é perceptível pelos relatos de professores e de estudantes participantes 
das Olimpíadas Estudantis que a possibilidade da vivência do esporte na escola trouxe 
outras perspectivas, ampliando assim os horizontes dos participantes. O projeto está 
inserido no calendário escolar, quando professores e corpo diretivo comungam da 
proposta educacional que o esporte apresenta.

A experiência proporcionada pelo projeto tende a colaborar e ampliar a vivência de 
valores como respeito, igualdade, tolerância e inclusão. O adversário não é visto como 
um inimigo a ser destruído, mas alguém cuja capacidade e habilidade coloca à prova as 
nossas próprias capacidades. O diálogo com o diferente é possível e necessário e isso se 
dá pela inclusão. É desta maneira que colaboramos para a paz, incluindo. Educar para a 
vivência de valores como justiça, respeito, diálogo, solidariedade, igualdade, fraternidade 
e equidade é educar para a paz. 



04
CAPÍTULO

53

OLIMPISMO E PAZ  |  Leonardo José Mataruna-Dos-Santos & Tiago Viegas (Org./Ed.)  |  2021

Referências 
HOMERO. Odisseia. 2ª edição. São Paulo: Cultrix, 2013. 

LOLAND, S. Fair play in sport: A moral nom system.  New York: Routledge, 2002

ARANTES, A.; MARTINS, F.; SARMENTO, P. Jogos Escolares Brasileiros: Reconstrução Histórica. Motricidade, v. 
8, n. 2, p. 916–924, 2012.

BRANDÃO, J. Mitologia grega. v. I. Petrópolis: Vozes, 1999. 

CARVALHO, A. L., CUSTÓDIO, D. A. Areté e fair play: pela pedagogia da moral olímpica.  In: K. Rubio (org.) 
Educação Olímpica e responsabilidade social. São Paulo: Casa do Psicólogo, 2007. p. 149-168.

DURANTEZ, C. Olímpia y los Juegos Olímpicos Antiguos. Pamplona: Delegación Nacional de Educación Física 
y Deportes/ Comité Olímpico Español, 1975.

FUTADA, F. M. Educação olímpica: conceitos e modelos. In: K. Rubio (org.) Educação Olímpica e responsabilidade 
social. São Paulo: Casa do Psicólogo, 2007. p. 149-168.

JAEGER, W. Paidéia – A formação do homem grego. São Paulo: Martins   Fontes, 1995.

KUNZ, E. Transformação didático-pedagógica do esporte. Ijuí: Unijuí, 1994. 

MANGAN, J. A. The games ethic and imperialism. New York/Middlesex: Viking Penguin, 1996.

MÜLLER, N. Olympism selected writings. Pierre de Coubertin 1863-1937. Lausanne: Comitê Olímpico 
Internacional, 2000.

MUNGUIA, S. S. Els Jocs Olímpics a la Grécia Antiga. Barcela: Editorial Barcanova, 1992.

PEREZ, C. R.; RUBIO, K. The understanding of Olympic values by Brazilian Olympic athletes. International 
Journal of Humanities Social Sciences and Education, v. 1, n. 12, p. 37-43, 2014.

PEREZ, C.R.; ZIMMERMANN, M. A.  Educação Olímpica e a Base Nacional Comum Curricular (BNCC):  Uma 
aproximação entre esporte e educação. Olimpianos – Journal of Olympic Studies, v. 2, n. 3, p. 555-568, 2018.

PROENÇA, J.; CONSTANTINO, J. P. Olimpismo, desporto e educação. Lisboa: Edições Universitárias Lusófonas, 
1998.

RUBIO, K. O atleta e o mito do herói. São Paulo: Casa do Psicólogo, 2001.

RUBIO, K. Olympic education: a teaching proposal for public schools of São Paulo. International Journal for 
Innovation Education and Research, v.1, n. 4, p. 109-120, 

RUBIO, K.; CARVALHO, A. L. Areté, fair play e movimento olímpico contemporâneo. Revista Portuguesa de 
Ciências do Desporto, v. 3, p. 350 - 357, 2005.

RUBIO, K.; LEITE, C. de M.; ZIMMERMANN, M. A. Prática docente em educação olímpica: um desafio transversal. 
Revista Brasileira de Educação Física e Esporte, v. 27, p. 53–55, 2013.

SAWITZKI, R. L. Esporte escolar: Aspectos pedagógicos e de formação humana. Dissertação. UNISINOS, São 
Leopoldo, 2007. 

ZIMMERMANN, M. A. Educação no Esporte. A jornada das Olimpíadas Estudantis. In: Rubio, K. (org.). 
Preservação da Memória: A responsabilidade social dos Jogos Olímpicos. São Paulo: Keops, 2014.

ZIMMERMANN, M. A. O professor inesquecível nas narrativas de atletas olímpicos brasileiros. Dissertação. 
Escola de Educação Física e Esporte, Universidade de São Paulo, 2019. 



05
CAPÍTULO

54

OLIMPISMO E PAZ  |  Leonardo José Mataruna-Dos-Santos & Tiago Viegas (Org./Ed.)  |  2021

ATLANTÍADA – JOGOS DE QUELFES
OLIMPISMO E EDUCAÇÃO OLÍMPICA 
NO CONTEXTO DAS RELAÇÕES 
TRANSFRONTEIRIÇAS PORTUGAL – ESPANHA

ATLANTIADA – QUELFES GAMES
OLYMPISM AND OLYMPIC EDUCATION IN THE CONTEXT OF PORTUGAL-
SPAIN TRANSBORDER RELATIONS

Gustavo Soares Marcos
Academia Olímpica de Portugal

RESUMO 
A Atlantíada pode ser definida como um período primaveril de renovação do corpo, 
da mente e do espírito, sob o signo do Olimpismo, o qual, no caso concreto, assume a 
forma de projeto humanista que procura colocar em evidência, precisamente, a dimensão 
humanista da filosofia de vida criada por Pierre de Coubertin, enquanto alicerce estruturante 
de uma formação para a cidadania assente em valores fundamentais universais. Mais 
concretamente, este programa pedagógico, desenvolvido a partir de uma parceria entre 
entidades portuguesas e espanholas, assenta em três eixos de ação, a saber «Ensinando 
Olimpismo» (abordagem pedagógica em contexto de sala de aula), «Difundindo o 
Olimpismo» (conjunto de ações formadoras e de envolvência da comunidade em prol da 
difusão da filosofia de vida) e «Vivendo o Olimpismo» (Jogos de Quelfes – conjunto de 
atividades que, ao longo de duas semanas, congrega alunos e professores na vivência 
dos três pilares do Olimpismo – o Desporto, a Cultura e o Ambiente).

Palavras-chaves: Atlantíada; Jogos de Quelfes; Olimpismo; Educação Olímpica; Espírito 
Olímpico; Valores; Parceria Internacional; Portugal; Espanha; Paz; OVEP; Ensino Básico.

ABSTRACT
The Atlantiad can be defined as a spring period of body, mind and spirit renewal, 
under the sign of Olympism, which, in this specific case, takes the form of a humanist 
project that seeks to highlight the humanist dimension of the philosophy of life created 
by Pierre de Coubertin, as a structuring foundation for citizenship learning based on 
universal fundamental values. More specifically, this educational program, developed on 
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a partnership between Portuguese and Spanish entities, is based on three axes of action, 
namely «Teaching Olimpism» (educational approach in classroom context), «Diffusing 
Olympism» (set of actions targeted at spreading the Olympic Spirit) and «Living Olympism» 
(Quelfes Games – during two weeks of activities, students and teachers come together 
experiencing the three pillars of Olympism – Sport, Culture and the Environment).

Keywords: Atlantiad; Quelfes Games, Olympism; Olympic Education; Olympic Spirit; 
Values; International Partnership; Portugal; Spain; OVEP; Elementary School.

1. Primórdios e Fundamentação Teórica
O Projeto Atlantíada – Jogos de Quelfes nasceu em 2008, inspirado pelo programa 
OVEP (Programa Educativo de Valores Olímpicos), lançado originalmente em 2005 pelo 
Comité Olímpico Internacional cujo objetivo era funcionar como elemento catalisador 
do interesse dos jovens pelo desporto e por uma vida ativa, na comunhão dos valores 
olímpicos.

Na verdade, a ideia de promover ou instituir uma educação olímpica já não era nova, 
remontando as primeiras experiências ao ano de 1972, com a primeira tentativa 
institucionalizada de levar o Olimpismo às salas de aula. Essa iniciativa de promover o 
primeiro programa de educação Olímpica coube ao Comité Organizador dos Jogos 
Olímpicos de Montreal, por meio da designação «Promotion de l´Olympisme en millieu 
Scolaire» cuja duração se estende até 1976 (ano de realização dos Jogos).

Este tipo de iniciativas acabaria por se repetir, ciclicamente, ao longo dos anos, 
acompanhando os sucessivos ciclos olímpicos, quase sempre por impulso dos Comités 
de Organização mantendo-se, por vezes, para além do encerramento da respectiva 
Olimpíada.

Não serão de igual modo de menosprezar os esforços e estudos empreendidos pela 
Academia Olímpica Internacional a Academias Olímpicas nacionais no campo da 
promoção do Olimpismo e do Espírito Olímpico junto dos mais jovens, desde logo, 
enquanto instituições guardiãs do legado do Pai fundador do Movimento Olímpico, 
Pierre de Coubertin, logo das preocupações pedagógicas que presidiram à criação deste 
exercício sociológico e da própria renovação dos Jogos Olímpicos.

Todavia, a génese criadora da Atlantíada – Jogos de Quelfes, sempre considerou um 
caminho diverso daquele que vinha a ser trilhado no campo da promoção da educação 
olímpica, ou seja, uma via alternativa à institucionalização do Olimpismo ou do Espírito 
Olímpico como mais uma disciplina escolar na qual os alunos abordassem, analisassem 
e inclusivamente fossem avaliados, de forma teórica e formal, sobre a sua proficiência 
académica em simbologia olímpica, identificação de atletas famosos, entre outros.

Por outro lado, resultou desta reflexão inicial não dever a abordagem “olímpica” 
circunscrever-se a um exercício de curiosidades em que o desporto, os símbolos olímpicos 
ou mesmo os valores fossem meros apêndices de disciplinas académicas, procurando 
dessa forma cumprir os seus desígnios de pedagogia transversal, mas que na prática 
poucos efeitos surtiria em nível do desenvolvimento global e harmonioso do aluno.

Ainda numa terceira via, centralizar a abordagem ao Olimpismo à disciplina de educação 
física pareceu igualmente redutor, pois sabendo que o desporto (e evitaremos aqui por 
economia de tempo e espaço a vincada diferença entre desporto e atividade física) 
é o principal motor e correia de transmissão da filosofia de vida criada por Pierre de 
Coubertin, esta não se reconduz apenas àquele, falecendo nos seus primordiais objetivos 
de potenciador do desenvolvimento de competências pessoais e sociais.

No final, subsistia a já muito discutida questão: será que «precisamos de uma educação 
Olímpica para transmitir valores aos jovens? Precisamos de uma educação Olímpica que 
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comporte o perigo de se tornar uma doutrina, uma religião profana?1».

Responder às inquietações de Otto Shantz implica, obviamente, seguir por um caminho 
diferente ou, pelo menos, trabalho de complementaridade de abordagens que privilegie, 
desde logo, uma vertente pedagógica mais prática e facilmente apreensível. Afinal, nas 
palavras do próprio Coubertin, «O Olimpismo é um estado de Espírito!»

Torna-se assim claro que o Olimpismo é sim um oceano de potencialidade, capaz de 
acompanhar os desafios do século XXI, dinamizar os elementos curriculares existentes e 
formar cidadãos Olímpicos, isto é, seres humanos harmoniosos.

Nesta perspetiva, sentimos que era fundamental divulgar o Olimpismo no meio escolar 
como um todo, ou seja, um estado de espírito, uma filosofia de vida capaz de inspirar os 
elementos da comunidade escolar a superar-se, aprendendo que o esforço individual se 
realiza num quadro de respeito pelo próximo, pela própria pessoa e por tudo aquilo que 
a rodeia.   

No seu escopo de ação, a Atlantíada – Jogos de Quelfes procurou, desde a primeira hora, 
afirmar-se enquanto um parceiro especializado e de confiança na missão estatutária das 
Academias Olímpicas de levar o Olimpismo aos mais jovens, desde logo ao nível do 1.o 
Ciclo do Ensino Básico.

É na Escola que tudo se aprende; e é no 1.o Ciclo que construímos a base daquilo 
que iremos ser no futuro e adquirimos as nossas principais referências. É o tempo da 
nossa infância quando estabelecemos os primeiros laços de amizade verdadeiramente 
duradouros; quando aprendemos a ler e a escrever; quando tomamos, pela primeira vez, 
séria consciência de que pertencemos a uma comunidade com a qual interagimos.

De facto, está cientificamente provado que o cérebro passa por um período de 
desenvolvimento crucial nos primeiros dez anos de vida, tendo esse tempo uma influência 
permanente nos interesses futuros da criança, nomeadamente aquando da sua vida 
adulta. Envolvê-las em programas pedagógicos de educação que sejam simultaneamente 
divertidos, inclusivos, estimulantes e educativos ajuda a garantir uma experiência positiva, 
aumentando a possibilidade de continuarem ativas durante a vida e integrarem valores e 
ideais quase como uma património genético.

 Crianças Olímpicas serão crianças necessariamente mais felizes, mais capazes, 
com maior maturidade, com outra sensibilidade que lhes permitirá encarar e ultrapassar, 
de uma forma mais eficaz e satisfatória, os desafios, não só da sua vida adulta, mas todos 
aqueles que se lhes colocarão durante o processo de crescimento.

 Nesta medida, o modelo sugerido constrói-se a partir da génese fundadora 
do Olimpismo moderno, o mesmo será dizer, da conceção de Olimpismo, tal como foi 
teorizada por Pierre de Coubertin.  

 Com efeito, o fundador do Movimento Olímpico moderno elenca, na sua carta 
n.o III de outubro de 1918 (capítulo II), aqueles que considera serem os quatro deveres 
do educador, identificando quatro áreas de ensino: “músculos” (esforço desportivo), 
“compreensão” (conhecimento intelectual), “caráter” (conduta social) e “consciência” 
(comportamento moral).   

Partindo da interpretação do referido por Norbert Müller2, sintetizamos aquilo que 
consideramos serem as tarefas fundamentais da educação Olímpica, relacionando-as com 
os «objetivos que procuramos atingir por ações que promovam as orientações desejadas 
para o desenvolvimento físico, social e moral das crianças e dos jovens3». Acrescentamos 
desenvolvimento intelectual.

1. Shantz, Otto. «Éducation Sportive et éducation Olympique de 1897 a 1997. Réflexions axiologiques» 
in Coubertin et l´Olympisme. Questions pour l´avenir. Rapport du congrès du 17 au 20 Septembre 1997 à 
l´université du Havre, 1998.

2. Olympic Education. UAB, 1998

3. Naul, Roland. Olympic Education. Meyer & Meyer, 2008
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EDUCAÇÃO
OLÍMPICA

ÁREAS 
EDUCATIVAS OBJETIVOS AÇÕES ORIENTAÇÕES

Desporto
Cultivar o 
prazer do 
esforço

Competir

Cultivar o 
desportivismo (“Fair 
Play”), o espírito de 
partilha e admiração 
pelo êxito alheio

Conduta Social Aspirar à 
perfeição

Procurar bons 
exemplos

Aprender os valores 
(Excelência, Paciência, 
Perseverança, Sacrifício)

Comportamento 
Moral Aderir a regras Interiorizar 

valores

Saber respeitar os 
outros e a si mesmo 
(Amizade, Respeito, 
Justiça, Solidariedade, 
etc.)

Conhecimento 
Intelectual

Adquirir 
conhecimento

Dominar as 
diferentes 
áreas do 
conhecimento

Relacionar a teoria com 
a realidade envolvente

Apesar de sustentarmos que o Olimpismo não se reconduz apenas ao desporto, ele 
ocupa, logicamente, um lugar central. O Desporto configura uma área educativa única, 
capaz de gerar dinâmicas que potenciam as demais aprendizagens.

É público, desde logo, que a prática desportiva é sinónimo de saúde. Segundo dados 
da Organização Mundial de Saúde (OMS), as sociedades ocidentais enfrentam uma 
verdadeira epidemia de obesidade, potenciada por estilos de vida modernos e por uma 
alimentação industrial. 

Essa epidemia é ainda mais preocupante quando falamos de crianças, ou seja, do nosso 
futuro. Crianças obesas ou com excesso de peso estão mais vulneráveis a doenças, 
demonstram menor capacidade empreendedora e menores níveis de concentração. No 
futuro serão, possivelmente, adultos menos autoconfiantes, propensos a uma série de 
patologias físicas e psicológicas; em suma, cidadãos menos felizes.

O desporto é, sem dúvida, um meio privilegiado para inverter este cenário. «Um 
desenvolvimento equilibrado do corpo e do espírito, exigindo trabalho e ideias a respeitar, 
levará seguramente a uma vida mais saudável e mais longa, mais feliz e mais útil, não só 
ao próprio, como aos que diretamente o rodeiam, e à comunidade de que faz parte.»4   

Uma criança mais saudável é uma criança mais equilibrada: física e psicologicamente. 
Assim, são maiores a sua disponibilidade mental, o seu nível de concentração e empenho 
na sala de aula e, por conseguinte, a facilidade de apreensão dos conteúdos teóricos. 
Uma mente mais alerta e um espírito mais ativo permitem, também, uma postura mais 
ativa. Uma atitude de quem não se limita a escutar passivamente o professor, mas que 
indaga e se prepara para a confrontação teórico-prática das matérias. Consegue-se assim 
predispor o aluno a responder àquele que é um dos quadrantes da educação olímpica: 
adquirir conhecimento. «Por experiência própria, sei como o desporto constitui fator de 
aprendizagem, de enriquecimento cultural, de solidariedade, de equilíbrio psicológico, 
de estímulo à capacidade…»5

4. Dr. António Gentil Martins, atleta Olímpico e cirurgião pediatra.

5. Marcelo Rebelo de Sousa, Professor de Direito
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Além de constituir um estímulo à saúde e à vida ativa (e correlativo facilitador de 
aprendizagens), o desporto é, na mesma medida, uma poderosa arma pedagógica. «Ele 
é pedagógico e educativo quando proporciona oportunidades para colocar obstáculos, 
para enfrentar e experimentar dificuldades e adversidades, observando regras e lidando 
corretamente com os outros»; (…) É educativo (…) quando socializa crianças e jovens 
numa conceção e num modelo de vida assente no empenhamento e disponibilidade 
pessoais para a correção permanente do erro; quando forja otimismo na dificuldade, 
satisfação pela vitória pessoal e admiração pelo êxito alheio.»6 

Se é inequívoco que o desporto possui património educativo, acertado é também afirmar 
a sua poderosa influência social. Com efeito, este é um aspeto pertinente, sobretudo 
numa sociedade fragmentada no plano económico e, definitivamente, multicultural. «O 
desporto tem o poder de mudar o mundo. Tem o poder de inspirar, o poder de unir as 
pessoas (…) É mais poderoso que os governos a derrubar barreiras raciais7».

O desporto contém em si fortes propriedades que apelam à cooperação e à democracia, 
nos gestos e nas ações e, em especial, nas provas de equipa, a uma união em prol de 
um objetivo, de um bem comum. Fá-lo sem discriminar; sem distinguir raças, credos, 
sexos ou estratos sociais. Concretiza-se numa escola de irmãos, contribuindo para que se 
eliminem barreiras sociais. «No Sport Algés e Dafundo (…) o desporto a todos irmanava: 
filhos de embaixadores tornaram-se amigos íntimos de filhos de modestos operários, 
comerciantes ou militares, como eu.»8

Este estímulo ao equilíbrio e à coesão social é, obviamente, indissociável do desporto 
enquanto escola de valores. «O desporto (…) fala-nos da entrega a causas e aspirações 
difíceis e superiores mas atraentes, da adesão voluntária a compromissos e princípios 
normativos, a riscos (…), a sacrifício e a disciplina (…) Ele é pois um campo de superação, 
do dinamismo, elevação e excelência e não um campo da vulgaridade, do laxismo, 
mediania e indigência.»9

É a partir desta forte carga ética e motivacional, injetada não a partir de explanações 
teóricas e abstratas, mas de uma vivência real, concreta, «in loco» que potenciaremos um 
contágio não só à vivência e postura na sala de aula mas, também, à vida quotidiana do 
aluno enquanto membro de uma comunidade.

«O desporto e a prática desportiva não são apenas um “adorno” da educação dos nossos 
jovens. Eles são um elemento decisivo para a formação das novas gerações»10 

Estamos conscientes de que «o Olimpismo não é uma panaceia11», não é um elixir que 
exorcizará a humanidade de todos os males. Todavia, é um alto ideal que cumpre, como 
nenhum outro, a verdadeira noção de educação. A sua ambição de melhorar a condição 
humana liberta e prepara o Homem para assumir o seu destino, pleno na fé de que 
construirá um mundo melhor!

6. Constantino, José Manuel. Em Defesa do Desporto – Mutações e Valores em Conflito. Coimbra, Edições 
Almedina, 2007

7. Nelson Mandela, Presidente Sul-Africano (1994-1999)

8. Comandante José Vicente Moura, Presidente do Comité Olímpico de Portugal

9. «Idem 22».

10. Eduardo Marçal Grilo, Ministro da Educação no XIII Governo Constitucional (1995-1999)

11. Mzali, Mohamed. Olympism and Education, Edition Al-fikr, 1979
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2. O Olimpismo na visão da Atlantíada – Jogos de Quelfes
Enquanto filosofia que apela à excelência e à constante vontade de superação, o ideal 
Olímpico, tal como foi concebida por Pierre de Coubertin, constitui uma poderosa 
fórmula educativa capaz de potenciar os alunos a tornarem-se homens e mulheres ativos e 
empreendedores, dotados de uma visão global e capacidade de superação, observando 
sempre os mais elementares princípios éticos perante os constantes e complexos desafios 
da sociedade moderna.

Acreditar no Olimpismo significa, para nós, um empenho e comprometimento assíduo e 
contínuo com:

- Desenvolvimento holístico dos alunos - mediante uma oferta pedagógica diferenciada, 
a escola deve procurar incutir nos alunos aqueles que, segundo Pierre de Coubertin, 
constituem os deveres fundamentais do educador: valorização do esforço desportivo; 
promoção do conhecimento intelectual; interiorização de uma conduta social; aspiração 
à perfeição moral; estímulo da criatividade artística.

- Reconhecimento das especificidades educativas de cada aluno - um aluno é uma 
realidade específica com particularidades educativas próprias. Por meio da promoção de 
práticas pedagógicas variadas e diferenciadas é possível atender ao desenvolvimento e 
ritmo de aprendizagem de cada aluno e, simultaneamente, manter a coesão da turma 
escolar.

- Aquisição de competências-chave - o desenvolvimento de competências como o 
pensamento crítico, o empreendedorismo ou a capacidade de criar, inovar e comunicar 
são fundamentais, não só para a afirmação do indivíduo no competitivo mercado de 
recursos humanos como na criação de valor acrescentado que beneficie a comunidade.

- Promoção de uma cultura de superação, autorregulação e respeito pelo próximo - para 
que os alunos interiorizem uma cultura de constante superação e respeito pelo próximo, é 
essencial a promoção de metas individualizadas, desafiantes e realistas que os estimulem 
a dar sempre o seu melhor. Com este objetivo em mente, é ainda fundamental incutir na 
criança a capacidade de autorregulação, ou seja, de ela própria identificar as suas forças 
e fraquezas, conseguindo prosseguir com segurança. Simultaneamente, a comunidade 
escolar deve procurar evidenciar ídolos e exemplos que inspirem os mais novos.

- Formação de cidadãos felizes e ativos - a procura da felicidade é algo inato à própria 
existência humana. Sendo certo que esse estado de realização dependerá, muitas vezes, 
de fatores externos incontroláveis, está cientificamente comprovado que crianças ativas, 
autoconfiantes e emocionalmente equilibradas terão maiores probabilidades de serem 
adultos mais felizes.

- União na riqueza da diversidade - a principal riqueza da humanidade reside na sua 
diversidade. O seu principal inimigo é o medo. É o receio daquilo que é diferente, que 
desconhecemos, que faz emergir o preconceito, a desconfiança e a discórdia. Cabe à 
escola contribuir ativamente para o alargamento dos horizontes dos alunos, colocando-os 
em contacto com realidades diversificadas, à partida desconhecidas. Em última análise, 
trabalhar para a promoção de um mundo cordial e pacífico.

- O desporto como potenciador de um especial estado de espírito - desporto pode ser 
entendido como um conjunto de atividades físicas, com objetivos e regras determinadas 
nas quais os participantes procuram superar os objetivos que lhe são propostos.

Além dos evidentes benefícios a nível do sistema locomotor, a prática desportiva é um fator 
preponderante na prevenção de doenças cardiovasculares, metabólicas e imunológicas, 
assim como um valioso contributo para a melhoria do rendimento escolar, da capacidade 
funcional no desempenho das tarefas diárias e da sensação de bem-estar.

Todavia, para que o desporto represente uma mais-valia na existência do ser humano e 
potencie o seu aperfeiçoamento holístico, é necessário que a sua prática se desenvolva à 
luz dos princípios do Olimpismo.
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Favorecer a vitória a qualquer preço, a elitização dos vencedores, a exclusão dos menos 
habilidosos pode gerar perigosos efeitos negativos como a incapacidade de gerir a derrota, 
o recurso a meios fraudulentos para obtenção da vitória, a hostilização dos vencidos 
pelos vencedores, o despertar de sentimentos negativos ou o gradual afastamento da 
prática desportiva.

Daí que um dos aspetos fundamentais promovidos pelo Movimento Jogos de Quelfes 
seja a promoção da vitória individual sobre a vitória comparativa. A primeira é sólida, 
sustentada, inatacável, por contraposição à segunda que é sempre efémera e relativa. 
Sem desmerecer o mérito da vitória global, sentimos que pedagogicamente o mais 
importante é valorizar o aluno por se ter superado e, nessa medida, ultrapassado os seus 
limites.

Quando Pierre de Coubertin adotou o lema do Olimpismo em 1908, «O importante não 
é vencer mas participar, tal como o mais importante na vida não é o triunfo mas a luta. 
O essencial não é ter conquistado mas lutado bem», não era seu objetivo promover 
a participação em provas desportivas com completo desinteresse ou indiferença pelo 
resultado. Pelo contrário, o lema articula-se com o credo Citius, Altius Fortius (mais 
rápido, mais alto, mais forte); na medida em que nos incentiva a dar o nosso melhor, 
apela à capacidade de superação e, quando o fazemos, isso é mais valioso do que «a 
conquista dos oponentes». Com efeito, os adversários (a quem corretamente devemos 
chamar colaboradores antagonistas), não estão lá para nos envergonhar ou diminuir mas 
para nos motivar, para reforçar a nossa vontade.

Também em nível da promoção dos desportos coletivos, os princípios Olímpicos são 
fundamentais. Trabalhar em equipa significa prescindir do ego individual para nos 
submetermos a um objetivo comum. De igual modo, implica reconhecer as forças e 
fraquezas desse conjunto que, tal como qualquer comunidade, deve esforçar-se para 
que a força do coletivo supere qualquer debilidade individual. Por isso, ao contrário de 
favorecer elites criando seleções, as equipas deverão conter elementos com diversos 
níveis de habilidade.

O desporto segundo o Olimpismo implica, igualmente, uma relação saudável com a 
vitória e a derrota na base em que nenhuma delas é um fim absoluto. A sua efemeridade 
faz parte de um processo de crescimento contínuo.

De facto, se as probabilidades estão sempre contra o Homem, a verdade é que ele contém 
em si capacidades para dar a volta e inverter o que, à partida, o condena ao fracasso. O 
Olimpismo é mister nesse volte face, pois ensina a perder e a suportar a derrota mas sem 
perder a face, alimentando a determinação do Homem, o gosto de insistir e o sacrifício. 
Ensina que só pelo treino podemos ganhar asas que nos habilitem a competir, a tentar, 
a ousar e atingir os pícaros do sucesso! Porque perder é, igualmente, ter a oportunidade 
de melhorar e progredir, com perseverança. Este é o verdadeiro significado de vencer, 
viver e existir!

3. Da Teoria à Prática
Onze anos após a sua implementação inicial, a  Atlantíada - Jogos de Quelfes é hoje 
um projeto pedagógico internacional, abrangendo escolas, autarquias, associações de 
modalidade e outros parceiros de relevo, tal como o Instituto Português do Desporto 
e Juventude (IPDJ) e a Academia Olímpica de Portugal (AOP), nas regiões do Algarve, 
Alentejo (Portugal) e Andaluzia (Espanha), direcionado aos 3.os e 4.os anos do 1.o Ciclo do 
Ensino Básico, orientado ao desenvolvimento de competências pessoais e sociais dos 
alunos, por intermédio da promoção de determinadas ações pedagógicas que estimulem 
um determinado estado de espírito, baseado na filosofia do Olimpismo nos seus três 
pilares (desporto, cultura e ambiente) e nos valores fundamentais universais que lhe são 
inerentes.
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Mais concretamente, o programa educativo subjacente à celebração da Atlantíada funda-
se em três vetores de ação, a saber: “Ensinar o Olimpismo” (abordagem pedagógica no 
contexto da turma), “Difundir o Olimpismo” (Conjunto de ações visando a formação de 
docentes e técnicos, assim como a promoção de atividades tendo em vista o envolvimento 
da comunidade e a difusão desta filosofia de vida) e “Viver o Olimpismo” (atividades 
em que os alunos e professores são convidados a conviver na partilha dos valores do 
Olimpismo).

3.1.  Ensinar o Olimpismo
É no contexto de turma (considerando-a não apenas no estrito sentido do conjunto, 
mas enquanto realidade social), na relação professor-alunos e alunos-colegas que se 
desenvolve todo o processo de aprendizagem.

Tendo por base o princípio enunciado no parágrafo precedente, esta abordagem procura 
incutir nos estudantes um conjunto de valores, comportamentos e atitudes numa idade 
que representa um período crítico do desenvolvimento.

Parte-se da tal premissa base, ou seja, de que o cérebro passa por um período de 
desenvolvimento crucial nos primeiros 10 anos de vida, tendo esse período uma influência 
permanente nos interesses futuros de uma criança.

As metas são ambiciosas, mas a componente didáctica deve ser, antes de mais, realista. 
Nesse sentido, ensinar o Olimpismo deve partir, no nosso entender, de um núcleo base, 
de uma estrutura essencial, podendo esta ser posteriormente ampliada mediante a 
disponibilidade do currículo geral do aluno, do interesse do professor, da organização 
temporal, entre outros.

Surge assim a componente curricular do projeto Atlantíada – Jogos de Quelfes.

De acordo com a planificação estabelecida, o programa de ação curricular tem por base 
seis objetivos concretos:

- Fomentar a prática desportiva enquanto elemento de promoção da cidadania e momento 
de transmissão e prática de valores;

- Suscitar nos alunos um conjunto de emoções que alimente uma cultura de excelência, 
vontade e superação, no respeito por eles próprios, pelos demais e por tudo aquilo que 
os rodeia;

- Introduzir uma filosofia de vida com propósitos pedagógicos e repercussões 
comprovadamente positivas no âmbito da construção de uma melhor sociedade futura;

- Divulgar diferentes modalidades desportivas numa lógica de promoção de uma cultura 
desportiva eclética; 

- Dar a conhecer o Movimento Olímpico, o maior movimento sociológico da história da 
Humanidade;

- Defender a paz e o entendimento entre os povos, criando a consciência de que a maior 
riqueza da Humanidade é a sua diversidade.

A partir deste ponto, o docente integrado ao âmbito deste programa é convidado a 
concretizar duas ações complementares, vertidas em dois documentos, à qual acresce um 
terceiro intitulado «O Que é o Olimpismo?», cuja natureza é primariamente formativa. Na 
verdade, atenta sobretudo à elucidação do docente (e posteriormente dos alunos) acerca 
de aspetos fundamentais de âmbito Olímpico, designadamente simbologia, credo, lema 
e seu significado enquanto alicerces da proposta filosófica subjacente ao Olimpismo.

Abordando as suas ações concretas inscritas neste programa, elas consistem na «Prática 
Desportiva» e no «Olimpismo em contexto de sala de aula».
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A primeira tem por objetivo base integrar o ritual de jogo previsto no documento «Joga com 
o Espírito Olímpico» nas atividades desportivas oferecidas aos alunos. Adicionalmente, 
poderá ser articulada a experimentação de diferentes modalidades desportivas, a noção 
de que o treino desportivo é um exemplo de trabalho que deve ser aplicado a todos os 
domínios do desenvolvimento humano e a participação em torneios desportivos.

Está aqui em causa a conceção de um tipo de prática desportiva que, à luz da filosofia 
do Olimpismo, se constrói para ser simultaneamente motivante e inclusiva, não deixando 
ninguém para trás, conferindo igual importância a todos os intervenientes, pois só a 
partir dessa base pode aspirar ao objetivo de configurar um instrumento de valorização 
pessoal, coesão social e transmissor de valores. Daí que, por exemplo, se verifique uma 
predisposição para a organização de quadros competitivos nos quais se agrupem as 
equipas pelo respetivo desempenho, da constituição de equipas mistas e com jogadores 
de diferentes capacidades, da ênfase na superação individual face à comparação com o 
adversário, no terminar o jogo logo que este se torne demasiado desequilibrado, entre 
outros.

A Ação Olimpismo em Contexto de Sala de Aula prevê o desenvolvimento de uma 
pedagogia que reflita os princípios de conduta, caráter e postura, inerentes ao Olimpismo 
e contidos no documento «Vive o Olimpismo na Sala de Aula».

É a lógica da definição de uma «classe de mosqueteiros» na qual o exemplo dos heróis da 
obra de Alexandre Dumas é o ponto de partida perfeito na busca por ativar um especial 
estado de Espírito: capacidade de autocontrolo, sentido de responsabilidade, superar os 
medos, aprender a ser livre, valorizar avanços e progressos, exercitar a resolução positiva 
de conflitos, em suma, interiorizar o orgulho de ser um “mosqueteiro” na defesa e na 
partilha de determinados valores, condutas e princípios que no seu conjunto conformam 
a filosofia do Olimpismo.

Também neste campo, a experiência é ampliada mediante o acesso a diversos materiais 
pedagógicos contidos no centro de recursos aos quais qualquer turma envolvida 
pode ter acesso. São exemplos de alguns destes elementos o livro «Kelfi e os Jogos 
Olímpicos» (uma viagem pelo mundo do movimento olímpico orientado a aprendizagens 
e experimentações interdisciplinares), a revista «Kelfi News» (publicação bilíngue 
português/inglês acerca do movimento Olímpico, abordando temáticas como os Jogos 
Olímpicos, história, geográfica, entrevistas, etc.), traduções de documentos educativos 
produzidos originalmente pelo Museu Olímpico ou manuais acerca da forma de praticar 
e treinar determinada modalidade desportiva.

A rematar estas duas ações surge a proposta «Paz e Multiculturalismo», instituída com a 
meta de favorecer o estabelecimento de contactos com outras escolas, no estrangeiro, 
promovendo a troca de experiências, o contacto intercultural e a criação de laços fraternos 
baseados nos valores fundamentais universais promovidos pelo Olimpismo. De facto, a 
paz é essencial ao desenvolvimento humano, pelo que só a sua existência garante ao 
homem a possibilidade de alcançar o desenvolvimento pleno do seu Ser.

3.2.  Difundir o Olimpismo

a. Formação – Sendo a filosofia do Olimpismo uma ilustre desconhecida da maioria, 
a formação de professores e técnicos surge como uma necessidade premente na hora 
de colocar este programa em prática, por um lado, e promover um leque variado de 
iniciativas «olímpicas», por outro.

b.  «Chamada para os Jogos» - Precedendo a realização dos Jogos de Quelfes, 
enquanto evento final da celebração da Atlantíada, o objetivo desta iniciativa é envolver 
as comunidades locais na realização de um conjunto de iniciativas de índole desportiva, 
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cultural ou ambiental que constituam uma chamada de atenção para a filosofia do 
Olimpismo enquanto instrumento educativo e de pedagogia cívica nos diferentes 
domínios do desenvolvimento humano. Ao mesmo tempo, as atividades realizadas 
visam igualmente dar ênfase ao trabalho realizado por cada escola, autarquia ou outra 
organização no contexto de promoção do Olimpismo junto da sua comunidade. 

Festas do Olimpismo Escolar – Esforço voluntário cuja ação passa por intervir 
diretamente nas escolas, em articulação com as respetivas direções / coordenações, 
visando a divulgação do modelo de prática desportiva proposto pelos Jogos de Quelfes, 
mediante a realização de conferências, encontros desportivos, jornadas de celebração do 
Olimpismo, visita de atletas Olímpicos, entre outros. Uma das atividades mais populares é 
a criação de um circuito de modalidades desportivas no qual se visa apresentar o desporto 
como uma ocupação sã e divertida, sem ficar esquecida a sua vertente de promoção dos 
valores do Olimpismo.

3.3.  Viver o Olimpismo
a. A Dieta Mediterrânica – A palavra “dieta” tem origem no termo grego “diaita”, 
que significa “modo de vida equilibrado”. Neste sentido, a Dieta Mediterrânica surge 
como um referencial cultural cuja importância extravasa o mero sentido alimentar, para 
se situar no domínio dos valores, dos comportamentos e das atitudes promovidas pelo 
Olimpismo e cuja inspiração provém, igualmente, da Grécia Clássica.

b. Desafio Cultural – Tendo subjacente o subeixo “Paz e Multiculturalismo” abordado 
em “Ensinar o Olimpismo”, os Jogos de Quelfes associam-se à Academia Olímpica de 
Portugal para lançar um desafio cultural a nível internacional. Tendo por base um tema 
anual, caberá aos alunos ou turmas, enquadrados pela sua Academia Olímpica Nacional, 
interpretar esse tema à luz da sensibilidade e contexto cultural de cada participante, 
colocando em confluência as diferentes proveniências dos participantes e promovendo 
um conhecimento maior e mais aprofundado daquilo que é a diversidade humana. 

c. Jogos de Quelfes – Evento chave onde a realização de diversos eventos 
desportivos, culturais e ambientais ambiciona o derradeiro objetivo de colocar em prática 
um grande evento com múltiplos parceiros e, principalmente, apelativo e motivante para 
os alunos e professores participantes, constituindo um corolário do trabalho desenvolvido 
na aplicação do projeto Atlantíada. Um convite à vivência e partilha dos valores do 
Olimpismo.

4. Jogos de Quelfes: O Evento
Os Jogos de Quelfes são um evento desportivo, cultural e ambiental direcionado aos 
alunos e professores do 1.o Ciclo do Ensino Básico e desenvolvido ao longo de duas 
semanas, normalmente no mês de maio, procurando celebrar o Mito de Quelfes por 
meio de diversos encontros na área do desporto (modalidades olímpicas), da cultura e 
do ambiente. 

Celebrado pela primeira vez em 2010, este festival de inspiração Olímpica constitui não 
só um convívio por meio do desporto, da cultura e do ambiente, mas também o culminar 
de um processo de aprendizagem de valores e atitudes, assim como a possibilidade de 
colocar em prática um especial estado de espírito, visando a superação pessoal pela 
comunhão de todos os participantes.

Apesar da sua celebração no Algarve (Portugal) e Província de Huelva (Andaluzia – 
Espanha), os Jogos estão abertos à ampla participação de escolas ou crianças de outras 
regiões, nacionais ou estrangeiras, quer a nível desportivo, cultural ou ambiental.
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A participação nos Jogos de Quelfes tem subjacente a superação pessoal e o convívio com 
os demais participantes numa lógica de colaboração antagonista, ou seja, na perspetiva 
que os alunos se reúnem não para competir pela supremacia, mas enquanto força de 
estímulo à superação de cada um.

Igualmente importante nessa estratégia de motivação é o enquadramento em termos 
logísticos e de infraestruturas dos encontros desportivos, daí que a organização articule 
com os municípios parceiros o desenvolvimento das atividades em instalações desportivas 
de grande qualidade e com história na modalidade que irá decorrer naquele local. São 
disso claros exemplos, nomeadamente, o Estádio Algarve (palco do Euro 2004 em 
futebol), o Pavilhão Municipal Dr. Eduardo Mansinho, em Tavira (finais da Taça de Portugal 
em Andebol) ou o Pavilhão Municipal de Loulé (jogos da seleção nacional em andebol e 
basquetebol).

Em termos organizativos, a celebração dos Jogos de Quelfes assenta numa comissão 
organizadora própria que, reunindo regularmente, se assume como responsável por todos 
os parâmetros inerentes à realização deste encontro. Em nível local, a preparação de cada 
evento reside, por sua vez, numa comissão setorial, geralmente juntando a autarquia e 
um agrupamento de escolas da cidade anfitriã, a associação/federação responsável pela 
modalidade em causa e um clube ou outro tipo de estrutura associativa local. Deste 
modo, é possível assegurar que, além de decorrer numa instalação desportiva de grande 
nível, tem um enquadramento pedagógico e desportivo de elevada qualidade.

Colocando a ênfase no triónimo «superação da marca pessoal», «criação de um especial 
estado de espírito» e «relativização do resultado enquanto ponto de partida para o 
aperfeiçoamento», pretende-se dar corpo à nossa visão daquilo que é o desporto, ao 
mesmo tempo que se ambiciona que a participação desportiva constitua uma experiência 
inspiradora, capaz de imprimir uma marca positiva nos participantes.

Por isso é que os encontros desportivos realizados no âmbito dos Jogos de Quelfes não 
se reduzem a meros campeonatos, para assumirem um figurino marcado por aquilo que 
designamos momentos especiais:

O Elogio do Adversário: No início de cada desafio, as equipas reúnem-se no centro 
do terreno de jogo. Nessa altura, cada um dos capitães, enquanto porta-voz da equipa, 
dirige um elogio à equipa adversária enaltecendo a sua postura, agradecendo a partida 
que vão jogar e destacando a importância que aquele encontro tem enquanto momento 
de aprendizagem e na vivência daqueles que são os valores do Olimpismo. Quando 
termina, o capitão da outra equipa repete o gesto. O cumprimento entre os jogadores e 
o árbitro assinala o momento de início do jogo.

Omnipresença de Valores: Nos Jogos de Quelfes, os recintos desportivos encontram-
se decorados com faixas coloridas, cada uma delas evidenciando um valor associado 
ao Olimpismo. Excelência, Amizade, Respeito, Humildade, Perseverança. A presença 
dos valores na arena desportiva garante que, enquanto disputam a partida, os alunos e 
professores presentes estão constantemente a ser confrontados com eles, assinalando-se 
aquilo que verdadeiramente importa nestes encontros: Viver e evidenciar os valores do 
Olimpismo.

Corredor dos Aplausos: Quando o jogo termina, é hora de honrar e homenagear o 
esforço do adversário. Por isso as equipas perfilam-se, saudando os colegas adversários 
pelo grande jogo que acabam de disputar.

Confraternização após o Jogo: Quando o desafio termina e é cumprido o corredor dos 
aplausos, chega o momento de jogadores e treinadores se confraternizarem. As equipas, 
anteriormente adversárias no campo, são agora amigas partilhando recordações comuns 
que irão levar para a vida.

Foco na Superação Pessoal e no Colaborador Antagonista: Participar nos Jogos de 
Quelfes é ousar superar os limites. Nesse sentido, os oponentes não são inimigos, mas 
antes colaboradores antagonistas cuja presença deve constituir um fator de motivação na 
busca do derradeiro desafio: melhorar o resultado pessoal de cada um. Nessa perspetiva, 
todos podem ser vencedores, independentemente da sua classificação comparativa.
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Uma Equipa por uma Causa Comum: Representando as suas escolas, os participantes 
nos Jogos de Quelfes alinham também por uma causa comum, normalmente em prol de 
um fim solidário para o qual contribuem com as tampinhas de plástico das garrafas de 
água que consomem.

O Pódio Coletivo: A cerimónia do pódio é um dos momentos altos de qualquer 
competição desportiva. Nos Jogos de Quelfes, todavia, o pódio não pretende assinalar 
classificações comparativas, mas antes homenagear e destacar o esforço dos alunos e o 
seu compromisso e empenho, não só na realização pessoal, mas com especial ênfase na 
vivência dos valores Olímpicos. Assim, a cerimónia do pódio, com toda a formalidade que 
lhe está inerente, é simultaneamente uma celebração coletiva dos alunos e professores 
que participam nos encontros desportivos dos Jogos de Quelfes.

5. Conclusões
Após uma década de implementação, fica a questão: qual o verdadeiro impacto deste 
vasto e extenso programa de intervenção realizado no âmbito do fortalecimento de 
relações transfronteiriças entre Portugal e Espanha?

Talvez, o grande óbice desta organização tenha sido a não previsão de mecanismos que 
permitam uma leitura de resultados, nomeadamente ao nível do impacto junto do seu 
público, os alunos e professores do 1.o Ciclo do Ensino Básico.

Não obstante, esta ação tem tido a virtude de concretizar uma abordagem inédita à 
promoção do Olimpismo, mais preocupada na valorização do ser do que na transmissão 
de aspetos meramente históricos, circunstanciais ou casuais, assumindo o Olimpismo 
como uma verdadeira filosofia de vida que pode ser seguida de um ponto de vista 
individual, mas também coletivo, mediante um encontro que exponencie essa vertente 
da realização de competências sociais.

Em suma, um projeto que constitui uma mais-valia naquilo que é a missão do processo 
educativo. 
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RESUMO 
Jogos são sistemas interativos que possuem papel crucial no ensino por meio de 
cenários que expõem mecânicas e dinâmicas promovidas pela causa e consequência 
de uma ação. Jogos podem ser utilizados para envolver jogadores em desafios 
relacionados à resolução de conflitos. Considerando que os valores olímpicos, 
paralímpicos e educacionais buscam em sua natureza respeito, amizade e conceitos 
de paz, este capítulo busca entender como jogos criados para a gestão de conflitos 
possam ser utilizados para promover a mensagem da paz. Para isso, buscamos analisar 
cinco jogos: World Peace Game (WPG), PeaceMaker, Liyla and The Shadows Of War 
(LARSOW), This War Of Mine (TWOM) e Valiant Hearts: The Great War (VHTGW). A 
partir de uma análise sistemática de valores e de elementos de jogos, observamos que a 
mensagem da paz está atrelada à narrativa, que pode ser flexível ou não. Há também a 
possibilidade de criar cenários com mais jogadores e promover uma discussão facilitada 
com educadores em jogos como o WPG. Com isso, este capítulo não apenas mostra 
a possibilidade de incorporar valores em jogos, mas também apresenta o potencial 
educativo desses jogos eletrônicos, que podem ser aplicados para promover discussões 
sobre estereótipos, diversidade e inclusão. Esperamos que este capítulo seja de 
interesse a educadores, designers e pesquisadores na área de Esportes. 

Palavras-chave: design de jogos, gestão de conflitos, paz.
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ABSTRACT
Games are interactive systems that play a crucial role in teaching through scenarios that 
expose mechanics and dynamics promoted by the cause and consequence of an action. 
Games can be used to engage players in conflict resolution challenges. Considering that 
Olympic, Paralympic, and Educational Values seek respect, friendship, and concepts of 
peace in their nature, this chapter seeks to understand how games created for conflict 
management can be used to promote the message of peace. To do so, we sought to 
analyze five games: World Peace Game (WPG), PeaceMaker, Liyla and The Shadows 
Of War (LARSOW), This War Of Mine (TWOM), and Valiant Hearts: The Great War 
(VHTGW). From a systematic analysis of values and game elements, we see that the 
message of peace is tied to the narrative, which may or may not be flexible. There is 
also the possibility of creating scenarios with more players and facilitating discussion 
with game educators like WPG. This way, this chapter not only shows the possibility 
of incorporating values in games, but also presents the educational potential of these 
e-games, which can be applied to promote discussions about stereotypes, diversity, 
and inclusion. We hope this chapter will be of interest to educators, designers, and 
researchers in the field of Sports.

Keywords: games design, conflict management, peace.

1.  Introdução
Jogos, especialmente se digitais, possuem um papel fundamental no ensino por meio 
de cenários que expõem mecânicas e dinâmicas promovidas pela causa e consequência 
de uma ação. Atendendo as histórias e desafios (voltados para a educação ou para 
entretenimento), jogadores devem tomar decisões em ambientes virtuais ou atuais, 
com o objetivo de resolver conflitos. Jogos são dotados de valores e devem ter suas 
interpretações ligadas ao contexto cultural, temporal e político de cada nação antes de 
que se estabeleça julgamentos sobre aspectos positivos ou negativos. Neste capítulo, 
discutimos o papel do design de jogos com o objetivo de ampliar o entendimento 
da gestão de conflitos. Para isso, consideramos as diferentes plataformas de jogos 
que têm como agenda a resolução de conflitos e disseminação de mensagens de 
paz. Recentemente, o Comitê Olímpico Internacional (IOC) iniciou a discussão sobre 
a inclusão de games nos Jogos Olímpicos. A seleção sobre quais games seriam os 
mais recomendados ainda segue em aberto. Por exemplo, videogames possuem 
grande potencial educativo ao incorporar valores olímpicos em seu design (WANICK; 
MATARUNA-DOS-SANTOS; GUIMARÃES-MATARUNA, 2017a, 2017b, 2017c; 
MATARUNA-DOS-SANTOS; WANICK; GUIMARÃES-MATARUNA, 2016). Entretanto, 
perguntas ainda permanecem abertas em uma longa discussão. Seriam os jogos 
que abordam a paz recomendados para as competições esportivas? Jogos podem 
funcionar como plataforma para o desenvolvimento de atividades voltadas para a 
paz. Kamberidou (2008), publicou um artigo demonstrando o projeto Peace Games, 
adotado por escolas em países como Grécia, Bósnia, Canadá e EUA. Em apenas 3 
anos, foi possível perceber que alunos das escolas participantes demonstraram mais 
empatia e inclusão. Apesar do projeto Peace Games incluir “jogos” como base, esses 
programas são jogos de esporte e não videogames. Mesmo assim, o projeto rendeu 
cinco recomendações de uso, como a integração curricular, o aumento da participação 
de outros membros da sociedade (inclusive o governo), a pesquisa multidisciplinar, a 
incorporação de valores sociais dentro do esporte (e evitar focar na competição) e a 
geração de incentivos para membros participantes e da comunidade local. Com isso, 
é possível supor que tais aplicações possam ser desenvolvidas e aplicadas a jogos 
digitais (não esportivos) mais à frente. Porém, até então, há pouca pesquisa na área, 
principalmente no que se trata de jogos voltados para a paz.

 O pesquisador Chas Morrison do Centro de Paz, Confiança e Relações Sociais (CTPSR) 
da Coventry University no Reino Unido também desenvolveu um jogo chamado 
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“Utopia” (CovUni, 2019). No jogo utilizado com jovens alunos universitários, na área 
de relações internacionais, o pesquisador propõe a gestão de situações conflituosas. 
A cada jogada é necessária a interação contínua entre os participantes com diálogo, 
ações sociais e humanitárias, e a habilidade para a instauração da paz a cada nova fase 
em que o jogo avança. O pesquisador utilizou também o mesmo jogo que aborda 
conflitos em uma cidade após um confronto bélico, durante situações reais com 
grupos em crise no Sri Lanka e África do Sul. Berewa (2011) aponta elementos como 
tolerância, governança, liderança e confiança que fazem parte do desenvolvimento 
de valores necessários para a construção da paz em uma sociedade em conflito. Estes 
indicadores são encontrados no jogo “Utopia”, que permite utilizar também o esporte 
como uma forma de diálogo. A transferência destes elementos para a vida cotidiana 
permite também o aprendizado de técnicas de negociação para conflitos e garante 
a compreensão de que a ludicidade intrínseca no esporte pode ser um instrumento 
fundamental para a instauração do diálogo entre partes e a construção da paz.

Iniciamos o capítulo com uma revisão bibliográfica dos elementos do design de jogos e 
a posição do gerenciamento de conflitos dentro desses jogos (sejam eles voltados para 
a educação ou não). Isso também inclui a revisão bibliográfica de artigos publicados 
na área de jogos para a paz. Exemplos de trabalhos na área incluem a análise do jogo 
PeaceMaker (GONZALEZ; CZLONKA 2010; GONZALEZ; KAMPF; MARTIN 2012) e o 
jogo de tabuleiro World Peace Game (https://worldpeacegame.org/). A partir do mapeamento 
desses elementos, analisamos os jogos mencionados na literatura e em banco de dados 
como o Games for Change (http://www.gamesforchange.org/). A análise desses jogos inclui 
elementos como: tipos de conflito, etnias, modos de jogar (competição, colaboração), 
mecânicas e valores embutidos no jogo, elementos de fantasia (incluindo personagens 
e narrativa). Perguntas que buscamos responder: quais são as características dos 
jogos para a paz? Como os conflitos são solucionados? Qual o papel da narrativa no 
gerenciamento desses conflitos? Existe relação entre os jogos analisados e valores 
olímpicos e paralímpicos? Esperamos que os resultados dessa análise possam trazer 
uma compreensão mais ampla em relação aos tipos de jogos que possam ser usados 
para gerenciar conflitos.

2. Revisão bibliográfica

2.1 Valores olímpicos e paz
Ao se observar a dualidade existente nos jogos de videogames desde o surgimento 
no mercado, encontra-se facilmente a caracterização das duas tipologias, como Jogos 
de Esportes e Jogos de Guerra ou Conflito. Ambas as temáticas estão conectadas em 
nosso capítulo, no qual o elemento de análise central é a paz e a questão dos valores 
Olímpicos.  Facilmente, se olharmos para o final dos anos de 1970 e a década completa 
de 1980, vemos o florescer dos jogos eletrônicos com temática do esporte. Títulos 
como tênis, decathlon, boxing, skying, hyper-sports, futebol, voleibol e tantos outros 
faziam parte de um contexto competitivo, mas ainda vazio dos valores que se discutem 
na perspectiva contemporânea. Diante de uma infinidade de temáticas existentes no 
mercado dos jogos eletrônicos, o esporte permanece fortemente presente, com uma 
capacidade de se trabalhar elementos educacionais e filosóficos. É possível encontrar 
disponível todas as modalidades esportivas que fazem parte dos Jogos Olímpicos em 
diferentes plataformas e até mesmo o evento tem suas representações em versões 
oficiais e não oficiais. No entanto, quando se trata dos Jogos Paralímpicos, existe 
ainda uma lacuna no mercado a ser explorada e principalmente quando se aborda as 
adaptações necessárias para que pessoas com diferentes deficiências possam jogar 
eletronicamente de forma inclusiva. Considera-se ainda muito baixos os princípios 
e valores esportivos e/ou educacionais que os jogos de uma maneira geral podem 
explorar e, principalmente, os jogos sobre esporte e paz.
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Em abril de 2019, o Comitê Paralímpico Internacional (IPC) anunciou o primeiro 
game chamado “The Pegasus Dream Tour” (Figura 1). O jogo é o primeiro título a ser 
lançado pelo JP GAMES, empresa de Hajime Tabata, que preparou um RPG esportivo 
completamente novo no qual os jogadores participam de Jogos Paraolímpicos 
virtuais que ocorrem dentro de uma metrópole de fantasia conhecida como Pegasus 
City. Entretanto, o jogo não faz nenhuma menção à paz. Os jogadores despertam 
suas habilidades especiais ou “Xtra Power” em um mundo Paralímpico alternativo, 
renderizado dinamicamente de maneiras que somente os videogames podem 
alcançar (IPC, 2019). Seria uma oportunidade importante para se trabalhar os valores 
Paralímpicos e mensagens de paz. 

Figura 1. Novo jogo eletrônico utilizando os Jogos Paralímpicos 
desenvolvido para Tokyo 2020 

Figura 2. Mario e Sonic nos Jogos Olímpicos de Tóquio 2020.

Fonte: IPC (2019).

Fonte: Sega (2019). 

Mataruna-Dos-Santos, Wanick e Guimarães-Mataruna (2016) realizaram uma análise 
em jogos conectados ao Olimpismo como no caso do jogo Mario e Sonic nos Jogos 
Olímpicos desenvolvido pela Sega. Tanto na versão avaliada para os Jogos Rio 
2016 quanto para a versão Tokyo 2020 (vide Figura 2), os valores olímpicos passam 
despercebidos pelas possibilidades de exploração do tema. Elementos conectados com 
a paz também não são exibidos em nenhuma das versões do jogo desde a primeira 
aparição nos Jogos de Pequim em 2008. 
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Leal e Machado (2019) contextualizam com a afirmação de que:

“Jogos eletrônicos são um importante mecanismo de socialização, diversão e aprendizagem, 
com uma significativa influência na cultura esportiva principalmente do público mais jovem e, por 
consequência, na cultura corporal de movimento virtual. A incorporação de conceitos e formas de 
vivências esportivas que os games esportivos  trazem à sociedade, em especial a crianças e jovens, 
não podem mais serem negligenciados e/ou negados, exigindo assim de uma melhor postura dos 
professores de Educação Física sobre esses novos processos, visto que não cabem mais serem 
reduzidos a uma cultura lúdica infanto-juvenil. É necessário que se utilize dos jogos virtuais como um 
incentivo para que os alunos, imersos nessa cultura tecnológica possam tomar gosto e sentir vontade 
de experimentar fisicamente o esporte.” (LEAL E MACHADO, 2019, p.3).

Mataruna-Dos-Santos, Zardini-Filho, e Milla (2019) destacam as necessidades e 
preocupações do IOC em envolver jovens no movimento Olímpico e na prática do 
Olimpismo. Souza, Mataruna-Dos-Santos e Tavares (2019) apontam que iniciativas 
inovadoras fizeram parte do programa e estrutura dos Jogos Olímpicos da Juventude 
(YOG) na edição de Buenos Aires em 2018 para atrair mais jovens. Inovações como a 
inserção de novos esportes e áreas com jogos eletrônicos também estão presentes no 
planejamento para os YOG na edição de inverno em Lausanne em 2020, como forma 
de atrair e engajar futuros atletas e consumidores do maior evento esportivo do planeta. 
Desde a primeira edição em Singapura em 2010, o IOC busca a atenção dos jovens e o 
desenvolvimento dos valores olímpicos (MATARUNA-DOS-SANTOS, ZARDINI-FILHO, 
E MILLA, 2019). Nos Jogos de Verão Rio 2016, iniciativas paralelas usando os jogos 
eletrônicos foram realizadas, pegando uma carona no evento (GUIMARÃES-MATARUNA 
et al, 2017; WANICK; MATARUNA-DOS-SANTOS; GUIMARÃES-MATARUNA, 2017c). 
Além destas novas iniciativas, a Agenda 2020 aponta para um novo design dos 
Jogos Olímpicos voltado à juventude para além das atividades esportivas tradicionais 
(MATARUNA-DOS-SANTOS, et al, 2015).

Em relação ao tipo de valores, vale observar a Figura 3 para considerar que seriam 
os valores Olímpicos, Paralímpicos e Educacionais um modelo para que os jogos 
eletrônicos fossem desenvolvidos executando uma conexão do esporte e da sua 
representação social. Os valores podem ser motivadores do engajamento dos eventos 
esportivos e dos jogos eletrônicos para a paz, conforme apresentou a proposta do 
programa Transforma, dos Jogos Rio 2016.

Fonte: Transforma (2016).

Figura 3. Valores Olímpicos, 
Paralímpicos e Educacionais. 
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Os valores olímpicos originalmente são tratados na Carta Olímpica, que é um 
documento de base de natureza constitucional que fixa e apela aos princípios 
fundamentais e valores essenciais do Olimpismo, ver Quadro 1 (IOC, 2019, p.7). 
Destacam-se ainda as visões educativas que Pierre de Coubertin disseminou em 1908, 
quando reproduziu a frase do Bispo Ethelbert Talbot, que dizia: “o mais importante 
nos Jogos Olímpicos não é vencer, mas participar” (TALBOT, 1908). Coubertin ainda 
complementou a mensagem com ideias dos princípios do Olimpismo (vide Quadro 
1) e que podem ser encontrados em outra frase de sua própria autoria: “a coisa mais 
importante na vida não é o triunfo, mas a luta” (COUBERTIN, 1908).

1. O Olimpismo é uma filosofia de vida que exalta e combina de forma 
equilibrada as qualidades do corpo, da vontade e do espírito. Aliando o esporte 
à cultura e educação, o Olimpismo é criador de um estilo de vida fundado no 
prazer do esforço, no valor educativo do bom exemplo e no respeito pelos 
princípios éticos fundamentais universais.

2. O objetivo do Olimpismo é o de colocar o esporte ao serviço do 
desenvolvimento harmonioso do Homem em vista de promover uma sociedade 
pacífica preocupada com a preservação da dignidade humana.

3. O Movimento Olímpico é a ação - concertada, organizada, universal e 
permanente - de todos os indivíduos e entidades que são inspirados pelos 
valores do Olimpismo, sob a autoridade suprema do IOC. Estende-se aos cinco 
continentes e atinge o seu auge com a reunião de atletas de todo o mundo 
no grande festival esportivo que são os Jogos Olímpicos. O seu símbolo é 
constituído por cinco anéis entrelaçados.

4. A prática do esporte é um direito do homem. Todo e qualquer indivíduo deve 
ter a possibilidade de praticar esporte, sem qualquer forma de discriminação 
e de acordo com o espírito Olímpico, o qual requer o entendimento mútuo, 
o espírito de amizade, de solidariedade e de fair play. A organização, 
administração e gestão do desporto devem ser controladas por organizações 
desportivas independentes.

5. Toda a forma de discriminação relativamente a um país ou a uma pessoa com 
base na raça, religião, política, sexo ou outra, é incompatível com a pertença ao 
Movimento Olímpico.

6. Pertencer ao Movimento Olímpico exige o respeito da Carta Olímpica e o 
reconhecimento pelo IOC.

Fonte: IOC (2019, p.9-10.).Quadro 1. Princípios Fundamentais do Olimpismo

O Movimento Olímpico tem como objetivo contribuir para a construção de um mundo 
melhor e pacífico por meio da educação dos jovens por via da prática desportiva, de 
acordo com o Olimpismo e os seus valores. (IOC, 2019, p.10). A cada evento e diante 
de cada proposta esportiva ou educativa, existe uma nova possibilidade de se propor 
novos valores a serem trabalhados, sempre de acordo com as realidades do tempo 
presente, respeitando a cultura, religião, barreiras geográficas e limitação de material. 
O que precisa de fato ser estudado e desenvolvido é a linguagem, o design e as formas 
para incluir as diversidades, fazendo uso por exemplo, dos jogos eletrônicos como um 
instrumento de comunicação e marketing.   

A Comissão de Ética do IOC tem também a responsabilidade da indicação com 
constante revisão dos princípios éticos, incluindo o Código de Ética, fundado em 
valores e princípios defendidos na Carta Olímpica, da qual o referido Código constitui 
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parte integrante (IOC, 2019, p.30). Por fim, em relação aos Comitês Olímpicos 
Nacionais (NOC’s), estes por sua vez são obrigados a disseminar “os princípios 
fundamentais e valores do Olimpismo nos seus países”, fundamentalmente sob a 
vertente educacional e esportiva, como reza a Carta Olímpica. Isso indica que os NOC’s 
devem estar articulados aos governos e lideranças dos seus respectivos países para 
propagar programas de educação olímpica em todos os níveis escolares, universidades 
e federações esportivas, além de se alinhar às secretarias municipais, distritais, estaduais 
ou federais, e principalmente aos Ministérios de Governo. Os NOC’s ainda devem 
fomentar e auxiliar o desenvolvimento de “instituições dedicadas à educação Olímpica, 
tai como as academias nacionais olímpicas, os museus olímpicos e outros programas, 
nomeadamente culturais relacionados com o Movimento Olímpico” (IOC, 2019, p.34).

Durante muitos anos, os Jogos Olímpicos foram vistos como uma batalha, ou guerra 
pacífica entre países, sempre respeitando a ética e moral entre os participantes. 
As disputas traduziam um cenário político nas ações esportivas e quase sempre se 
embasaram em um discurso de duelo bélico em que as diferenças de armas eram 
representadas de forma competitiva dentro de quadras, estádios e piscinas. O caso é 
que não se trata de disputas entre o bem e o mal, mas sim de potências que remeteram 
investimento não só em guerras armadas, mas sim no contexto das disputas esportivas 
para demonstrar suas supremacias. Ao mesmo tempo, sempre existiu a trégua olímpica 
quando, desde os Jogos da era antiga até os da era moderna, havia uma pausa nas 
batalhas bélicas para que os países e/ou atletas pudessem ir ao campo esportivo realizar 
seus confrontos (YOUNG, 1996). A trégua é oriunda da palavra grega ekecheiria, que 
significa segurar as mãos. Cabe aos NOC’s a não estimulação dos conflitos, mas sim da 
propagação da competição esportiva de forma harmônica e respeitando os princípios 
éticos do Jogo Limpo (fair play), onde os países possam de fato segurar as mãos no 
gesto esportivo (CIFP, 2016).

No caso do desenvolvimento de novos esportes e novas instituições esportivas,  
cabe também aos NOC’s reconhecer e incentivar o desenvolvimento destes. A 
indústria dos jogos (leia-se: games) é um setor maior que as indústrias do cinema e 
música, de acordo com Mataruna-Dos-Santos e Wanick (2018), e que pede atenção 
segundo os pesquisadores, pois ao mesmo tempo em que está ligado ao setor de 
entretenimento, e investimento com moedas digitais, cada vez mais se aproxima dos 
Jogos Olímpicos. Cabe neste sentido aos NOC’s terem uma visão de mercado ao se 
preocuparem também em orientar este novo segmento (e.g. instituições que regem 
esta manifestação e a indústria na elaboração de jogos/plataformas), no que tange ao 
seu desenvolvimento e às potencialidades conectivas que permitem a leitura do jogar e 
competir, sob a ótica esportiva e do Olimpismo, e no tocante à ética e à moral diante da 
promoção de valores e da paz aos jogos esportivos ou não-esportivos. 

2.2 Jogos digitais e gerenciamento de conflitos
Em seu notável livro Rules of Play, Salen e Zimmerman (2004) definem o termo “jogo” 
como: “Sistema em que jogadores engajam em conflitos artificiais, definidos por regras, 
que resultam num resultado quantificável.” (SALEN; ZIMMERMAN, 2004).

Sendo assim, a existência de conflitos dentro dos jogos torna-se inevitável. Ainda 
de acordo com Salen e Zimmerman, conflitos dentro dos jogos podem variar, por 
meio de competição, colaboração, jogos solo ou multiplayer; o importante é o que o 
conflito representa: uma disputa de poderes. Sutton-Smith (1972), estudioso em jogos, 
em sua importante publicação na área de jogos, The ambiguity of play, descreve as 
sete retóricas do ato de “jogar” (play) como progresso, destino, poder, identidade, 
imaginação, ego e leviandade. De fato, o gerenciamento de conflitos dentro dos jogos 
aparece como fator desencadeador para que o jogo aconteça. Isto é, o ato de jogar tem 
uma função “cicatrizante”, ou seja, de buscar uma resolução do conflito apresentado 
dentro do jogo (SUTTON-SMITH, 2008). Isso significa que as escolhas que os jogadores 
fazem dentro dos jogos irá fazer diferença em como o conflito é solucionado. 
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Entretanto, será que é possível dizer que todos os jogos possuem conflitos? Imagine o 
jogo TETRIS, desenvolvido em 1984 pelo russo Alexey Pajitnov: o objetivo do jogo é 
combinar peças geométricas em determinados espaços de maneira a atingir o encaixe 
perfeito. Se o jogador não conseguir encaixar as peças fazendo-as desaparecer, mais 
peças surgem até a tela ficar cheia de peças sem encaixes, tendo como consequência 
a derrota do jogador. TETRIS, nesse sentido, seria uma proposta de “jogar ao infinito”, 
valendo-se exclusivamente da velocidade das peças cadentes a serem encaixadas 
como teste de habilidade. Se pensarmos na ideia de conflito, em TETRIS o jogador está 
jogando contra o tempo, porém não é um conflito evidente e não há uma disputa de 
poderes. Jogos como Journey (Thatgamecompany, 2012), por exemplo, possuem um viés 
atmosférico e harmonioso em que o foco não é o conflito, mas sim explorar um ambiente 
fantástico com desconhecidos jogando o mesmo jogo.

Outros jogos possuem a ideia de conflito atrelada às características do jogo. Por exemplo, 
o famoso jogo Super Mario Kart, lançado inicialmente pela Nintendo em 1992, apresenta 
os jogadores no comando de personagens, competindo contra outros jogadores (ou 
contra o computador), dirigindo karts em circuitos coloridos e cheios de armadilhas típicas 
do universo simbólico de Shigeru Miyamoto. O conflito nesse tipo de jogo emerge a 
partir da competição. A disputa em Super Mario Kart é pelo pódio, emulando um jogo 
esportivo. Há outros jogos que induzem a competição com colaboração como Massively 
Multiplayer Online Games (MMORGs), como League of Legends (LoL), criado pela Riot 
Games há uma década. Em LoL, jogadores se organizam em times e devem se enfrentar 
em batalhas em um cenário imaginário. Cada jogador deve escolher um personagem 
campeão, para tática e estrategicamente combater “inimigos”. A ideia de conflito em 
LoL é evidenciada pela própria narrativa do jogo e em como o jogo é comercializado. A 
tagline do jogo “Crush your enemies, own the rift” (https://play.euw.leagueoflegends.com/en_GB), 
já mostra que emoções o jogo busca oferecer aos jogadores.

Considerando a múltipla variedade de jogos publicados até hoje e os exemplos 
mencionados, nem todos os jogos possuem conflitos evidentes e, muitas vezes, a ideia de 
conflito está atrelada à narrativa do jogo. A narrativa do jogo tem um papel fundamental 
no seu desenvolvimento e deve abraçar aspectos como os personagens, o ambiente e 
as tramas (BIZZOCCHI; LIN; TANENBAUM, 2011). Muitas histórias similares focam em 
narrativas como odisseia do herói, mitos ou aventuras (JENKINS, 2004). Se focarmos na 
narrativa evidente de conflito como guerra, títulos como God of War (SIE Santa Monica 
Studio, 2005), Call of Duty (Infinity Ward, 2003) e jogos da franquia Star Wars (LucasArts) 
possuem guerra no nome. O ambiente e os personagens desses jogos possuem 
características e mecânicas para a resolução do conflito. Por exemplo, o mundo de Star 
Wars é uma constante disputa pela “força”, que possui dois lados. Dessa forma, é a 
característica da disputa que coloca os jogadores diante do desafio. Para vencer o jogo, o 
jogador deve buscar dominar seus “poderes” e habilidades. Além disso, narrativas dentro 
dos jogos podem ser programadas ou não. Em Star Wars: The Old Republic (Electronic 
Arts, 2011), jogadores podem escolher o lado da força, porém mesmo assim suas ações 
podem mudar seu destino. Nesse caso, a narrativa apresenta-se “semi-programada”, 
com a possibilidade do jogador refletir sobre aspectos relacionados a decisões morais e 
éticas. Considerando este viés, é ainda possível vincular a narrativa a conflitos “sérios”. 
O jogo PeaceMaker, desenvolvido em 2007, é um jogo que simula o conflito entre Israel 
e Palestina. O objetivo do jogo é gerenciar e resolver o conflito e encontrar um acordo 
que beneficie os dois lados. Em caso de derrota (ver Figura 4), o jogador é apresentado 
a uma mensagem do “Parlamento”, reforçando a ideia de que o jogador deve considerar 
o “bem comum” da população ao tomar decisões. Diferentemente do jogo de Star Wars, 
por exemplo, os dois lados são favorecidos e não há um lado “vencedor”, mas sim dois. 
Em Star Wars apenas um lado vence: e espera-se que não seja o lado negro da Força.

Com isso, por mais que a ideia de conflito esteja conectada à natureza da mecânica do 
jogo e à definição de “jogo” (SALEN; ZIMMERMAN, 2004), as disputas apresentadas 
em jogos dependem muito do tipo de narrativa em que o jogo é criado. Então, para 
o entendimento mais aprofundado sobre a influência dos jogos e o gerenciamento 
de conflitos, é importante considerar a narrativa (principalmente se é uma narrativa 
“fantasiosa” ou “factual”, como no jogo PeaceMaker), o mundo em que o jogo está 
inserido e as escolhas apresentadas aos jogadores.
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Figura 4. Tela mostrando a mensagem que o jogador recebe ao perder o jogo

Fonte: http://peacemakergame.com/

2.3 Entendendo conceitos de guerra e paz dentro dos jogos
A primeira patente relacionada ao uso de sistemas eletrônicos monitorados por tela foi 
garantida por Thomas T. Goldsmith Jr. e Estle Ray Man em 1947 (Ver https://www.lifewire.
com/cathode-ray-tube-amusement-device-729579). O “Dispositivo de entretenimento com tubo 
de raios catódicos” consistia em um aparato no qual o usuário, manipulando botões e 
interruptores, controlava um esquema gráfico que imitava a tela de um radar no qual 
alvos deveriam ser atingidos por mísseis no ajuste de seus pavios. Apesar de não ter 
nenhuma influência direta na posterior construção de uma mídia expressiva e interativa 
como se tornaram os jogos eletrônicos e, especialmente os digitais, é curioso notar que 
um primeiro uso da relação viso-motora dos videogames se propunha belicista. Não 
parou-se por aí: a ideia de tiro-ao-alvo era um motif constante durante os primeiros anos 
de proliferação dos jogos digitais disponíveis nos espaços públicos a partir de PONG, 
em 1972, mantendo certa hegemonia com naves e tanques - vez ou outra carros de 
corrida - até a chegada de Pac-Man em 1980, como forma - nas palavras de seu criador, 
Toru Iwatani - de atrair outros públicos, especialmente o feminino, por uma mudança 
paradigmática dos objetivos envolvidos. Pac Man, primeiro personagem transmidiático 
dos jogos eletrônicos, atual propriedade da marca de brinquedos Namco-Bandai, não 
atirava em ninguém. Apenas devorava pastilhas em um labirinto, sendo perseguido 
por incansáveis fantasmas coloridos e de diferentes personalidades que, ao toque, o 
fazia morrer dissolvido. A proposta de Pac-Man - mais parecida com uma brincadeira 
infantil de pique-pega do que com os rigores militares de pontaria antecipatória de 
Missile Command (ATARI, 1980) ou de paranoia em tiroteio cruzado em ambientes 
claustrofóbicos com robôs assassinos de Berzerk (STERN, 1980) - pode parecer 
até pacifista. Entretanto, a tensão envolvida na perseguição do come-come (como 
conhecido popularmente no nosso país devido ao seu insaciável apetite visual), traz 
como discussão a relação entre tema e experiência ao tratarmos de paz e guerra.

Do ponto de vista temático, jogos apresentam violência e conflito armado desde 
suas primeiras manifestações experimentais computacionais. Para satisfazer as 
potencialidades técnicas da geração de gráficos poligonais do PDP-1, Steve 
Russell e amigos propuseram o jogo Spacewars!, um duelo espacial inspirado em 
narrativas de ficção científica das quais eram ávidos leitores (Para os interessados em 
balística espacial, eis https://www.masswerk.at/spacewar/). Nolan Bushnell e Ted Dabney 
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reduziram o equipamento necessário para uso desse jogo em questão. A partir disso, 
disponibilizaram de forma pública uma cabine chamada Computer Space, em 1971, 
com uma cobrança de moedas. Aqueles que seriam os fundadores da Atari mantiveram 
uma ideia de jogo aplicando uma manifestação de habilidade viso-motora que garantia 
uma satisfação do jogador ao combinar lançamento de mísseis a partir de um foguete 
com a possibilidade de acerto em naves espaciais - objetos voadores não identificado 
(UFOs).

Desse modo, podemos deduzir que a temática original é perpetuada porque o sucesso 
temático de um jogo no qual se atira, destrói e mata torna-se satisfatório enquanto 
farsa, pois a similitude dos primeiros jogos com a realidade se apresentava mais pelas 
relações de causa e efeito do que pelo discurso e fidedignidade mimética que traziam. 
Em geral, como premissa, dispunham os jogos de tiro mais ou menos da mesma 
retórica nós-contra-eles no qual um planeta está em processo de invasão ao som de 
violoncelo, como em Space Invaders (TAITO, 1978); uma horda inimiga e colorida se 
mostra agressiva em trajetórias kamikazes como em Galaxian (Namco, 1979) ou cabe ao 
jogador salvar habitantes de abdução por discos voadores em um festival neon de luz, 
cores e reflexos como em Defender (WILLIAMS, 1981). Não cabe, portanto, uma crítica 
profunda ao pró-armamentismo a ser feita durante esse período, embora já em 1976 
editoriais de jornais e programas de TV se mostrassem extremamente preocupados com 
a sanidade mental do jogador de fliperama habitué (Conforme <Young, Larry (December 
29, 1976). “Local Safety Authorities Denounce Game”. The Spokesman-Review. Spokane. p. 10>). Afinal, 
queriam saber: jogos violentos influenciam a psique de seus jogadores? Na tela, 
como exemplo o jogo Death Race (EXIDY, 1976), baseado em um filme de corrida 
sangrenta de Roger Corman, Death Race 2000, estrelado por astros da testosterona 
como Carradine e Stallone: nesse videogame o jogador deve atropelar suas vítimas 
transformando-as em lápides em forma de crucifixo que precisam, em seguida, ser 
evitadas. A relação entre imprensa e público consumidor nunca mais foi a mesma. 
Nos anos seguintes, até o cume da discussão em 1994 com a criação do ESRB norte-
americano - Entertainment Software Rating Board (como meio regulamentador para 
classificar jogos conforme o nível de violência interagida pelos jogadores e conforme as 
suas idades), a relação entre temas violentos e banalização da violência, especialmente 
quando armada, tornou-se a tônica. Na estampa de jornais, ao anúncio de massacre, 
tiroteio ou terrorismo infanto-juvenil, ad nauseum lemos a questão em aberto como uma 
pergunta retórica feita por quem desconhece a profundidade da mídia digital: jogos 
seriam responsáveis pelas mortes envolvidas, como causa e efeito pelos temas que 
trazem?

Do ponto de vista da experiência que promovem, jogos que lidam com conflitos 
armados podem buscar raízes muito anteriores aos jogos digitais, mas nestes a 
grande quantidade de variáveis envolvidas encontrou um moinho mais do que 
suficiente para moer dados e transformá-los em soluções previstas e deduzidas pelos 
jogadores. Dos Kriegsspiel - jogos de estratégia utilizados por militares prussianos 
e eventualmente evoluídos em sistemas de regra mais complexas, matemáticas e 
interessantes por George Leopold von Reisswitz na primeira década do século XIX - 
aos simuladores de cenários de guerra variados, lançados pela Strategic Simulations 
Inc. de Joel Billings - uma das softhouses pioneiras a apostar em uma tradução do 
militarismo virtual hobbysta para uso em microcomputadores domésticos - há de se 
pensar no distanciamento entre o campo de batalha e a batalha idealizada. Nesses 
jogos, como nos primeiros, a batalha é vista como um problema a ser resolvido, 
quase cientificamente, seja por métodos heurísticos (empíricos) ou estocásticos 
(fortuitos). Assim, a satisfação de seus jogadores não reside na avaliação de sua 
habilidade perceptiva e motriz no uso de joysticks, joypads, mouse e/ou teclado, mas 
na construção de um trajeto estratégico tendo em vista regras e procedimentos no 
uso de recursos que, na tela, o faz se perceber poderoso. A experiência de guerra, 
nesse sentido, é ainda mais antisséptica que nos demais simuladores e emuladores 
de conflitos armados em primeira pessoa, pois é, aos olhos de quem participa de 
conflagrações bélicas, extraordinariamente similar. Como na guerra, indivíduos (ou 
unidades, no jargão) são variáveis manipuláveis e descartáveis para uma expectativa de 
vitória, no qual não há espaço para individualismo ou a percepção da colateralidade 
das ações. Jogos de guerra, em sua esmagadora maioria, apelam para o imaginário 
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do poder pelo viés de quem o detém, não pelo de quem sofre as consequências das 
violências desencadeadas por quem está no controle de tanques, helicópteros e aviões. 
Ordens são dadas, ordens são cumpridas. O desfecho que muitos observam como uma 
tela na qual mensagens comunicam as estatísticas do confronto concluído, além dos 
pixels, envolveria anos e anos de reconstrução material e profundas cicatrizes sociais 
que, muito raramente, figuram nas obras interativas digitais. Afinal, se os jogos lidarem 
igualmente com as mazelas da guerra do mesmo modo espetacular que lidam com a 
atitude viril de seus personagens em caricaturas hollywoodianas de guerreiros, o que 
seria do mercado cultural no qual tais jogos cumprem o papel de servir de esgoto 
catártico do impulso maniqueísta belicista infanto-juvenil?

Sendo o xadrez um ensaio de guerra entre dois exércitos ancestrais não somente 
permitido como encorajado educacionalmente, bem como os esportes (quase todos 
miniaturas de guerra, inclusive com conceitos oriundos do passado militar do qual são 
provenientes), cabe considerar o outro lado do espectro atitudinal: paz. Não se trata de 
ignorar o bélico como potência ativa e imperativa para mudanças paradigmáticas, mas 
considerar os objetivos envolvidos em suas temáticas e experiências de outro modo.

Nos jogos, a ideia de paz surge como uma finalidade e não como um processo a ser 
mantido, o que é bem diferente do ideal político socialmente defendido pela pax, ou 
seja, a ausência de casus belli. De modo geral, o conceito de paz como algo que se 
opõe ao conflito declarado é o grande mote dos jogos, aquilo que condiciona uma 
atitude proativa dos protagonistas em busca do (re)equilíbrio de uma balança hipotética, 
que foi perturbada por forças externas: uma busca virtual por uma espécie de Pacem 
in Terris, narrativa póstuma que é obtida ao extermínio do último chefão (boss). Pacem 
in Terris (Paz na Terra) foi a Carta-Encíclica do Papa João XXIII para uma paz ampla de 
todos as nações baseada na Verdade, na Justiça, na Caridade e na Liberdade. O texto 
foi publicado em abril de 1963, relevante dizer, pouco depois da Crise dos Mísseis em 
Cuba da ereção do Muro de Berlim A própria ideia de que os opositores principais 
ao progresso do jogador são considerados “chefes” já demonstra que o linguajar 
envolvido nos jogos digitais considera uma hierarquização da malevolência a partir da 
autoridade, ou seja, que os impulsos que impelem o jogador em busca de uma paz final 
é a subvenção do fraco (per se) contra o forte (em geral outrem automático). 

Nesse sentido, nas narrativas diacrônicas dos jogos desde sua Era de Ouro - período 
especialmente experimental compreendido entre o final da década de 1970 e 
meados da década de 1980 - tinham como premissa para envolver crianças e jovens 
a prerrogativa de uma guerra em andamento ou recém declarada, mais ou menos 
explorando o anseio e receio de um conflito nuclear. Não há paz nos jogos porque a 
paz é estática e a guerra é dinâmica. A operação semântica é contundente justamente 
porque se considerarmos a mitologia, a deusa grega da paz era Irene, uma das horas, 
filhas de Zeus, bela jovem que trazia na mão a cornucópia e na outra uma tocha ou 
um “ritão” (coisa de beber) enquanto, para os romanos, Pax era mulher já feita e seu 
templo ficava justamente no Campo de Marte: a paz está dentro da Guerra, como uma 
exceção... e não o contrário, infelizmente. 

Nos jogos, a paz ocorre como prêmio final, como profecia (que aliás, em grego se 
diz Eirene) mas também como excepcionalidade no gameplay (algo que podemos 
traduzir como modo de jogar). Nesse sentido, há uma subversão da expectativa de 
manifestação do jogador nos jogos atuais, de modo que podemos destacar algumas 
“arbitrariedades” interessantes nas quais os jogadores, no controle de protagonistas, 
resolvem dificultar seus próprios progressos em busca de notoriedade junto à 
comunidade. Manipulando os sistemas de regras, evitam o que podemos chamar 
“diretriz da violência”: deliberadamente buscam solucionar os problemas apresentados 
pela narrativa de modo não letal com outros jogadores e mesmo NPCs (entidades 
controladas pelo jogo).

Jogos como Dishonored (ARKANE, 2012) e Deus Ex: Mankind Divided (EIDOS-
MONTRÉAL/FERAL INTERACTIVE/NIXXES, 2016) tem em si embutidas conquistas que 
são conferidas se os jogadores optam por não matar seus oponentes, tomando decisões 
que buscam a esquiva ou contorno de envolvimentos críticos fatais. Mas há casos mais 
emblemáticos, como o de Kyle Hinckley, que se destaca por não apenas completar o 
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jogo Fallout 4 (BETHESDA, 2015) com zero assassinatos de sua parte (o que para um 
jogo que começa com o slogan “Guerra… Guerra nunca muda…” é bem inusitado), ele 
o faz no modo “Survival”, o mais difícil possível.

Assim como Kyle, os jogadores conhecidos como Everbloom e Irenic tentaram coisa 
parecida, porém explorando as possibilidades de demandas pacifistas no jogo massivo 
World of Warcraft (BLIZZARD, 2004), alcançando com paciência os máximos de evolução 
de seus níveis, 85 e 90, respectivamente (Ver <https://kotaku.com/could-you-finish-world-of-
warcraft-without-killing-an-5790686> e <https://kotaku.com/after-twelve-days-wow-player-hits-level-90-
without-kil-5952018> para detalhes da façanha.). Apenas catando ervas e realizando demandas 
arqueológicas, trocando sua produção e descobrindo ossos, o feito levou tempo. Além 
disso, crucial destacar, foi tido pelos demais jogadores como um exercício de enfado, 
na contramão do que se espera de jogos épicos como se supõe o cotidiano mágico dos 
habitantes de “Azeroth”, mundo no qual os personagens vivem.

Algo a se pensar: a paz, quando nos jogos, é algo não atrativo e originalmente 
impensado de se manter. É um exercício de empenho, cuja recompensa é mais 
intrínseca do que extrínseca. Como fazer a paz ter protagonismo nas ações, não apenas 
um desejo vazio que impele o heroico em sua saga? 

3.  Metodologia
Considerando as perspectivas mostradas na análise bibliográfica, é importante notar 
a possibilidade de incorporar valores dentro dos jogos. Tal abordagem é composta 
por valores sociais, políticos e éticos, geralmente vinculados aos elementos dos jogos 
durante o processo de desenvolvimento (FLANAGAN; NISSANBAUM, 2014). De acordo 
com a revisão bibliográfica, conflito em jogos é algo inevitável e muitas vezes atrelado 
às características dos jogos. A paz em jogos acaba tornando-se uma sensação final e 
curta, advinda da derrota de um vilão dentro do jogo. Com isso, a paz dentro dos jogos 
tem aspectos menos dinâmicos do que em situações de guerra. Porém, questionamos o 
papel que a paz pode ter dentro dos jogos e se os valores embutidos nos conceitos de 
paz (particularmente inspirados nos valores olímpicos) possam tornar-se protagonistas 
do jogo e não apenas a resolução do conflito por si só.

Com isso, as perguntas que guiaram esse estudo são:

• Como fazer a paz ter protagonismo nas ações do jogador?

• Como os conflitos são solucionados em jogos voltados para a paz? 

• Qual o papel da narrativa no gerenciamento desses conflitos? 

• Existe relação entre os jogos analisados e valores olímpicos educacionais?

Considerando as perspectivas da integração de valores dentro dos jogos, a 
metodologia selecionada para este estudo é uma análise de conteúdo. Para isso, 
seguiremos a abordagem semelhante à utilizada por Wanick, Mataruna-dos-Santos 
e Guimarães-Mataruna (2017a) em que os autores procuram utilizar elementos de 
jogos para analisar a incorporação de valores em jogos. Os elementos utilizados são 
personagens, cenário, Non-Player Characters (NPCs), mecânicas, narrativa e marcas. 
Neste caso, como o objetivo deste artigo não envolve a análise de advergames - jogos 
voltados para publicidade - a categoria “marcas” não será utilizada no estudo. O 
Quadro 2 mostra os elementos utilizados na análise.

De fato, o tipo de jogos que procuramos nesta análise deve ser escolhido com cautela. 
Jogos populares como Call of Duty (INFINITY WARD, 2003) ou God of War (SIE SANTA 
MONICA STUDIO, 2005) foram descartados pois não atendem o objetivo desse estudo, 
apesar de terem a palavra “guerra” em seu título. Como a resolução de conflito tende 
a ser uma constante característica de jogos em geral, procuramos jogos que possuem 
o objetivo principal de comunicar, educar e modificar o comportamento de seus 
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jogadores por meio de mensagens de paz. Para isso buscamos a plataforma Games for 
Change como principal banco de dados para a busca dos jogos a serem analisados. 
Games for Change é uma categoria de jogos que possui como características o contexto 
social e cunho persuasivo (SWAIN, 2007). Além disso, Games for Change funcionam 
como uma mídia semelhante ao jornalismo e permite que o jogador veja as perspectivas 
do jogo de uma maneira diferente (SWAIN, 2007). É por este motivo que buscamos 
focar na categoria Games for Change em busca dos jogos para esse estudo.

Com o objetivo de responder as perguntas acima, seguimos a seguinte metodologia de 
categorização e seleção:

1.  Busca de jogos usando as palavras-chave (em inglês) dos termos: 
gerenciamento, conflitos, paz, guerra. Essa busca foi feita no website Games for 
Change que contém diversos jogos desenvolvidos para a educação e mudança 
de comportamento. Também buscamos exemplos de jogos para a paz em 
artigos.

2.  Seleção de jogos a partir da descrição (tagline) do jogo. Para isso, os jogos 
devem incluir elementos de paz na descrição, tais como a resolução de conflitos, 
harmonia, amizade, respeito.

A partir dessa busca, foram selecionados quatro jogos. Um jogo com “paz” no título e 
outros três com guerra e conflito como principal narrativa. Outro jogo, A Force More 
Powerful (AFMP) também foi selecionado inicialmente, encontrado no estudo de Swain 
(2007). AFMP é um jogo que tem como mensagem a resolução de conflitos por meios 
pacíficos. Porém o jogo encontra-se offline e não pôde ser incluído na pesquisa (Algo 
a se destacar: por não serem jogos voltados para o consumo, muitas das obras estão 
subvencionadas à manutenção de sites e servidores em tecnologias que podem se 
tornar ultrapassadas, fazendo com que a disponibilidade de tais jogos seja interrompida. 
Mais uma vez é preciso pensar em modelos que permitam que o assunto não seja 
tomado como mera curiosidade pontual no relevo digital...). Outro jogo identificado 
em nossa busca foi o jogo de tabuleiro World Peace Game (https://worldpeacegame.org/
the-game/). Apesar de ser um jogo de tabuleiro e a plataforma inicial da pesquisa ser 
focada em jogos digitais, incluímos este jogo para poder identificar o potencial de 
outros formatos de jogos. Deste modo, cinco jogos foram selecionados para a análise: 
World Peace Game (WPG), PeaceMaker, Liyla And The Shadows Of War (LARSOW), This 
War Of Mine (TWOM) e Valiant Hearts: The Great War (VHTGW). Desenvolvedores e 
publishers de cada jogo são mencionados ao longo do texto. 

O conteúdo analisado foi identificado a partir da descrição de cada jogo e seus 
elementos.

Quadro 2. Elementos de análise

Elementos dos valores 
olímpicos educacionais

“Jogo limpo”, busca pela excelência, respeito pelos outros 
(relacionado à amizade), alegria do esforço, equilíbrio entre corpo, 
vontade e mente.

Elementos de paz dentro 
do jogo

A maneira em que o conflito é solucionado, a existência de “chefes 
(bosses)” em diferentes níveis, vencedores.

Elementos do jogo
Tipo de narrativa (embutida, emergente), personagens (herói, vilão), 
escolha dos jogadores dentro do jogo, gênero do jogo, modo do 
jogo (solo, multiplayer), NPCs.
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4. Análise e resultados
Para organizar a análise dos jogos, separamos cada subseção por jogo. Cada jogo inicia-
se com a descrição do jogo e a análise a partir dos elementos do Quadro 2.

4.1. PeaceMaker 
PeaceMaker (http://www.gamesforchange.org/game/peacemaker) é um jogo desenvolvido pela 
Impact Games e tem como cenário desafiar o jogador a “estabelecer a paz” no Oriente 
Médio. O jogo possui a classificação de “simulação” política, isto é, o jogo em si é 
baseado em fatos e não fantasiosos. Assim sendo, não há um mundo imaginário por trás 
da narrativa do jogo. O jogo também tem característica estratégica e há três níveis de 
dificuldade, o que pode ajudar jogadores que não possuem conhecimento suficiente 
sobre os conflitos no Oriente Médio. 

Jogadores devem inicialmente escolher uma perspectiva: a perspectiva do líder da 
comunidade de Israel ou Palestina. Após essa escolha, é importante entender que os 
dois lados procuram a paz. À vista disso, não é que o jogador esteja escolhendo um 
lado, mas sim apenas uma maneira de iniciar o jogo. Como escrito na descrição do jogo, 
o objetivo do jogador é estabelecer a paz e “ganhar o prêmio Nobel”, isto é, o “winning 
state” do jogo PeaceMaker é o acordo entre os dois lados. PeaceMaker foi desenvolvido 
em 2007, inicialmente em versão Desktop. Hoje já é possível jogar o jogo em versão 
mobile o que pode ser acessível para jogadores em diferentes países.

Dentro do jogo, não há NPCs ou personagens que são visualmente controlados pelo 
jogador. Devido à essência do jogo, o jogador é quem faz as escolhas em prol da 
paz para os dois países. Porém o jogador assume o papel de um Primeiro Ministro ou 
Chefe de Estado; destarte, o jogador deve inicialmente ter uma função de liderança. A 
mensagem da paz está embutida nas regras do jogo, que é buscar um acordo entre os 
dois lados que estão em conflito. O jogo também possui conteúdo baseado em notícias 
reais e datas de eventos que aconteceram e imagens também verídicas. Essa estratégia 
de design também ajuda a estabelecer um grau de imersão no jogo e credibilidade das 
ações do jogador. O jogo é solo (ou individual) e as decisões que o jogador deve tomar 
envolvem aspectos como segurança, política e construção. Há também a oportunidade 
de visualizar o impacto das ações do jogador no seu nível de aceitação do público, o 
que acaba influenciando a liderança do jogador, gerando assim resultados numéricos 
que acabam virando pontos que o jogador pode ganhar no jogo (ver Figura 5).

Figura 5. Tela de observação dos resultados das ações do jogador

Fonte: http://www.peacemakergame.com/about.php
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4.2. Liyla And The Shadows of War (LARSOW)
Liyla And The Shadows Of War (LARSOW) (http://liyla.org/; traduzido para Liyla e as sombras da 
guerra) é um jogo de sobrevivência na faixa de Gaza durante a guerra de 2014. O jogo 
foi lançado em 2016 e é considerado um jogo de decisões históricas, baseado em fatos 
e com puzzles para serem resolvidos. O jogo tem como protagonista Liyla, que mora 
na faixa de Gaza e precisa sobreviver durante os conflitos em 2014. Rasheed Abueideh, 
desenvolvedor do jogo, mostra ter sido inspirado em cenários reais do conflito, como 
mostra a figura 4. A imagem é uma ilustração de uma foto real tirada no momento 
da guerra em Gaza em 2014. O jogo é conduzido por uma narrativa e é considerado 
“minimalista”. Os jogadores devem evitar bombas, drones e outros desafios 
relacionados ao ambiente da guerra. O objetivo do jogo é fazer com que o jogador 
tenha a experiência de uma criança vivendo durante a zona de conflito e buscando 
maneiras de encontrar um lugar seguro para sobreviver. O jogo foi desenvolvido para 
plataformas de celular. LARSOW possui uma estética com poucas cores, utilizando 
apenas preto e branco, semelhante ao ambiente do clássico e premiado jogo indie 
Limbo (https://playdead.com/games/limbo/; desenvolvido pelo estúdio Playdead em 2010). Devido à 
narrativa de guerra e a mensagem por trás do jogo, o estilo minimalista de LARSOW 
traz para o jogador uma perspectiva reflexiva. O jogo é solo e não há possibilidade 
de multiplaying. NPCs envolvidos no jogo são parte da família de Liyla. Inicialmente, 
os jogadores podem controlar o pai de Liyla (e não Liyla diretamente), que procura 
defender sua família ao protegê-la de bombas e drones. Durante o jogo, a mãe de 
Liyla não consegue sobreviver, o que reforça as consequências da guerra para a vida de 
uma família. Ao final do jogo, há uma cena com estatísticas da guerra e o número de 
pessoas que não sobreviveram. Infelizmente Liyla também não é sobrevivente, e seu 
pai acaba sozinho. A triste narrativa de LARSOW traz consigo diferentes mensagens. 
Por mais que o objetivo do jogo não seja a paz em si, ao encontrar o conflito (que não 
pode ser resolvido durante o jogo), jogadores são forçados a pensar e refletir sobre as 
consequências da guerra para a humanidade a partir de uma vivência digital.

Figura 6. Cenário de guerra refletido pelo ambiente do jogo.

Fonte: http://liyla.org/press-kit

4.3. This War of Mine (TWOM)
This War of Mine (TWOM) possui a tagline de “na Guerra, nem todos são soldados” 
(http://www.gamesforchange.org/game/this-war-of-mine/). Durante o jogo, em uma abordagem 
inovadora, os soldados não são os protagonistas, mas sim um grupo de civis que tenta 
sobreviver numa cidade sitiada, precisando lidar com a falta de comida e medicamentos. 
O objetivo “moral” do jogo é mostrar a perspectiva civil da guerra e, assim, envolver 
interativamente os jogadores na solução de problemas administrativos para que o grupo 
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de personagens possa se proteger e sobreviver em áreas de conflito. Durante o jogo, 
jogadores devem tomar decisões que podem custar a vida de um dos membros do 
grupo com o objetivo de proteger os demais. Como escrito na descrição do jogo: “não 
há decisões boas ou ruins; há apenas sobrevivência”. Ainda, em trailer de abertura, 
um dos personagens menciona em narrativa: “para os soldados, guerra é sobre vitória; 
para nós, é sobre ter algo o que comer”. O jogo foi desenvolvido para a plataforma 
de PC e foi lançado em 2014. A estética de jogo é em 3D (buscando profundidade 
em camadas por efeitos de paralaxe) e possui diversos NPCs, como soldados e civis 
de diferentes grupos demográficos (ver Figura 5). O jogo teve uma expansão recente 
para comemorar o quinto aniversário de lançamento. Diferentemente dos outros jogos 
mencionados nesta análise, TWOM é um jogo pago, com preço que varia de 15 a 20 
dólares. A narrativa é embutida, ou seja, é objetiva e parte de objetivos de personagens 
do jogo para instigar interações. Trata-se de um jogo de gerenciamento de recursos 
e tomada de decisão crítica. O jogador deve gerenciar o local onde os personagens 
habitam, sanando suas carências emocionais e fisiológicas como comida, medicamentos 
e conforto. Como os recursos são pífios, o jogador deve deliberar sobre quem sairá 
em missões de coleta, fazendo da situação uma nova oportunidade de refletir sobre a 
guerra em seus impactos colaterais.

Figura 7. Ambiente de abrigo e cenário do jogo. 

Fonte: https://store.steampowered.com/app/282070/This_War_of_Mine/?website_button 

4.4. Valiant Hearts: The Great War (VHTGW)
Valiant Hearts: The Great War (VHTGW) é um jogo desenvolvido pela AAA Ubisoft em 
2014 e introduz desafios relacionados à Primeira Guerra Mundial (http://www.gamesforchange.
org/game/valiant-hearts-the-great-war/). O jogo tem como cenário a história de quatro destinos 
que se cruzam e um amor perdido. O jogador deve ajudar um soldado alemão a 
encontrar seu amor. Durante o jogo, jogadores são apresentados a diversos desafios 
históricos, com características de puzzles. Apesar de possuir uma narrativa fictícia, o 
jogo é baseado em fatos históricos como a Batalha de Marne e a Batalha de Somme 
na fronteira Ocidental. Com característica cartunista, a estética do jogo traz cores leves 
e animação em 2D (ver Figura 6). O jogo custa em torno de 12 a 15 dólares e roda em 
diferentes plataformas (mobile, consoles e PC). Isso mostra que apesar de não ser um 
jogo gratuito, ainda assim é possível acessar em diferentes plataformas, o que reforça 
a portabilidade do jogo. Valiant Hearts: The Great War é um jogo para ser jogado solo 
e não há versão multiplayer. Por conseguinte, o conflito dentro do jogo está atrelado 
aos desafios e à narrativa do jogo, que é uma narrativa embutida, ou seja, o jogador 
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possui escolhas fixas. Inicialmente, o jogador é apresentado a uma tela que mostra seu 
personagem e um cão. O cenário é devastador e mostra cidades atingidas pela guerra. 
Já logo na tela de entrada, o jogador pode ler que o jogo foi inspirado em eventos no 
Ocidente entre 1914 e 1918. Há uma narração dos eventos com animação feita por 
uma voz externa, explicando os eventos desenrolados durante este tempo. A partir 
dessa primeira narração, o jogador é introduzido a uma história de uma família atingida 
pela guerra. Karl é deportado para Alemanha e, após alguns dias, Emile (seu sogro) 
é convocado para a guerra e associado ao lado francês. Assim, a saga do jogador se 
inicia. Durante o jogo, jogadores podem encontrar certas relíquias como o botão de 
um uniforme francês, entre outros. Com isso, os jogadores não apenas devem passar 
por diferentes etapas do conflito, mas podem colecionar memórias relacionadas aos 
eventos. Durante o jogo, alguns NPCs são atingidos e mortos por bombas e tiros. Os 
eventos acabam se desenrolando e o jogador recebe cartas de sua família durante 
certos momentos do jogo. Há diversos momentos cruciais no jogo como, por exemplo, 
o resgate por um cão. O jogo é separado por capítulos e termina com o final da guerra 
e Emilie enviando sua última carta à família, explicando seus sentimentos e andando 
para seu fim, no qual é executado. Há diversos pontos de conflito dentro do jogo, 
porém o objetivo não é vencer a guerra, mas sim salvar sua família. Consequentemente, 
o sentimento incorporado pela narrativa se torna muito mais importante do que a guerra 
em si. NPCs variam de acordo com a narrativa; como dito antes, há a adição de outros 
personagens em cada capítulo como o cão-guarda, Anna (enfermeira Belga), Karl, 
Emilie, Freddie (Americano lutando pelo lado francês) e Marie (filha de Emilie).

Figura 8. Cenário do jogo VHTGW.

Fonte: https://www.ubisoft.com/en-us/game/valiant-hearts/

4.5 World Peace Game (WPG)
World Peace Game (WPG), fundado pelo educador John Hunter, é um jogo criado para 
ser executado em sala de aula, com grupos de estudantes de 9 a 12 anos de idade 
(geralmente um grupo de 30 alunos). O jogo é facilitado por professores treinados que 
conhecem as regras do WPG e ao mesmo tempo promovem discussões educativas 
durante o gameplay (ver Figura 7). O jogo traz o cenário global político como principal 
ambiente e pode ser considerado um tipo de simulação. O WPG tem como principal 
objetivo a colaboração e discussão de conflitos. Durante o jogo, alunos são separados 
por países e alocados em times que possuem diferentes papéis, como o presidente do 
Banco Mundial, o Secretário de Defesa, o Secretário das Nações Unidas, negociadores, 
a deusa do tempo e até mesmo os sabotadores. Apesar de não ser um jogo digital, 
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WPG foca principalmente em elementos de colaboração e negociação, semelhantes 
a um jogo de tabuleiro. O conflito é gerado pelo contexto político, social, econômico 
e até militar de cada país, apresentado aos estudantes no início do jogo, ou seja, os 
alunos herdam os conflitos existentes e devem procurar uma saída. Há quatro ou cinco 
países (organizados por grupos de alunos) que devem negociar pela paz mundial. 
Durante o jogo há muitos elementos de role-playing em que os alunos “representam” 
seus papéis e utilizam a imaginação para negociar suas escolhas. Logo, a narrativa do 
jogo é transformada em uma narrativa emergente, ou seja, os alunos é que possuem 
o poder de “guiar” tal narrativa, não o jogo em si. A escolha dos jogadores dentro 
do jogo é livre, porém há consequências, escritas em cartas que fazem parte do jogo. 
Por exemplo, se a melhor solução para um país é receber imigrantes, haverá impactos 
sociais e econômicos que devem ser revistos pelos membros de cada grupo. Durante o 
vídeo de publicidade do jogo, um aluno menciona: “Não há respostas certas ou erradas. 
Se você quer uma resposta certa, escolha a resposta que irá ajudar a todos, e não pense 
apenas em você” (World Peace and other 4th-Grade Achievements Extended Trailer: https://www.
youtube.com/watch?v=lCq8V2EhYs0&feature=youtu.be). Isso quer dizer que o objetivo é tornar a 
consequência das escolhas do jogo algo coletivo e não individual.

Figura 9. Alunos envolvidos no WPG, mediados por 
professores em sala de aula

Fonte: https://worldpeacegame.org/the-game/

5. Discussão
A busca pela paz como protagonista em jogos pode ser atrelada à narrativa do jogo. 
Em muitos jogos é possível ver a relação entre good-guys e bad-guys e o conflito é 
iminente. Os jogos analisados mostraram que há um potencial para incorporar valores 
educacionais se atrelados à narrativa do jogo e sua estética. Há diferentes maneiras de 
fazer isso. Por exemplo, VHTGW mostra uma narrativa fictícia, porém baseada em fatos 
históricos.

Entretanto, é importante entender como os desafios se desenrolam dentro do jogo. 
Por exemplo, em estudo sobre o jogo PeaceMaker, Gonzalez, Kampf e Martin (2012) 
perceberam que a diversidade de ações faz com que os jogadores tenham mais sucesso 
no jogo. Isto é, jogadores devem sentir-se mais imersos e motivados a jogar o jogo, 
o que muitas vezes pode ser difícil quando ele é considerado educativo por natureza. 
Neste caso, TWOFM e VHTGW são jogos que possuem mais variedade de ações. 
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No caso do jogo PeaceMaker, Gonzalez, Kampf e Martin (2012) também perceberam 
que, quando jogadores jogaram um lado do conflito (neste caso, o lado Israelita), é 
possível que jogadores tenham uma predisposição a favorecer os interesses do lado 
Israelita. Assim, muitas das ações contidas no jogo são influenciadas pelo conhecimento 
do jogador sobre o evento. 

Dos jogos analisados neste estudo, a narrativa mostrou-se como principal palco de 
eventos. Em alguns cenários, como WPG e PeaceMaker, a narrativa era completamente 
baseada em fatos históricos (e buscam assim ser mais “precisos”). Um ponto 
interessante em nosso estudo é que os jogos com narrativas fictícias são jogos pagos 
(VHTGW e TWOM). LARSOW é o único jogo de nosso estudo que não é pago e possui 
ainda sim uma narrativa fictícia. Isso mostra que há uma oportunidade de mercado 
para jogos com esse tipo de abordagem. Além disso, há também a possibilidade de 
aproximar jogos a mídias jornalísticas (newsgaming). Como os jogos analisados são 
baseados em fatos, há muita informação dentro desses jogos que dependem de notícias 
reais (principalmente o jogo PeaceMaker).

A integração de valores educacionais olímpicos dentro dos jogos analisados se dá a 
partir da narrativa e das ações do jogador. Dos jogos analisados, não há competição 
entre jogador-jogador, apenas em grupos (e não em todos os jogos da análise). A busca 
pela excelência aparece como a resolução dos desafios, por decisões dentro do jogo e 
dependem do tipo de jogo, muitas vezes representado por puzzles. 

A plataforma na qual os jogos foram desenvolvidos é variada. Dos cinco jogos 
analisados, apenas um (WPG) é um jogo de tabuleiro e RPG, enquanto os demais são 
voltados para plataformas como celular, computador ou console. Como previsto em 
Kamperidou (2008), é importante considerar a plataforma de jogo ao se buscar integrar 
os mesmos na grade curricular. 

A resolução dos conflitos dentro dos jogos se dá por diferentes perspectivas. Primeiro, 
a partir da comunicação entre jogadores (se em multiplaying ou em grupos), segundo, a 
partir de escolhas individuais (como PeaceMaker) e terceiro por resolução de problemas 
(puzzles), como em VHTGW. Para a integração curricular, é possível que jogos como o 
WPG tenham mais potencial educacional, pois há mais aproximações entre os alunos 
e facilitadores, que podem ser professores e demais educadores. Apesar de os jogos 
analisados terem sido criados para a resolução de conflitos, há pouca evidência do 
impacto do jogo em comunidades locais, como previsto por Kamperidou (2008).

Assim sendo, retomamos as perguntas de pesquisa iniciadas em nosso estudo: Como 
a paz pode ser protagonista dentro de jogos? Quais são as possíveis inserções nos 
jogos Olímpicos? A paz dentro dos jogos possui caráter atitudinal e está relacionada 
a fatores intrínsecos, como o sentimento de se ter resolvido um conflito em prol da 
sociedade, deixando de lado o caráter individualista atrelado ao ato de vencer. Com 
isso, as possíveis inserções nos Jogos Olímpicos possuem caráter educacional e não 
de exclusiva competição. Por exemplo, jogos como o WPG podem promover o cenário 
ideal para a discussão e resolução de conflitos em ambientes com muitos jogadores. 
Valores como excelência, respeito e amizade são exercitados durante o desenrolar das 
suas regras e procedimentos. Entretanto, o background e a experiência individual de 
cada jogador podem afetar a maneira como os conflitos são interpretados (GONZALEZ, 
KAMPF E MARTIN; 2012). Portanto, mostra-se fundamental buscar a diversidade entre 
os grupos de jogadores. 
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6. Considerações finais e recomendações para os países de língua 
portuguesa
Jogos possuem conflitos em sua definição. Como dito em Salen e Zimmerman (2004), 
“jogos são sistemas em que jogadores engajam em conflitos artificiais”; logo, o conflito 
está implícito no jogo e pode ser expandido para fora dele, como em competições 
externas. Porém, buscamos mostrar neste capítulo que jogos que possuem a paz como 
mensagem possuem o potencial de serem utilizados no ensino de valores Olímpicos e 
possivelmente no treinamento de futuros atletas. As perguntas que guiaram este estudo 
são a análise de elementos de jogos e elementos educacionais e como esses elementos 
se complementam dentro de jogos voltados para a paz. Para isso selecionamos quatro 
jogos digitais (da plataforma Games for Change) e um jogo não-digital (tabuleiro e 
RPG). Mediante a seleção de elementos oriundos da revisão bibliográfica, analisamos as 
seguintes categorias: o jogo limpo, busca pela excelência, respeito, alegria do esforço, 
equilíbrio entre corpo, vontade e mente, a maneira como o conflito é solucionado, a 
existência de chefes em diferentes níveis, vencedores, tipo de narrativa, personagens, 
escolha apresentada aos jogadores dentro do jogo, o gênero do jogo, modo do 
jogo e as características de NPCs (se existentes). Os resultados mostraram que a 
narrativa é o principal veículo de incorporação do conceito da paz em todos os jogos 
analisados. Porém, é possível que a narrativa seja mais flexível e adaptada às escolhas 
do jogador. Entretanto, três jogos analisados apresentaram uma narrativa menos 
flexível (ou embutida). Isso quer dizer que os jogadores não tiveram a possibilidade de 
mudar o desfecho final do jogo. Por exemplo, em VHTGW, um dos principais heróis é 
executado no final do jogo e não há nada que o jogador possa fazer para mudar essa 
situação. Por conseguinte, é possível concluir que jogos com esse tipo de narrativa 
mais inflexível possam ter cunho educativo e informativo, porém não de treinamento. 
Neste caso, jogos como PeaceMaker e WPG já possuem características que possam ser 
implementadas em treinamentos, pois promovem colaboração e comunicação. Já os 
demais jogos analisados promovem uma experiência individual.

Com isso, é possível dizer que jogos que promovem o gerenciamento de conflitos 
possuem potencial educativo. Inclusive, a criação de projetos e atividades envolvendo 
jogos é algo a ser considerado. A escola é um local mais do que adequado para a 
utilização dos Jogos Eletrônicos como Constantino et al (2015) já havia identificado, 
e que pode ser ampliado quanto à utilização para ambientes esportivos como clubes, 
federações, academias, ginásios entre outros. Por exemplo, o website Games For Peace 
(http://gamesforpeace.org/) promove exatamente o uso de jogos para combater estereótipos 
negativos e dar impulso ao diálogo sobre resoluções éticas de conflitos. Isto mostra 
um grande potencial para o uso de tais jogos como possíveis jogos de e-Sports. 
Considerando que e-Sports viraram uma categoria Olímpica (WANICK; MATARUNA-
DOS-SANTOS; GUIMARÃES-MATARUNA 2017a), a seleção de jogos voltados para a paz 
pode trazer para os Jogos Olímpicos um novo tipo de megaevento. Ainda assim, muitos 
desafios permanecem. Estimular o ensino de língua estrangeira por meio dos jogos 
pode ser uma opção educativa, além de que, utilizar o português como linguagem para 
os mesmos parece ser uma maneira interessante de explorar também uma comunicação 
mais efetiva, além de fazer uso da observação de outros elementos linguísticos como 
parte da comunicação de paz neste segmento. 

Trabalhos futuros podem procurar analisar a influência do nível motivacional do jogador 
em sua performance em jogos para a paz; também vale a pena buscar entender o 
impacto de possíveis estereótipos no gerenciamento de conflitos e principalmente se 
o aprendizado obtido durante o jogo é algo permanente ou se é necessário aplicar os 
conhecimentos em comunidades locais e atividades fora dos jogos. 
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RESUMO 
O bem-estar sócio-emocional é fundamental para o fomento da paz, sendo o jogo 
desportivo tradicional ferramenta ótima para facilitar a comunicação intercultural, 
e a educação para a paz UNESCO (2002), que tem como pressuposto o equilíbrio 
psicoafectivo das pessoas (Reardon, 1996; Roche, 1993), justiça social e convivência 
pacífica que origine satisfação e bem-estar (Vinyamata, 2003). Os jogos desportivos 
tradicionais paradoxais são modalidades lúdicas que levam à reflexão sobre a 
convivência grupal (Lavega, 2015), por suscitarem em seus protagonistas maior 
capacidade de autogestão emocional. A amostra desta investigação foi de 30 
estudantes sul-americanos e 45 europeus, sendo 19 mulheres e 36 homens, com idades 
entre 19 e 44 anos, estudantes da Faculdade de Ciências do Desporto e Educação 
Física da Universidade de Coimbra. Foi utilizada uma metodologia quasi-experimental 
e o instrumento Games Emotion Scale (Lavega, March et al, 2013), contendo emoções 
positivas, negativas e ambíguas (Bisquerra, 2000; Lazarus 2000). Utilizou-se o SPSS 25 
para a análise dos dados. Foi aplicado o teste de normalidade de Kolmogorov-Smirnov, 
verificando-se serem os dados significativamente não normais para p<0,01. Utilizamos 
estatística não paramétrica: o teste Mann-Whitney indicou diferenças nas emoções 
ambíguas para homens (Mdn=131.67) e mulheres (Mdn=105.90), U=5179,000, p<.001, 
e nas emoções negativas entre sul-americanos (Mdn=150.83) e europeus (Mdn=108.48), 
U=4424,000, p<.005. O teste Tau de Kendall identificou uma relação significativamente 
de modo positivo para a idade com as emoções negativas (t = 00,126, p=0.010), e com 
as emoções ambíguas (t = 0,2222, p=0.000). O teste Kruskal-Wallis evidenciou diferença 
estatisticamente significativa entre os jogos para as emoções positivas X2(3) = 25,982, 
p=0.000, com classificação média para os Três Campos (158.75), Bola Sentada (106.52), 
Porco (118,47), Corta-hilos (100,61). Destacou-se também diferenças estatisticamente 
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significativas entre os jogos para as emoções ambíguas X2(3) = 14,840, p =0.002, com 
uma classificação média para os Três Campos (149.33), Bola Sentada (122.44), Porco 
(116,21) Corta-hilos (102,15). Concluímos que a lógica paradoxal dos jogos aplicados, 
distinta das práticas motrizes normalizadas para ambientes educativos e desportivos, 
expõe os seus protagonistas a situações inusitadas em que as suas tomadas de decisão 
poderão ser educadas para o bem-estar sócio-emocional e a convivência pacífica. 

Palavras-chave: jogo paradoxológico, educação para a paz, emoções, 
interculturalidade.

ABSTRACT
The socio-emotional well-being is fundamental for the promotion of peace, as 
the traditional sport game is the optimal tool for the improvement of intercultural 
communication, and the education for peace UNESCO (2002), which has as 
presupposition the psycho-affective balance of people (Reardon, 1996; Roche, 
1993), social justice and peaceful coexistence that gives rise to satisfaction and well-
being (Vinyamata, 2003). Paradoxal sports games are playful techniques that lead 
to reflection on group coexistence (Lavega, 2015), promoting a greater capacity for 
emotional self-management in its protagonists. The study sample consisted of 30 
South American and 45 European students, 19 women and 36 men, aged between 
19 and 44 years old, students at the Faculty of Sport Sciences and Physical Education 
in the University of Coimbra. A quasi-experimental methodology and the Scale 
Emotion Games questionnaire (Lavega, March et al, 2013) with positive, negative and 
ambiguous emotions (Bisquerra, 2000; Lazarus, 2000) were used. The Kolmogorov-
Smirnov normality revealed that the data was significantly non-normal for p <0.01 and 
nonparametrics statistics were used for this study. The Mann-Whitney test indicated 
significant statistical differences in ambiguous emotions for men (Mdn = 131.67) 
and women (Mdn = 105.90), U = 5179,000, p <.001, and negative emotions among 
South Americans (Mdn = 150.83) and Europeans (Mdn = 108.48), U = 4424,000, p 
<.005. Kendall’s Tau test identified a positively significant relation to age with negative 
emotions (t = 00.126, p = 0.010), and with ambiguous emotions (t = 0.2222, p = 
0.000). The Kruskal-Wallis test showed a statistically significant difference among 
games for positive emotions X2 (3) = 25.992, p = 0.000, with the following scores for 
the games Three Fields (Mdn=158.75), Sitting Ball (Mdn=106.52), Pig (Mdn=118.47), 
and Thread-Cutter (Mdn=100.61). The statistically significant differences among games 
for ambiguous emotions X2 (3) = 14,840, p = 0.002 were also noteworthy, with the 
following scores for the games Three Fields (Mdn=149.33), Sitting Ball (Mdn=122.44), 
Pork (Mdn=116.21), and Thread cutter (Mdn=102.15). It was concluded that applied 
paradoxical logic of games, different from standardized practices for educational and 
sport environments, expose their protagonists to unusual situations so that their decision 
making can be to educate for social-emotional well-being and peaceful coexistence.

Keywords: paradoxological  games, peace  education,  emotions, interculturality.

1. Introdução
As relações ambivalentes, mutantes e contraditórias coexistem com as relações 
mais lineares, percetíveis e expectáveis, a nível social. Todavia, as primeiras são 
desconsideradas a nível educacional desportivo por não terem representatividade 
nas relações propostas a seus protagonistas, e por constituírem um ideário anárquico 
(Parlebas, 2001) da organização social pretendida. Porém, não deixam de existir e de 
serem manifestadas diária e paulatinamente na sociedade em que vivemos.

Portanto, consideramos ser igualmente importante educar indivíduos para estes tipos 
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de relações, de maneira a demonstrarem tolerância ao paradoxo (Parlebas, 2001) 
através das emoções que expressam, de forma identificá-las como estados efémeros em 
prol da paz social e da igualdade de gêneros, especialmente neste momento da história 
da Humanidade, em que culturas diversas coabitam um mesmo espaço geográfico. 

Os jogos desportivos tradicionais paradoxais (JDTP) são modalidades lúdicas que 
levam à reflexão sobre a convivência grupal (Lavega, 2015), por propiciarem relações 
contraditórias, a astúcia, a aliança e a traição, que poderão ocorrer a todo e em 
qualquer momento, assim como nas relações sociais cotidianas, definidos por Parlebas 
(2010) como o jogo desportivo, cuja lógica interna implica interações motrizes 
caracterizadas pela ambiguidade e pela ambivalência relacional que produzem efeitos 
coletivos contraditórios e incoerentes.

As alianças convivem com as traições e relações incoerentes promovidas pela 
duplicidade de rol dos protagonistas, pela inusitada característica do JDTP que 
possibilita a experimentação de situações conflituantes, que exigem rápida tomada de 
decisão e alicerçam o desenvolvimento da personalidade através do reconhecimento e 
controle das emoções, favorecendo uma sociabilidade desenvolvida (Jaqueira e Araújo, 
2017), o bem-estar relacional e o aprender das suas próprias experiências (Lavega, Prat, 
Sáez de Ocáriz, Serna, & Muñoz-Arroyave, 2018).

As decisões tomadas durante o jogo baseadas nas suas interações motrizes, são 
também uma experiencia emocional (Lavega et al, 2018), pois poderão despoletar 
estados de mal-estar (ansiedade e medo enquanto foge) e de bem-estar (alegria ao ser 
libertado e risos ao enganar outro jogador), dada a avaliação subjetiva que faz cada 
jogador da ação (Hareli & Parkinson, 2008).

2. Jogos paradoxais e educação para a paz
As relações neste microcosmo social denominado JDTP são reguladas por suas 
regras, que como em todo jogo motor, encerra a lógica interna e o seu modo de 
funcionamento. Apesar da transparência das regras do jogo paradoxal, as condutas 
motrizes dos jogadores são democráticas, baseadas na reflexão que fazem sobre a 
realidade a qual estão inseridos, sobre os demais e sobre cada jogo (Lavega, Filella, 
Lagardera, Mateu, & Ochoa, 2014; O’Connor, Alfrey, & Payne, 2012). 

Então, o encontro social proporcionado pelo jogo permite que todos os seus 
protagonistas se sintam vinculados entre si, já que as tomadas de decisões de cada um, 
baseadas em sua lógica interna, são reflexo de sua vida social (Guillemard et al., 1988; 
O’Connor et al., 2012; Parlebas, 2001, 2010).

Portanto, o JDTP torna-se ferramenta de educação para a paz pela autorregulação 
das emoções e da ordem interna que gera e propicia as relações do protagonista com 
os demais, com o tempo, com o espaço e com o material de jogo (Parlebas, 2001), 
estimulando-se o bem-estar social e relacional (Bisquerra y Pérez, 2007; Bisquerra, 
Soldevila, Ribes, Filella y Agulló, 2005; Bisquerra, 2003; Lavega, Araújo, Jaqueira, 2013). 
Quando os protagonistas aceitam o pacto das proibições e das permissões do jogo 
dá-se o primeiro ato pacífico neste contexto, pelo respeito democrático às regras do 
acordo ludomotor (Parlebas, 2001).

Uma cultura para a paz é um desiderato da UNESCO (United Nations 2002, Resolution 
A/RES/57/6) embutido no ideário da educação para a paz que tem como um de seus 
pressupostos o equilíbrio psicoafectivo das pessoas (Reardon, 1996; Roche, 1993). Para 
tanto, é necessário haver justiça social e convivência pacífica que suscite satisfação e 
bem-estar (Vinyamata, 2003).

A satisfação das necessidades básicas das pessoas, propiciar as potencialidades 
humanas e promover a paz nas relações humanas são aspetos associados à justiça social 
e ao conceito de paz (Galtung, 2003). A cultura e a educação devem também propiciar 
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uma nova ética de reciprocidade e de responsabilidade solidária, fundada nos direitos 
humanos, no diálogo e na conciliação, que resulta de um estilo de vida orientado a 
valores de consensualidade universal, da noção do potencial aglutinador e indutor das 
relações humanas (Pascual, 2013).

3. A paz em contexto lúdico transcultural
A recente experiência da realização do Projeto Erasmus+ BRIDGE: Promotion of 
European Traditional Sports and Games (Lavega, 2018) demonstrou a capacidade 
aglutinadora de diferentes culturas através dos jogos desportivos tradicionais, pois 
reuniu ao longo de seu desenvolvimento, escolares espanhóis, italianos, portugueses 
e franceses. Além dos oitenta escolares das nacionalidades referidas envolvidas, o 
BRIDGE alcançou o público turístico presente no TOCATI: Festival Internazionale dei 
Giochi in Strada (2018) em seu momento de lazer, bem como alguns de seus jogos 
foram desenvolvidos para outros escolares, em Portugal, durante os recreios e em 
outros tempos livres.

Em seu protocolo de desenvolvimento, o BRIDGE previu que cada uma das quatro 
sedes envolvidas apresentasse ao grupo de investigadores dois jogos, perfazendo um 
total de oito jogos, os quais deveriam ser aprendidos e praticados por todos. Dentre 
estes jogos encontravam-se dois jogos paradoxais identificados como Bola Sentada e 
Três Campos, também relacionados neste estudo. Nesta fase do projeto, iniciaram-se as 
trocas de informação por meio virtual sobre as especificidades dos jogos.

Concomitantemente a este exercício, os jogadores representantes de cada sede 
confecionavam seu diário de campo, no qual registravam suas impressões sobre os 
jogos, dentre outras informações, bem como a expressão das emoções sentidas durante 
o aprendizado e a prática de cada jogo.

Todo este trabalho culminou no TOCATI, quando os escolares envolvidos na 
investigação em suas sedes se deslocaram até Verona, para enfim conviverem com os 
seus interlocutores e jogarem juntos. Esta experiência favoreceu a comunicação entre os 
protagonistas do jogo, por meio de suas regras e lógica interna, motivados basicamente 
pelo desejo de reunirem-se, desafiarem-se, colaborar, competir, aprender e ensinar, em 
que o idioma oficial foi o jogo.

Uma revisão preliminar dos diários de campo e as observações e entrevistas realizadas 
no Festival TOCATI permitem inferir o estado positivo de bem-estar relacional dos 
jogadores e expressões emocionais positivas de intensidade alta, para as emoções 
alegria e felicidade, fatores basilares para a paz social e relacional.

Considerando a constituição de um grupo transcultural formado por estudantes da 
Faculdade de Ciências do Desporto e Educação Física da Universidade de Coimbra 
e de programas de intercâmbio estudantil ERASMUS e Programa de Licenciatura 
Internacional – Brasil (PLI), foi realizada uma investigação sobre a temática dos jogos 
desportivos tradicionais para a promoção da paz, delimitada no âmbito dos jogos 
paradoxais.

Tendo em conta a presença de estudantes europeus portugueses, espanhóis e turcos 
e não europeus de nacionalidade brasileira, esta investigação teve como objetivo 
identificar a expressão das emoções em estudantes de diferentes nacionalidades e 
diferentes sexos, quando participam em jogos paradoxais. 

Especificamente definimos como hipóteses do estudo: a) Durante o desenvolvimento 
dos JDTP não existem diferenças na expressão das emoções entre os sexos; b) Durante 
o desenvolvimento dos JDTP não existem diferenças na expressão das emoções entre 
os participantes europeus e não europeus; c) Durante o desenvolvimento dos JDTP se 
afirma a expressão das emoções positivas como as mais intensas.
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4. Metodologia
Este estudo evidencia um desenho de investigação empírica desenvolvida sob os 
princípios de um paradigma positivista (Bisquerra, 2009), usado sempre que se quer 
adquirir o conhecimento sobre uma qualquer realidade ou objeto, e fundamentado 
pela aplicação de métodos experimentais ou quasi-experimentais. O método quasi-
experimental se sustenta por critérios de medidas repetidas, que pretende avaliar 
quantitativamente a forma como os participantes expressam as suas emoções, neste 
caso ao praticarem jogos tradicionais pertencentes ao domínio cooperação-oposição 
paradoxal (Parlebas, 2001), seguindo a proposta de classificação das emoções de 
Bisquerra (2000, 2003) e Lazarus (1991, 2000) no âmbito do quadro de referência teórico 
para esta abordagem. Face ao método aplicado, o estudo em questão se apresenta 
como sendo de cariz quantitativo.

4.1. Participantes
A amostra desta investigação foi constituída por 56 estudantes universitários de ambos 
os gêneros da Universidade de Coimbra. O número de estudantes do sexo feminino 
foi de 14 membros, e o do sexo masculino 34 membros, com as idades variando entre 
os homens no intervalo mínimo de 19 anos e máximo 44 anos de idade e entre as 
raparigas de 19 anos a 26 anos de idade. As nacionalidades presentes nesta amostra 
foram distribuídas entre indivíduos europeus de nacionalidades portuguesa, espanhola 
e turca, e não europeus constituídos exclusivamente por indivíduos brasileiros.

4.2. Instrumentos
Para se adquirir este conhecimento sobre a expressão das emoções através dos jogos 
JDTP, aplicou-se um instrumento denominado Games Emotion Scale – GES – construído 
e validado por Lavega et al (2013), caracterizado como uma escala tipo Likert (0 a 10) 
para a mensuração da intensidade da expressão das emoções, para cada jogo realizado. 
A pontuação zero (0) indicando não existir intensidade emocional para uma emoção, 
e a pontuação dez (10) expressando uma emoção na sua intensidade máxima. O GES 
apresenta três grupos de emoções (Bisquerra, 2000; Lazarus 2000): emoções positivas: 
alegria, felicidade, amor, humor; emoções negativas: ansiedade, medo, raiva, desprezo, 
tristeza, vergonha; emoções ambíguas: surpresa, compaixão, esperança. 

4.3. Procedimentos
Foram explicados os objetivos do estudo e obtido o consentimento de participação 
pelos participantes. De seguida os conceitos, significados e classificação de cada 
emoção foram apresentados aos estudantes em uma sessão especialmente destinada 
a este fim, na qual também se familiarizaram com o GES. Nas duas semanas 
seguintes realizaram-se dois jogos por sessão, sendo que ao término de cada jogo 
os participantes respondiam individualmente ao GES. Estas sessões decorreram em 
condições iguais, sendo que os investigadores se limitaram a explicar as regras do jogo 
apresentadas a seguir.

O Jogo Bola Sentada (Guillemard et al, 1988; Lagardera & Lavega, 2003; Parlebas, 
2010; Lagardera & Lavega, 2003), consiste em um grupo de jogadores distribuídos em 
um pequeno espaço. Um deles, na posse da bola, poderá decidir-se em realizar um dos 
dois tipos de passes permitidos: o passe amigo (indireto, com um toque no solo) e o 
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passe inimigo (direto, pelo ar). O jogador que receber o passe amigo terá as mesmas 
opções que o jogador anterior. Contudo, se receber um passe inimigo, se converterá 
em “morto”, e terá de sentar-se no chão, no mesmo local em que se encontrava ao 
receber a bola. O jogador morto que conseguir a bola por intercetação poderá “viver” 
novamente e colocar-se de pé: ele poderá, então, passar a bola a outro jogador morto 
ou a outro jogador vivo. 

O paradoxo deste jogo reside no constante intercâmbio de papéis (morto ou vivo) que 
os jogadores poderão desempenhar. Apenas se saberá qual o tipo de comportamento 
adotarão a partir do tipo do passe realizado: amigo ou inimigo.

O Jogo Corta Fio (Parlebas, 2010), também denominado por O Veado (Aloy, 1882) 
consiste em uma apanhada em que um jogador persegue um adversário. Entretanto, 
caso durante a perseguição outro jogador consiga passar entre o espaço que os separa 
(lebre e caçador), este passará a ser o perseguido. Se o perseguidor capturar seu rival, 
este passará a ser o perseguidor. O paradoxo deste jogo está no sistema de troca de 
papéis permutantes.

O Jogo Três Campos (Guillemard et al, 1988; Parlebas, 2010), também denominado 
por Galinhas, Serpentes e Raposas (Lagardera & Lavega, 2003), ou Les Trois Camps 
Mélangés (CEMÉA, 2015), consiste na formação de três equipes com o mesmo número 
de jogadores: a equipe das galinhas que persegue a equipe das serpentes; a equipe 
das serpentes que persegue a equipe das raposas; a equipe das raposas que persegue 
a equipe das galinhas. As equipes colocadas em um campo triangular, apenas podem 
capturar o seu rival natural que se encontre fora de seu refúgio. O jogador capturado 
deverá ser conduzido à zona do refúgio de quem o capturou. Todos os capturados 
deverão formar uma corrente, direcionada ao seu refúgio, para facilitarem que um seu 
igual os possa salvar através de um toque no primeiro jogador da corrente. Então, ficam 
todos jogadores prisioneiros imediatamente salvos e podem retornar ao seu refúgio, 
perseguir um seu contrário e evitarem assim serem capturados por um adversário. 

O jogo termina quando uma equipe consegue apanhar a todos os seus rivais. O 
paradoxo deste jogo está na possibilidade da realização de alianças ou coalizões entre 
equipes para evitarem a vitória de uma terceira. Por outro lado, quando uma equipe 
captura seu adversário direto acaba por favorecer aqueles que lhes perseguem.

O Jogo do Porco (Guillemard et al, 1988), também denominado Le Gouret (CEMÉA, 
2010), ou chamado Reca, Choca ou Pinha (Cabral, 1986) é também encontrado em 
Aloy (1882) com a denominação A Zorra. Todavia, nos dois últimos casos, os jogos 
não apresentam paradoxo, apesar da enorme similitude em suas descrições, mas com 
um pormenor na maneira de jogar que torna diferente a comunicação motriz entre os 
seus protagonistas: em Aloy (1882, p. 18), os parceiros ligam-se todos contra o rolante, 
e conseguem frequentemente fazel-o [sic] correr até muito longe e em Cabral (1986, 
p. 16) quando o porqueiro tenta meter o Porco no celeiro, todos os outros jogadores 
fazem os possíveis para que ela não entre, evitando também que aquele ponha o pau 
na sua nicha. 

No Jogo do Porco ou Le Gouret não há equipes, todos podem jogar contra todos. 
Cada jogador possui uma cova feita no solo, menos um deles, que será o rodador ou 
rolante. As covas individuais são dispostas em meia-lua, e ao centro desta forma há mais 
uma cova comum, sem proprietário. Todos os jogadores possuem tacos. O rodador tem 
o objetivo de se apoderar de uma cova de outro jogador, e para isso faz rolar uma bola 
de madeira – o porco – com o seu taco até a cova comum ou até as covas individuais. 
Os outros jogadores devem: proteger cada um a sua cova; eventualmente ajudar outro 
jogador a proteger a sua; impedir ou permitir ao rodador levar o porco até a cova 
comum; ajudar o rodador a apoderar-se de uma cova. 

O paradoxo deste jogo reside na imprecisão e no imprevisto, já que os jogadores nunca 
sabem o que esperar uns dos outros e nem com quem contar. As alianças poderão 
ser efêmeras, não há vencedores ou vencidos nem equipes fixas. O prazer do jogo se 
encontra na socio-motricidade original proposta pelo jogo (Guillemard et al 1988), em 
que a comunicação se faz através dos tacos e da bola, os quais exigem uma mudança 
de consciência sobre o corpo e uma destreza particular.
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4.4. Análise dos dados
O teste de normalidade de Kolmogorov-Smirnov verificou que os dados eram 
significativamente não normais para p < 0,01. Deste modo, para este estudo utilizamos 
a estatística não paramétrica com os testes Mann-Whitney, Kruskal-Wallis e Tau de 
Kendall. Os dados foram inseridos no IBM® SPSS® Statistics versão 23, procedendo 
posteriormente ao tratamento estatístico para interpretação da informação para a 
generalidade e especificidade do grupo de emoções, gênero e nacionalidade.

5. Resultados
Esta investigação teve como objetivo identificar a expressão das emoções em 
estudantes de diferentes nacionalidades e diferentes sexos, quando participam em 
jogos paradoxais. 

Na realização dos jogos paradoxais, verificaram-se diferenças entre os sexos através 
da aplicação do teste Mann-Whitney para as emoções ambíguas, apresentando os 
participantes masculinos valores superiores (Mdn = 131.67) ao dos participantes 
femininos (Mdn = 105.90), U = 5179,000, p < .001.

Através da aplicação do teste de Mann-Whitney também foi possível verificar diferenças 
entre as nacionalidades dos participantes nas expressões das emoções negativas, 
apresentando os participantes não europeus, os brasileiros (Mdn = 150.83), com valores 
superiores aos participantes europeus (portugueses, espanhóis e turcos) (Mdn = 108.48), 
U = 4424,000, p < .005.

Foram verificadas as relações entre variáveis através da aplicação do teste Tau de 
Kendall, relacionando-se a idade significativamente e de modo positivo com as 
emoções negativas, t = 0,126, p = 0.010, e com as emoções ambíguas, t = 0,222, p = 
0.000.

A aplicação do teste Kruskal-Wallis para os jogos realizados, mostrou que existe uma 
diferença estatisticamente significativa entre os diferentes jogos na expressão das 
emoções positivas X2(3) = 25,982, p =0.000, com uma classificação média para os jogos 
Três Campos de 158.75, na Bola Sentada de 106.52, no Jogo da Porco de 118,47 e no 
Corta Fio de 100,61 (Gráfico 1).

Gráfico 1. Emoções positivas por tipo de Jogo

Com a aplicação do teste Kruskal-Wallis também foram encontradas diferenças 
estatisticamente significativa entre os diferentes jogos para as emoções ambíguas 
X2(3) = 14,840, p = 0.002, com uma classificação média para os jogos Três Campos 
de 149.33, na Bola Sentada de 122.44, no Jogo do Porco de 116,21 e no Corta Fio de 
102,15 (Gráfico 2).
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Gráfico 2. Emoções ambíguas por tipo de Jogo

Gráfico 3. Emoções negativas por tipo de Jogo

Gráfico 4. Emoções negativas por tipo de Jogo

Para as emoções negativas, com a aplicação do teste Kruskal-Wallis não foram 
encontradas diferenças estatisticamente significativas entre os quatro jogos paradoxais 
realizados, observando-se em todos os jogos utilizados baixas intensidades de 
expressão de emoções negativas (Gráfico 3).

Ficou evidente que, apesar da sua lógica interna paradoxal, os quatro jogos 
desenvolvidos apresentam diferentes configurações, como se pode observar através das 
suas descrições. Todavia, foram as emoções positivas as mais prevalentes para todos 
os jogos (Gráficos 4, 5, 6, 7), destacando-se como mais intensas as emoções felicidade, 
alegria e humor, e com valores acima do valor médio da escala para a maioria dos jogos 
desta família, sendo os mais expressivos os evidenciados para o jogo Três Campos com 
sua configuração em tríade de equipes (Gráfico 4).
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Outro aspeto que merece destaque na análise dos jogos paradoxais aplicados, é a 
expressão da emoção ambígua surpresa como a mais intensa depois da expressão 
das emoções positivas, sendo o valor mais destacado o evidenciado também no 
desenvolvimento do jogo Três Campos com expressão acima do valor médio da escala, 
e sempre superiores aos valores das outras expressividades emocionais ambíguas e para 
todas expressividades emocionais negativas. 

Ainda sobre a expressão das emoções ambíguas, constatamos em todos os jogos 
paradoxais realizados, merecerem destaques nas expressões gráficas dos jogos 
aplicados a valoração de todas as suas expressividades emocionais e com valores 
superiores para todas as emoções negativas, sendo relevante a valoração atribuída 
à expressão compaixão como o segundo tipo de emoção ambígua mais intensa. 
Acreditamos que a valoração desta emoção é decorrente das características deste tipo 
de jogos, que demandam a necessidade da compreensão das lógicas internas bem 
distintas das famílias de jogos desenvolvidas em ambiente escolar.

Gráfico 5. Expressão das emoções Jogo Bola Sentada

Gráfico 6. Expressão das emoções Jogo Corta Fio

Apesar de não ter sido apresentada qualquer hipótese relativamente às expressões 
emocionais negativas, vale destacar que em todos os jogos paradoxais aplicados, a 
expressão deste tipo de emoções se manifestou com intensidades emocionais residuais 
para estes jogos paradoxais, manifestando-se com intensidades semelhantes para a 
sua maioria. Dentre as expressividades emocionais negativas, merecem destaques os 
valores expressos para as emoções ansiedade e medo, evidenciando esta primeira 
emoção as intensidades mais elevadas.

Identificando a emoção ansiedade como a emoção negativa mais intensa em todos os 
jogos paradoxais realizados, consideramos como explicação mais admissível para as 
intensidades expressas, a diversidade da lógica interna desses jogos, principalmente 
pelos múltiplos papéis inerentes aos protagonistas e da sua constante alternância ao 
longo do seu desenvolvimento, que pode ter contribuído para a estabilização de alguns 
estados emocionais, neste caso, o das emoções negativas.
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Gráfico 7. Expressão das emoções Jogo do Porco

Ainda merece destaque sobre as emoções negativas, mesmo com intensidades 
residuais, a expressão da emoção medo aquando do desenvolvimento do Jogo do 
Porco, (Gráfico 7) que só se explicam por sua configuração e pela presença de material 
contundente no decurso da atividade, situação esta, que pode despoletar estado de 
mal-estar pelo receio de ser atingido pelo bastão de outro protagonista. 

6. Discussão 
Esta investigação teve como objetivo identificar a expressão das emoções em 
estudantes de diferentes nacionalidades e diferentes gêneros, quando participam em 
jogos paradoxais, procurando verificar se durante o desenvolvimento dos JDTP não 
existem diferenças na expressão das emoções entre os sexos, entre os participantes 
europeus e não europeus e ainda se as emoções positivas se afirmam como sendo as 
mais intensas. 

Relativamente ao jogo Três Campos com sua configuração em tríade de equipes, vale 
referir que a constituição de um jogo nesse formato apresenta-se distinta de outros 
jogos, por ser organizada a partir da reunião de três grupos ou de três jogadores, sendo 
muito escassas o desenvolvimento de jogos com esta configuração. Caplow (1959, 
1968) ao analisar as tríades sociais, a destaca por ser um sistema social com identidade 
coletiva, logo, organização de natureza social dado estar na disposição de mudar a 
qualquer de seus componentes sem ser alterada a identidade coletiva, considerando-a 
uma particularidade institucional que faz parte do cotidiano das sociedades. 

Pic (2018) também refere que o modelo de tríades motrizes pode remetermo-nos a 
três propriedades (circulação, transitividade, interatividade) capazes de perturbar a 
estratégia com que se enfrenta o jogo, e cujos resultados permitem uma forma ótima de 
se jogar, a qual, segue uma orientação mais complexa de interesses e estratégias para 
se atingir um fim comum. 

Os resultados das emoções positivas para todos estes jogos paradoxais e, 
particularmente do jogo em tríade identificada no jogo Três Campos, vão ao 
encontro de outros resultados em que se desenvolvem práticas lúdicas de diferentes 
domínios praxiológicos: cooperação, oposição, cooperação-oposição (Gonçalves, 
2009; Gonçalves, 2009; Jaqueira, Lavega, Lagardera, Araújo & Rodrigues, 2014; 
Jaqueira, Araújo & Lavega, 2015; Cardoso, Jaqueira, Araújo, Lavega, 2016) em que as 
emoções positivas felicidade e alegria se revelam sempre superiores a todas as outras 
expressividades emocionais. 

Acreditamos que a prevalência dos valores emocionais positivos expressos também para 
os jogos paradoxais, concorram para considerar que o desenvolvimento das atividades 
lúdicas permitem uma convivência pacífica entre os praticantes, quando o desejo de 
participar, conviver e divertir-se sobrepõem-se aos objetivos de vencer, muito prevalente 
nas muitas práticas desportivas desenvolvidas nas escolas do ensino básico e secundário 
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ao longo de vários anos e em distintos países, principalmente nas aulas de Educação 
Física Escolar.

Os valores de expressão emocional ambígua referenciada pelos participantes em todos 
os jogos paradoxais desenvolvidos, bem demonstra a característica de ambivalência 
presente neste domínio de jogo, visto o desconhecimento destes jogos motrizes ou 
a sua não adaptação ao papeis que lhes são inerentes no desenvolvimento desta 
atividade, pode gerar especulações quanto ao sentir positivo ou negativo dos 
indivíduos no desenrolar da ação motriz, fato bem evidente através das suas expressões 
emocionais destacadas nos gráficos apresentados.

A expressão de valores emocionais negativos mesmo que de forma residual em três 
dos jogos paradoxais aplicados nesta investigação, especificamente aos resultados 
expressos para o Jogo do Porco, nos leva a considerar que a evidência de características 
muito similares aos modelos competitivos de algumas práticas desportivas de oposição, 
associado ao uso de um stick por cada jogador. O uso deste material aumenta 
sobremaneira o perigo de ser atingido por ele por parte de quaisquer dos protagonistas 
e, desse modo, potencialmente geradores de emoções de medo e ansiedade, em tudo 
similares àquelas sentidas por principiantes no contexto das práticas desportivas com 
esta característica. Em relação ao jogo Corta Fio, a expressão da emoção ansiedade se 
manifesta em função da sua característica principal definida pelos jogos de perseguição 
(Lavega et al, 2018), alternância de papel e, portanto, geradora de emoções negativas, 
por se sentirem ameaçadas pelo perseguidor.

Os resultados obtidos nesta investigação nos permitem perceber que a característica 
das relações paradoxais, ambivalentes, mutantes e contraditórias promoveram relações 
sociais pacíficas, permeadas principalmente por emoções positivas felicidade e alegria, 
as quais, exigiram certa reflexão sobre a convivência grupal, permitindo a igualdade 
de gêneros, e a harmonização intercultural. O paradoxo apresentado por cada jogo 
solicitou a cada jogador a conscientização sobre suas próprias emoções e a dos demais, 
e que a partir da aceitação do pacto lúdico, das suas proibições e das permissões dos 
jogos, permitiu-lhes socializar por meio destas experiências motoras e do bem-estar 
(Bisquerra, 2000) emocional e relacional.

Outro aspeto da lógica interna (Parlebas, 2001) de alguns dos jogos desta investigação 
(Corta Fio, Bola Sentada, Porco) a ter-se em conta, diz respeito à relação dos 
protagonistas com o tempo, ou seja, a dimensão temporal do jogo (formas de início 
e de fim de jogo, existência ou não de um quantitativo de pontos ou contagem de 
tempo, que determine o vencedor e o perdedor). No caso destes jogos, não há final 
preestabelecido em suas regras nem no que diz respeito ao tempo do jogo e nem sobre 
pontuação final – ninguém ganha e ninguém perde –, o que revela o seu caráter não 
competitivo, apesar da oposição presente nas relações entre os protagonistas em todos 
os jogos realizados.

A inexistência de vencedores e perdedores nos jogos desta natureza, exige dos seus 
protagonistas o desenvolvimento de valores pró-sociais de participação voluntária, 
de aceitação do pacto, de solidariedade, respeito, atitude empática e confiança, 
promovendo a cultura da paz, que em Educação Física se desenvolve de maneira 
contextualizada (Lagardera, 2007). O ato ludo-motor fica concentrado nas relações 
sociais e nos produtos psicoafetivos deste encontro.

Por outro lado, diante da inexistência de competição nestes jogos e das relações 
paradoxais ambivalentes, mutantes e contraditórias por eles propiciadas, os jogadores 
que aceitaram este desafio veem tornar-se possível a utilização da competição como 
um recurso pedagógico pacífico, no qual os jogadores aprendem a ganhar e a perder 
(Jaqueira, Lavega, et al, 2014). Por consequência, a lógica interna desta tipologia de 
jogos permite aos protagonistas uma conduta proactiva de compreenderem as suas 
próprias emoções e a decodificar as emoções dos demais, o que poderá ser entendido 
como um processo de alfabetização emocional pacífica (Lagardera & Lavega, 2011).

Entende-se que a competição sistemática tende a provocar frustrações e a criar 
mal-estar. Parlebas (2010) relaciona dois tipos de competição: a excludente e a 
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compartilhada. A primeira é inerente ao confronto direto em duelo, em que tudo o que 
um jogador ganha é retirado de outro. A segunda mostra-se muito original, já que há 
mudanças repentinas de alianças, concorrência, confronto incessante e alterações de 
papéis, sem existir eliminação. Em alguns casos, como no Jogo do Porco, os jogadores 
têm a possibilidade de conquistar a ação dominante e de impor o seu sucesso, 
sem esquecer-se de que este será um papel transitório. A inexistência de um placar 
(pontuação final) oferece a todos os jogadores a possibilidade de experimentarem 
diferentes faces da emoção relacional ao longo da atividade.

Apenas o jogo Três Campos apresenta uma forma de acabar o jogo, que ocorreria 
quando uma das três equipes é totalmente eliminada, fato este possível, mas não 
provável em face das configurações do próprio jogo, onde são estabelecidas alianças e/
ou traições, que permitem uma dinâmica genuína no contexto das atividades lúdicas. 
Apesar deste formato competitivo ser bastante padronizado e a busca pela vitória 
encarnar o objetivo do jogo, os tipos de relações que esta modalidade lúdica propicia 
ameniza a instantaneidade da obtenção do resultado, desdramatizando a vitória e a 
derrota.

Reiterando que esta investigação buscou verificar a influência dos JDTP no bem-estar 
relacional de jovens universitários de diferentes nacionalidades e de diferentes sexos, 
como meio de comunicação entre indivíduos e seu potencial educativo para a paz, 
foram estabelecidas algumas hipóteses cujas respostas apresentamos a seguir.

Considerando a primeira hipótese do estudo -  Durante o desenvolvimento dos JDTP 
não existem diferenças na expressão das emoções entre os sexos -, os resultados não 
confirmaram esta hipótese, visto ser evidente a prevalência da expressão das emoções 
ambíguas para os indivíduos do gênero masculino, merecendo destaque os valores 
expressos para a emoção surpresa em todos os jogos desenvolvidos, o que corrobora a 
ambiguidade de sentimentos por parte deste grupo masculino, muito afeito aos jogos 
dos domínios de cooperação-oposição e de oposição, forma de sentir bem distinta dos 
indivíduos do sexo feminino no contexto das práticas de Educação Física Escolar, que 
as encaram como forma de divertimento, de convívio social e promotora de bem-estar 
relacional.

Ainda durante o desenvolvimento dos jogos paradoxais observou-se existirem 
diferenças na expressão das emoções entre os sexos, destacando-se a expressão 
das emoções negativas entre os rapazes. Acreditamos que este resultado se deva, 
primeiramente, ao desconhecimento deste tipo de expressão lúdica com características 
paradoxais, e segundo, pela não aplicabilidade de jogos com estas configurações 
no contexto das aulas de Educação Física Escolar, onde predominam quase que 
exclusivamente as modalidades desportivas de cooperação-oposição e de oposição.

 A predominância dos domínios praxiológicos de cooperação-oposição e de 
oposição, em detrimento de outras formas expressivas de natureza motriz no contexto 
escolar, inviabiliza o conhecimento de outros tipos de jogos derivados de outros 
domínios motrizes que, em função da sua lógica interna, podem proporcionar formas 
diversificadas de convivência pacífica, prazerosa e democrática. Esta forma diversificada 
de participação espontânea, pacífica, divertida e prazerosa, onde a diversidade e a 
alternância de papéis, a formação de alianças e de traições inerentes a este tipo de 
atividade motriz, e onde se desvaloriza a expressão numérica do resultado, pode 
em distintos ambientes favorecer a evidência do pacto, do desafio e do convívio, 
e contribuir para a melhoria das relações interpessoais, do bem-estar relacional e, 
consequentemente, do ambiente de paz. 

Relativamente à segunda hipótese do estudo - Durante o desenvolvimento dos JDTP 
não existem diferenças na expressão das emoções entre os participantes europeus 
e não europeus -, de igual forma, não se viu confirmada esta hipótese, já que os 
estudantes brasileiros evidenciaram uma maior intensidade de expressão emocional 
negativa aquando da participação em jogos paradoxais. Este fato, nos permite inferir 
não ser comum no Brasil e no contexto formal das aulas de Educação Física, a adoção 
de práticas de jogos tradicionais como matéria de ensino, e muito menos ainda do 
desenvolvimento de jogos paradoxais. 
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Portanto, parece-nos patente o desconforto dos estudantes brasileiros na prática 
destas atividades lúdicas, quando sempre foram desenvolvidos nos espaços escolares 
as práticas desportivas com as características inerentes aos domínios de oposição e de 
cooperação-oposição.

Esta diferença de expressão emocional entre os participantes europeus e não europeus 
no desenvolvimento de jogos paradoxais, está diretamente associado à questão de 
cariz cultural, em que se destaca para a realidade brasileira que o desenvolvimento e a 
interpretação dos jogos lúdicos estão quase sempre orientados para o público infantil. 
Esta conduta difere daquela dos estudantes europeus, os quais convivem com um maior 
desenvolvimento e afirmação destas práticas em contexto de ensino de todos os graus 
e na organização institucional dos jogos tradicionais.

Para a terceira hipótese do estudo - Durante o desenvolvimento dos JDTP se afirma 
a expressão das emoções positivas como as mais intensas -, constatamos que após o 
desenvolvimento dos quatros jogos paradoxais escolhidos, todos com configurações 
distintas entre si, vimos confirmada esta hipótese, tendo sido a expressão das emoções 
positivas as mais intensas em todos os jogos desenvolvidos, seja para os diferentes 
sexos seja para as distintas nacionalidades presentes nesta pesquisa, dada a avaliação 
subjetiva que faz cada jogador da ação realizada (Hareli & Parkinson, 2008), ao ser 
libertado ou a enganar o seu perseguidor e causadora de bem-estar, que se manifesta 
independentemente do sexo e do arcabouço cultural da origem de cada indivíduo.

7. Conclusão
Esta investigação demonstrou a influência dos JDTP no bem-estar relacional de jovens 
universitários, como meio de comunicação entre povos e seu potencial educativo para a 
paz, sendo a expressão das emoções alegria e felicidade as mais notáveis, seguidas do 
humor, contrastando com o valor residual das emoções negativas expressas por rapazes 
não europeus, expressão esta vinculada ao seu contexto educacional e não ao jogo 
propriamente dito.

O JDTP propicia uma singular originalidade nas relações socio-afectivas, o que permite 
a educação do jogador sobre os seus próprios interesses e empatia em relação aos 
demais, desenvolvendo a sua personalidade por ativar seu ser em intimidade o que 
lhe permite refletir e aprender de maneira pró-ativa, das próprias experiências vividas 
(Lavega, et al 2018).

A experiência de cada um, sua subjetividade, emoções e condutas sempre irão 
relacionar-se com os demais e a maneira como são solucionadas estas diferenças 
relacionais, que poderá resultar em formas mais ou menos pacíficas. O reconhecimento 
do outro, a tolerância às diversidades, o cultivar de valores de solidariedade resultarão 
em bem-estar relacional e, consequentemente, em relações pacíficas ao longo da vida.

A educação emocional influenciará na regulação das emoções impulsivas subjacentes 
às relações ambíguas e contraditórias da vida social, refletidas no JDTP, pela 
gestão e solução de conflitos, que poderá se dar de modo harmônico por meio das 
competências emocionais adquiridas. O conflito será, portanto, o agente para a 
mudança pessoal e social (Galtung, 2003).

A convivência propiciada em ambiente educacional escolar, baseada nos princípios 
e valores dos intervenientes na ação lúdica, é campo ideal para o reconhecimento, 
educação e controle das emoções em favor de uma educação para a paz, em favor da 
justiça, da solidariedade, e da diversidade cultural.

Portanto, o jogo em geral, e o JDTP em particular, mostra-se como área vantajosa para 
essa outra educação pela convivência pacífica, que através de um enredo singular de 
relações entre os jogadores, influencia diretamente a aquisição de competências sociais, 
estando a educação emocional em estreita relação com a educação para a paz, por ser 
vivencial, e por cultivar o valor da diversidade.
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8. Recomendações
A fim de ampliar este tipo de investigação e de proporcionar a verificação da 
manutenção ou não dos resultados aqui descritos, recomenda-se o aumento do número 
de participantes de ambos os gêneros ou a sua segmentação, e ainda, a variação das 
nacionalidades, a aplicação em distintas faixas etárias e em grupos desportivos diversos, 
e a extensão desta investigação para outros jogos paradoxais.

Recomenda-se ainda que sejam realizadas futuras investigações que relacionem a 
tríade dos Games na perspectiva da paz, a educação olímpica e as reações em redes 
sociais como Facebook, VK, Instagram, TikTok, WeChat, Twitter, Clubhouse, Houseparty, 
Sina Weibo, Tencent QQ, Youku Tudou, e Youtube. Por fim, fica a sugestão para que a 
temática da paz nos Games, também seja observada em plataformas de streaming nas 
quais os usuários também manifestam as respectivas opniões, como o Twitch, HitBox, 
Beam, Azubu, Bigo Live, YouTube Gaming, Afreeca, Gosu Gamers, Disco Melee, Trovo, 
MLG, Voot, Booyah, GoodGame, Loco, Rheo, Play e DLive. Isso permitirá que os 
pesquisadores possam observar os impactos nos usuários das mensagens inseridas em 
cada tipo de jogo e publicações que envolvam a paz. Por fim, fica a sugestão para o 
desenvolvimento de investigações sobre a “paz” nos Jogos Olímpicos Vituais (Olympic 
Virtual Series), organizados pelo Comitê Olímpico Internacional e stakeholders a partir 
de 2021.
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RESUMO 
A paz é um ideal humanista e a busca das condições de seu estabelecimento continuam 
sendo objetivos inquestionáveis das sociedades humanas, ainda que a tradução objetiva 
de suas condições de possibilidade possa variar muito entre pessoas, sociedades e 
nações. O presente texto apresenta uma discussão crítica dos projectos de educação 
Olímpica na América Latina.

Palavras-chave: Educação Olímpica, Paz, América Latina.

ABSTRACT 
Peace is a humanist ideal and the search for conditions to establish it keep being the 
unquestionable objectives of the human societies, even though the objective translation 
of its possibility conditions can vary a lot among people, societies, and nations. The 
present text presents a critical discussion of the Olympic education projects in Latin 
America.
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1. Introdução
A paz é uma das utopias mais queridas do mundo moderno, embora conviva 
constantemente com a guerra. De fato, não experimentamos guerras globais há mais 
de 50 anos, contudo conflitos armados como as guerras anticoloniais na África e na Ásia 
na década de 1960, as guerras nos Balcãs e no Golfo Pérsico nos anos 1980 e 1990 e 
a cruzada antiterrorista norte americana no início do século XXI sugerem que o mundo 
continua tão violento e inseguro quanto no século XIX. Não apenas pela irrupção de 
guerras entre nações ou por revoltas populares contra governos estabelecidos, mas 
também pela sensação de insegurança urbana, que de maneira mais ou menos real 
se espraia em cidades menores ou áreas rurais. Deste modo, qualquer iniciativa de 
caráter pacifista é quase sempre bem vista. Neste contexto, o esporte, como uma 
das manifestações sociais mais significativas, envolventes e populares das sociedades 
urbanas nos últimos 150 anos, dificilmente ficaria à margem deste grande tema.    

A constituição do esporte moderno, em especial do esporte olímpico, tem em suas 
raízes dois importantes vetores de ligação com o ideal de um mundo mais pacífico 
(Loland; Selliaas, 2009). De um lado, os movimentos pacifistas do século XIX, com os 
quais Pierre de Coubertin, o criador do Movimento Olímpico, teve contatos extensivos. 
De outro, a ambição da trégua olímpica. Baseado na tradição da antiguidade grega 
da Ekeicheria - em verdade um período de cessação de hostilidades por ocasião da 
celebração dos Jogos Olímpicos na região de Elis1 e de garantias aos cidadãos que 
estivessem indo ou vindo de Olímpia - o Movimento Olímpico internacional desde seus 
primórdios coloca-se como um promotor da paz, atestado em um de seus Princípios 
Fundamentais de “contribuir para a construção de um mundo melhor e mais pacífico 
através do esporte”. Devemos reconhecer que a ambição de Coubertin de contribuir 
para a paz mundial sempre foi modulada pelo seu pragmatismo que reconhecia que o 
que o Movimento Olímpico poderia fazer seria estabelecer um exemplo de convivência 
internacional pacífica. 

Ainda que uma contribuição direta e específica do esporte para a paz (local, regional 
e mundial) seja uma utopia, o caráter simbólico e valorativo do Movimento Olímpico é 
muito significativo uma vez que não se pode negar que as formas legítimas de prática 
esportiva e os valores que atribuímos ao esporte no mundo contemporâneo foram em 
grande medida formatados pelo Movimento Olímpico e seus valores. Assim, a ideia 
de promoção da paz por meio do esporte tornou-se uma expectativa em torno do 
Movimento Olímpico e um objetivo daqueles que o promovem e/ou o defendem (Senn, 
1999)2. Neste contexto, em 2000, o Comitê Olímpico Internacional em conjunto com o 
governo da Grécia criou a Fundação Internacional para a Trégua Olímpica e o Centro 
Internacional para a Trégua Olímpica cuja missão é “promover os ideais Olímpicos, 
servir à paz e à amizade e cultivar o entendimento internacional” (Centro Internacional 
para a Trégua Olímpica, 2020)3.

Em quase todas as sociedades contemporâneas se difundiu a crença do esporte como 
ferramenta de educação em valores. Segundo DaCosta (2007, p. 13) “desde a Antiga 
Grécia até a origem do esporte moderno em meados do século XIX, as atividades 
atléticas e o esporte têm sido considerados importantes elementos de veiculação de 
influências valorativas entre as pessoas”. Dentre elas, o de um comportamento ético, 
respeitoso e pacífico. Contudo, de acordo com Steenbergen, De Knoop, Elling (2001), 
o esporte ensina de maneira tácita, porque têm significados e valores intrínsecos que 
estão interligados aos valores olímpicos de maneira significativa. 

1. Região da Grécia onde ficava localizado o santuário de Olímpia

2. Ainda que a ideia de promover o orgulho nacional ou ‘provar’ a superioridade de uma nação ou sistema 
político esteja sempre igualmente presente nas competições olímpicas.

3. In: https://www.olympictruce.org/index.php?option=com_
k2&view=item&layout=item&id=1&Itemid=266&lang=en; acessado em 12 de janeiro de 2020.
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A proposta de sistematizar uma educação em valores por meio do esporte, embasado 
no Movimento Olímpico, surge pela primeira vez na década de 1970 no campo 
acadêmico da pesquisa olímpica com o desenvolvimento do termo “Educação 
Olímpica” (Müller, 2008). Podemos definir a Educação Olímpica (EO) como “propostas 
de educação em valores através do esporte tendo como referência o Movimento 
Olímpico, seus valores declarados, seu simbolismo, sua história, seus heróis e suas 
tradições” (Tavares, 2009, p. 192).

Se, em termos de fundamentos e princípios, a EO está bastante consolidada, em termos 
metodológicos devemos reconhecer as importantes contribuições de Deanna Binder 
(2012) e Roland Naul (2008) para o desenvolvimento de uma tipologia de abordagens 
de ensino em EO. Para estes autores, existem quatro abordagens de Educação 
Olímpica: a orientada para o conhecimento, a orientada para a experiência, a orientada 
para a competição e, finalmente, a orientada para o mundo da vida4.

A abordagem “orientada para o conhecimento” é a abordagem mais comumente 
utilizada em todo o mundo, e busca explicar os princípios olímpicos por meio de seu 
conteúdo histórico e educacional utilizando-se principalmente de suportes diversos 
para a apresentação do conteúdo, tais como: cartazes, panfletos, livretos, vídeos e 
palestras. Seu tema gerador são os Jogos Olímpicos da antiguidade e da modernidade, 
abordando nomes, datas e fatos, aspectos culturais, ideais e símbolos. A abordagem 
“orientada para a experiência” enfatiza a participação em festivais e competições, 
onde símbolos e rituais de tipo olímpico estão presentes emulando os Jogos 
Olímpicos e seus valores declarados. Esses ambientes são espaços de experimentação, 
distanciando-se, muitas vezes, do seu aspecto competitivo.  A abordagem “orientada 
para a competição” centra-se na ideia de que o desenvolvimento individual e social 
ocorre mediante a realização da competição justa e respeito mútuo. De acordo com 
Naul (2008), esta abordagem foi formulada a partir do conceito pedagógico de Rolf 
Geßmann, que tem como base três princípios: conquista, justiça e respeito mútuo. 
Em outras palavras, orienta o indivíduo na busca pela autoperfeição, adquirida em um 
ambiente de competição equânime e de mútuo respeito. A quarta e última abordagem 
se baseia em conceitos pedagógicos elaborados pela pedagoga canadense Deanna 
Binder. A abordagem “orientada para o mundo da vida” liga os princípios olímpicos e 
experiências vivenciadas no esporte às experiências do indivíduo em outras áreas de 
sua vida. Projeta os ideais olímpicos para o contexto sociocultural em que a criança ou 
jovem está inserida, afetando diretamente suas atitudes e seu comportamento. Trata-
se de uma proposição concreta de que a Educação Olímpica extrapole os limites da 
prática esportiva e interfira positivamente na ação social dos indivíduos.

Segundo Bronikowski e Bronikowska (2009), para influenciar deliberadamente 
o desenvolvimento moral, a Educação Olímpica precisa contar com programas 
sistematicamente organizados com dilemas da vida real, processos e currículos 
baseados em um modelo de desenvolvimento moral, tanto na teoria quanto na prática. 
Em tese, estes modelos de desenvolvimento moral nas iniciativas de EO, associados, no 
caso, à promoção da paz, devem ser encontrados nas histórias e exemplos da própria 
história do esporte olímpico. Contudo, robustas revisões de literatura têm demonstrado 
que não existem evidências claras e relações de causalidade definidas entre a prática 
esportiva e seus efeitos sociais (Bailey, 2005; Janssens et al., 2004). Além disso, parecem 
ser escassas as sistematizações de atividades, métodos e avaliações de ensino para tais 
objetivos (Bailey, 2005; Oliveira; Perim, 2009; Stigger; Thomassim, 2013). 

Neste contexto, para Knijnik e Tavares (2012), a prática pedagógica da educação em 
valores apresenta fundamentalmente três características, geralmente combinadas: 
um caráter incidental, exortativo e intrínseco. Segundo estes autores, a “abordagem 
incidental” caracteriza-se por uma ação reativa. Ou seja, a ação didática se dá após 
a ocorrência de uma situação considerada como problemática. Porém, o conteúdo 
valorativo pode ou não estar previsto no planejamento de ensino do docente. Assim, 
o ensino objetivado em valores ocorre apenas se e quando houver uma situação que o 

4. Naul menciona e defende que a integração das quatro abordagens poderia ser considerada como uma 
quinta abordagem que ele chama de “abordagem integrada” (2008).
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requeira. A “abordagem exortativa”, frequentemente associada à abordagem incidental, 
caracteriza-se pelo ensino de valores por meio do discurso. Geralmente, é utilizada para 
condenar, confirmar, estimular ou reprimir um determinado comportamento ou atitude 
por meio da fala, não implicando necessariamente em reflexão com os educandos. 
Por fim, a “abordagem intrínseca’’ caracteriza-se pelo ensino em valores por meio 
de alguma prática que se considere intrinsecamente educativa. Assim, o ensino em 
valores se dá por meio da experimentação e vivência de alguma prática que se entende 
naturalmente portadora de valores – geralmente esportes - e que neste contexto serão 
assimilados pelos praticantes. 

Ora, a partir dos argumentos acima apresentados podemos problematizar a 
contribuição das iniciativas de Educação Olímpica para a construção de um mundo 
melhor e mais pacífico utilizando o esporte em face dos efeitos limitados apontados 
pela pesquisa acadêmica sobre a educação em valores pelo esporte. Todavia, ainda são 
escassas as pesquisas empíricas sobre iniciativas de EO no continente americano. Ainda 
se conhece pouco sobre o que é feito, por quem, com quais objetivos, metodologias e 
resultados. Portanto, o presente estudo tem por objetivo conhecer as metodologias e 
sistematizações utilizadas em projetos em países da América Latina. Espera-se que com 
estes dados seja possível perspectivar, ainda que indiretamente, uma contribuição da 
Educação Olímpica para a paz.

 

2. Encaminhamentos metodológicos
Foi realizada uma pesquisa qualitativa descritiva de caráter transversal (Richardson, 
1999). Volta-se assim para o conteúdo interpretativo, procurando compreender o 
fenômeno segundo a perspectiva dos participantes da realidade estudada (Poupart et 
al., 2008).  Em base às respostas obtidas, a análise e a discussão desenvolvidas neste 
trabalho não são conclusivas, mas nos permitem ter uma perspectiva inicial do que está 
sendo realizado dentro da temática de Educação Olímpica na América Latina.

Para identificar as iniciativas de EO na região enviamos um convite para a participação 
no estudo para as seguintes Academias Olímpicas Nacionais da América Latina: 
Argentina, Bolívia, Chile, Colômbia, Costa Rica, Cuba, Equador, El Salvador, Guatemala, 
Honduras, México, Nicarágua, Panamá, Paraguai, Peru, Porto Rico, República 
Dominicana, Uruguai, Venezuela. A partir desta primeira abordagem, representantes 
das entidades de Argentina, Colômbia, Equador, Guatemala e Porto Rico se dispuseram 
a participar da pesquisa. Desse modo, a pesquisa se caracteriza por ter uma amostra 
voluntária. 

A coleta de dados foi realizada em duas etapas. A primeira etapa consistiu na aplicação 
de um questionário semiestruturado com questões sobre os objetivos específicos de 
cada um dos programas, seus conteúdos e formas de organização, o público-alvo, a 
metodologia utilizada, os valores que permeiam as atividades realizadas  e os tipos 
de avaliação dos programas. Uma segunda etapa envolveu a realização de entrevistas 
com os sujeitos que responderam ao questionário inicial da pesquisa de forma a obter 
descrições mais detalhadas de seus projetos via Skype ou Whatsapp para a realização 
de análises mais aprofundadas dos dados coletados. A coleta de dados ocorreu entre os 
meses de março e maio de 2018.

A discussão dos resultados tomou como referência as categorias apresentadas por Naul 
(2008) como abordagens de Educação Olímpica e as categorias metodológicas de 
educação em valores apresentadas por Knijnik e Tavares (2012)
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3. Análise dos resultados: Educação Olímpica na América Latina

3.1. Argentina
A Academia Olímpica Argentina (AOA) possui um programa de Educação Olímpica 
que engloba quatro projetos diferentes: Campus 20/18 (desenvolvido com os atletas); 
Seção da Academia Olímpica Argentina (desenvolvido com as Federações Desportivas 
Nacionais); Escolas de iniciação desportiva e capacitação docente (desenvolvido com os 
professores). O programa tem uma abrangência nacional desde 2017. 

Os projetos têm três objetivos: o conhecimento sobre o Movimento Olímpico, o 
conhecimento sobre os valores Olímpicos e a educação em valores Olímpicos. 
Entretanto, à medida que surja demanda por parte de instituições, os objetivos podem 
ser ajustados para melhor atender as necessidades que surgem dos solicitantes. Dentro 
dos conteúdos trabalhados pela AOA se encontram os conhecimentos do Movimento 
Olímpico, Olimpismo, promoção dos valores Olímpicos, entre outros. Assim, o 
material didático do Olympic Values Education Programme – OVEP 2.05 foi utilizado 
para desenvolver algumas atividades, sempre se adaptando à realidade dos espaços 
contemplados.

O ‘Programa de Educação Olímpica’ da AOA considera tanto os três valores oficiais 
do Movimento Olímpico (Respeito, Amizade e Excelência) quanto os cinco valores 
desenvolvidos no OVEP. (Equilíbrio entre corpo, vontade e mente; Alegria do esforço; 
Busca pela excelência; Jogo limpo; Respeito pelos outros). Esta duplicidade de conjunto 
de valores reflete os ajustamentos necessários realizados pela AOA, assim como 
por diversas entidades da família olímpica, para compatibilizar a decisão do Comitê 
Olímpico Internacional (COI) de ter valores ‘oficiais’ com as iniciativas educacionais 
orientadas em valores albergadas pelo próprio COI. 

Por serem desenvolvidos vários projetos em nível nacional, dentro do mesmo 
programa, o público-alvo é bem diverso, se concentrando, porém, em professores 
de educação física e de outras disciplinas e estudantes do ensino superior. Estes 
últimos foram inseridos dentro do programa, com a pretensão de atingir diferentes 
espaços acadêmicos como arquitetura, direito, nutrição e economia. Na opinião da 
respondente da AOA, os “Jogos Olímpicos podem ser olhados, analisados e estudados 
em diferentes aspectos, não somente do mundo do esporte”.  Com os professores 
de educação física especificamente se realizou um projeto no qual se organizaram 
capacitações dirigidas de âmbito nacional por meio de uma plataforma web, 
alcançando 1900 professores que já trabalhavam com a iniciação esportiva. 

As avaliações dos programas da AOA são feitas de duas maneiras. Para atividades 
orientadas ao conhecimento é aplicado um questionário de forma individual e sem 
identificação, no qual se solicita que sejam avaliados as atividades, os conteúdos, os 
palestrantes, a alimentação e a infraestrutura. Outro tipo de avaliação é a feita a partir 
da capacitação dos professores de educação física. Ela consiste em, após 40 dias de 
terem finalizado o curso, os professores terem que realizar uma atividade de Educação 
Olímpica sobre a qual eles enviam ao Comitê um relatório e fotos das atividades que 
foram realizadas. Segundo a respondente da AOA, “isto possibilita avaliar o que foi 
compreendido nas capacitações e como conseguem os professores contextualizar a sua 
prática”. Como podemos perceber, na Argentina se encontra uma grande preocupação 
com a avaliação dos projetos realizados, mas fica claro que o foco da avaliação está 
no processo (gestão) e não no produto (efeitos educacionais). Isto provavelmente está 
relacionado às abordagens educacionais orientadas ao conhecimento, o que limita 
avaliar o eventual impacto de uma educação em valores por meio do esporte que tenha 
o Movimento Olímpico como referência.

5. A mais recente versão do programa OVEP, lançada em 2016.
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3.2. Colômbia
A Academia Olímpica Colombiana (AOC) desenvolve dois projetos de EO: a ‘Cátedra 
de Estudos Olímpicos’ e as ‘Tertúlias Olímpicas’. Ambos os projetos compartem os 
seguintes objetivos específicos [1] Investigar o Movimento Olímpico em todas as suas 
etapas, analisando sua influência no desenvolvimento do homem, a sociedade e o 
desporto; [2] Promover o Movimento Olímpico no setor educativo do país; [3] Difundir 
o Movimento Olímpico em todos os setores do país; [4] Capacitar líderes dentro do 
espírito Olímpico, gerando uma maior consciência do papel que deve cumprir no 
desenvolvimento desportivo do país e a observância dos valores. Nos dois projetos 
apresentados, a Academia Olímpica sistematiza o ensino de fatos, história, nome, datas 
de acontecimentos do Movimento Olímpico, o conhecimento e ensino dos valores 
Olímpicos. Como foi possível identificar, os programas têm um caráter mais teórico, 
caracterizando-se como abordagens orientadas ao conhecimento. Do mesmo modo, 
os objetivos de ‘promover’ e ‘difundir’ o Movimento e os valores Olímpicos, indicam o 
caráter exortativo destas iniciativas de EO, pouco relacionadas com a reflexão e a crítica. 

No projeto ‘Cátedra de Estudos Olímpicos’, desenvolvido desde 2005, são organizados 
seminários ao longo do ano em diferentes instituições universitárias6 na sede da 
Academia Olímpica Colombiana7. Segundo o respondente da AOC, nesses encontros 
tem se exibido temas que são coadjuvantes no esforço nacional de criar uma “cultura 
de paz”, como também auxiliar na “construção social” por meio de ações que podem 
ser classificadas como uma soma de abordagens exortativas e intrínsecas da educação 
em valores. No início de 2018, o projeto ‘Cátedra de Estudos Olímpicos’ começou 
a ser sistematizado com foco nas escolas de ensino fundamental. O primeiro tema 
desenvolvido foi “A função da educação física na formação da cultura desportiva, 
cimentada nos valores olímpicos”. 

Ambos os projetos analisados no presente estudo tinham como público-alvo os 
universitários, porém o projeto ‘Cátedra de Estudos Olímpicos’ se expandiu em 
2018 para abordar alunos das séries finais do ensino fundamental (6.o ao 8.o ano). 
Isto aconteceu pela iniciativa dos professores, em vista de que em Bogotá existe um 
programa que se chama Tempo Escolar Complementário (TEC), no qual “os alunos 
fazem a prática esportiva extraescolar, mas também nessa prática [os professores] 
querem trabalhar sobre valores e Educação Olímpica”. Em razão disto, escolas e 
professores começaram a procurar por este tipo de conhecimento.

Uma das estratégias utilizadas nos programas é a capacitação dos professores 
pela Academia Olímpica dentro das ‘Cátedras de Estudos Olímpicos’. Isto por 
compreenderem que os professores não têm uma formação em Olimpismo na 
graduação. Desta forma, o material utilizado é desenvolvido pela Academia Olímpica 
Colombiana, por intermédio de “diferentes grupos especialistas em Olimpismo, 
jornalistas, educadores, de diferentes formações”.

Tal como na Argentina, os projetos desenvolvidos pela Academia Olímpica Colombiana 
têm por princípios os três valores oficiais do Movimento Olímpico e os cinco valores 
educacionais do Movimento Olímpico. Mais importante, porém, é que no caso 
colombiano ainda foi acrescentado o valor da ‘paz’. A paz é um valor institucional da 
Academia Olímpica Colombiana; por este motivo, nenhum dos seus projetos pode se 
isentar de ter este valor como norteador de suas práticas.

O encontro das ‘Tertúlias Olímpicas’, além de ser um espaço acadêmico, é um espaço 
avaliativo onde os participantes deste programa - professores, acadêmicos, especialistas 
na temática - discutem sobre o que tem sido desenvolvido e quais são as perspectivas 

6. No ano de 2008, participaram as universidades de Córdoba, de la Guajira e a Universidad de Cundinamarca.

7. Na sede da AOC também se realizam as ‘Sesiones de la Academia Olímpica Colombiana’, a ‘Convocatória da 
Academia Olímpica Internacional’ e as ‘Visitas a la Academia Olímpica Colombiana’, entre outras atividades.
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futuras para os diferentes projetos realizados pela Academia Olímpica Colombiana. 
Dentro das instituições universitárias, nas ‘Cátedras’, a avaliação é realizada institucional 
e individualmente. Outro espaço avaliativo institucional é o ‘Pleno da Academia’ onde a 
Academia tem que prosseguir se avaliando, assim como também os projetos que estão 
desenvolvendo. Este tipo de ação avaliativa serve para fazer ajustes nos programas. 
Neste contexto, tal como na Argentina, os processos de avaliação situam-se mais nos 
processos do que nos produtos, não produzindo elementos que permitam inferir se 
existem mudanças valorativas efetivas na vida daqueles grupos-alvo dos projetos.

3.3. Equador
Dos projetos desenvolvidos pela Academia Olímpica Equatoriana (AOE) merecem ser 
destacados os projetos chamados de ‘Semana Olímpica’ e ‘Sou Olímpico’, em vista do 
grupo-alvo, como também as estratégias e sistematizações utilizadas.

Os projetos realizados pela AOE trabalham com quatro objetivos: [1] conhecimento 
sobre Movimento Olímpico, [2] conhecimento sobre os valores Olímpicos, [3] educação 
em valores Olímpicos e [4] incentivo às práticas do desporto. Todavia, em vista das 
atividades realizadas dentro dos projetos serem esporádicas, torna-se inviável trabalhar 
o incentivo às práticas do esporte na mesma forma e proporção que os outros objetivos. 
Sendo assim, a característica mais importante dos projetos de educação Olímpica da 
AOE é a abordagem orientada ao conhecimento.

O projeto ‘Semana Olímpica’ acontece desde 1997, pelo menos8. São desenvolvidas 
atividades como: missa de Ação de Graças9, oferenda floral à Pierre de Coubertin10, 
concurso de pintura e projeção de filme. As atividades de oferenda floral e a missa de 
Ação de Graças são realizadas pela Academia Olímpica de forma tradicional. 

O concurso de pintura é realizado todos os anos com várias escolas - em 2018 
participaram 13. Para desenvolver esta atividade é proposto um tema central. Em 2018, 
o tema central foi a alegria do esforço (joy of effort) a partir da perspectiva de Pierre de 
Coubertin. Esta atividade é desenvolvida para crianças, adolescentes e universitários. 
O concurso conta com votação nas redes sociais, o que promove ainda mais a filosofia 
Olímpica e o projeto de educação Olímpica. De forma paralela ao concurso, se oferece 
uma palestra sobre os valores Olímpicos e o significado dos símbolos Olímpicos.

No âmbito escolar, é desenvolvido o programa ‘Sou Olímpico’ em que escolas são 
visitadas para fazer a demonstração de um esporte e também realizar uma palestra 
sobre valores Olímpicos. Ambas as instâncias são desenvolvidas por membros do 
Comitê Olímpico. Este programa consiste em um dia com diversas atividades realizadas 
para um grupo de alunos categorizados por idade: de 8 a 10 anos, de 11 a 14 anos, 
de 15 a 18 anos e os universitários. O programa utiliza um material didático impresso 
que, em sua maioria, foi desenvolvido pela Academia Olímpica, como também é 
compartilhado material com as Academias Olímpicas da Argentina e Costa Rica. Tal 
como vimos anteriormente, temos uma metodologia de tipo francamente expositiva, 
baseada na oferta de informações, caracterizando-se mais como conhecimento dos 
valores olímpicos do que uma educação em valores olímpicos em sentido amplo.

8. A entrevistada não soube dizer ao certo desde quando acontece.

9. Acontece em honra aos desportistas que viajam aos Jogos Olímpicos e em memória dos desportistas e 
dirigentes que faleceram.

10. Ato solene para homenagear o busto do Barão Pierre de Coubertin que se encontra na Praça Olímpica; a 
cerimônia é encerrada com o hino Olímpico.
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3.4. Guatemala
A Academia Olímpica Guatemalteca (AOG) realiza três projetos que estão se 
consolidando, tanto no âmbito acadêmico universitário como no escolar. Os projetos 
são chamados de ‘Meu Amigo Olímpico’, ‘Hope Factory’ e ‘United Play Guatemala’. 
Segundo nossos dados, estes projetos possuem muitos pontos convergentes entre eles 
e, em certa medida, podem ser pensados como atividades complementares.

Os três programas possuem os mesmos objetivos: [1] conhecimento sobre o Movimento 
Olímpico, [2] conhecimento sobre valores Olímpicos, [3] educação em valores Olímpicos 
e [4] incentivo às práticas de esporte. Vale destacar que uma das finalidades para 
o projeto ‘Hope Factory’ é a “construção da paz” por meio do esporte. Segundo a 
respondente da AOG, são trabalhados os valores oficiais e os valores educacionais do 
Movimento Olímpico, tal como na Argentina e na Colômbia. Segundo a AOG, “todos 
os valores estão interligados, tem uma certa correlação, pelo que se busca alinhar todos 
os valores dentro das atividades realizadas pela Academia sempre em vista de promover 
as mudanças valorativas/morais por parte dos praticantes”.

No projeto ‘Meu amigo Olímpico’, as diferentes temáticas em torno do que é o 
Olimpismo são trabalhadas em salas de aula com o auxílio do professor e incentivo de 
um atleta. Segundo os dados coletados, em ambos os programas o incentivo às práticas 
esportivas é um elemento secundário ou auxiliar, embora importante. O projeto ‘Meu 
amigo Olímpico’, que acontece desde 2016, tem a preocupação pedagógica de ajustar 
o conhecimento sobre o Movimento Olímpico em função da idade dos participantes. 
Os alunos recebem a gravação de um vídeo com um atleta de alto rendimento que 
será o padrinho da turma. Este atleta fala sobre assuntos que envolvam o Movimento 
Olímpico, o Olimpismo, Educação Olímpica, a sua história, entre outros. Além do vídeo, 
a metodologia empregada é a de conversas e palestras ofertadas aos alunos. O único 
material impresso neste projeto é o manual do programa que é o guia completo do 
projeto e este fica com o professor. A durabilidade da intervenção varia com relação à 
disponibilidade do professor em usar aquele material com os alunos.

O projeto ‘Hope Factory’ foi desenvolvido pelo Comitê Olímpico Internacional como 
um módulo virtual para o qual foram desenvolvidas questões geradoras que têm por 
finalidade abordar o valor da paz. O projeto é um aplicativo educativo incrementado 
nas escolas a partir de novembro de 2016 no qual o professor tem o papel de mediador  
do conhecimento. Trabalha com fatos, histórias, nomes, datas de acontecimento 
esportivos. Segundo a respondente da AOG, as temáticas no aplicativo não chegam a 
ser aprofundadas de forma que, quando é falado sobre o Movimento Olímpico, é de 
uma forma geral.

Por outro lado, o programa ‘United Play Guatemala’ tem por objetivo principal o 
incentivo às práticas dos esportes. Para isto, são realizados encontros em comunidades 
carentes onde são ofertados gratuitamente materiais esportivos relacionados a um 
esporte específico por evento e, como um objetivo menos significativo, ensinar sobre 
o Movimento Olímpico simplificadamente. O ‘United Play Guatemala’ é realizado 
desde 2016 e é um projeto que tem como finalidade estimular mudanças de atitudes 
entre as crianças. Para isso, no meio da prática, são feitas intervenções pelos monitores 
falando a respeito dos valores Olímpicos e explicando, desta maneira, o que é certo 
e errado. Segundo a respondente da AOG, este projeto tem uma metodologia “mais 
livre”, já que se respeita o espaço e contexto das comunidades participantes, razão 
pela qual podem surgir mudanças na sistematização no momento da atividade. Nesse 
caso, observa-se claramente uma educação em valores baseada em uma abordagem 
exortativa e intrínseca por meio do esporte. 

Os projetos ‘Hope Factory’ e ‘United Play’ não são avaliados pelos participantes do 
programa. Contudo, ‘Meu Amigo Olímpico’ tem uma estrutura curricular, exigindo 
compromisso tanto do atleta quanto do aluno. “A Academia Olímpica não avalia o 
aluno neste projeto, mas é o professor quem possivelmente o avalia, tendo como 
referência para fazer isto a mudança de comportamento”, disse a respondente da AOG. 
Cabe destacar que, segundo a respondente da AOG, apesar de o ‘Hope Factory’ não 
ser avaliado pelos usuários do aplicativo, o programa passa pela avaliação do Ministério 
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de Educação. Em vista disso, o aplicativo sofreu muitas modificações com relação ao 
texto por perceber que não seriam todas as crianças que compreenderam de forma 
íntegra todas as questões. Neste ponto, as iniciativas guatemaltecas se distinguem de 
algum modo. Ao contrário dos casos anteriormente analisados cuja avaliação estava 
centrada no processo e não no produto, há entre os projetos desta Academia Olímpica 
nacional a preocupação de tentar verificar, de algum modo, a efetividade do que foi 
realizado em termos de educação em valores.

3.5. Porto Rico
A Academia Olímpica Porto-Riquenha está desenvolvendo o projeto ‘OVEPUR- 
Programa para a Educação no Olimpismo e seus Valores em Porto Rico’. O projeto tem 
como base sistemática o uso do material OVEP cujas atividades são, indubitavelmente, 
norteadas para a abordagem didática “orientada ao mundo da vida”. Para melhor 
compreender isso, analisaremos os diferentes elementos que compõem o programa.

O projeto ‘OVEPUR’ pode ser tomado por um programa de valores. Apesar das 
atividades serem realizadas esporadicamente, o projeto está sendo desenvolvido junto 
à escola chamada de Albergue Olímpico desde o início do ano de 2017. Esta escola é 
considerada um centro de treinamento esportivo de Porto Rico onde os alunos, durante 
a semana, ficam em tempo integral dentro da escola.

O programa é realizado por meio de sessões, as quais são dirigidas começando com 
uma atividade física que é chamada de ‘vigorante’, depois um jogo que possibilita fazer 
algumas intervenções por parte do facilitador para promover a reflexão dos alunos, 
assim no meio do jogo se incentiva a organização de novas regras, porém sem um 
juiz, trabalhando o respeito pelos outros. Após a atividade prática e a brincadeira, são 
realizadas atividades de integração curricular.

O projeto envolve professores de educação física, alunos universitários e alunos de 
ensino básico considerados atletas amadores, entre as idades de 12 a 18 anos. Cabe 
destacar que tanto os professores quanto os universitários são ‘facilitadores’ dentro 
do programa. O projeto recebe o apoio de entidades governamentais relacionadas à 
educação e ao esporte como também da Universidade de Mayagüez que está dirigindo 
o projeto. 

A nosso ver, o projeto trabalha em cima de duas abordagens didáticas, a “orientada 
ao conhecimento” e a “orientada ao mundo da vida”, já que tem por objetivo ensinar 
a temática do Movimento Olímpico ao mesmo tempo em que, para desenvolver as 
atividades, utiliza o material encontrado no OVEP como referencial, além de muitos 
livros de história sobre esporte. Além disso, há um material desenvolvido pela própria 
Academia Olímpica local chamado de Educação Olímpica e que já está na quarta 
edição. 

No questionário respondido pela Academia Olímpica, foi informado que dentro dos 
valores oficiais do Movimento Olímpico são trabalhados os valores de ‘excelência’ e 
‘respeito’. Tal como outras academias olímpicas, em Porto Rico também se adotam os 
chamados ‘valores educacionais’ do Movimento Olímpico. Todavia, no momento desta 
pesquisa, eram desenvolvidas atividades apenas em relação ao ‘equilíbrio entre corpo, 
caráter e mente’, a ‘alegria do esforço’ e ‘Jogo limpo’. Os projetos porto-riquenhos de 
educação olímpica tem por base o OVEP. 

Segundo o respondente, por serem as atividades realizadas esporadicamente, ainda não 
foi pensada uma forma de avaliar as atividades desenvolvidas, porém os ‘facilitadores’ 
futuramente passarão por uma avaliação, mas ainda não foi sistematizado como será 
feito este procedimento.
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4. Discussão:
Educação Olímpica na América Latina e a promoção da paz
A análise dos programas destas cinco academias olímpicas nacionais permite 
claramente delinear algumas características comuns e perspectivar algumas tendências 
em relação à promoção da paz por meio da educação olímpica. 

Por serem parte da chamada ‘Família Olímpica’, todas as academias adotam tanto 
os três valores oficiais do Movimento Olímpico (Respeito, Amizade e Excelência) 
quanto os cinco valores desenvolvidos no OVEP. (Equilíbrio entre corpo, vontade 
e mente; Alegria do esforço; Busca pela excelência; Jogo limpo; Respeito pelos 
outros). Como observamos acima, esta duplicidade de conjunto de valores reflete os 
ajustes necessários para compatibilizar a decisão do Comitê Olímpico Internacional 
(COI) de ter valores ‘oficiais’ com os valores orientadores do OVEP. Neste ponto, a 
solução intuitiva e não oficial tem sido chamar de ‘educacionais’ os valores definidos 
nos materiais pedagógicos desenvolvidos no seio do próprio COI em adição aos 
valores oficiais do Movimento Olímpico. De todo modo, tanto os valores oficiais 
do MO quanto seus valores educacionais podem ser entendidos como contributos 
indiretos para a promoção da paz. Ou, nos aproximando do pensamento do próprio 
Pierre de Coubertin, como pré-condições para a convivência pacífica11. Apenas 
Colômbia e Guatemala elegeram explicitamente a ‘paz’ como um valor orientador de 
seus programas de EO. Isto provavelmente está relacionado às condições históricas 
específicas destes dois países que conviveram durante muitos anos com movimentos 
guerrilheiros e que, portanto, tornou o tema ‘paz’ um assunto absolutamente direto e 
necessário no esforço de pacificação nacional. Paradoxalmente, isto reconfirma o caráter 
indireto e complementar das ações de EO para a promoção da paz.

Pudemos observar o caráter educacional não formal, nos termos de Libâneo (1998), 
destas iniciativas. Ainda que tenham sido identificadas algumas parcerias com escolas e 
universidades (Colômbia, Equador e Porto Rico) ou uma avaliação por parte do governo 
(Hope Factory – Guatemala), quase sempre as iniciativas de EO se desenvolvem de 
forma paralela aos sistemas educacionais. Segundo Libâneo, a educação não formal 
é aquela que possui intencionalidade, organização e planejamento (tal como cursos 
livres12), mas não fazem parte dos sistemas escolares oficiais nem são regidos pelo 
aparato regulatório legal. Isto dá às iniciativas de EO grande liberdade de organização 
e conteúdo, o que poderia ser uma vantagem formal para as academias olímpicas. Por 
outro lado, um desdobramento deste caráter não formal das iniciativas investigadas 
é que a EO, vista a partir dos casos relatados, assume características de uma unidade 
‘curricular’13 própria, desenvolvida em iniciativas isoladas. Com isto queremos dizer 
que estas iniciativas são pensadas como unidades com identidade própria que não se 
confundem com o conhecimento escolarizado. Consequentemente, ainda que tenha 
como parte de seus grupos-alvo professores de educação física, projeta-se como 
algo distinto da disciplina ‘educação física’ curricular quando poderia ser parte de seu 
conteúdo, ou poderia ser tratada como um tema transversal às diferentes disciplinas 
escolares. Ora, partindo da existência de uma relação direta, mas não exaustiva, entre 
‘tempo’ e ‘efeito’ no âmbito educacional, podemos pensar que iniciativas pontuais de 
EO são menos efetivas do que conteúdos de EO incorporados à matriz curricular da 
educação física e outras disciplinas escolares. Esta ausência de uma articulação robusta 
com os sistemas formais de ensino de um modo geral e a educação física escolar de 
maneira específica parece limitar o alcance e a influência das iniciativas de EO para a 
promoção da paz. 

11. “Cada cuatro años los restaurados Juegos Olímpicos deben dar a la juventud universal la oportunidad de 
un encuentro feliz y fraterno que contribuye gradualmente a eliminar la ignorancia de las naciones acerca de 
sus intereses comunes: una ignorancia que alienta viejos resentimientos, acumula malos entendidos y precipita 
eventos hacia un conflicto salvaje” (citado por Durry, 2018).

12. São exemplos de cursos livres: cursos de idiomas, cursos isolados de formação profissional, cursos livres 
de ensino de modalidades esportivas, cursos de iniciação religiosa (catequeses) etc. 

13. O termo ‘curricular’ é usado aqui de maneira meramente analógica à estrutura dos sistemas escolares nos 
quais as disciplinas são vistas como unidades curriculares. 
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Crianças, jovens e professores são os grupos-alvo principais nas iniciativas estudadas, 
o que pode ser considerado uma tendência consagrada pelo próprio OVEP. Isto não 
é nada surpreendente uma vez que crianças e jovens estão em fase acelerada de 
aquisição de conhecimentos, hábitos, valores e atitudes. Assim, é uma expectativa 
natural que programas educacionais tenham estes sujeitos como seu público primário. 
Porém, deve ser observado que, como os processos de socialização são multifatoriais 
(Dubar, 1997), os efeitos de programas de EO para a promoção da paz, tal como 
qualquer programa de objetivos valorativos, são de difícil constatação e mensuração 
(Bailey, 2012) em face de seus desafios epistemológicos (isolar a variável de causalidade) 
e metodológicos (investigar a aquisição/mudança de valores). Isto é ainda mais 
importante de ser considerado quando a duração e a frequência das iniciativas de EO, 
devido a seu caráter não formal, podem ser um fator limitante para a produção de 
efeitos educacionais14. Também parece adequada a decisão de escolher professores 
em formação ou já em atividade como um grupo-alvo importante. Como vimos 
acima, as iniciativas de EO nestes cinco países ocorrem como iniciativas educacionais 
independentes dos sistemas educacionais oficiais. É compreensível, então, que 
este ‘isolamento’ institucional seja contornado ou mitigado pela oferta de formação 
profissional continuada. Obviamente, o que se busca com a formação continuada de 
professores é um efeito multiplicador importante. Todavia, talvez este efeito seja menor 
ou menos duradouro do que o esperado. Um estudo sobre o programa de EO dos 
Jogos Olímpicos e Paralímpicos Rio 2016 (Kirst, 2019) demonstrou que um ano após os 
Jogos cerca de 50% dos professores que participaram do programa já não estavam mais 
usando as atividades e materiais didáticos do programa.

Em relação às abordagens didáticas, os programas de educação olímpica analisados se 
caracterizam majoritariamente pela abordagem orientada ao conhecimento. Ou seja, 
orientada à apresentação de um conjunto de informações sobre o Movimento Olímpico, 
sua história, símbolos, valores e heróis. Isto provavelmente está relacionado ao fato da 
presença de conteúdos de Educação Olímpica nos sistemas educacionais regulares 
ser bastante rara, exceto pela realização de algum dos tipos de Jogos Olímpicos 
(Nikolaos, 2013). Assim, parece ser bastante compreensível que a primeira preocupação 
das academias olímpicas seja oferecer o tipo de informação e conhecimento que 
professores provavelmente não têm acesso em seus cursos regulares de formação 
profissional e escolares. É claro que o ensino dos princípios fundamentais da Carta 
Olímpica, conhecer as preocupações pacifistas de Pierre de Coubertin, ou ser ensinado 
sobre a simbologia e rituais olímpicos relacionados à promoção da paz é muito 
importante, mas terá um impacto limitado na formação de uma compreensão sobre a 
importância da paz ou na formação de uma cultura de paz. De fato, o ensino em valores 
envolve processos educacionais complexos e variados nos quais o conhecimento de 
dados e informações é uma etapa importante, porém insuficiente. Teorias construtivistas 
de educação (Coll et al. 1998) enfatizam que os alunos aprendem mais e melhor se 
encorajados a encontrarem suas próprias soluções ao invés de receberem explicações 
sobre como se resolvem os problemas. Ou seja, ao invés de dizer o que as crianças 
devem fazer para viver em paz, devemos colocá-los em situações-problema para que 
apresentem, de maneira coletiva e orientada, suas próprias soluções para relações mais 
pacíficas.

Outra importante característica identificada refere-se ao fato de, metodologicamente 
falando, podermos delinear o caráter exortativo da maioria dos programas e projetos. 
Como vimos acima, a abordagem exortativa do ensino é aquela que se caracteriza 
pelo ensino baseado em falas, palestras ou discursos. É por meio dela que se 
reconhece e reforça um comportamento socialmente positivo ou se indica e censura um 
comportamento socialmente negativo. Isto é muito importante. Porém, a experiência 
na ação, o debate e a solução de problemas não são de fato parte da abordagem 
exortativa de aprendizagem.  Ou seja, é mais um ensino de valores do que um ensino 
em valores. A título de exemplo, podemos dizer que todos somos a favor da paz e 
contra a violência, mas vamos supor que em uma situação de jogo o adversário está 

14. Uma limitação do estudo reside na ausência de dados sobre duração e frequência dos programas.
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próximo de marcar um ponto e vencer a partida. O que faríamos? Uma falta para 
parar a jogada ou atuar estritamente dentro daquilo que é permitido pelas regras?15 
Dilemas como esse podem ser colocados em discussão e vividos pelos sujeitos em um 
ensino em valores. Por outro lado, parece ser um avanço o uso do material do OVEP 
em algumas iniciativas. Como sabemos, teorias construtivistas como as que baseiam 
o OVEP enfatizam um ensino mais holístico, experiencial e reflexivo em abordagem 
e conteúdo. Embora não tenhamos dados conclusivos, nossa experiência profissional 
indica que as academias olímpicas, em sua grande maioria, não têm um corpo de 
profissionais que permita um desenvolvimento pedagógico próprio. Assim sendo, 
muitas vezes as iniciativas em EO são baseadas na experiência ou na intuição. Neste 
contexto, o investimento do COI no OVEP realmente pode qualificar as iniciativas 
educacionais.

Todavia, sabe-se bastante pouco sobre os efeitos, diretos e indiretos, destas iniciativas 
de EO para a promoção da paz. Como afirmou Keim (2009, p. 84), 

“existe uma lacuna de pesquisa internacional, nacional e local e avaliação qualitativa e quantitativa 
para garantir que os objetivos sociais e transformacionais declarados internacionalmente para o 
esporte, a construção da paz e o desenvolvimento comunitário sejam alcançados”. 

Os dados coletados mostram que, majoritariamente, os processos de avaliação 
empregados estavam mais relacionados à gestão dos programas do que aos seus 
resultados. Estes dados ganham consistência à luz da compreensão da pedagoga 
sul-africana acima mencionada. Como afirmamos anteriormente, isto pode estar 
relacionado às dificuldades epistemológicas e metodológicas para o estabelecimento 
de relações causais entre as ações de educação em valores por meio do esporte e 
seus efeitos. Assim, estas dificuldades somadas às limitações de recursos materiais e 
humanos das próprias academias olímpicas pode explicar porque as avaliações têm um 
caráter gerencial, observando muito mais o processo do que o produto. Ou seja, têm 
se limitado às ofertas dos programas e não aos seus efeitos efetivos para uma cultura 
de paz. Se seguirmos a posição de Janssens et al. (2004) para quem “o esporte não 
opera em um vácuo sociocultural, ao contrário está inserido na sociedade e reflete 
parcialmente também as normas e valores genericamente prevalentes”, podemos 
afirmar a elevada incerteza da contribuição das atividades de EO analisadas para a 
promoção da paz. 

5. Considerações finais
A paz como um ideal humanista e a busca das condições de seu estabelecimento 
continuam sendo objetivos inquestionáveis das sociedades humanas, ainda que a 
tradução objetiva de suas condições de possibilidade possa variar muito entre pessoas, 
sociedades e nações. Em face desta dissonância, práticas de elevada carga simbólica, 
porém de pouco valor geopolítico efetivo como o esporte, são úteis a todos os 
grupos. As raízes históricas das práticas esportivas e o desenvolvimento poderoso do 
Movimento Olímpico deram conteúdo, forma e visibilidade a seus valores intrínsecos 
e extrínsecos, dentre eles a possibilidade de contribuir de alguma maneira para a 
construção de uma convivência pacífica. É a partir disto que nos últimos 30 ou 40 anos 
estes possíveis contributos vêm sendo operacionalizados em iniciativas de educação 
olímpica (educação em valores por meio do esporte tendo como referência os valores, 
símbolos, rituais, histórias e heróis do Movimento Olímpico). 

A presente pesquisa possibilitou conhecer distintos programas de Educação Olímpica 
desenvolvidos na América Latina, percebendo suas semelhanças, seus pontos fortes e 
suas limitações. Em vista da temática ser complexa, são poucas as iniciativas concretas 
nesse sentido. Isto posto, ao conhecer os diferentes projetos de Educação Olímpica 

15. Estamos fazendo uma grande simplificação de uma discussão que é bastante complexa, cheia de nuances 
e observações.
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desenvolvidos na América Latina, percebemos que os contextos sociais variam de país 
a país. Dentro deste marco, são englobados distintas realidades sociais, pelo que se 
fez necessário que cada atividade desenvolvida pelas Academias Olímpicas respeitasse 
estas diferenças para com isso alcançar seus objetivos de difusão do conhecimento 
sobre o Movimento Olímpico e seus valores. 

Em contas finais, a resposta à pergunta presente no título deste texto deve ser 
respondida com cautela. As iniciativas de Educação Olímpica na América Latina 
contribuem para a paz? Os resultados desta investigação são evidentemente limitados. 
Nenhum destes projetos e iniciativas foi objeto de qualquer avaliação sistemática 
pelos autores deste texto. Nosso objetivo foi o de levantar dados descritivos os quais, 
submetidos à interpretação acadêmica, nos permitam realizar descrições iniciais 
suprindo uma lacuna de conhecimento e identificar características e tendências destas 
ações com foco na contribuição para a promoção de uma cultura de paz. 

Apesar das relações de causa e efeito entre a prática esportiva e a educação esportiva 
e o desenvolvimento psicossocial dos indivíduos e da sociedade como um todo não 
serem completamente sustentados por evidências científicas, ainda se pode concluir 
que o esporte e a educação esportiva (educação olímpica) são de grande significado 
para os indivíduos e a sociedade. Naturalmente, o esporte não é o único modo, e 
talvez nem seja o principal, pelo qual a educação em valores e a promoção da paz se 
realizam. Nesse contexto, não deveríamos reivindicar potencialidades da educação 
olímpica maiores do que podemos de fato garantir. Uma posição acadêmica realista 
seria aceitar que o esporte (olímpico) e a educação (olímpica) ficam mais vulneráveis 
e sujeitas a críticas quando afirmamos que ele pode entregar mais do que de fato 
temos certeza. Desta maneira, continuamos podendo afirmar o potencial educacional 
do esporte e da educação em valores por meio do esporte. Nesse sentido, mantendo 
primariamente o caráter indireto da contribuição do esporte olímpico para a promoção 
da paz, devemos reconhecer a importância significativa das iniciativas investigadas para 
o desenvolvimento de sociedades humanas mais fraternas, respeitosas e, quem sabe, 
mais pacíficas.
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RESUMO 
A temática da paz tem um papel central no Movimento Olímpico Internacional e vem 
sendo discutida desde a criação do Comitê Olímpico Internacional em 1894, em Paris. 
Regularmente, em especial por ocasião dos Jogos Olímpicos, surgem publicações nas 
quais as noções de Ekecheiria, da antiga Grécia, são discutidas de forma equivocada 
e descritas como “Trégua Olímpica”, a qual está fundamentada no pacifismo. A 
perspectiva pacifista proposta por Pierre de Coubertin está permeada pelos ideais de 
paz que floresceram no final do século 19, os quais influenciaram significativamente os 
seus escritos. A proposta de Pierre de Coubertin não se restringia a uma trégua durante 
a realização dos Jogos Olímpicos, mas em ter o esporte como meio de promoção da 
paz. Constam na Lista de Membros Honorários e Delegados do Congresso de 1894 os 
nomes de Frédéric Passy (Prêmio Nobel da Paz 1901), Élie Ducommun (Prêmio Nobel 
da Paz 1902), o Barão von Suttner escritor e pacifista casado com Bertha von Suttner 
(Prêmio Nobel da Paz em 1905), Fredrik Bajer (Prêmio Nobel da Paz 1908) e Henri La 
Fontaine (Prêmio Nobel da Paz 1913). Sem falar no Gabinete Internacional Permanente 
para a Paz, que recebeu o Prêmio Nobel da Paz em 1910, e que esteve representado na 
reunião por seu presidente Élie Ducommun. Também não se pode esquecer Theodore 
Roosevelt (Prêmio Nobel da Paz 1906) e Fridtjof Nansen (Prêmio Nobel da Paz 1922) 
que foram agraciados com o Diploma do Mérito Olímpico em 1905. Por conseguinte, 
não é de surpreender que Pierre de Coubertin tivesse um grande compromisso 
com as perspectivas de paz e que a temática continua sendo um dos paradigmas 
do Olimpismo. O objetivo deste artigo é discutir o significado da Ekecheiria e a 
perspectiva do esporte como promotor da paz nos primórdios do Movimento Olímpico 
Internacional.

Palavras-chave: Pacifismo, Ekecheiria, Trégua Olímpica, Pierre de Coubertin, Prêmio 
Nobel da Paz.
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ABSTRACT 
Peace plays a central role in the International Olympic Movement, and scholars have 
discussed it since the creation of the International Olympic Committee in 1894 in 
Paris. Regularly, especially on the occasion of the Olympic Games, publications appear 
mistakenly discussing the notions of Ekecheiria of ancient Greece and describing it as 
the “Olympic Truce,” which is grounded in pacifism. The ideals of peace flourished 
in the late 19th century, which significantly influenced Pierre de Coubertin’s writings, 
permeated his pacifist perspective. Pierre de Coubertin’s proposal was not restricted to 
a truce during the Olympic Games, but to use sport as a means of promoting peace. 
The list of Honorary Members and Congressional Delegates of 1894 include Frédéric 
Passy (Nobel Peace Prize 1901), Élie Ducommun (Nobel Peace Prize 1902), Baron von 
Suttner, writer and pacifist married to Bertha von Suttner (Nobel Prize of Peace in 1905), 
Fredrik Bajer (Nobel Peace Prize 1908) and Henri La Fontaine (Nobel Peace Prize 1913). 
Not to mention the Permanent International Peace Office, which received the Nobel 
Peace Prize in 1910, and its president Élie Ducommun represented it at the meeting. 
One should not forget Theodore Roosevelt (Nobel Peace Prize 1906) and Fridtjof 
Nansen (Nobel Peace Prize 1922), who received the Diploma of Olympic Merit in 1905. 
It is therefore not surprising that Pierre de Coubertin had a significant commitment to 
peace prospects and that the theme remains one of the paradigms of Olympism. The 
purpose of this paper is to discuss Ekecheiria’s significance and the perspective of sport 
as a peacemaker in the early days of the International Olympic Movement.

Keywords: Pacifism, Ekecheiria, Olympic Truce, Pierre de Coubertin, Nobel Peace Prize.

1. Introdução
O tema da paz assume na atualidade um papel central no esporte e no âmbito dos 
Jogos Olímpicos modernos, vem sendo discutido desde a introdução dos jogos em 
1896. Regularmente, por ocasião dos jogos, aparecem publicações de seriedade 
discutida, onde as noções de Ekecheiria da antiga Grécia são evocadas, as quais foram 
estabelecidas há mais de 2500 anos para os festivais esportivos que aconteciam naquele 
período.

A ideia de que os Jogos Olímpicos contribuiriam para se ter um mundo melhor e mais 
pacífico, baseado nas ideias de Pierre de Coubertin é, segundo Höfer (1994), um dos 
aspectos do Olimpismo que desde 1894 não foi questionado com profundidade.

O tema central dos escritos de Coubertin sempre foi a Educação. Ele acreditava que 
por meio da educação esportiva a paz poderia ser alcançada. Esta perspectiva fica 
bem clara no texto que ele escreveu para a revista desportiva belga “La Revue Sportive 
Illustrée” em 1935.1 Ele conclui o texto intitulado “Le Sport est pacificateur” (1935) 
dizendo que:

“Os esportes masculinos são bons para todos e em todas as circunstâncias. Não farão do animal um 
anjo, mas sempre existe a possibilidade de que atenuem sua brutalidade e lhe outorguem um pouco 
mais de autocontrole. E isso já é alguma coisa!”2 (P.231)

Na antiguidade Grega não existia uma concepção moral de paz semelhante às 
existentes na época em que Coubertin apresentou as suas perspectivas do esporte 
como um caminho para a união dos povos. Segundo ele, o esporte seria um eficiente 
meio para disseminar a paz no mundo. 

1. Na época, o mundo esportivo estava discutindo o boicote aos Jogos de Berlim (1936), uma vez que os 
judeus haviam sido proibidos de participar dos Jogos pelo regime Nazista. Coubertin, evitando abordar 
diretamente o tema, optou por uma análise filosófica.

2. COUBERTIN,P. O esporte contribui para paz. In.: N.Müller&N.S.Todt (Ed), Olimpismo. Porto Alegre: 
CIPC,2015.
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Além disso, Coubertin viveu e conviveu com personalidades marcantes no âmbito 
do movimento pacifista do final do século 19. O pacifismo era um dos temas 
constantemente discutidos nos círculos de intelectuais e artistas da época. O best-seller 
“Abaixo às Armas! (Die Waffen nieder!) escrito por Bertha von Suttner (Prêmio Nobel da 
Paz em 1905) e publicado pela primeira vez em 1889, em Dresden, na Alemanha, foi um 
dos exemplos da importância das discussões de paz no período. O livro foi um sucesso 
absoluto traduzido para mais de 60 idiomas.

Pode-se supor que Coubertin tenha lido a obra, pois ele dominava o idioma Alemão 
e tinha contato com o casal Arthur e Bertha von Suttner. Mas um dos leitores mais 
célebres, e que concretamente foi influenciado pela leitura do romance, foi Alfred 
Nobel, que manteve por muitos anos uma troca constante de correspondência com 
Bertha, sua amiga pessoal, a qual foi uma das únicas pessoas informadas sobre sua 
decisão de criar o Prêmio Nobel da Paz. Ela foi informada logo após ele expressar no 
seu testamento, datado de 27 de Novembro de 1895, que havia instituído o prêmio. 
O testamento somente se tornou público em 10 de Dezembro de 1896, após o 
falecimento de Alfred Nobel.3

2. Ekecheiria
A Grécia antiga caracterizava-se como uma terra geograficamente complexa composta 
de altas montanhas, vales estreitos e muitas baías. Tinha poucas planícies férteis, mas 
grande acesso para o mar, e estava dividida em cidades-estados, denominadas de polis.

No século 4-5 a.C., existiam mais de 200 destes sistemas estatais, que constantemente 
se uniam, por meio de alianças, e atacavam seus vizinhos com o objetivo de estenderem 
as suas fronteiras. Conflitos, problemas de fronteira e guerras faziam parte da vida 
diária, transformando a antiguidade grega em uma sucessão de histórias de guerra.

Por conseguinte, não é de surpreender que para a organização dos festivais e cultos 
gregos, como os em homenagem a Zeus em Olímpia, fosse necessária a criação de 
procedimentos que assegurassem aos membros das poleis a possibilidade de chegarem 
seguros ao local onde eram realizados os jogos e de poderem participar dos mesmos. 
Em alguns casos, os atletas, que mais apropriadamente devem ser chamados de 
peregrinos, tinham que passar por até 12 cidades-estados.

De acordo com a mitologia, os reis Iphistos de Elis, Kleisthenes de Pisa e Lycurgos 
de Esparta dirigiram-se ao Oráculo de Delphi buscando um conselho para resolver o 
problema dos atletas. O oráculo sugeriu a eles a Ekecheiria, uma espécie de cessar 
fogo no período de realização das festividades em Olímpia, que não previa a suspensão 
das hostilidades e atos de guerra que continuavam a existir.4 Esta é uma explicação 
mitológica, pois a verdade histórica é difícil de ser identificada.

De acordo com Phlegon de Tralles, muitos dos jogos caíram no esquecimento. No caso 
dos Jogos realizados em homenagem a Zeus, os Gregos do Peloponeso decidiram que 
a Polis Elis deveria ser a organizadora dos mesmos. Posteriormente, Elis desejava apoiar 
Esparta em uma guerra e voltou a consultar o oráculo de Delphi, recebendo como 
orientação: “Líderes do povo de Elis, dirigentes do país pelas regras dos ancestrais, 
defendam o próprio país e tira a mão da guerra! Vocês têm que ser os líderes dos 
gregos de forma fraterna, quando o tempo da felicidade chegar, a cada cinco anos”.5 

3. As informações foram extraídas do site da Nobel Foundation, https://www.nobelprize.org/alfred-nobel/
alfred-nobels-thoughts-about-war-and-peace/ pesquisado em 16.10.2019.

  4. Phlegon de Tralles; fragmentos da História 257,3.

5. Phlegon de Tralles, Fragments of Greek History 257,8. (Traduzido do original Grego).
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Obviamente Elis precisava ficar fora dos conflitos como organizadora dos festivais 
olímpicos para ser um exemplo para as outras Poleis gregas. Concretamente, nesta 
citação está também definido que esta regra somente funcionava para os Jogos 
Olímpicos.

O antigo termo grego Ekecheiria tem como melhor tradução a expressão “Tira a mão”, 
que coincide com o texto de Plutarco que dizia que Ekecheiria não existia somente 
em Olímpia, mas também em outros festivais na Grécia Antiga. Em um texto que se 
referia aos jogos de Nemea, Plutarchos relatou que todos os participantes dos Jogos 
que precisavam atravessar o território dos Aqueus foram tratados como inimigos e 
escravizados.6 Neste sentido, é interessante ressaltar que na antiguidade as viagens 
eram muito perigosas; em função disto, a Ekecheiria tratava basicamente da chegada e 
partida dos participantes dos Jogos, uma espécie de regulamentação do trânsito.

No que tange aos Jogos Olímpicos, vale lembrar a citação de Strabon:

“Elis é protegida por Zeus. Quem nesta terra com armas entrar, será amaldiçoado e duramente 
julgado, quando não resistir à tentação de pegar nas armas. Por esta razão as pessoas que 
construíram a cidade de Elis a deixaram sem fortificações. As pessoas que atravessarem o território 
com exércitos deverão deixar as armas e somente as receberão novamente no momento que saírem 
do mesmo”.7 

Esta situação especial de Elis pode ser explicada em função da responsabilidade da 
cidade de cuidar dos Jogos Olímpicos. Sendo assim, o seu território era intocável (Tira 
a mão). Mesmo esta determinação não foi respeitada na antiguidade. No ano 365 a.C., 
o povo de Arcádia ocupou Olímpia e organizou os Jogos Olímpicos. Durante a festa, 
o povo de Elis, para reconquistar Olímpia, atacou e provocou o povo de Arcádia para 
uma batalha no distrito sagrado. O povo de Arcádia se escondeu em cima dos templos 
e terminou vencendo a batalha contra Elis.8 A quebra da Ekecheiria foi tratada como 
um sacrilégio, mas o mais escandaloso foi a pilhagem do santuário feita pelo povo da 
Arcádia.

Na realidade, o que se sabe pela leitura dos textos antigos é que, na antiguidade, 
por diversas vezes, a Ekecheiria foi desrespeitada. Sabe-se que no ano de 420 a.C. os 
espartanos foram proibidos de participarem dos jogos por não terem pago uma multa, 
em função de não haverem respeitado a Ekecheiria. No entanto, consta que por ocasião 
do início dos jogos eles haviam suspendido as ações militares,9 mas por terem se 
recusado a pagar a multa foram impedidos de participar.

Existem muitos exemplos de que Ekecheiria não significava paz na antiguidade, e nem 
os ideais de paz. Era somente uma medida para suspender os ataques e possibilitar 
que os Jogos Olímpicos ocorressem. Para os gregos da antiguidade, esta era a única 
possibilidade de realizar os diferentes jogos e festivais com a participação das diversas 
cidades-estados, uma vez que as guerras faziam parte do cotidiano. A Ekecheiria não 
estava vinculada exclusivamente aos Jogos de Olímpia, mas a todas as festividades.

O sentido de Ekecheiria estava definido por seis fatores:

1.  Definia a inviolabilidade de Olímpia e da Polis Elis;

2.  Durante o período das festas e festivais era decretado um cessar-fogo para o 
santuário, para a chegada e o retorno dos atletas e participantes;

3.  A Ekecheiria foi menos uma regra humana do que uma decisão divina. Não 
foi uma solução ideal, somente uma forma de organizar os jogos apesar da 
existência de conflitos;

6. Plutarchos, Aratos 28, 3-4.

7. Strabon VII 358. (Traduzido do original Grego).

8. Xenophonos, Hellenika VII 4, 28-35.

9. Thukydides  5 V 29.
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4.  Não era uma prevenção da guerra, mas uma solução pragmática para 
resolver problemas dentro das sociedades conflituosas;

5.  A Ekecheiria não atingia todo o mundo grego e nem estava conectada a um 
cessar-fogo de todos os conflitos. Ela era local;

6.  A Ekecheiria existia também em outros santuários, por ocasião da realização 
de festividades religiosas.

A palavra “paz” não fazia parte do contexto dos Jogos Olímpicos da Antiguidade 
Grega. A palavra grega para “paz” é Eirene, que na mitologia era uma filha de Zeus. No 
entanto, apesar da mitológica ligação com Zeus, a semideusa Eirene não tinha nenhuma 
relação com os cultos que aconteciam em Olímpia e nenhuma ligação com a Ekecheiria.

Os Jogos Olímpicos da antiguidade tinham no seu cerne a perspectiva da luta, 
competição e combate. Agon é o termo grego que definia as atividades que ocorriam 
em Olímpia. A perspectiva que permeava os Jogos era a da guerra e não da paz e do 
entendimento entre os povos.

Os treinamentos atléticos eram, na maioria dos casos, uma forma de manter os 
guerreiros preparados para as guerras. De acordo com Höfer (1994), “Via de regra um 
bom guerreiro era também um bom atleta e vice-versa; a fama obtida como resultado 
do sucesso esportivo e militar tinha o mesmo valor” (p.44-45)10

Os antigos atletas gregos nunca foram “mensageiros da paz” e nem os Jogos tinham 
este objetivo. A trégua era somente um mecanismo para conseguir que os jogos 
acontecessem. 

Este é mais um dos exemplos que podem servir para demonstrar que o Helenismo 
não tem muita coisa em comum com o Humanismo, ao contrário do que apresentava 
Coubertin.11 O entendimento errôneo sobre a Ekecheiria, um dos fios condutores dos 
Jogos da Antiguidade para a modernidade, tem que ser definitivamente cortado.

3. Coubertin e o Movimento de Paz
Pierre de Coubertin, quando criança, foi fortemente influenciado por religiosos, razão 
pela qual o seu compromisso com a ética e a paz pode ser facilmente entendido. 
Apesar do seu grande esforço em associar os seus ideais de paz com a trégua sagrada 
da antiguidade, isto não se concretizou. 

No final do século 19, Coubertin expressou o desejo de que, por ocasião dos 
Jogos Olímpicos, existisse um respeito às diferenças internacionais e que os atletas 
servissem de modelo para que isto acontecesse. Estas ideias transmitem o ideal de 
sua perspectiva da ética da paz, refletindo as orientações das organizações esportivas 
internacionais, como bem escreveu Wolfgang Huber 100 anos depois de Coubertin:

“Esporte em sua forma moderna é uma das maneiras de entender o objetivo das orientações 
dos povos. A internacionalidade das suas regras é (...) um dos importantes elementos para este 
entendimento. Elas mostram que neste campo específico, é possível viver em conjunto sem 
desavenças e concorrências, sem necessidades de normas especiais de organização, além das que já 
são conhecidas”.(p.184)12

10. HÖFER, A. Der Olympische Friede – Anspruch und Wirklichkeit einer Idee. Sankt Augustin: Academia 
Verlag, 1994. (Traduzido do Alemão)

11. COUBERTIN,P. The Olympic Games 1896 in: The Century Illustrated Monthly Magazine, vol. LIII, 
November 1896, p.39-54.

12. HUBER, W. Frieden. In.: Ommo Grupe & Dietmar Mieth (Ed.), Lexikon der Ethik im Sport. Köln: Verlag Karl 
Hofmann Schorndorf, 1998. (Traduzido do Alemão)
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Em 1889, Coubertin compareceu ao Congresso para a Liga da Paz na Sorbonne que 
aconteceu no período da Exposição Universal. Neste evento, ele teve a oportunidade 
de participar de diversos debates relativos à educação como mediadora da paz. De 
acordo com Wassong (2002), neste congresso ele estabeleceu valiosos contatos com 
os ativistas do movimento pacifista. Apesar de Coubertin ter apresentado o seu artigo 
intitulado “L’Education de la paix” nesta ocasião, ele nunca assumiu nenhuma função no 
movimento para a paz, sendo somente um simpatizante.13

A temática da paz era um tema latente na época do Congresso de Paris de 1894 e 
estava presente em todos os âmbitos. Além disso, naquele período Paris era o centro 
do movimento internacional pela paz. Assim sendo, não era de estranhar que tantas 
celebridades ligadas ao movimento da paz estivessem presentes naquele evento.

Tomando como referência os agraciados com o prêmio Nobel da Paz, podemos citar o 
francês Frédéric Passy (1822-1912), economista, político e ativista da paz que recebeu 
o prêmio em 1901 por ter sido um dos fundadores da União Interparlamentar e um dos 
organizadores do primeiro Congresso Universal pela paz.14 Ele também foi o fundador 
da Sociedade Francesa para a paz. 

Outro participante foi Élie Ducommun (1833-1906), jornalista suíço que recebeu o 
prêmio em 1902 por seus trabalhos na direção do Gabinete Internacional pela Paz, 
organização que foi agraciada com o prêmio em 1910.

O dinamarquês Fredrik Bajer (1837-1922) que recebeu o Prêmio Nobel da Paz 1908 
também marcou presença no evento. Ele foi militar, político e ativista da paz. Ele fundou 
o Gabinete Internacional da Paz em 1891. Ele e sua esposa Mathilde Bajer, ativistas dos 
direitos das mulheres, fundaram a Sociedade das Mulheres Dinamarquesas em 1871.

O belga Henri La Fontaine (1854-1943) que recebeu o Prêmio Nobel da Paz em 1913, 
professor de direito internacional e senador belga, era um dos grandes defensores do 
internacionalismo. Ele foi o primeiro socialista a receber o prêmio.

Quem também esteve presente no Congresso foi o Barão Arthur von Suttner (1850-
1902), escritor e pacifista casado com Bertha von Suttner (1843-1914), ganhadora 
do Prêmio Nobel da Paz em 1905. Bertha von Suttner foi a primeira mulher a 
receber o prêmio. Ela transformou-se no símbolo internacional pela luta pela paz e a 
personalidade que contribuiu definitivamente para a criação do Prêmio Nobel da Paz 
por Alfred Nobel, seu amigo pessoal. Bertha e Arthur von Suttner dedicaram as suas 
vidas à defesa da paz e compartilhavam dos mesmos compromissos sociais e políticos.

Dois outros ganhadores do prêmio, Theodore Roosevelt (Prêmio Nobel da Paz 1906) e 
Fridtjof Nansen (Prêmio Nobel da Paz 1922) também tiveram grande influência na vida 
de Coubertin, sendo que ambos foram agraciados com o Diploma do Mérito Olímpico 
em 1905.

Assim sendo, não é de estranhar que desde os primórdios do Movimento Olímpico 
Internacional a temática da paz venha sendo constantemente discutida.

Fazendo uma rápida analogia, as discussões atuais sobre a sustentabilidade e a 
preservação do meio ambiente podem ser comparadas às discussões sobre a paz 
naquele período.15

13. WASSONG, S. Pierre de Coubertins US-amerikanische Studien und ihre Bedeutung für die Analyse seiner 
frühen Erziehungskampagne. Würzburg: Ergon Verlag, 2002.

14. As informações sobre os agraciados com o Prêmio Nobel da Paz foram extraídas do site
https://www.nobelprize.org visitado em 24.10.2019.

15. No dia 23 de Junho, por ocasião das comemorações de 125 anos do Congresso de Paris 1894, O COI 
inaugurou a “Olympic House” o novo “Headquarter of the IOC”, a qual recebeu três dos mais rigorosos 
certificados de sustentabilidade do mundo.
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4. Trégua Olímpica
Os princípios básicos do Olimpismo contidos na Carta Olímpica estão permeados pelos 
ideais de paz. Eles adquiriram um papel central no Movimento Olímpico mundial que 
tem hoje como um dos seus objetivos centrais a criação de um mundo melhor, com 
menos conflitos e guerras.

Os princípios ocidentais democráticos de uma ética de paz são geralmente respeitados 
pela comunidade internacional e aceitos pelas grandes organizações mundiais como a 
ONU. A partir disso, podemos definir quatro princípios orientadores.

1.  Conservação da natureza, justiça social, prevenção da violência e liberdade 
são elementos fundamentais para a paz e estão intimamente interligados;

2.  Conflitos políticos e sociais devem ser resolvidos a partir do diálogo. O uso 
da força significa que não existe mais possibilidade de discussão, e só pode ser 
utilizada em última instância;

3.  O uso da força significa que uma solução de um conflito será contra o outro 
e não pode ser encontrada com o outro. Isto implica uma definição antecipada 
de um inimigo, o que contraria os princípios básicos de um pensamento 
democrático;

4.  A paz só pode estar baseada no reconhecimento mútuo das diferenças e no 
estabelecimento de uma prática coletiva do pensamento de segurança.

Durante a guerra fria existiam algumas ideias de uma política pacifista, que não se 
restringia à violência armada, mas incluía também a discussão Leste-Oeste. A ética 
desportiva assumiu neste período um posicionamento de neutralidade que chega até os 
dias de hoje. No entanto, os esportes sempre foram utilizados com objetivos políticos, 
como no caso dos Jogos Olímpicos de 1980 e 1984.

Dos anos 90 até os dias de hoje, poucas foram as alterações sofridas na ética esportiva, 
houve somente modificações nos cenários. A guerra do Golfo e os conflitos na ex-
Iugoslávia, por exemplo, mostram que a questão da paz no desporto se regionalizou.16

A política de um lado, o esporte do outro. Esta também é sempre a opinião cautelosa 
do COI que, seguindo a sua tradição, optou sempre por dizer menos do que falar algo 
errado. 

O COI tem a preocupação cada dia maior de definir com clareza as suas regras para que 
não fique sob a pressão dos interesses políticos, uma vez que o “objetivo do Olimpismo 
é o desporto a serviço do desenvolvimento harmonioso do homem, buscando uma 
sociedade pacífica onde o respeito à dignidade humana sejam observados”.17 Este 
segundo princípio Olímpico segue detalhadamente os ideais de Pierre de Coubertin e 
pode ser identificado nos seus escritos.18

Em 1992, o termo “Trégua Olímpica” foi utilizado pela primeira vez pelo COI. Após 
uma longa negociação com a Organização das Nações Unidas, os atletas da antiga 
Iugoslávia foram autorizados a participar dos Jogos Olímpicos de Barcelona utilizando 
a bandeira do COI. Apesar de evocar o antigo espírito da Ekecheiria, a questão não 
estava na trégua, mas na possibilidade de participação de atletas oriundos de países 
que estavam em conflito.

16. HUBER, W. Frieden. In.: Ommo Grupe & Dietmar Mieth (Ed.), Lexikon der Ethik im Sport. Köln: Verlag Karl 
Hofmann Schorndorf, 1998.

17. Fundamental Principles of Olympism n.2. (Traduzido do Inglês) 
https://stillmed.olympic.org/media/Document%20Library/OlympicOrg/General/EN-Olympic-Charter.pdf 

18. COUBERTIN, P. Le Néo-olympisme - Appel à l’opinion athénienne. In.: Le Messager d’Athènes 39 - Paris, 
1894. P. 287-288.
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A partir de 1994, por ocasião dos Jogos de Lillehammer, o termo “Trégua Olímpica” foi 
definitivamente adotado pelo Movimento Olímpico seguindo uma resolução da ONU 
intitulada “Construindo um mundo melhor e mais pacífico através do esporte e dos 
ideais Olímpicos”.19

A questão do esporte como meio de promoção da paz transcende a perspectiva de 
“Trégua Olímpica”. Na realidade, o movimento pela paz mediante o esporte tem 
as suas bases no movimento pacifista do final do século 19. Assim sendo, os Jogos 
Olímpicos não devem ser vistos somente como um momento de trégua dos conflitos 
internos e externos, mas sim como um espaço para a divulgação dos pensamentos de 
paz e harmonia.20

5. Conclusão
A temática da paz e da união dos povos no Movimento Olímpico foi significativamente 
alterada desde o congresso de Paris de 1894. O cancelamento dos Jogos de 1916 por 
ocasião da Primeira Guerra Mundial e 1940 por ocasião da Segunda Guerra Mundial e 
os diversos boicotes aos Jogos, em particular os de 1976, 1980 e 1984, são alguns dos 
exemplos de que as questões da paz propostas por Coubertin se modificaram muito 
durante este período.

Além disso, é sempre importante recordar que as ideias, escritos e propostas de 
Coubertin não podem de forma alguma ser discutidos de forma descontextualizada. O 
seu pensamento refletia o pensamento vigente na época, sem mencionar que durante a 
vida ele modificou por diversas vezes a sua forma de interpretar o valor do esporte, da 
educação e o seu pensamento sobre o internacionalismo como caminho para encontrar 
a paz. No decorrer da sua vida, percebeu que o internacionalismo não significa 
simplesmente juntar culturas ou países diferentes, mas ter respeito pelos seus princípios 
e valores.

No que tange à Ekecheiria, o termo tem que ser definitivamente afastado das 
discussões relativas à paz previstas no Olimpismo. Mesmo em relação à “Trégua 
Olímpica”, a Ekecheiria não deve ser usada como linha condutora entre os Jogos de 
Antiguidade e os Jogos da Modernidade.

19. https://www.olympic.org/news/the-history-of-the-olympic-truce pesquisado em 17.10.2019.

20. https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000244329 documento consultado em 16.10.2019. O documento 
apresenta orientações sobre como trabalhar o esporte como um meio de desenvolvimento para a paz.
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BORA MUDAR O MUNDO, BAHÊA!
FUTEBOL COMO VEÍCULO DE PACIFICAÇÃO 
SOCIAL E COMBATE A PRECONCEITOS
LET’S CHANGE THE WORLD, BAHÊA!
SOCCER AS A VEHICLE FOR SOCIAL PACIFICATION AND FIGHT AGAINST 
PREJUDICE

L. Camillo Jr
Marcelo Guilhermino Barreto

Extrato de projeto esportivo apresentado ao FGV Online no curso FGV/FIFA/CIES Gestão de Esportes, como 
pré-requisito parcial para a obtenção de certificado do curso de aperfeiçoamento do Programa FGV Online, 
orientado pelo Professor Mestre Rodrigo Antônio Garcia.

RESUMO 
O presente capítulo apresenta a realidade do futebol e do esporte brasileiro, versando 
sobre temáticas que envolvem a diversidade, racismo e violência. Como cenário central, 
desenvolve o estudo de caso sobre o Bahea trazendo reflexões importantes sobre 
valores do esporte contemporâneo. 

Palavras-chave: valores, cultura de paz, e diversidade. 

ABSTRACT 
The present chapter presents the reality of Brazilian soccer and sports, dealing with 
issues related to diversity, racism, and violence. As its central scenario, it develops the 
case study about Bahea bringing important reflections about values of contemporary 
sports.

Keywords: values, culture of peace, and diversity.
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1. Introdução
O futebol é comumente tratado como uma paixão. Para falar da ligação de um torcedor 
com seu clube, por exemplo, usam-se termos que descrevem relações amorosas: 
carinho, dedicação, lealdade, fidelidade. Mas o que muitas vezes se vê nos estádios e 
fora deles está relacionado ao ódio: violência e preconceitos como racismo, xenofobia, 
misoginia e homofobia. O esporte mais popular do mundo, com a força que tem, 
deveria ser um poderoso instrumento de combate à intolerância, e não vítima ou refém 
dela.

Segundo Giulianotti (2012), um efeito colateral do fenômeno da globalização foi 
transformar o futebol no último refúgio de quem ainda quer um mundo baseado em 
valores tribais. A identificação com as cores e o escudo de uma associação deixa, assim, 
de ser apenas uma relação esportiva para se transformar num espaço de exclusão: nós 
contra nossos inimigos. Um retorno ao que Pinker (2018) identifica como um instinto 
primal do ser humano. 

Obviamente, esses não são os valores originais dos clubes de futebol. Muitos surgiram 
como espaços democráticos e alguns se posicionaram com firmeza no combate a 
preconceitos sociais, caso por exemplo do Vasco da Gama, pioneiro na inclusão de 
jogadores negros no futebol do Rio de Janeiro. A explosão do futebol como negócio, 
porém, transformou os pequenos núcleos de sócios em grandes massas de torcedores, 
alterando significativamente as características das associações (o Palmeiras não é mais 
apenas um clube da colônia italiana de São Paulo, o Flamengo não é mais apenas um 
clube da Zona Sul do Rio de Janeiro, e assim por diante). 

Não se trata aqui de querer interromper ou reverter esse fenômeno, mas apenas 
de combater um de seus efeitos colaterais mais danosos: o uso do futebol como 
justificativa para o preconceito, expressada em ditos como “futebol é jogo para 
homem”; e para a prática da violência, comum nas torcidas organizadas (MURAD, 
2012). A nosso ver, cabe agora aos clubes se posicionar para virar esse jogo, assumindo 
missões humanitárias do futebol e promovendo a pacificação e a tolerância.

De acordo com o relatório da OXFAM (GEORGES, 2019), atualmente o Brasil ocupa o 
nono lugar entre os países mais desiguais do mundo. Segundo a organização, o Brasil 
“...estagnou em relação à redução das desigualdades...”. Não estamos a falar apenas 
das desigualdades econômicas; mais do que isso, o estudo revelou um aprofundamento 
das desigualdades sociais.

Acreditamos:

• Ser o futebol uma importante e eficaz ferramenta no combate às mais variadas 
formas de discriminação social e racial. A criação de um departamento de 
responsabilidade social possibilitará a introdução nas organizações esportivas, 
mais especificamente nos clubes de futebol, de ações positivas que se 
contraponham a episódios comumente associados às torcidas organizadas 
– que usam as cores e o escudo dos clubes quando promovem violência e 
discriminação; e

• Que uma atitude proativa de um setor de responsabilidade social incorporado 
ao organograma poderá posicionar o clube e seus valores diante da 
comunidade, ajudar na transformação da sociedade e inibir o uso deturpado da 
imagem da associação.
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2. Referencial teórico
Karl Marx asseverou: “O homem é, em sua essência, produto do meio.” Logo, a 
sociedade, em sentido amplo, é o reflexo do homem. Deste modo, não se pode 
ignorar o fato de que no esporte, no nosso caso no futebol, assim como na sociedade, 
a violência, o racismo, a xenofobia, a misoginia, a homofobia e outras formas de 
preconceito estão presentes e constantemente se fazem lembrar.

Uma banana atirada num campo de futebol aqui, a imitação de um símio acolá, 
comportamentos homofóbicos e misóginos nos estádios, e assim vai se descortinando 
uma das formas mais perversas e abomináveis do comportamento humano: o 
preconceito.

O racismo, a xenofobia, a misoginia, a homofobia e outras formas de preconceito são 
alguns dos problemas mais graves da nossa sociedade. Não se pode esquecer, também, 
que os governos, assim como muitas entidades de direção do esporte e organizações 
esportivas, pouco ou nada fazem para que esses males sejam punidos.

Para Manera, De Vincenzi e Carvalho (2018), as questões que envolvem o racismo 
“ainda são tratadas de forma não muito concreta”. Segundo os organizadores 
do Relatório da Discriminação Racial no Futebol, ainda que se fale sobre racismo, 
infelizmente não se observa o seu necessário combate por meio de campanhas, nem 
mesmo a sua penalização por parte dos governos.

No Brasil, em especial, é muito comum classificar um ato racista como injúria racial 
qualificada (art. 140, §3º do CPB), que pode ser reconhecida como um crime mais 
brando, no qual o agressor se utiliza de palavras e expressões para ofender a honra da 
vítima. O crime de racismo, previsto na Lei 7.716/89, é conduta mais ampla, praticada 
em desfavor de determinado grupo social ou coletividade.

Ainda que se possa admitir que são crimes distintos, sua conexão não pode nem 
tampouco merece ser afastada, pois há em ambos os casos um querer do agressor 
em ofender toda uma coletividade. Não devemos esquecer, portanto, que a 
reprovabilidade das condutas é medida que se impõe, tanto para salvaguardar os 
direitos fundamentais das vítimas, de forma direta, como também diante do interesse 
coletivo.

Acreditamos que no esporte, de forma geral, esses temas não são tratados da 
forma e da maneira como deveriam. Vejamos, por exemplo, os episódios dos gritos 
homofóbicos nos estádios de alguns países sul-americanos que foram punidos pela 
FIFA, mas que não sofreram qualquer punição por parte da CONMEBOL; muito pelo 
contrário, a CONMEBOL foi à FIFA requerer que as Confederações Nacionais não 
fossem punidas sob a alegação de que “a homofobia é uma questão cultural de cada 
país”. Esse comportamento, no entanto, não é exclusivo da entidade máxima do futebol 
na América do Sul, mas repetido por Confederações, Federações e Clubes do futebol 
brasileiro. 

Arendt (1999) conceituou esses comportamentos como sendo a “banalização do mal”:

O problema com Eichmann era exatamente que muitos eram como ele, e muitos não eram nem 
pervertidos, nem sádicos, mas eram e ainda são terrível e assustadoramente normais. Do ponto de 
vista de nossas instituições e de nossos padrões morais de julgamento, essa normalidade era muito 
mais apavorante do que todas as atrocidades juntas, pois implicava que [...] esse era um novo tipo 
de criminoso, efetivamente hostis generis humani, que comete seus crimes em circunstâncias que 
tornam praticamente impossível para ele saber ou sentir que está agindo de modo errado (ARENDT, 
1999).

Portanto, é lícito admitir que esse fenômeno se repete de diversas formas e num sem 
número de pessoas.

 A observação da existência e a temática de combate à violência no esporte, 
no nosso caso no futebol, não é nova, remonta à década de 1970; entretanto, com 
o crescimento da população brasileira, muitas pessoas começaram a ingressar nas 
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chamadas torcidas organizadas que têm seu apogeu nos anos 1990 quando surgem as 
primeiras notícias de brigas entre torcedores armados com facas e armas de fogo. 

No tocante ao racismo, Filho (2003) relata como os jogadores negros se utilizavam de 
recursos como o uso de pó de arroz (maquiagem à base de talco que clareia a pele) 
para participar dos jogos de futebol no início do século. Da Silva (2002) propõe uma 
discussão sobre as estruturas de dominação que dificultam a ascensão dos treinadores 
negros no Brasil. O autor narra que, nas entrevistas que realizou com jornalistas, ficou 
evidenciado que os negros têm muitas dificuldades para ingressar no mercado de 
trabalho de técnicos de futebol. Tal comportamento se repete com as mulheres, com 
pessoas LGBT e toda a gama de indivíduos que a sociedade entendeu por discriminar.

Parece-nos evidente que a prática desportiva se constitui num dos meios mais eficazes 
no combate à violência e às desigualdades sociais contribuindo, por exemplo, para 
retirar das ruas crianças e jovens em situação de vulnerabilidade social. Estudos da 
Organização das Nações Unidas revelam que a prática esportiva tem papel importante 
no desenvolvimento humano; é um instrumento fundamental na busca da paz e, de 
forma direta, reduz significativamente os gastos com saúde e segurança pública.

Artigo do Instituto Planet Smart City revela:

Além das diversas pesquisas, relatos de organizações da sociedade civil que trabalham com 
esporte, o recente relatório de desenvolvimento da ONU e os estudos da Organização Mundial de 
Saúde (OMS) apontam existência de evidências empíricas e científicas suficientes para afirmar que 
a participação regular em atividade física e esporte geram uma vasta gama de benefícios sociais, 
mentais e de saúde.

Entre elas inclui-se a diminuição do peso e da obesidade, a diminuição do uso de drogas legais e 
ilegais, redução da violência nas comunidades e melhora da capacidade produtiva das pessoas. 
Além do bem-estar dos cidadãos, o esporte como política integrada reduz os gastos de saúde, 
diminui a criminalidade, melhora a educação e a produtividade das pessoas.

O esporte é comprovadamente um inigualável fator de desenvolvimento humano e social e pode 
fazer muito pelo Brasil (BLOG INSTITUTO PLANET SMART CITY, 2018).

O relatório da Esporte para o Desenvolvimento e a Paz da Organização das Nações 
Unidas (ONU) traz importantes reflexões acerca da utilização das práticas esportivas 
como meio de combate às desigualdades sociais. As políticas de atuação da ONU em 
cooperação com os governos municipais, estaduais e federal do Brasil visam:

• a promoção do esporte como ferramenta de empoderamento para mulheres e 
meninas e também de superação de estereótipos de gênero;

• o apoio e fortalecimento de organizações que trabalham com esporte no 
país com foco nas crianças e nos adolescentes, assim como na integração de 
pessoas com deficiência física nas aulas de educação física; 

• o desenvolvimento de pesquisas e indicadores nacionais e locais para promover 
o esporte como uma parte integral das políticas públicas; e 

• advocacy com relação ao esporte, como, por exemplo, continuidade e 
aperfeiçoamento da Lei de Incentivo ao Esporte, ações antidopagem e 
compromissos para a promoção do trabalho decente nos grandes eventos 
esportivos, com a melhoria das condições de trabalho, a prevenção e a 
eliminação do trabalho infantil e da exploração sexual comercial de crianças 
e adolescentes, esporte e turismo sustentável e o consumo consciente de 
produtos esportivos.

É imperioso que se reconheça o esporte como uma poderosa ferramenta para o 
desenvolvimento humano e como meio eficaz na construção de ambientes de respeito 
e promoção dos direitos humanos. Por isso, o Fundo de População das Nações 
Unidas (UNFPA) acredita na importância do esporte para a ampliação de atitudes e 
comportamentos em prol da igualdade de gênero, da promoção da inclusão e da 
superação de todas as formas de discriminação.
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Segundo Elias (1986), o esporte ocupa papel fundamental no processo civilizatório 
moderno por reproduzir em sua criação regras de convívio que passariam a ser 
dominantes na sociedade: respeito às regras, aceitação dos resultados, convívio com 
o adversário. Mas, como destaca o coautor Dunning (1986), essa evolução não se dá 
de uma hora para outra e incorpora problemas da dinâmica social do capitalismo: 
eventos esportivos se tornam palco de episódios de intolerância e violência dentro e 
fora de campo. Assim, o futebol, esporte mais popular na Inglaterra pós-Revolução 
Industrial, que seria levado a todo o mundo por colonizadores e trabalhadores ingleses 
(principalmente os que construíam as ferrovias), torna-se espaço de disputas entre 
classes sociais, cidades e religiões. Ou apenas expressão de uma revolta abafada.

Para Giulianotti (2012), não se trata de um fenômeno isolado. O autor defende que 
cantos racistas, xenófobos, misóginos e homofóbicos se tornaram mais comuns com 
o fenômeno da globalização. A arquibancada do estádio de futebol teria se tornado 
o último espaço de quem se sentiu deixado de fora pelo fenômeno – trabalhadores 
de indústrias que perderam seu espaço no mercado mundial e associaram a mudança 
econômica aos avanços no comportamento. 

Nesse cenário, a ofensa não é mais dirigida apenas ao “outro” no sentido esportivo – o 
rival, o torcedor do time adversário, que muitas vezes representa o morador de outra 
região, o fiel de outra religião. Agora, xinga-se também o “outro” no sentido de invasor: 
o negro, o imigrante, o trabalhador que chega de outro país (processo igualmente 
acelerado no futebol, num mundo globalizado) para supostamente tomar o lugar dos 
nativos.

Foer (2004) conta histórias de como a intolerância ligada ao futebol se espalhou pelo 
mundo e incorporou, nos escudos e nas camisas dos clubes, outras lutas: o movimento 
independentista catalão contra o regime franquista em Barcelona x Real Madrid; o 
confronto entre o norte industrializado e o sul agrícola no Campeonato Italiano; o 
catolicismo e o anglicismo em Celtic x Rangers. Brigas nos estádios, que já eram 
comuns nos primórdios do esporte, foram aos poucos se tornando orgânicas.

“Você quer ficar até os joelhos de sangue feniano? Não seja ridículo”, diz Donald 
Findlay, ex-dirigente do Glasgow Rangers, numa das entrevistas do livro. Ele se refere 
a uma música cantada por torcedores do clube na arquibancada cujo sentido literal 
é que tantos católicos que apoiam o rival Celtic serão mortos que o sangue deles vai 
encharcar as ruas. O episódio revela a banalização da linguagem da violência no futebol 
escocês, um fenômeno que também ocorreu em outras partes do mundo.

No Brasil, derrubando o mito do brasileiro cordial, a violência se tornou um dos maiores 
problemas do futebol. Murad (2012) fez um estudo aprofundado do fenômeno das 
torcidas organizadas que assumiram o vácuo deixado pela lenta evolução política dos 
clubes brasileiros que não permite a participação efetiva dos torcedores nas decisões 
administrativas. Um exemplo recente: embora, segundo pesquisa do Datafolha (2019), 
o Flamengo seja o preferido de um em cada cinco torcedores do país, Rodolfo Landim 
precisou de apenas 1.879 votos para ser escolhido presidente do clube na eleição de 
2017. 

Surgidas como organizações recreativas, as torcidas organizadas ganharam força 
como instrumento político. Durante muito tempo, candidatos e dirigentes trocaram 
apoio por ingressos gratuitos ou, em muitos casos, dinheiro. Os anos 90 marcaram a 
consolidação do processo de violência. Hoje, já há relatos até de ligação com o crime 
organizado. Segundo Murad (2012), o número de torcedores filiados às organizadas que 
se envolvem em episódios violentos ainda é pequeno, na casa de um dígito percentual. 
Mas, por outro lado, cem por cento dos episódios de violência dentro de estádios ou 
em seus arredores são causados por eles. 

Os clubes alegam tentar um distanciamento das organizadas, cortando subsídios, mas 
o movimento ainda é tímido. Goldblatt (2015) relata que no futebol inglês o processo 
é muito mais antigo. Embora não dê tanto crédito aos dirigentes, o autor cita o 
Relatório Taylor, resultado da investigação da tragédia de Sheffield na qual morreram 96 
torcedores do Liverpool, como um marco na mudança da relação dos clubes com seus 
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torcedores – que passou primordialmente pela arquitetura dos estádios e proporcionou 
mais fontes de arrecadação, mas teve como efeito principal o controle do hooliganismo 
(cultura de violência das torcidas).

Lilian Thuram, ex-jogador francês campeão mundial em 1998, faz um apelo aos clubes 
de futebol citado na abertura do Relatório da Discriminação Racial no Futebol Brasileiro 
de 2018:

Os clubes devem se sentir responsáveis pelo que acontece, porque certos episódios ocorrem 
dentro de um espaço fechado ou de um estádio. E quando digo “responsável”, não quero dizer 
“culpado”. As pessoas devem dizer: “Somos responsáveis. O que podemos fazer?” Se você admitir 
ser responsável, é um bom começo, porque não acontece novamente. Se, em vez disso, ninguém se 
sente responsável... Nada muda (apud MANERA, DE VINCENZI e CARVALHO, 2018).

Em reportagem no jornal El País, Pires (2019) relata uma série de episódios em que 
atletas levantaram a voz durante o ano de 2019 na luta contra os preconceitos. Entre 
eles, o de maior visibilidade foi o de Megan Rapinoe, atacante da seleção feminina dos 
Estados Unidos campeã da Copa do Mundo disputada na França. Ao receber a Bola 
de Ouro da FIFA como melhor jogadora da temporada, Rapinoe, que é ativista LGBT 
e pouco antes escrevera um artigo rebatendo críticas do presidente norte-americano 
Donald Trump à sua companheira, a jogadora de basquete Sue Bird, convocou os 
atletas a tomarem posição: “Se há um caso de racismo, por exemplo, e os jogadores 
não ficam indignados, então, para mim, eles são parte do problema. Os grandes atletas 
precisam se engajar mais nessas questões” (apud PIRES, 2019).

É justo dizer que o apelo de Rapinoe foi atendido várias vezes ao longo do ano. A 
reportagem cita os casos de jogadores de futebol que usaram as redes sociais para se 
manifestar contra casos de racismo: Igor Julião, do Fluminense; Ludmila, do Atlético 
de Madrid e da seleção brasileira; Paul Pogba, do Manchester United e da seleção 
francesa.

Depois de um jogo entre Fluminense e Bahia, dirigidos pelos dois únicos treinadores 
negros da Série A do Campeonato Brasileiro de 2019, ambos usaram o espaço 
da entrevista coletiva para se manifestar sobre a situação. “Eu sei o que estou 
representando para as pessoas da nossa cor”, disse Marcão, do Fluminense. Roger 
Machado, do Bahia, foi além:

Minha posição como negro na elite do futebol condiz com isso. O maior preconceito que eu senti 
não foi de injúria. Eu sinto que há racismo quando eu vou ao restaurante e só tem eu de negro. 
Na faculdade que eu fiz, só tinha eu de negro. Isso é a prova para mim. Mas, mesmo assim, 
rapidamente, quando a gente fala isso, ainda tentam dizer: ‘Não há racismo, está vendo? Você está 
aqui’. Não, eu sou a prova de que há racismo porque eu estou aqui (apud PIRES, 2019).

Outros, como Lucas Santos, que na época defendia o CSKA Moscou, opinaram 
sobre assuntos fora do âmbito do futebol. Em entrevista ao El País, Lucas, nascido na 
comunidade de Para-Pedro, palco de uma chacina, criticou a política de segurança do 
governador do Estado do Rio de Janeiro, Wilson Witzel: “Saí da favela, mas não posso 
me dar ao luxo de ficar alienado enquanto matam negros e pobres” (apud PIRES, 2019).

E houve reações em campo, como a de Taison, jogador brasileiro do Shaktar Donetsk, 
da Ucrânia. Vítima de insultos racistas da torcida do Dínamo de Kiev, ele chutou a bola 
na direção da arquibancada. Em vez de paralisar a partida, o árbitro o expulsou. Esse e 
outros casos, envolvendo astros internacionais como Sterling, Lukaku e Rüdiger, tiveram 
em comum o fato de que os clubes não ouviram o pedido de Thuran, citado no início 
deste item. Mesmo que não possam ser acusados de omissão ou falta de solidariedade, 
é lícito dizer que não se sentiram responsáveis.
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3. Estudo de caso
“Bora, Bahêa!”, a expressão que inspira o título deste trabalho, é usada pelos 
torcedores do Esporte Clube Bahia para incentivar os jogadores em campo. “Bora” é 
uma corruptela de “Vamos embora”, ou apenas “Vamos”, forma tradicional de apoio 
em estádios no futebol brasileiro. “Bahêa” é um jeito peculiar de pronunciar “Bahia”, 
nome do clube, um dos mais tradicionais do Nordeste do Brasil e campeão nacional em 
1959 e em 1988.

Em 2013, o grito saiu da arquibancada para embalar um processo que seria chamado 
de Democracia Tricolor (referência às cores do uniforme: azul, vermelho e branco, 
como as da bandeira da Bahia, estado que dá nome ao clube). O objetivo era mudar o 
processo eleitoral para permitir uma participação maior na escolha dos dirigentes e nas 
decisões executivas, deixando de lado as práticas nocivas de administração que eram 
utilizadas até então. A taxa de inscrição para sócios caiu de R$ 300,00 para R$ 10,00, e 
os torcedores passaram a escolher o presidente.

Cinco anos depois, o empresário, advogado e educador Guilherme Bellintani assumiu 
o cargo, após ser eleito com 82% dos votos. Sob sua direção, começaria um projeto 
inovador: o Núcleo de Ações Afirmativas do Bahia. O núcleo foi formado de maneira 
orgânica, em resposta a propostas apresentadas pelo assessor de planejamento Tiago 
César e pelo gerente de comunicação Nelson Barros para estreitar a relação do clube 
com a torcida e a comunidade.

Até então, as campanhas de marketing e comunicação não se diferenciavam muito de 
iniciativas comuns a outros clubes. A última de 2017, por exemplo, foi uma visita de 
Beijoca, ex-jogador e ídolo da torcida, a um lar de idosos na época do Natal vestido 
de Papai Noel. A nova gestão migrou do assistencialismo para a inclusão: o “Baba 
das Sócias”, evento que levou mulheres para uma partida informal de futebol nas 
instalações do clube, deu a largada. No fim de 2018, em parceria com o Esporte Clube 
Vitória, seu maior rival, foi lançada a campanha #mulheresnofutebol com um vídeo em 
que mensagens sobre igualdade de gênero substituíram os nomes dos jogadores na 
escalação dos times.

O caminho escolhido foi o do diálogo. A inclusão das mulheres no futebol, por 
exemplo, tornou-se um dos temas do evento “Repensando o Bahia”, que promove 
encontros entre dirigentes e torcedores e deu origem a outro, mais amplo, chamado de 
“Gestão em Campo” para fazer o balanço de 2018 e planejar 2019. Não era preciso ser 
sócio para participar. Entre os frequentadores, foi criado um grupo de WhatsApp com 
45 pessoas das quais apenas Tiago e Nelson são funcionários do Bahia.

Essa estrutura horizontal foi a responsável pelo planejamento, dividido em quatro 
etapas:

1.  Implantação;

2.  Eventos;

3.  Contratação de um profissional (Pis Santos) para produzir os vídeos; e

4.  Ações efetivas.

 Desde então, foram lançadas diversas iniciativas que levaram o Bahia a ser 
reconhecido como um modelo de ação social no futebol brasileiro. Seguem algumas 
das mais representativas:

• Esquadrão Hemoba – Campanha de incentivo à doação de sangue.

• Novembro Negro – Nas três partidas do Campeonato Brasileiro de 2019 
disputadas em novembro (mês da Consciência Negra no Brasil), os jogadores 
do Bahia entraram em campo com os nomes de grandes personagens do 
movimento negro, começando por Zumbi dos Palmares, líder da luta contra a 
escravidão em cuja data de assassinato, 20 de novembro, se celebra o Dia da 
Consciência Negra.
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• Neste Carnaval, Assédio é Falta Grave – Famosa por seu carnaval de rua, 
Salvador, a cidade onde o Bahia tem sua sede, enfrenta problemas com o 
assédio violento a mulheres nos dias da festa. Nessa campanha, o clube tentou 
conscientizar seus torcedores sobre o assunto.

• Camisa Camuflada – Depois de criar sua própria marca de material esportivo, 
o Bahia simulou o lançamento de uma camisa que só estamparia as cores do 
clube depois da entrada no estádio, com uma suposta ativação por GPS. O 
objetivo era promover um debate sobre o risco crescente de andar pelas ruas 
das cidades brasileiras, especialmente em dias de jogo, vestindo a camisa de 
um clube de futebol.

• Não Tem Jogo sem Demarcação – A marcação com cal das linhas de um campo 
de futebol foi usada como mote para pedir a demarcação das terras indígenas 
no Brasil.

• Bahia Clube do Povo – Utilizando a expressão local “reg da zorra” (que significa 
uma grande festa) para se referir à alegria que sentem quando o Bahia vence, 
crianças passavam mensagens de inclusão racial, igualdade de gênero e 
combate à homofobia.

• Em Nome do Filho – A Loja Esquadrão, onde são vendidos os produtos oficiais 
do Bahia, foi usada como ponto de coleta para 90 exames gratuitos de DNA e 
291 atendimentos judiciais para registro de paternidade. Realizada na semana 
do Dia dos Pais, a campanha conseguiu que algumas das crianças atendidas 
incluíssem o nome do pai no registro (um problema que afeta 5,5 milhões de 
menores no Brasil). 

• O Bahia Pode Ser Visto e Sentido de Diversas Formas – Marcos André (surdo), 
Evangel Vale (cego) e Itana Evangelista (cadeirante), todos torcedores do Bahia, 
foram os personagens dessa campanha que pedia aos demais frequentadores 
das partidas do clube respeito a pessoas com deficiência nas arquibancadas.

• Levante Bandeira – Rafael, um costureiro homossexual e torcedor do Bahia, 
foi usado como símbolo de uma campanha contra a homofobia. Um vídeo o 
mostrava costurando uma bandeira com as cores do movimento LGBT que foi 
instalada na marcação de escanteio da Arena Fonte Nova, palco dos jogos do 
clube.

• A Nossa Ferida – No mês da Consciência Negra de 2019, o Bahia realizou 
oficinas para promover a igualdade racial no clube, reconhecendo que ainda 
não tinha atingido esse objetivo. O curso foi oferecido gratuitamente a 50 
empresas.

• Número Proibido? Número do Respeito – Os jogadores do Bahia foram 
convidados a usar o número 24 na camisa numa partida contra o Imperatriz, 
pela Copa do Nordeste. No Brasil, 24 é o número do veado no jogo do bicho, 
modalidade de apostas ilegal; e na cultura popular brasileira, o nome desse 
animal é usado como sinônimo de homem homossexual. Essa combinação 
transformou a camisa 24 em tabu no futebol nacional. O volante Flávio aceitou 
a proposta e resolveu adotar permanentemente o número, o que levou outros 
clubes a derrubar o tabu.
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4. Conclusão
Muito pouco tem sido feito para, efetivamente, se combater as mais diversas formas 
de violência e preconceitos observadas no esporte, quer sejam praticadas dentro do 
campo de jogo, quer sejam aquelas vindas das arquibancadas e que ganham as ruas.

Por intermédio do Ministério Público, o Estado brasileiro, em mais uma clara 
demonstração de incompetência, tem se limitado a recomendar em tom de exigência 
que partidas de futebol consideradas sensíveis tenham a presença apenas de torcedores 
do clube mandante. Em atitude protecionista e em tom de revanchismo, a entidade 
máxima de Justiça Desportiva - o STJD - decidiu recomendar à CBF que partidas de 
torcida única sejam realizadas com portões fechados a fim de que o clube mandante 
não conte com uma possível vantagem competitiva. Um verdadeiro desacerto, pois, 
ao invés de punir o infrator, acaba por aplicar pesada punição aos torcedores que, 
efetivamente, apoiam seus clubes e  admiram a modalidade esportiva.

Ainda que crimes como racismo, homofobia e violência generalizada estejam 
contemplados tanto no Código Penal Brasileiro  como no Estatuto do Torcedor, é 
imperioso que as sanções aplicadas sejam, em primeiro lugar, realmente cumpridas e, 
depois, sofram modificações a permitir maior dilação da pena, sempre pensadas, no 
que couber, à restritiva de direitos e, em último lugar, à restritiva de liberdade, levando-
se em conta a reincidência e o grau de violência gerado.

Acreditamos, porém, que medidas punitivas jamais serão suficientes. Para o efetivo 
combate à violência e aos preconceitos, deve haver a participação dos clubes como 
defensores e promotores dos ideais de paz e igualdade no futebol e na sociedade, 
como as promovidas pelo E.C. Bahia.
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RESUMO 
O estudo tem o objetivo de determinar, por meio de uma análise de conteúdo, se as 
inferências de professores de Educação Física brasileiros consideram a utilização dos 
megaeventos esportivos (MMEs) realizados no Brasil como um meio para a educação 
e promoção da paz. Apresenta um delineamento metodológico que se caracteriza 
como sendo um Survey (Thomas, Nelson & Silverman, 2007). As coletas de dados se 
deram via links postados no Boletim Eletrônico do Conselho Federal de Educação 
Física (CONFEF), que é encaminhado periodicamente ao e-mail dos professores 
de Educação Física credenciados no conselho federal da profissão. O texto discute 
questões relacionadas ao esporte e seu potencial para a educação e promoção da paz. 
Corrobora com as argumentações de que: a) o esporte é um meio, o que importa é a 
implementação qualificada das ações (Kvalsund, online); b) a mídia releva o aspecto 
técnico restrito do esporte que contribui para uma visão limitada da totalidade da 
dimensão humana (Kunz, 2006, citado por Amorim, 2012); c) projetos de Esporte 
para o Desenvolvimento e a Paz são, muitas vezes, abordados de maneira positivista, 
aparelhados com avaliações objetivas (Giulianotti, 2012). Como resultado, detalha 
uma visão pessimista da realização dos MEEs realizados no Brasil em detrimento a 
prioridades sociais: educação, saúde e segurança, por exemplo. Aponta a postura 
antiética e descompromissada do corpo político: roubo, desvios de verbas, propina, 
superfaturamento de obras, serviços e materiais. Demonstra que os professores pecam 
em não indicar a utilização do esporte como um meio para educar e promover a 
paz. Conclui relativizando o contexto social, político e econômico em que o país se 
encontrava que acabou por instigar uma perspectiva da sociedade com a inversão das 
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prioridades. O constante estado de alerta que a população vivia/ainda vive causou 
um desequilíbrio e intranquilidade social. Os professores de Educação Física precisam 
compreender a potencialidade do esporte para fins educacionais para que a população 
possa se mobilizar e se tornar sujeito de suas ações e de sua história.

Palavras-chave: Esporte; Desenvolvimento; Paz; Educação; Sociedade.

ABSTRACT 
The study aims at determining, through a content analysis, whether inferences of 
Brazilian physical education teachers consider the use of mega sports events held in 
Brazil as a means for education and promotion of peace. It presents a methodological 
design characterized as a Survey (Thomas, Nelson & Silverman, 2007). The study 
gathered data through links posted on the Electronic Bulletin of the National Physical 
Education Council periodically sent to e-mail addresses of physical education teachers 
registered in the Council. The text discusses questions concerning sport and its potential 
for education and promotion of peace, highlighting three ideas. Sport is a means, what 
matters is the qualified implementation of actions (Kvalsund, online); media overlooks 
restrictive and technical features of the sport, which contributes to a limited vision of the 
total human dimension (Kunz, 2006 as cited in Amorim, 2012); projects concerning Sport 
for Development and Peace are, most of the times, conducted through a positivistic 
approach, implemented with objective evaluations (Giulianotti, 2012). As for results, 
it details a pessimistic vision of the mega sports events held in Brazil to the detriment 
of social priorities: education, health, and safety, for example. It points out unethical 
and uncommitted attitudes of politicians and government officials: embezzlement, 
money laundering, kickbacks and overpricing in construction, services, and equipment. 
It demonstrates that physical education teachers fail to indicate the use of sport as a 
means for education and the promotion of peace. The study concludes relativizing the 
social, political, and economic context the country was going through, which ended up 
instigating a society’s perspective of priority inversion. The constant mental alertness in 
which the inhabitants used to live/still live has caused a social unbalance and uneasiness. 
Physical education teachers need to understand sport’s potentiality for educational 
purposes so that the people can mobilize themselves and become subjects of their 
actions and history.

Keywords: Sport; Development; Peace; Education; Society.

1. Introdução
Discorrer sobre temáticas tão fundamentais como esporte e paz e a sublime relação 
da utilização do esporte como uma ferramenta sócio-pedagógica para a educação 
e promoção da paz demanda uma abordagem ponderada sobre as potencialidades 
do esporte e a necessidade eminente de paz. Apesar de todas as transformações 
que a humanidade passou ao longo da história, as sociedades hodiernas parecem 
se arredar de momentos de reflexão acerca da sua presença em um mundo cada vez 
menos humanizado, dependente da tecnologia, e norteado pelas indústrias midiática, 
da saúde, do corpo, do entretenimento. Demonstramos ser necessária a estruturação 
de uma conscientização sócio-responsável voltada a pensar o próximo, respeitar a 
diversidade, apregoar valores, práticas e crenças destinadas ao bem da sociedade como 
um todo, e nos reaproximarmos da natureza.

Caberia ao esporte, um dos maiores fenômenos sociais da atualidade, a tarefa de 
atrelar essas questões à sua práxis? Uma leitura atenta da literatura especializada nos 
permite observar que existem diversas iniciativas concretas – programas e projetos – de 
organizações para a consecução de ações voltadas para a utilização do “esporte para o 
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desenvolvimento e a paz” (EDP). Giulianotti (2012, p. 553) nos informa que “uma ampla 
variedade de organizações (notadamente a ONU e organizações não governamentais) 
têm usado o esporte como uma ferramenta de intervenção para a pacificação”.

Tubino (2008, pp. 67-68) contribui indicando outras manifestações institucionais para 
corroborar a tendência de considerarmos o esporte, e a Educação Física (EF), como 
instrumentos para alcançarmos a paz. Nas palavras dele:

A Educação Física e o Esporte passaram a ser considerados como instrumentos de Paz, pelo 
reconhecimento do direito das pessoas às atividades físicas. Este direito foi expresso em vários 
documentos internacionais importantes, como a Carta Internacional de Educação Física (UNESCO), a 
Carta dos Direitos da Criança no Esporte (Panathlon) e o Manifesto Mundial de Educação Física FIEP 
2000.

Os princípios fundamentais do Olimpismo (IOC, 2019, tradução nossa) indicam em seu 
artigo 2 que “A meta do Olimpismo é colocar o esporte à serviço do desenvolvimento 
harmonioso da humanidade, com a finalidade de promover uma sociedade pacífica 
preocupada com a preservação da dignidade humana”.

Em consonância ao exposto acima por Giulianotti (2012), em setembro de 2000, foi 
realizada a Assembleia Geral das Nações Unidas com a participação e representação 
de 191 países preocupados com o desenvolvimento global e o cumprimento de oito 
metas a serem cumpridas no decorrer dos próximos quinze anos (Nações Unidas, 
2000). A carta do então Secretário Geral das Nações Unidas, Kofi A. Annan, expõe que 
“A Declaração do Milênio das Nações Unidas é um documento histórico para o novo 
século” (Nações Unidas, 2001, prefácio). Ainda, na Resolução 55/2 e em seu objetivo 
segundo, relativo à Paz, Segurança e Desarmamento, ficou designado: “Instamos todos 
os Estados-Membros a observarem a Trégua Olímpica, individual e coletivamente, 
agora e no futuro, e a apoiarem o Comitê Olímpico Internacional no seu trabalho de 
promoção da paz e do entendimento humano através do esporte e do Ideal Olímpico” 
(Nações Unidas, 2001, p. 6).

Com o intuito de preservar as metas estabelecidas em 2000, as Nações Unidas 
desenvolveram em 2003 um Relatório da Força Tarefa entre Agências das Nações 
Unidas sobre EDP (Nações Unidas, 2003a, p. 3). O Relatório

Analisa em detalhe a contribuição potencial que o esporte pode oferecer para a realização das 
Metas de Desenvolvimento do Milênio das Nações Unidas (MDMs). Fornece uma visão geral do 
crescente papel das atividades esportivas em muitos programas das Nações Unidas e consolida as 
lições aprendidas. Inclui também recomendações que visam à maximização do uso do esporte e sua 
utilização de maneira sistemática.

A Resolução 58/5 da Assembleia Geral das Nações Unidas em 2003 (Nações Unidas, 
2003b, online) define o papel não somente do esporte, mas da EF como um meio de 
promoção da educação, saúde, desenvolvimento e paz. Especificamente, o item 1.c 
convida os governos, as Nações Unidas, os programas, as instituições e as agências 
especializadas a “Trabalhar coletivamente para que o esporte e a educação física 
possam apresentar oportunidades de solidariedade e cooperação para promover uma 
cultura de paz e igualdade social e de gênero e advogar diálogo e harmonia (Nações 
Unidas, 2003b, online, tradução nossa)”.

Ainda em 2003, na Conferência Internacional de Esporte e Desenvolvimento, realizada 
na Suíça, ficou definida a Declaração de Maggliengen, que contou com a representação 
de 55 países, os quais ressaltaram mais uma vez o uso do esporte para a paz, 
saúde, educação e outros aspectos do desenvolvimento humano (The Maggliengen 
Declaration, 2003).

De acordo com o Relatório desenvolvido pelo Ministério das Relações Exteriores e 
da Cultura da República Helênica, Atenas, Grécia, em 2004 (Right to Play, 2004, p. 2), 
foi nos Jogos Olímpicos de Inverno de Salt Lake City 2002 que aconteceu o primeiro 
Fórum intitulado “Healthier, Safer, Stronger: Using sport for development to build a 
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brighter future for children worldwide” (Mais saudável, mais seguro, mais forte: usando 
o esporte para o desenvolvimento na construção de um futuro promissor para crianças 
do mundo inteiro”, tradução nossa). O Fórum de Salt Lake City veio a contribuir para 
o desenvolvimento das MDMs e fortalecer o poder do esporte como ferramenta para 
o desenvolvimento, saúde e paz. Veio, ainda, a ressaltar o potencial político específico 
do esporte para alcançar metas sociais, econômicas, de saúde e desenvolvimento para 
ajudar na luta global contra o HIV/AIDS e o uso do esporte pela paz. 

Às vésperas de finalizar o prazo das MDMs, o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada 
(IPEA, Brasil) publicou o Relatório Nacional de Acompanhamento dos Objetivos de 
Desenvolvimento do Milênio (ODM) no Brasil. Nesse documento é relatado que 
“No Brasil, a implantação de um modelo de desenvolvimento inclusivo e sustentável 
tem garantido avanços sociais expressivos, que se refletem no alcance e até mesmo 
na superação dos ODM” (IPEA, 2014, p. 6). O Relatório (IPEA, 2014) salienta ações 
do governo brasileiro no cumprimento dos ODM, como o Programa Fome Zero e a 
distribuição de Bolsas-Família às famílias de baixa renda (p. 6); o PRONATEC, Programa 
Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e ao Emprego (p. 7); o Programa Segundo 
Tempo, com atividades esportivas, reforço alimentar e reforço escolar em turno 
contrário ao horário regular das atividades escolares, para crianças e jovens matriculados 
no ensino fundamental e médio da rede pública (p. 46); melhorias na infraestrutura da 
educação básica com benfeitorias nas instalações desde bibliotecas escolares, espaços 
esportivos, laboratórios, acesso a materiais didáticos e uma melhor relação entre o 
número de alunos e professores na sala de aula (p. 62); melhoria nas relações entre 
família-professores-alunos com a abertura das escolas nos finais de semana (p. 62), entre 
outras ações. 

Em termos de ‘esporte’, o relatório do IPEA (2014, p. 127) expressa:

Entre 2010 e 2013, o Brasil executou 5.095 iniciativas de cooperação técnica em benefício de 
cerca de uma centena de países em desenvolvimento da América Latina, Caribe, África e Ásia. 
Para o custeio das operações vinculadas a esse conjunto de iniciativas, foram mobilizados recursos 
equivalentes a US $126 milhões. Em termos setoriais, a cooperação técnica Sul-Sul do Brasil 
concentra-se nas áreas de educação, agricultura, saúde, trabalho e emprego e defesa, atuando 
também nos campos do meio ambiente, administração pública, cidades, esporte, segurança pública, 
desenvolvimento social, comunicação e justiça.

 

Desde o estabelecimento das MDMs em 2000, muitos eventos e publicações 
enalteceram o uso do esporte para a paz, entre outros tantos temas, a fim de cumprir 
os objetivos e metas. Entretanto, decorridos os quinze anos da publicação das MDMs 
propostas em 2000, as Nações Unidas, em 2015, lançam em Assembleia Geral, a 
apreciação da Agenda 2030 A/70/L.1. Este novo documento, a Agenda 2030 (online), 
compreende:

. . . um plano de ação para as pessoas, o planeta e a prosperidade, que busca fortalecer a paz 
universal. O plano indica 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, os ODS, e 169 metas, para 
erradicar a pobreza e promover vida digna para todos, dentro dos limites do planeta. 

A nova Agenda busca promover o esporte e a paz na seguinte dimensão:

O esporte é também um importante facilitador do desenvolvimento sustentável. Reconhecemos 
a crescente contribuição do esporte para a realização do desenvolvimento e da paz ao promover 
a tolerância e o respeito e as contribuições para o empoderamento das mulheres e dos jovens, 
indivíduos e comunidades, bem como para os objetivos de saúde, educação e inclusão social 
(Transformando Nosso Mundo, p.10).
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2. Esporte e paz
Antes de começarmos a discorrer sobre o esporte e o seu potencial para atingir 
objetivos sócio-pedagógicos para a educação e promoção da paz, a inferência de 
Kvalsund (online, tradução nossa) é imperiosa para a compreensão de que o esporte 
é apenas um meio. Quando o autor se refere ao esporte, ele atesta que “O poder 
vem com a sua popularidade, e o resultado e impacto vêm com a implementação”. O 
esporte é atraente, popular e tem visibilidade. Quem faz com que ele atinja o potencial 
pretendido são profissionais capacitados e treinados, embasados por programas 
qualificados. O autor transfere a eficiência do empreendimento à sua implementação. 

Quando nos referimos especificamente a esporte, é imprescindível salientar a 
diversidade de abordagens e definições que emergem acerca de sua caracterização. 
Rossetto (2016) se dedica a explanar com compenetrada reflexão exemplos de visões, 
conceituações e uma versão da evolução do esporte ao longo dos períodos históricos 
das sociedades ocidentais. Independente das caracterizações de diferentes tipologias 
de esporte – rendimento, participação e educação –, sua tese doutoral contempla “o 
esporte em seus diferentes aspectos sociais, períodos históricos e referenciais teóricos” 
(p. 52).

Alimentando essa linha sócio-histórico-cultural de raciocínio, Amorim (2012, p. 382) 
reitera argumentos de Kunz (2006), quando conceitua dois formatos de esporte: a) o 
conceito restrito e mais ligado ao rendimento esportivo e aos diversos fatores ligados 
a ele como atleta, competições, treinamento sem estar atrelado a críticas e reflexões 
sobre o tema; b) o conceito amplo visa o esporte como um fenômeno cultural dentro 
de um contexto social e histórico, e na interpretação dos seus desdobramentos na 
sociedade. Entretanto, em ambos os conceitos o autor enaltece que o esporte é 
“repleto de elementos que encantam e vislumbram a totalidade da dimensão humana” 
(Amorim, 2012, p. 382).

Em consonância com essas considerações, o Relatório da Força Tarefa entre Agências 
das Nações Unidas sobre o EDP (Nações Unidas, 2003a) demonstra estar delineado 
para desenvolver atividades próximas ao escopo amplo dessa definição de esporte. 
Como se pode verificar,

O objetivo das atividades das Nações Unidas que envolvem o esporte não é a criação de novos 
campeões ou o desenvolvimento do esporte, mas em vez disso, é a utilização do esporte em 
atividades mais abrangentes do desenvolvimento e da construção da paz. Ao mesmo tempo 
em que, em algumas ocasiões, tais atividades podem conduzir ao desenvolvimento do esporte, 
o resultado primário desejado é contribuir para o desenvolvimento geral através de projetos 
relacionados ao esporte (p. 7).

 

Podemos perceber, portanto, que o esporte está condicionado às construções, e aos 
valores, crenças e intenções daqueles envolvidos com a sua estruturação, organização 
e efetivação. Nesse sentido, reiteramos que o esporte é reinventado a todo instante, 
é algo em constante formação e transformação. Nas palavras de Amorim (2012), 
conceituar o esporte é uma tarefa árdua e complexa. Leiro (2004, como citado em 
Amorim, 2012) considera

. . . o esporte como um fenômeno cultural que, em essência, ‘não é bom nem ruim. Suas relações, 
procedimentos éticos e metodologias de educação formal, não formal e informal é que vão moldar 
concepções e legitimar hegemonias’. Assim, a problemática não deve residir sobre a presença ou 
não do esporte e, sim, dos valores simbólicos a ele atribuídos nos diversos espaços sociais (p. 381).

 

Não só com referência ao esporte a definição é complexa. No que tange à paz, também 
podemos evidenciar questões polissêmicas de conceituação. Conforme destaca 
Galtung (1996, como citado em Trindade, Almeida & Marchi, 2018, p. 541): “Mesmo no 
campo de estudos sobre pacificação, a noção de paz é tida como um conceito evasivo e 
problemático, pois abarca uma variedade de significados que vão desde a ausência de 
guerra a um estado de equilíbrio e tranquilidade”.
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Em se tratando do EDP, as Nações Unidas (United Nations, 2009, online, tradução 
nossa) encoraja o uso do esporte como um veículo para:

- Fomentar o desenvolvimento e fortalecer a educação de crianças e jovens;
- Prevenir doenças e promover a saúde;
- Empoderar meninas e mulheres;
- Promover a inclusão e o bem-estar de pessoas com deficiência;
- Facilitar a inclusão social;
- Prevenir conflitos e construção da paz.

Adicionando aos fatores expressos acima, Giulianotti (2012) salienta que as organizações 
do EDP devem incluir iniciativas antirracismo, assim como iniciativas contra o crime, 
reconciliações, diálogo e reconstrução de regiões devastadas pela guerra.

3. Problema e metodologia
Tomando por base a argumentação exposta acima, este estudo tem por problema 
de pesquisa o questionamento a seguir. Os professores de EF brasileiros pensam os 
megaeventos esportivos como um meio para a educação e promoção da paz?

Na perspectiva de elucidar esse questionamento, o estudo tem por objetivo determinar 
se as inferências dos professores de EF consideram a utilização dos megaeventos 
esportivos (MMEs) realizados no Brasil como um meio para a educação e promoção da 
paz. 

A justificativa para tal questionamento se fundamenta nos seguintes pontos:

1. A relação direta e intrínseca que os professores de EF apresentam com o 
esporte e suas manifestações máximas – os Jogos Olímpicos e Copa do Mundo 
de Futebol, por exemplo;

2. O elevado número de eventos esportivos de ordem internacional realizados 
em território brasileiro nos últimos anos;

3. A tentativa de obter desses profissionais reflexões acerca dos MMEs 
realizados no país com relação à educação e promoção da paz.

Considerando que a sanção da Lei nº 9696/98 em 1998 acarretou na criação do 
Conselho Federal de Educação Física – CONFEF (CONFEF, online), a profissão passa a 
ser regulamentada no Brasil. A partir do ingresso e da subsequente formação específica, 
os graduados oriundos dos cursos de Instituições de Ensino Superior passam a colar 
grau em “Licenciatura em EF” ou “Bacharelado em EF”. Desta maneira, a atuação 
generalista do então professor de EF passa a se dar com duas designações distintas, 
como segue:

1. Licenciado em EF: denominados “professores de EF”, atuam na Educação 
Básica, que compreende a educação infantil, o ensino fundamental e o ensino 
médio.

2. Bacharel em EF: denominados “profissionais de EF”, atuam em todos os 
setores da sociedade, exceto na Educação Básica.

Contudo, para efeito de facilitar a escrita e a leitura deste texto, ambas as designações 
foram consideradas em conjunto, sem distinção da área de formação/atuação. Portanto, 
ao longo do texto existem momentos em que são denominados “professores”, em 
outros momentos “profissionais”.

Com relação à metodologia, o estudo apresenta um delineamento metodológico 
que se caracteriza como sendo um Survey (Thomas, Nelson & Silverman, 2007). As 
coletas de dados se deram via links postados no Boletim Eletrônico do CONFEF, 
que é encaminhado periodicamente aos endereços de correio eletrônico (e-mail) 
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dos professores de EF credenciados no conselho federal da profissão. São dois 
procedimentos idênticos, apenas as coletas que ocorreram em dois momentos distintos:

1. Pré-Rio 2016 – A Percepção de profissionais de EF acerca de MMEs – Copa 
do Mundo 2014 e Jogos Olímpicos e Paralímpicos Rio 2016. 

 o  Período de coleta: de abril a agosto de 2016 – relevante observar que 
esta coleta se deu Pós-Copa do Mundo de Futebol Brasil 2014.

2. Pós-Rio 2016 – A Percepção de profissionais de EF acerca dos Jogos 
Olímpicos e Paralímpicos Rio 2016 (Jogos Rio 2016).

 o Período de coleta: de março a agosto de 2018.

Os questionários aplicados nas coletas consistiram de 99 questões fechadas e 1 aberta. 
Este estudo, no entanto, foi delineado para analisar apenas a questão aberta. Sendo 
aberta e não obrigatória, os respondentes tiveram a opção de responder ou não e a 
liberdade para expressarem-se conforme a sua conveniência. A questão pretendeu 
atender à seguinte proposição: “Escreva o que você pensa sobre a realização de 
megaeventos esportivos no Brasil”.

A constituição das amostras se deu a partir da aceitação ao Termo de Consentimento 
Livre e Esclarecido (TCLE) que antecedia aos questionários, e a subsequente submissão 
online dos questionários. Com o término das duas coletas, foi possível determinar que 
o número de respondentes da amostra Pré-Rio 2016 se constituiu de 415 professores 
e o da Pós-Rio 2016 de 127 professores, totalizando, assim, um “N total” de 542 
professores.

Após uma análise diagnóstica inicial, as amostras foram reconfiguradas, uma vez que 
não sendo a questão aberta de caráter obrigatório, alguns participantes optaram 
por não respondê-la. Um critério de exclusão adotado nessa reconfiguração, na 
eventualidade de respostas duplicadas, foi a eliminação de uma delas. Nesse sentido, 
as amostras finais ficaram definidas como sendo: Pré-Rio 2016: n = 362 professores; 
Pós-Rio 2016: n = 103 professores. O “n total” definitivo das amostras passou a ser de 
465 professores.

Análises de conteúdo simples foram conduzidas por dois analistas independentes por 
meio da leitura das respostas das amostras participantes. Da confrontação dos achados 
afloraram pequenas discordâncias de análise. Houve, portanto, a necessidade de uma 
nova análise, conjunta desta vez, para produzir, então, uma versão unificada mais exata 
e imparcial.

Considerando questões pertinentes à educação e promoção da paz, os descritores 
utilizados na análise das respostas das duas amostras foram: paz; pacificar; pacificação; 
guerra; reconciliar; reconciliação; conflito; violência; prevenir; prevenção; direitos 
humanos; direito; democracia; segurança; insegurança.

De acordo com as características específicas expressas nas asserções, os descritores 
foram aglomerados em duas categorias de análise – “Paz Nacional”, se referindo à 
ausência de guerra ou conflitos internacionais; e “Paz Social”, se referindo a equilíbrio 
e tranquilidade social. Essa categorização observou a variabilidade da abrangência de 
“paz” indicada por Galtung (1996, como citado em Trindade, Almeida & Marchi, 2018) 
como ocorrendo desde a ausência de guerra a um estado de equilíbrio e tranquilidade.

Com relação a aspectos éticos, o projeto do estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética 
em Pesquisa da Faculdade de Medicina da Universidade Federal de Pelotas (CEP/
FAMED/UFPel) sob o CAAE nº. 49822015.8.0000.5317 e Parecer Consubstanciado nº. 
1.266.169.
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4. Resultados e discussão
A análise das asserções permite detectar que praticamente inexistem inferências para 
a utilização do esporte como um meio sócio-pedagógico para a educação e promoção 
da paz. Essa afirmação não significa dizer que os professores não consideram e/ou não 
utilizam o esporte para esses fins. O que se está postulando é que, considerando o 
panorama social, econômico e político caótico em que o país estava imerso, inexistem 
inferências mencionando que os eventos esportivos sendo realizados pudessem 
amenizar o sofrimento, acalentar a esperança da população ou oferecer os tão 
almejados equilíbrio e tranquilidade social.

A Tabela 1 expressa a análise por meio da busca de descritores nas narrativas. A partir 
da detecção de um descritor, a asserção como um todo foi interpretada e categorizada 
conforme consta abaixo. 

Tabela 1 – Representação dos descritores conforme temática – amostral e total.
     (Os “n’s” se referem ao número de asserções relativo a cada descritor).

PRÉ-RIO 
2016

PÓS-RIO 
2016

TOTAL DAS
2 AMOSTRAS

PAZ NACIONAL –
“Ausência de guerra, conflitos internacionais” 0 0 0

Paz; Pacificar; Pacificação; Reconciliar; Reconciliação; Conflito

Paz 1 0 1

Educação 109 15 124

Saúde 101 13 114

Segurança 56 9 65

Contravenção (Corrupção/Desvio de Recursos 
públicos/Superfaturamento/Roubo) 61 27 88

Total das asserções 328 64 392

Como se pode observar, não há nenhuma menção referente a “conflito bélico”. No 
entanto, com referência a aspectos intrinsecamente relacionados à preservação e 
manutenção do equilíbrio e da tranquilidade social, as narrativas discorrem para apontar 
a discrepância entre os contextos de descrédito e desamparo da nação e a perspectiva 
de extravagância perpassada pelos MEEs.

Não há como deixar de referir que, se as concepções de paz dos professores se 
aproximam de conflito armado internacional, os professores têm razão em se posicionar 
sem manifestar relação do esporte/dos MEEs com a paz. Um argumento convincente 
seria a constatação de que o Brasil, desde a 2ª Guerra Mundial, não se encontra em 
conflito ou na iminência de conflito bélico, nem em uma situação de aflição militar com 
nações estrangeiras.

Entretanto, dentro de uma visão macro, evidenciamos que existe uma relativa 
aproximação, considerando que noções de pacificação e paz também se referem a 
equilíbrio e tranquilidade social. Nesse sentido, parece-nos que existe uma afinidade 
entre esporte e paz na percepção dos profissionais. Contudo, é relevante mencionar 
que essa relação se apresenta apenas como uma afinidade, uma vez que não está 
expresso especificamente nas asserções que o esporte poderia apaziguar as situações 
de desalento da população e descompromisso dos governantes e da classe política.
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Detectamos uma forte tendência nas narrativas em relacionar a realização dos eventos 
esportivos de alto rendimento com a situação social, política, econômica, educacional 
e, imprescindível denotar, a quase total inobservância da moral e da ética por parte do 
corpo político governamental da nação e de alguns empresários culminando, muitas 
vezes, em atuações em conluio.

A contravenção foi explicitada como uma das grandes vergonhas que o povo brasileiro 
teve que suportar. Como que uma decorrência direta e indireta da corrupção que 
imperava no país, as enfáticas, consistentes e recorrentes asserções dos professores 
de EF denotam a falta de compromisso, investimento e a inobservância de ações 
e programas relacionados à saúde, educação e segurança. O país não enfrentava 
a iminência de guerra com nações estrangeiras, contudo, de uma maneira geral, a 
sociedade brasileira vivia, e continua vivendo, um incessante “estado de alerta”.

Na literatura específica, assim como em relatórios e documentos de organizações 
internacionais, corrupção – que, de maneira sistematizada, está quase inerente ao 
modus operandi da política governamental/empresarial brasileira – e a falta de atenção 
à educação, saúde e segurança da população estão constantemente presentes nas 
considerações acerca da paz. A colocação abaixo explicita claramente as implicações do 
que estamos a enunciar.

A corrupção no Brasil afeta diretamente o bem-estar dos cidadãos ao diminuir os investimentos 
públicos na saúde, na educação, em infraestrutura, segurança, habitação, entre outros direitos 
essenciais à vida, e fere a Constituição ao ampliar a exclusão social e a desigualdade econômica 
(Corrupção no Brasil, online).

Referindo-se a Londres 2012, Cohen (2017, p. 705) argumenta: “Parece-me que as 
Olimpíadas nos oferecem o espetáculo tragicômico de um imenso empreendimento 
humano que se torna atolado nas sórdidas maquinações políticas e mecanismos 
burocráticos da falta de responsabilidade pública...”. 

Não há como negar que existe, há um bom tempo no Brasil, um conflito não armado 
entre a “população” e as “três esferas governamentais/corpo político” como um todo; 
e um conflito violento unilateral diário e onipresente entre as “pessoas de ‘bem’” e a 
“parcela do ‘mal’” da população – aquela que rotineiramente se utiliza de todos os 
tipos de violência para atingir seus objetivos e saciar seus anseios.

Temos bem claro, e quem vive ou viveu no Brasil da contemporaneidade entende o que 
queremos estressar. Postulamos que esse constante estado de alerta não se caracteriza 
como guerra, mas como um desequilíbrio e falta de tranquilidade na vida pessoal, 
familiar e coletiva. As decorrências desse contexto fazem despontar desconfianças e 
desconfortos, fomentam sensações de impotência e impunidade, causam prejuízos 
físicos, materiais, sociais, psicológicos, sociológicos, e evidenciam traumas, inquietações 
e insegurança. Em suma, causam alterações em nossas vidas e determinam padrões de 
comportamento. Como explicita Andrade (2010, online),

 Vivemos no Brasil, um país carregado por uma cultura ‘perversa’ que deixou marcas de paternalismo 
e nepotismo, pois é certo que o Estado brasileiro se apoiou durante muito tempo em práticas 
perversas (clientelismo e o ‘jeitinho brasileiro’) que causaram desequilíbrio na governança, afetando 
a governabilidade. Nota-se então um verdadeiro problema na distribuição social de poder, que se 
concentra nas mãos de poucos, prejudicando a maioria da população brasileira.

A Tabela 2 abaixo apresenta os mesmos dados numéricos da tabela anterior, só que 
aqui estão separados por “asserção positiva” e “asserção negativa”, para que possamos 
ter uma melhor compreensão acerca do posicionamento dos professores.. 
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Tabela 2 – Representação das asserções dos professores – amostral e total.
      (Os “n’s” se referem ao número de asserções referente a cada descritor).

PRÉ-RIO 2016
N = 328

PÓS-RIO 2016
N = 64

Positiva Negativa Positiva Negativa

Asserções relacionadas à paz, 
pacificação, reconciliação, conflito 0 0 0 0

Asserções relacionadas à tranquilidade 
e equilíbrio social 2 326 1 63

Total das asserções = 392 2 326 1 63

O que se apresenta claramente evidenciado na classificação dos dados contidos na 
Tabela 2 é que eles expressam enfaticamente a negatividade das inferências dos 
professores. De todas as 392 asserções analisadas, apenas três identificam questões 
positivas com relação à realização de MMEs no Brasil:

- Professora nº 239/Pré-Rio 2016: “. . . Para um país onde a democracia está em 
guerra, nada melhor que trazer o apaziguamento do espírito olímpico . . .”.

- Professora nº 336/Pré-Rio 2016: “A realização de eventos esportivos de grande 
porte no Brasil traz benefícios em diversas áreas: saúde, segurança pública, 
infraestrutura urbana, transporte, educação, renda, etc. Além desses aspectos, o 
Brasil passa a ser visto e valorizado por outros países . . .”.

- Professor nº 45/Pós-Rio 2016: “Do ponto de vista positivo melhorou a questão 
da mobilidade urbana com algumas obras. Durante os jogos se deu mais 
atenção à segurança pública. Do que dependia do governo foi só isso. Agora, 
individualmente, a população da cidade do Rio de Janeiro procurou se capacitar 
e melhorar seus comércios para receber os jogos . . .”.

A leitura completa das inferências permite constatar que as demais 389 asserções, e 
inclusive parte das três citadas acima, denotam evidente negatividade. As colocações 
evidenciam, principalmente, exemplos que seguem.

A. Os participantes da amostra não vinculam o esporte com paz, pelo menos no 
conteúdo e na maneira como foram expressas as asserções;

B. Os professores demonstram vislumbrar a manifestação esportiva contida em 
MMEs como uma oportunidade perdida no que tange aos gastos desprendidos 
com esporte e infraestrutura em detrimento a atender outras demandas sociais 
mais emergenciais e básicas, como saúde, educação e segurança, por exemplo;

C. Ainda, na mesma linha de pensamento, os professores expressaram ter 
o esporte e os MEEs sido usados para mascarar segundas intenções, más-
intenções e a efetiva consecução dessas intenções no formato de propinas, 
desvio de verbas, peculato, superfaturamento de obras e instalações, compra 
de materiais, fraude em licitações, etc. Cavalli et al. (2017, p. 827) corroboram 
indicando que “Existe uma quase que unânime asserção que os Jogos e a 
Copa do Mundo foram promovidos com caráter eminentemente político e um 
meio para cometer peculato, lavagem de dinheiro e geração/oferecimento de 
propina”;
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D. Os professores não denotam uma percepção da possibilidade do esporte 
e dos MEEs serem utilizados para fomentar ações comunitárias, locais, 
governamentais, privadas ou do terceiro setor para incrementar políticas e 
ações de intervenção para a pacificação. No Brasil, especificamente, um dos 
melhores exemplos a ser citado remete ao trabalho das Unidades de Polícia 
de Pacificação (UPP) nas favelas do Rio de Janeiro (Guimarães-Mataruna, 2017; 
Trindade, Almeida & Marchi, 2018);

E. Podemos cogitar que os professores aqui investigados parecem não 
perceber algumas implicações sociológicas e ideológicas relacionadas, como 
afirma Giulianotti (2012), a planejamento, implantação, execução e avaliação 
de programas/projetos delineados para atender comunidades/populações 
específicas que utilizam o esporte como uma ferramenta de intervenção para a 
pacificação;

F. Constatamos que a negatividade, sem dúvida, reflete o contexto social, 
econômico e político em que o Brasil se encontrava no momento. Levando 
isso em consideração, podemos detectar que, apesar da massiva maioria 
se posicionar contrária à realização dos MEEs, e de como e quando foram 
realizados, não se percebe nenhuma asserção, exceto a da professora nº 
239 citada acima, inferindo a utilização do esporte para coibir os problemas 
apontados, fomentar a educação para abrandar os conflitos e, de repente, 
promover a paz social. Perdoem a redundância, mas, com exceção da professora 
239, inexistem colocações reverenciando o esporte apaziguador tão aclamado 
em documentos de agências internacionais.

Devemos relevar, nesse sentido, que, sozinhas, “as ações por meio do esporte não 
geram mudanças sociais significativas; portanto, não devem ser promovidas como 
uma panaceia para curar problemas sociais que são frutos de processos complexos e 
multidimensionais” (Donnelly et al., 2011; Schulenkorf; Sugden; Burdsey, 2014; Sugden, 
2008, citados por Trindade, Almeida & Marchi, 2018, p. 544). Devem, no entanto, ser 
percebidas, idealizadas e implementadas em parceria e em caráter complementar com 
outras ações.

Uma abordagem crítica nesse sentido seria eficaz na intermediação da concepção de 
medidas sócio-político-pedagógicas associadas a ações e políticas públicas, parcerias, 
investimento etc., na tentativa de construir um ambiente educativo, seguro e saudável. 
No que tange à utilização do esporte nesses empreendimentos, é imprescindível a 
argumentação de Kvalsund (online, tradução nossa):

A implementação e como o esporte está sendo preservado é a chave, não o esporte por si só. 
O equilíbrio entre desenvolver o esporte na sua forma tradicional e usar o esporte para alcançar 
a coexistência pacífica só pode ser gerenciada por uma implementação consciente e planejada, 
pesquisa crescente, compreensão e desenvolvimento de conceitos, e treinamento qualificado dos 
agentes de campo.

5. Considerações finais e recomendações para os países de língua 
portuguesa
Considerando as inferências dos professores, o estudo permite verificar que as 
asserções contêm perspectivas extremamente negativas no que se refere à atenção e 
descompromisso dos governantes e corpo político do Brasil. As colocações tendem 
a criticar o aporte financeiro destinado aos MEEs em detrimento a investimentos em 
“educação”, “saúde” e “segurança” no país. Apesar disso, os professores não inferem, 
de maneira alguma, a utilização do esporte/MEEs para educar e promover a paz, no que 
se refere ao atendimento da Paz Social. Exemplo relevante disso foi o que ocorreu no 
Rio de Janeiro com a instauração de UPPs em favelas que, independente do objetivo 
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político almejado, foram ações compreensivas que poderiam ter recebido um pouco 
mais de reconhecimento e referência.

As críticas são precisas em apontar o descaso das decisões daqueles com recursos de 
poder, que acabam por não contemplar necessidades iminentes na dimensão social. É 
imperativo ressaltar que os governantes e políticos deveriam ter em mente a relevância 
do atendimento aos anseios e prioridades da sociedade. Programas e projetos voltados 
à educação, saúde e segurança, das três esferas governamentais, deveriam ter sido 
extensivamente implantados e aprimorados no Brasil, independentemente dos MEEs 
terem sido realizados aqui ou não. O ponto central das “reclamações” se refere a que 
os recursos públicos dispensados aos MEEs poderiam ter sido utilizados para melhorias 
e benfeitorias na educação, saúde e segurança.

Por outro lado, muito do investimento aportado na realização dos MEEs não é originário 
exclusivamente de recursos públicos. Parcerias público-privadas, empreendimentos 
privados, do terceiro setor, por exemplo, são responsáveis por boa parte das 
gigantescas somas de dinheiro injetadas. Caso não houvesse a realização dos 
espetáculos esportivos mundiais, grande parte desse montante não teria sido investida 
na cidade/nação ou poderiam levar vários anos para acontecer ou não acontecer jamais 
sem a realização dos MEEs. 

Desta maneira, considerando a escassez de evidências denotando um posicionamento 
voltado para a utilização do esporte como um meio para a educação e promoção da paz 
por parte dos professores de EF, algumas considerações são pertinentes. Declaramos, 
contudo, que essas considerações podem também ser encaradas como recomendações 
para ações futuras visando o desenvolvimento e qualificação de ações para a educação 
e promoção da paz.

A formação acadêmica em Educação Física parece estar se desenvolvendo com visão 
limitada e/ou inadequada acerca de abordagens e potencialidades da utilização 
sócio-pedagógica do esporte. Para corroborar essa asserção, realizamos um conciso 
levantamento em seis projetos pedagógicos de três instituições federais brasileiras de 
ensino superior, sendo três projetos de curso de bacharelado e três de licenciatura. 
Destes seis projetos pedagógicos, apenas um, de licenciatura, apresenta indícios de 
desenvolver conteúdo relacionado a esporte e conflito. Indicava uma bibliografia básica 
com o título “Esporte e Realidade: conflitos contemporâneos”. Com isso não estamos 
querendo inferir que esse curso em questão debate questões pertinentes ao esporte 
e paz/conflito. Nosso objetivo principal é evidenciar a falta de indícios em projetos 
pedagógicos de cursos de formação superior em Educação Física denotando atenção à 
temática deste estudo.

O esporte e os MEEs têm sido subutilizados para educar e promover a paz. A 
apropriação midiática do esporte de rendimento conduz a uma visão restrita do esporte 
(Kunz, 2006, como citado em Amorim, 2012) que, por sua vez, acaba por subjugar as 
demais instâncias do esporte – educação e participação – às aspirações e modelos 
do rendimento. Muitas das ações desenvolvidas configuram abordagens técnicas de 
projetos de EDP avaliando a eficácia dos projetos pela mensuração de resultados 
objetivos (Giulianotti, 2012). O esporte é um meio; o que importa é a implementação 
qualificada das ações (Kvalsund, online). Desta maneira, o que acaba, muitas vezes, por 
ser desconsiderado nas ações é boa parcela da essência de desenvolvimento social e 
pedagógico presentes na potencialidade do esporte. Isso acarreta em uma subtração 
da questão humana do esporte, e faculta ao homem a compreensão da sua própria 
grandeza e humanidade.

A sociedade brasileira se apresenta acostumada e passiva. Aparentemente, 
ingenuamente postulando, considera como “parte da sua cultura” o contexto de 
tumulto, distúrbio e desordem política, social e econômica.  As inferências dos 
professores de EF demonstram a negligência das agências governamentais brasileiras 
e de seu corpo político – seu descompromisso com o provimento de questões básicas 
ao desenvolvimento da nação como saúde, segurança e educação. Denotam uma 
deficiência de governabilidade e governança. As consequências são catastróficas, 
uma vez que a desconsideração dos direitos básicos da população brasileira destrói a 
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essência e o futuro da nação. Na sua raiz evidencia um ataque à democracia. Precisamos 
retomar os processos genuinamente democráticos. Conforme argumenta Hamze 
(online):

A democracia é um processo, é um caminho que leva a uma sociedade cada vez mais livre e 
participativa. A transparência da estrutura de poder estatal e o respeito aos interesses da sociedade 
são a única segurança de paz social. Há necessidade de se mobilizar toda a sociedade. . . para que o 
povo brasileiro se torne sujeito e não apenas objeto de sua própria história.
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OLIMPISMO E PAZ: O EXEMPLO DO 
DESPORTO PARALÍMPICO
OLYMPISM AND PEACE: THE EXAMPLE OF PARALYMPIC SPORT

João Taborda Lopes

Federação Portuguesa de Surf e International Surfing Association

RESUMO 
O presente estudo aborda o desporto paralímpico como elemento potencial para 
a construção de valores e competências para promover a paz, tanto no âmbito  
interpessoal como no espectro internacional. O trabalho em equipe e a cooperação 
mútua podem ajudar a desenvolver as estratégias necessárias para a administração de 
problemas e conflitos entre as nações, não apenas na sua resolução como também na 
sua prevenção. 

Palavras-chave: promoção da paz, paralimpismo, e surf adaptado.

ABSTRACT
The present study addresses the paralympic sport as a potential element to build values 
and competencies to promote peace, both in the interpersonal and international scope. 
Teamwork and mutual cooperation can help develop the necessary strategies to manage 
problems and conflicts between nations, solving and preventing them. 

Keywords: peace promotion, paralympics, and adaptive surfing.

1. Introdução
No âmbito da construção da paz, o desporto apresenta-se como um meio de criar novas 
identidades positivas compartilhadas entre os grupos anteriormente opostos, com 
o fim de construir uma base sólida para um futuro pacífico. O uso bem-sucedido do 
desporto como método para essa construção compartilhada de identidade depende da 
sensibilidade cultural e do uso de símbolos que são significativos para os envolvidos no 
processo de reconciliação (Schrich, 2005).

Nalgumas circunstâncias, a atividade ritual apropriada serão modalidades desportivas 
colectivas ou de equipa, tais como futebol, críquete, ou basquete. Noutros, podem 
ser desportos individuais, como corrida de longa distância, boxe ou judô. Em certas 
circunstâncias, os desportos indígenas serão mais adequados.
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Fazendo agora uma pequena referência ao mundo empresarial, poderemos constatar o 
potencial do desporto enquanto potencializador do espírito de equipa.

Não é recente a ideia do potencial inclusivo da actividade desportiva. Hoje em dia, as 
grandes corporações fazem recurso ao desporto e à actividade física, muitas vezes em 
atividades de fortalecimento de equipas e team-building.

Estas atividades ajudam a fortalecer os laços entre as pessoas de uma equipa, 
incentivando a colaboração entre eles. Atividades recreativas que ajudam as pessoas 
a olhar umas para as outras de forma diferente, favorecem a sua aproximação e 
entendimento, bem como a diminuição de conflitos.

Estas atividades objectivam ainda a melhoria do desempenho da equipa e de cada 
um dos seus elementos. Por intermédio de uma série de ações planeadas, divertidas e 
motivacionais, as equipas desenvolvem habilidades como comunicação, planeamento, 
resolução de problemas e resolução de conflitos. Essas ideias de atividades de team-
building ajudam a facilitar a formação de equipas a longo prazo, promovendo ligações 
genuínas, discussões e envolvimento mais profundos.

Desta forma, poderemos afirmar que cada vez mais o desporto assume-se como um dos 
fenómenos mais significativos da sociedade dos dias de hoje. O impacto dos eventos 
desportivos nos indivíduos é colossal sempre que se consideram vários aspectos, 
nomeadamente: o tempo despendido a obter informação transmitida pelos meios de 
comunicação social; o tipo e a forma de prática desportiva, quer seja voluntária ou 
estruturada por organizações formais; o consumo de publicidade ou formas associadas; 
e ainda as dinâmicas colectivas e sociais envolvidas (Neto, 1997).

No que se refere ao papel do desporto enquanto processo educativo, ele é visto como 
meio de transformação do Homem, no qual o treinador é o dinamizador desse processo 
promovendo o sentido crítico, a capacidade de intervenção e adaptação a diferentes 
níveis, a autonomia, a iniciativa e capacidade para tomar decisões em situações difíceis 
e instáveis (Lopes, et. al., 2010).

Para além do seu papel pedagógico, tem ainda o poder a universalidade e unificação, 
citando Mandela, que usou a selecção de rugby, campeã mundial em 1995, como factor 
de unificação nacional da África do Sul: “O desporto tem o poder de mudar o mundo 
… tem o poder de inspirar. Tem o poder de unir as pessoas como poucas outras coisas 
conseguem. O desporto pode criar esperança onde antes havia apenas desespero. O 
desporto tem mais poder que qualquer governo em acabar com barreiras raciais”.

Baseado nestes princípios, os valores mais altos do desporto estão estabelecidos 
nos ideais olímpicos que são, nomeadamente, o “fair-play”, o intercâmbio cultural, a 
igualdade, a tradição, a honra, a paz e a solidariedade que sustentam o objectivo de 
“unir o mundo”.

No âmbito desportivo, espera-se que a ética interna altruísta que predomina ou que 
devia predominar, e a que as políticas públicas darão ênfase, não permitirá no desporto 
a discriminação contra os que estão socialmente excluídos. Os que o praticam serão 
obrigados a adoptar esses valores que depois levarão consigo para a sua vida social em 
geral, promovendo assim a inclusão. Isto pode ser visto em dois sentidos. Por um lado, 
muitas vezes os excluídos são vistos como tendo atitudes antissociais que dificultam 
a sua inclusão social. A sua participação no desporto poderá ajudá-los a modificar 
a sua atitude, adquirindo os valores superiores por que o desporto se rege e cuja 
adopção, portanto, facilitará a sua inclusão. Por outro lado, os que possuem valores que 
tendem a excluir os outros serão também obrigados a modificar esses valores quando 
participam no desporto e deixarão de ter práticas tendentes a excluir na sua vida 
social. Este ponto de vista está por detrás de várias iniciativas políticas. A Resolução do 
Parlamento Europeu sobre Desenvolvimento e Desporto aprovada em Dezembro de 
2005 “salienta as valiosas funções educativas e sociais do desporto... em termos da sua 
capacidade para promover valores sociais como o espírito de equipa, a competição leal, 
a cooperação, a tolerância e a solidariedade”.
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No entanto, é importante reconhecer as limitações do desporto enquanto fator 
de mudança social. Em primeiro lugar, o potencial do desporto é limitado pela 
infraestrutura disponível para o seu desenvolvimento. Em segundo lugar, a violência 
e a agressão associadas (por exemplo, ao vandalismo nos jogos de futebol) criam um 
estigma negativo, que demove algumas pessoas do desporto. Em terceiro lugar, os 
programas desportivos realizados de forma isolada não conseguem mudar a causa 
raiz da violência ou abordar de forma sustentável as fontes de desigualdade ou 
injustiça social, mas necessitam estar incluídos em estratégias de desenvolvimento 
mais abrangentes, o que nem sempre se verifica. Finalmente, existe atualmente uma 
compreensão limitada dos aspectos críticos, processos e mecanismos que permitam 
que os programas desportivos tenham impacto real sobre o desenvolvimento social em 
contextos pós-conflito (Parnell, 2018).

Neste âmbito, e considerando o potencial do desporto enquanto instrumento 
de desenvolvimento e mudança social, a Organização das Nações Unidas (ONU) 
introduziu em 2001 por Kofi Annan o Gabinete da Organização das Nações Unidas 
para o Desporto para o Desenvolvimento e a Paz, United Nations Office on Sport for 
Development and Peace (UNOSDP), que tinha como objectivo coordenar os esforços 
empreendidos pela ONU na promoção sistémica e coerente do desporto enquanto 
forma de alcançar o Desenvolvimento e a Paz.

Contudo, com o encerramento do Gabinete da UNOSDP pela ONU, sem dúvida trouxe 
um enorme vazio a quem trabalhava nesta área. No entanto, apesar de todo o mérito 
que o UNOSDP adicionou ao mundo do Desporto enquanto veículo de mudança social 
positiva “Sports for Good”, a sua passagem não precisa ser vista como devastadora. 
Por um lado, o trabalho que o UNOSDP realizou em seus 16 anos de vida lançou uma 
plataforma para o desenvolvimento do desporto pela justiça social. Embora o desporto 
tenha um objetivo mais amplo, o UNOSDP forneceu uma base de credibilidade que, 
de outra forma, levaria muito mais tempo para ser estabelecida. Embora exista uma 
imensidão de trabalho ainda por ser feita, o UNOSDP deixou um legado positivo sobre 
o qual todos podemos construir.

2. Novos desafios para o Comité Olímpico Internacional (COI)
Face ao exposto, o Comité Olímpico Internacional (COI) assume este papel, e doravante 
cabe ao COI administrar as vertentes da Paz e Desenvolvimento do Desporto. Neste 
sentido, foram levantadas inicialmente três grandes questões: Vencer é tudo? Que 
desportos (modalidades)? E por último, e os Pilares basilares e Origens?

1)  Vencer é tudo?

O COI, apesar da imagem da filosofia do espírito olímpico, tem como objetivo 
mundial equiparar o desporto e vitória. Os Jogos Olímpicos são um exemplo disso. 
Os próprios Jogos centralizam-se no alcance do maior número de medalhas e no 
orgulho nacional. A competitividade em si não é obviamente problemática; no entanto, 
quando vencer se torna o principal objetivo no desporto, a ponto de organizações e 
indivíduos trapacearem para fazê-lo, então estaremos perante um problema. Quando 
esse estímulo também se torna o foco da media, o risco é que o desporto se torne algo 
diferente do que muitos vêm.

2)  Que desportos (modalidades)?

O COI tem um leque relativamente limitado de modalidades desportivas. Muitas 
delas são escolhidas, não com base na capacidade que esses desportos têm em 
contribuir para a paz e o desenvolvimento, mas, sim, em pressupostos de marketing 
e/ou políticos. Como resultado, modalidades desportivas populares nos principais 
mercados estão incluídos nos Jogos, enquanto desportos menos conhecidos nos 
grandes mercados não são. Muitas dessas modalidades desportivas são tradicionais ou 
têm uma longa história. A maioria não foi criada ou desenvolvida com visões mais atuais 
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de questões de justiça social, como por exemplo não foram projetadas para incluir 
diferentes padrões culturais de participação, de género ou de deficiência.

3)  Pilares basilares e Origens?

O COI coloca grande enfoque no desporto de alto rendimento ou de elite. Isso reflecte-
se no fato de que a contagem de medalhas e os recordes mundiais são vistos como as 
principais conquistas de todos os Jogos Olímpicos. Os comités olímpicos nos países-
membros costumam identificar e seleccionar os atletas de alto nível e fornecer-lhes 
as condições necessárias para que estes possam competir nos Jogos. No entanto, 
aqueles que conhecem e praticam desporto num nível basilar ou purista entendem que 
o desporto de elite, embora emocionante e até inspirador, não é realmente o que se 
pretende para o futuro do desporto.

Face ao exposto, e ficando a responsabilidade acrescida do papel inclusivo e 
dinamizador da paz e desenvolvimento, sob a alçada do COI e do Comité Paralímpico 
Internacional (IPC), estes passam a ter maior responsabilidade no desenvolvimento de 
políticas e acções que vão nessa direcção. 

Um exemplo de que as mudanças já se iniciaram foi, por exemplo, o envio do convite à 
Coreia do Norte para que o país pudesse participar nos Jogos Paralímpicos de Inverno; 
foi a primeira vez que o país participou nestes jogos. 

O presidente do IPC, Andrew Parsons, considerou que a “participação da Coreia do 
Norte enviou uma mensagem de paz através do desporto”, acrescentando na altura 
do envio do convite à Coreia do Norte: “Os dois países poderem marchar juntos nas 
cerimónias de abertura e encerramento serão momentos muito especiais e históricos”.

Outra questão relevante consiste na comemoração do Dia Internacional do Desporto 
para o Desenvolvimento e a Paz, que se assinala a 6 de abril, que consiste na união 
do Movimento Olímpico e Desportivo com a Comunidade Internacional, sob a tutela 
da cimeira da ONU, na promoção da universalidade do desporto ao serviço da 
aproximação dos povos, etnias e religiões, suprindo, de forma possivelmente única e 
incomparável, as mais diversas formas de discriminação e intolerância.

Com efeito, colocar o desporto ao serviço do desenvolvimento humano, traduzindo 
este desígnio inscrito na Carta Olímpica, não dispensa alterações sobre as perspetivas 
de como se vive e se está no desporto, e por meio do desporto na vida cívica, mas 
requer também o enquadramento e as condições estruturais que permitam aproveitar o 
potencial desta incalculável linguagem com o poder de influenciar o mundo, mobilizar 
multidões e congregar vontades.

Nesta medida, o papel dos Estados, em nível nacional e internacional, enquanto 
estruturas institucionais capazes de enquadrar populações, culturas, etnias e religiões, 
afigura-se crucial para garantir ao desporto as condições estruturais que materializem 
este propósito de desenvolvimento, sobretudo num contexto de agravamento das 
crises migratórias e de nacionalismos que se revestem das mais incisivas formas de 
radicalismo.

Um processo de desenvolvimento social e paz é como a história do Olimpismo o retrata, 
e recentemente se repetiu com exemplo anteriormente citado das duas Coreias. Isto 
constitui a construção do trajeto que aproxima o desporto do seu desígnio agregador e 
o afasta do ciclo vicioso de tensões e conflitos.

Uma responsabilidade partilhada entre todos os que o servem e as lideranças políticas, 
cívicas e religiosas que efetivamente queiram traduzir as palavras e os valores que nesta 
data se recordam, num compromisso ativo neste caminho com enormes desafios.

O desporto é simultaneamente um esforço individual e coletivo, é uma atividade 
individual e uma prática coletiva; baseia-se nos princípios do respeito, compreensão, 
integração e diálogo e contribui para o desenvolvimento e a realização pessoal do 
indivíduo, independentemente da sua idade, género, origem, das suas crenças e 
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opiniões. Desta forma, o desporto assume um papel privilegiado de ação e reflexão no 
processo de transformação das nossas sociedades.

A UNESCO desempenha um papel de liderança neste processo. O Plano de Ação de 
Kazan, adotado em 15 de julho de 2017 pela UNESCO, também estabelece, na ação 2, 
a necessidade de desenvolver indicadores comuns para medir o contributo da educação 
física, da atividade física e do desporto para os Objetivos de Desenvolvimento 
Sustentável para 2030, a que foi dada prioridade. 

Como já foi referido anteriormente, no passado dia 23 de agosto de 2013 a Assembleia 
Geral da ONU declarou o dia 6 de Abril como o Dia Internacional do Desporto para o 
Desenvolvimento e a Paz (IDSDP) - uma decisão que representou um passo histórico no 
reconhecimento do poder transformador do desporto e do seu potencial para promover 
mudanças sociais positivas. Este dia é comemorado todos os anos mundialmente por 
organizações internacionais, regionais e nacionais de desporto e desenvolvimento para 
honrar o papel que o desporto desempenha na sociedade, seja incentivando estilos de 
vida mais saudáveis, tornando o desporto mais acessível, ou usando-o como meio para 
o desenvolvimento em áreas vulneráveis pelo conflito, pobreza e desigualdade. 

A associação entre a Paz e o Desporto reúne e desenvolve parcerias entre a Paz (ONGs, 
Agências da ONU, Meio Académico), o Desporto (Família Olímpica, Federações 
Internacionais, Comités Olímpicos Nacionais, Atletas) e o mundo político, com o 
objetivo de implementar e garantir a sustentabilidade do campo de programas, 
maximizando o uso do desporto para o desenvolvimento e a paz, e liderando a 
transformação social em todas as áreas do mundo afetadas pela pobreza ou pela 
instabilidade social.

A Paz e o Desporto são baseados em torno de quatro pilares principais: Mobilizar, 
Conectar, Demonstrar, Advogar. A organização toma medidas concretas para provar 
o impacto federativo, educacional e social do desporto por meio de iniciativas de 
diplomacia desportiva e programas de campo com o apoio do clube Champions for 
Peace.

Vale a pena ainda salientar que as habilidades e os valores aprendidos no desporto são 
semelhantes aos valores ensinados na educação para a paz para resolver e prevenir 
conflitos e criar condições favoráveis à paz, do interpessoal ao internacional. Conforme 
as recomendações da UNICEF, as atividades desportivas bem planeadas e elaboradas 
ensinam competências como respeito, honestidade, comunicação, cooperação, empatia 
e aderência às regras e regulamentos. O desporto consegue assim transmitir estes 
valores de uma maneira divertida e participativa.

3. O Exemplo do Comité Paralímpico de Portugal
Nos seus estatutos, o Comité Paralímpico de Portugal, “entende-se como uma 
organização pertencente ao Movimento Paralímpico tutelado pelo International 
Paralympic Committee (IPC)”, compromete-se a participar, como é sua missão e 
sua finalidade a nível nacional, nas ações a favor da paz, na promoção das pessoas 
com deficiência no desporto, promovendo o desporto sem discriminação por 
razões políticas, religiosas, económicas, género, orientação sexual, raça ou língua, 
independentemente do seu grau de deficiência. Compromete-se ainda a apoiar e a 
encorajar o espírito do “fair-play”, da promoção da ética desportiva, a lutar contra a 
dopagem e a violência, a ter em conta de uma forma responsável os problemas do 
ambiente. A atividade desportiva é desenvolvida em observância dos princípios da 
ética, da defesa do espírito desportivo, da verdade desportiva e da formação integral 
de todos os participantes, designadamente a violência, a dopagem, a corrupção, o 
racismo, a xenofobia e qualquer forma de discriminação.
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4. O Exemplo do Surf Adaptado (Para-Surf)
4.1. Surf nos Jogos Olímpicos Tóquio 2020
O surf adaptado (para-surf será a nomenclatura a utilizar, assim que a modalidade 
integrar os Jogos Paralímpicos) pode desempenhar um papel significante na vida de 
uma pessoa com deficiência, assim como para qualquer indivíduo. O desporto pode 
promover o bem-estar físico, combater a discriminação, criar confiança e uma sensação 
de segurança, desempenhando um papel importante no processo de cura e reabilitação 
para indivíduos afectados pela crise, discriminação e marginalização (Lopes, 2015).

5. Recomendações
- As organizações e instituições que estão na vanguarda das pesquisas e programas 
em paz devem ser bem articuladas e robustas nas teorias de construção da paz para 
que ofereçam um conhecimento muito mais profundo dos benefícios atribuídos ao 
desporto enquanto agente de mudança e transformação que podem promover a paz na 
sociedade.

- Com o objectivo de evitar conflitos e alcançar a paz global, gestores, treinadores 
e entusiastas do desporto devem desenvolver a capacidade de detectar situações 
conflituantes entre nações e desenvolver estratégias no desporto para lidar antes que 
este entre seja despoletado.

- O ambiente desportivo, que começa com os atletas, treinadores, árbitros, 
espectadores e vendedores, deve retratar a paz e agir de maneira que a paz possa 
prevalecer em nossa sociedade.

- Honestidade, justiça, fair-play, tolerância e o respeito pelos outros devem ser o 
principal objetivo de todos os homens/mulheres desportistas.

- Os ideais dos Jogos Olímpicos, nos quais os atletas comemoram ao contrário de 
contar medalhas para cada um dos seus países, devem ser enfatizados em todas 
as competições desportivas. Isso com o objectivo de retirar o foco no nacionalismo 
extremo.

- Valores explícitos que enfatizam o desenvolvimento pessoal e social devem fazer parte 
dos principais objetivos dos programas desportivos.
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RESUMO 
O presente capítulo debate o dilema de um planeta que vive uma dicotomia do usar 
ou não máscaras para proteger-se do contágio do COVID-19 durante a pandemia. 
A discussão apresenta a adaptação de um modelo de mudança do comportamento 
apropriado para fomentar um modelo da promoção da paz no esporte. 

Palavras-chave: planeta de máscaras, novo normal, COVID-19, promoção da paz. 

ABSTRACT
This present chapter debates the dilemma about a planet living a dichotomy about 
using or not masks to get protected from COVID-19 contamination during the 
pandemic. The discussion presents the adaptation of an appropriate model of behaviour 
change to foster a model of peace promotion in sports. 

Keywords:  planet of masks, new normal, COVID-19, peace promotion.
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1. Introdução
O ano de 2020, com certeza, estará marcado na história com a cicatriz da pandemia 
provocada pela COVID-19; com tantas consequências, não faltarão reflexões. Uma 
destas consequências foram os impactos no comportamento humano diante de uma 
série de necessidades para a contenção da transmissão e diminuição dos efeitos 
devastadores provocados pela infecção do vírus. A estratégia do isolamento social 
adotada por quase todo o planeta provoca a reflexão da falta de consciência coletiva 
e hábitos individuais que podem ter contribuído gravemente para esse desfecho 
pandêmico. Incrível este resultado frente a tantas evidências científicas e diante do 
posicionamento de instituições, como a Organização das Nações Unidas (ONU) e a 
Organização Mundial da Saúde (OMS), que já vinham nos alertando sobre possíveis 
cenários de pânico planetário desde o início do ano corrente (WHO, 2020). Diante de 
um cenário complexo a respeito de um planeta sustentavelmente abalado, vivemos em 
um sistema finito de recursos naturais que não nos permite viver sem responsabilidade 
dos nossos hábitos cotidianos, de modo que deveríamos pensar em construir um 
sistema regenerativo (Wahl, 2016). Sobretudo, isso também se aplica ao esporte e à 
gestão da paz no tocante a que o ser humano é o agente central do nosso ecossistema, 
responsabilizando-se ainda mais sobre o seu comportamento e intervenções. 

Seria cômico, se não fosse trágico, o fato de que o planeta teve que vestir máscaras!

2. A situação problema requer reflexões
A estratégia da utilização das máscaras tem como objetivo o bloqueio da transmissão 
do vírus diante de uma análise preventiva de saúde pública (MacIntyre e Chughtai, 
2020). Mas será que nossa sociedade já não veste máscaras do cotidiano há muito 
tempo? Até quando viveremos com hábitos imediatistas e sem sentimentos em que os 
meios justificam os fins?  

O estado de consciência é fundamental para reflexões e evolução humana. Podemos 
encontrar diferentes referências, em épocas distintas até chegar nas civilizações mais 
antigas, sobre a importância do estado de consciência e foco no hoje e agora, ou seja, 
estar sempre presente para agir com assertividade e esplendor. 

A metafísica e o sentido íntimo da vida dependem de resultados dos nossos 
comportamentos, os quais são gerados a partir de sentimentos criados por experiências 
do nosso estado de consciência. Mesmo que o estado de consciência seja o desejo de 
não se pensar em nada:

“.... Porque a luz do sol vale mais que os pensamentos
De todos os filósofos e de todos os poetas.
A luz do sol não sabe o que faz
E por isso não erra e é comum e boa...”

Fernando Pessoa (Alberto Caeiro. O guardador de rebanhos: V; 1911-1912.)
  

Heterônimos são personalidades diferentes criadas que possuem uma biografia, 
ideologias e habitam a mente de uma mesma pessoa. Quando o gênio poético 
Fernando Pessoa criou o seu heterônimo Alberto Caeiro, o resultado foi uma 
personalidade que desejava viver os sentimentos da vida no campo, com os sentidos 
da visão, audição e toque, negando o pensamento racional, sem filosofia e sem padrão 
e métricas. O resultado foi uma personalidade simples e sem ambição em que tudo 
que ela queria era apenas existir até o momento que isso fosse possível, mas o poeta 
Fernando Pessoa é um outlier.

No entanto, aprendemos a representar papéis como heterônimos no nosso dia a dia. 
Na casa dos nossos pais, seremos sempre “o filho ou a filha” e seremos tratados assim 
por toda a vida. Tentar mudar e não encarar essa realidade pode gerar consequências 
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indesejáveis por muito tempo. No trabalho, quando assumimos um cargo ou função, 
geralmente passamos por treinamentos para potencializar hábitos de eficácia e 
eficiência na produção das nossas tarefas. Contudo, longe de ser poeta, é importante 
entendermos esse novo cotidiano da sociedade de máscara, ou seja, um novo normal 
ou novo padrão de normalidade. Os enfrentamentos dos desafios da dualidade do usar 
ou não usar, do assumir ou não assumir, do aceitar ou não aceitar são muito mais graves 
do que o simples gesto de negar o tamanho e a dimensão da pandemia. O problema 
pode ser a maneira e o propósito da utilização dessas máscaras. Quais são as máscaras 
que você utilizará com o seu beneplácito? Esse processo não pode ser cuntatório diante 
da cornucópia de opções profiláticas. O que não se pode aceitar são influências de um 
ambiente deletério ou de pessoas infames constituídas de um arsenal de vitupérios que 
não valorizam a saúde e vida de outrem. Nesse momento, nos perguntamos até que 
ponto vale o retorno imediato das atividades esportivas? Por quanto tempo evitaremos 
a exposição ao risco dos atletas e de toda a sociedade?     

Temos enfrentado crises desafiadoras enquanto humanidade e sustentabilidade. 
Dúvidas e incertezas fazem parte de um cotidiano de um ano que parece não ter 
existido. Por vezes, certas lideranças querem acelerar o retorno às atividades como 
tínhamos no passado, mas os tempos são outros. Não sabemos ao certo nada sobre o 
dia de amanhã e não se pode fingir ou negar a gravidade da atual situação global.  

Pressões de atletas, mídias e famílias fizeram com que os Jogos Olímpicos e 
Paralímpicos fossem adiados pela primeira vez na história. Tóquio, sem dúvida, 
enfrenta seu segundo desafio na história do esporte olímpico, após ter tido uma edição 
cancelada em 1940 em detrimento da Segunda Grande Guerra: teve agora, em 2020, 
sua edição adiada para 2021, mas com riscos iminentes de não se realizarem também.  

Quando vestimos máscaras de comportamento com o objetivo de um resultado isolado 
sem considerar nossos sentidos íntimos, as consequências podem ser catastróficas, 
individual e coletivamente. Porque quando uma pessoa veste uma máscara que não 
considera os valores éticos, morais de senso comum e pertencimento, apenas para 
a obtenção de um objetivo racional individual, isso representa males imensuráveis 
quanto à importância de toda a nossa existência. A repetição do hábito de ignorar 
sentimentos íntimos pode causar efeitos no comportamento irreversíveis ao longo da 
vida. Infelizmente, não são raros os casos na nossa sociedade de pessoas, comunidades, 
gestores, políticos, artistas, atletas que vestem máscaras de interesses imediatos, 
individuais, insensíveis, imorais e antiéticos. Neste sentido, certas máscaras afetarão 
o sentido de paz individual ou coletiva, mas, no caso de prevenção da doença, 
indubitavelmente, necessitamos de máscaras. Sempre existirá uma ressignificação da 
paz, mesmo que tenhamos que utilizar máscaras.

Precisaremos adotar novos comportamentos sem receio de errar. Modificar é preciso 
e sabemos que não é um processo simples e nem necessariamente significa estar 
no modus operandi que esperamos estar. Precisamos encarar a verdade íntima das 
pessoas e a mudança de comportamento individual e coletivo, parte de uma ciência 
enigmática e extremamente complexa. Segundo o modelo transteórico da mudança de 
comportamento de Prochaska e DiClemente (1983), o conceito pelo qual uma pessoa 
adere a um novo comportamento trafega em diferentes estágios ao longo do tempo. 
Este modelo é dividido em: pré-contemplação, contemplação, preparação, ação e 
manutenção.  
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No estágio de pré-contemplação, o indivíduo não pretende alterar seu estado 
comportamental; o mesmo não se sensibiliza para a necessidade da mudança. Sua 
principal característica é a resistência em reconhecer ou modificar o problema. Seria 
uma pessoa que ainda não enxerga as crises humanitárias e a gravidade da pandemia 
da COVID-19. Como, por exemplo, diante de uma realidade já imaginada pelo cantor 
e compositor Raul Seixas no ano de 1977, em seu sétimo álbum, quando escreveu 
e cantou “O dia que a Terra parou”. Já quando uma pessoa começa a reconhecer 
o problema e considerar a necessidade de enfrentá-lo, mas ainda sem realmente o 
praticar, ela estará no estágio de contemplação. Seria, assim, o reconhecimento das 
crises humanitárias e a gravidade da pandemia da COVID-19, mas sem adotar ações 
de biossegurança e, desta forma, continuar a conviver com comportamentos cotidianos 
anteriores, como nada tivesse se alterado. A passagem para o estágio de preparação 
acontece quando a pessoa esboça tentativas de novos hábitos e comportamentos. 
Seriam as pessoas que, diante das crises humanitárias e da pandemia da Covid-19, 
estão conscientes, buscam informações, já utilizam medidas de biossegurança e tentam 
novos costumes evolutivos de consciência. Do ponto de vista prático, a passagem para 
o estágio de ação depende do sucesso dos novos comportamentos. Seria uma pessoa 
que já obtém resultados gerados pela mudança de hábitos. Agora, para uma pessoa 
atingir o estágio de manutenção, ela deve persistir com os novos hábitos e o novo 
comportamento por um período ampliado e dinâmico (vide Figura 1). 

Dionísio, o último deus aceito no Olimpo, foi o único olimpiano filho de uma mortal, 
a princesa Sêmele, com a divindade grega Zeus (Macedo, 2019). Dionísio, era 
considerado o deus da tragédia no teatro grego onde se utilizavam as máscaras da 
tragédia e da comédia. Na toada do dithyrambu, ritual de canto e dança em culto 
ao deus das máscaras, surge na Itália contemporânea um novo tipo de comunicação 
durante a pandemia da COVID-19, que foram os saraus nas varandas e sacadas como 
forma de entretenimento, comunicação e envolvimento social. Chegou-se a ver também 
jogos esportivos entre vizinhos, que depois se desdobraram em campanha comercial 
como uma exploração do marketing esportivo. As vizinhas Vittoria Oliveri e Carola 
Pessina jogaram tênis na cobertura dos seus prédios e viralizaram nas redes sociais 
(ver: https://www.youtube.com/watch?v=20w2DhQO-WEa). Outras práticas esportivas 
durante lockdowns ao redor do planeta também podem ser vistas no mesmo link. No 
Brasil, também houve inovação durante o período de quarentena com aulas de ginástica 
nas lajes de bairros da periferia de São Paulo.  

Para reduzir a solidão e aproximar os indivíduos por meio da produção da arte, pessoas 
de diversos lugares realizaram concertos nos balcões ou varandas exibindo não só 
suas contribuições artísticas, mas também utilizando a arte como um agente social. 
Construíam, assim, uma narrativa de um ode exuberante que entusiasmou diferentes 

Figura 1. Mudança de 
comportamento para o alcance 
da paz com a prática esportiva.

Fonte: Adaptado de Prochaska e 
DiClemente (1983)
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gerações ao redor do mundo. De um certo modo, estas ações influenciaram artistas 
a produzirem concertos ou shows em lives transmitidas também pela internet e com 
alcance global. 

Atletas de diversas modalidades e países também passaram a se exercitar por meio das 
redes sociais fazendo com que os espectadores atuassem de maneira passiva, assistindo 
conteúdo, ou ativa, quando reproduziam os gestos propostos e desafios nas lives. O 
que antes era programado para ser uma ação focada na proximidade com fãs, em uma 
perspectiva local, passa rapidamente ao global pela razão de que não há barreiras 
físicas pela internet. Em um momento em que todos passam pela mesma situação 
da pandemia, essa união sonora ou união pelo esporte se calca numa percepção de 
olhar mais humanamente, no sentido de entender o que se passa ao seu redor com 
as pessoas e com a sociedade, do que centrar a atenção em outros lugares que não 
têm uma ligação direta ou que não impactem a dinâmica de viver. Sem dúvida, essas 
cantadas ou aulas/treinos acabaram criando um novo mecanismo de business que 
precisa ser melhor explorado e estudado. A certeza que se tem é que ambas as ações 
promoveram um sentido de paz, sem máscaras, sem censura e sem isolamento cultural. 

Num ano atípico, 2020 nos mostra o quanto as consequências dos nossos hábitos 
podem ser agressivas. Presenciamos a velocidade do avanço da mortalidade da 
COVID-19 quando rapidamente, em meses, ultrapassa doenças como câncer, 
doenças cardíacas, AVC, gripe, pneumonia e diabetes. Com exceção de gripe e 
pneumonia, todas as outras doenças são desfechos de quadros crônicos de hábitos 
substituíveis, mesmo para alguns tipos de cânceres em que a evolução da doença é por 
consequência de um cenário psicossomático. 

Já existem estudos que evidenciam o agravamento da doença COVID-19 em pessoas 
obesas (Popkin et al., 2020). Portanto, a COVID-19 entra para um grupo seleto de 
doenças em que a prevenção é a melhor solução. Sabemos que promover a saúde com 
hábitos saudáveis de qualidade como alimentação, sono, atividades de lazer, trabalho 
e exercícios físicos aliados a uma consciência de consumo sustentável, e até mesmo 
regenerativa, é a melhor solução para a maioria dos problemas que estamos vivendo. 

No entanto, a sedução para o consumo é enorme, e com tantas propagandas, ofertas 
de produtos e facilidades de pagamento fica cada vez mais difícil determinar o que, de 
fato, precisamos ter para viver e contrabalancear com a preocupação acerca do meio 
ambiente, com os recursos naturais, com a nossa saúde e a enorme quantidade de lixo 
que produzimos. Será que sabemos o que é sustentabilidade? Será que caminharemos 
para uma sociedade regenerativa? Esses desafios deveriam nos colocar pra pensar 
sobre o modo como vivemos e consumimos em uma modernidade em que o homem 
subjuga a natureza, como se fôssemos separados dela. A medicina criou para si uma 
definição negativa da saúde como ausência de doença, ao que hoje acrescentou-se um 
ideal de corpo e saúde perfeitos. Esses desequilíbrios impedem o alcance da plenitude 
de paz.    

Antes da pandemia, achávamos que vivíamos o melhor momento da história em termos 
de qualidade de vida. Tudo isso porque, no início do século, a esperança de vida das 
pessoas não passava dos 50 anos. Hoje, graças aos avanços do conhecimento e da 
tecnologia, a longevidade das pessoas aumentou em significativos números de anos. 
Mas sabemos que nem tudo são “flores”!  O mundo todo já passava por problemas 
de saúde pública, evidenciados ainda mais agora quando precisamos achatar a curva, 
senão haveria o colapso dos sistemas de saúde em qualquer lugar do mundo. Nós 
não nos preparamos para este momento em que as pessoas vivem mais tempo, mas 
vivemos com dependência de medicamentos, equipamentos, tecnologia e, sem sombra 
de dúvida, dos sistemas previdenciários dos países.  

O estilo de vida sedentário também eleva o custo socioeconômico dos cuidados com 
a saúde, estando entre as 10 causas de incapacidade mundial, ocasionando cerca de 
2 milhões das doenças do coração por ano e agora, com a gravidade da Covid-19, é 
potencializado diante de um quadro de obesidade e de baixa do sistema imunológico. 
A literatura científica demonstra que, nos Estados Unidos, aproximadamente 
79.400.000 americanos adultos, ou 1 em cada 3, têm a doença cardiovascular como a 
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principal causa de morte entre homens e mulheres. (Spana, 2009). Apesar de todas as 
recomendações nas últimas décadas, tem havido um rápido e crescente aumento de 
pessoas obesas. A obesidade está diretamente associada às causas e agravamentos 
de doenças cardiovasculares, diabetes tipo II, depressão, entre outras, piorando a 
qualidade de vida das pessoas e aumentando o custo socioeconômico efetivo, diretos 
e indiretos, que são expressivos para os sistemas de saúde pública e privada do mundo 
todo.

O fato é que, hoje, a maioria das pessoas vive como se tivessem dois períodos de vida: 
um período de vida saudável e um período de vida doente. Contudo, podemos notar 
que a escolha por uma opção de mudança de comportamento é algo extremamente 
complicado e que necessita de intervenções com embasamento profundo de 
conhecimento. Muito além da escolha por uma atividade física ou dieta, a disrupção 
deste movimento de consumo inconsequente e hábitos inadequados necessita de 
estratégias e lideranças globais que entendam que tudo está conectado. Em um mundo 
capitalista, podíamos ouvir personalidades que fazem a diferença, como o Bill Gates 
que, em 2015, numa palestra para Ted Talks, alertava para o risco de uma pandemia 
caso a sociedade se deparasse com um vírus de rápida transmissão. O cantor Bono Vox 
da banda U2, durante o Fórum Econômico Mundial em Davos-Suíça, em 2019, declarou 
que o capitalismo tem que ser domado e instruído para ajudar a combater a pobreza; 
o vocalista é o fundador do ONE, organização com mais de 10 mil membros que luta 
para acabar com a extrema pobreza pelo mundo. Conhecido como o maior investidor 
de todos os tempos, o CEO da Berkshire Hathaway e filantropo americano Warren 
Buffett, em maio de 2020, durante uma conferência da sua gestora de investimentos, 
citou: “não quero pensar em nada diferente do capitalismo, mas certamente não quero 
o capitalismo irrestrito”. 

Esse movimento pode também ajudar a ser disruptivo na adoção de novos hábitos 
saudáveis e de consciência consumista. Imaginemos uma sociedade com autocontrole, 
limites, disciplina, regras, persistência sem que sacrifique a coletividade. 

Quando Pierre de Coubertin idealizou os valores Olímpicos, todos esses princípios 
foram incorporados na idealização e realização dos Jogos da Era Moderna, dando maior 
visibilidade aos princípios éticos do contexto esportivo mundial. Mas, infelizmente com 
o passar do tempo, o capitalismo irrestrito acabou influenciando até mesmo o espírito 
do esporte olímpico na busca do resultado a qualquer custo, rompendo princípios 
éticos que são altamente defendidos pelo Comitê Olímpico Internacional (COI), a 
Agência Mundial Antidopagem (WADA) e outras instituições que visam preservar a 
idoneidade do esporte. 

O movimento olímpico, como retrato da nossa sociedade, pode ser um agente 
poderoso de ações impactantes para contribuição de um mundo melhor e, com o 
aparecimento da pandemia, todos os eventos esportivos puxaram o freio de mão.  

3. Considerações finais
Em um ano repleto de eventos esportivos em todo o planeta, as instituições e a 
sociedade brecam o andar da carruagem. Diante do lockdown em que a limitação 
do ir e vir se depara com as necessidades restritivas e de precauções para conter o 
poder de contaminação do inimigo invisível, nos resta apenas aguardar, de maneira 
fisicamente ativa, a chegada de uma solução. A luz no fim do túnel pode ser uma 
vacina, um medicamento ou mesmo a prevenção na nova sociedade de máscaras. De 
início, o pensamento imediato remete a uma parada da economia global e uma pausa 
no desenvolvimento das sociedades ao redor do globo. Mas o fato é que a pandemia 
da COVID-19 se instaura numa perspectiva de que a vida não será mais a mesma em 
um futuro escuro, com labirintos de incertezas. No universo esportivo, as grandes 
ligas tentam voltar precocemente às atividades, sem ainda se ter um caminho de paz 
assegurado, seja para o atleta, seja para o espectador ou seja para toda a sociedade. 
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A nossa esperança está na contradição, de que as ordens das importâncias mudem. 
Precisamos agora de mais sentimentos, precisamos de mais simplicidades, mais 
ideologias e menos padrões, menos interesses individuais e mais vontade coletiva. Em 
outras palavras, precisamos de mais outliers que brilhem como a luz do sol e inspirem a 
coragem dos desmascarados! 
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CITAÇÃO DOS PRINCÍPIOS FUNDAMENTAIS 
DO OLIMPISMO, DOS VALORES OLÍMPICOS E 
CULTURA DE PAZ NOS MAPAS ESTRATÉGICOS 
DAS ENTIDADES NACIONAIS DE 
ADMINISTRAÇÃO DE ESPORTES OLÍMPICOS 
DO BRASIL
CITATION OF THE FUNDAMENTAL PRINCIPLES OF OLYMPISM, OLYMPIC 
VALUES AND CULTURE OF PEACE IN THE STRATEGIC MAPS OF THE 
NATIONAL ENTITIES OF BRAZILIAN OLYMPIC SPORTS MANAGEMENT 
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RESUMO 
O presente trabalho buscou pesquisar a citação de termos que descrevem os valores 
olímpicos e a cultura de paz nos mapas estratégicos das Entidades Nacionais de 
Esportes Olímpicos (Confederações) do Brasil e do Comitê Olímpico do Brasil (COB), 
disponíveis em seus respectivos sites. Os resultados foram analisados e a contagem 
de todos os termos encontrados detectou uma presença inferior ao esperado de 
instituições que pretendem demonstrar o seu compromisso com o Movimento 
Olímpico. 

Palavras-chave: Carta Olímpica, Movimento Olímpico, e valores. 

ABSTRACT
This present paper researched the citation of words describing the Olympic values 
and the peace culture in the strategic maps of the National Olympic Sports Entities 
(Federations) in Brazil and the Brazilian Olympic Committee (Comitê Olímpico do Brasil 
- COB), available on their respective websites. After analyzing the results, the tally of the 
found words detected a minor presence of what should be expected from institutions 
that intend to show their commitment to the Olympic Movement.

Keywords: The Olympic Charter, Olympic Movement, and values. 
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1. Introdução
Partindo da Carta Olímpica (26-06-2019), procuramos destacar termos específicos 
fundamentais do Olimpismo e dos valores olímpicos que remetem à cultura de paz. 
A partir destes termos, procuramos detectar as citações nos Mapas Estratégicos das 
Entidades Nacionais de Administração de Esportes Olímpicos no Brasil (Confederações) 
para perceber a preocupação e o interesse dos Gestores Esportivos com esses temas. 
Destacamos os trechos abaixo da Carta Olímpica   “Princípios Fundamentais do 
Olimpismo:

1. O Olimpismo é uma filosofia da vida,... Combinando esporte com cultura e educação, 
... procura criar um modo de vida baseado na alegria do esforço, no valor educacional 
do bom exemplo, na responsabilidade social e no respeito pelos princípios éticos 
fundamentais universais.

2. O objetivo é... promover uma sociedade pacífica preocupada com a preservação da 
dignidade humana... O papel do COI é: incentivar e apoiar a promoção da ética e da 
boa governança no esporte, bem como a educação dos jovens através do esporte,... 
garantir que, no esporte, o espírito de fair play prevaleça e a violência seja proibida.”

O Comitê Olímpico Internacional divulga os três “Valores Olímpicos” que são: 

•  Excelência: este valor significa fazer o melhor que pudermos, no campo de jogo ou 
em nossa vida profissional. O importante não é vencer, mas participar, progredindo e 
desfrutando da combinação saudável de corpo, mente e espírito.

•  Amizade: este valor está no cerne do Movimento Olímpico. Isso nos encoraja a ver 
esporte como instrumento de compreensão mútua entre indivíduos, e entre pessoas 
pelo mundo.

•  Respeito: este valor inclui respeito por você e seu corpo, por outras pessoas, pelas 
regras e regulamentos, pelo o esporte e pelo o meio Ambiente.

2. Objetivo
O objetivo deste trabalho foi detectar a presença dos valores olímpicos e cultura 
de paz nos mapas estratégicos das Entidades Nacionais de Esportes Olímpicos 
(Confederações) do Brasil e do Comitê Olímpico do Brasil (COB), publicados nos sites 
das mesmas. 

3. Material e método
Analisamos os mapas estratégicos (em especial os valores citados) e/ou planejamento 
estratégico disponibilizados nos sítios eletrônicos (sites) das Entidades Nacionais 
de Administração de Esportes Olímpicos no Brasil (Confederações/Associações) e 
do Comitê Olímpico do Brasil (COB), procurando detectar a citação aos principais 
termos dos valores olímpicos e outros valores detectados na Carta Olímpica: Amizade; 
Respeito; Excelência; Compreensão Mútua; Educação; Fair Play; Igualdade; Integração; 
Solidariedade; e Paz.

Foi realizada a contagem da citação de todos os termos encontrados, definindo o 
percentual de citações dos termos acima relacionados
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4. Resultados 
Foram analisados os sítios eletrônicos (sites) de 35 (trinta e cinco) Confederações e 
do COB, sendo que 21 publicam o Planejamento e/ou Mapa Estratégico em seus 
sites e, em 15 delas, o Planejamento e/ou Mapa Estratégico não foi encontrado pelos 
pesquisadores, conforme os quadros 1 e 2: 

PLANEJAMENTO E/OU MAPA ESTRATÉGICO CONFEDERAÇÕES E COB

ENCONTRADO NO SITE 21

NÃO ENCONTRADO NO SITE 15

TOTAL DE ENTIDADES ANALISADAS 36

Quadro 1

QUANTIDADE DE PLANEJAMENTOS E/OU MAPAS ESTRATÉGICOS ENCONTRADOS

RELAÇÃO DAS CONFEDERAÇÕES/COB QUE PUBLICAM O PLANEJAMENTOS E/OU MAPAS 
ESTRATÉGICOS NOS SITES

N. ENTIDADE PLANEJAMENTO E/OU MAPA ESTRATÉGICO

1 Atletismo ENCONTRADO NO SITE

2 Badminton ENCONTRADO NO SITE

3 Basquetebol ENCONTRADO NO SITE

4 Beisebol e Softball ENCONTRADO NO SITE

5 Boxe NÃO ENCONTRADO NO SITE

6 Canoagem ENCONTRADO NO SITE

7 Ciclismo NÃO ENCONTRADO NO SITE

8 Comitê Olímpico do Brasil ENCONTRADO NO SITE

9 Desportos Aquáticos ENCONTRADO NO SITE

10 Desportos na Neve NÃO ENCONTRADO NO SITE

11 Desportos no Gelo ENCONTRADO NO SITE

12 Escalada Esportiva NÃO ENCONTRADO NO SITE

13 Esgrima NÃO ENCONTRADO NO SITE

14 Futebol NÃO ENCONTRADO NO SITE

15 Ginástica ENCONTRADO NO SITE

16 Golfe ENCONTRADO NO SITE

17 Handebol NÃO ENCONTRADO NO SITE

18 Hipismo NÃO ENCONTRADO NO SITE

19 Hóquei sobre Grama NÃO ENCONTRADO NO SITE

20 Judô ENCONTRADO NO SITE

21 Karatê NÃO ENCONTRADO NO SITE

22 Levantamento de Pesos ENCONTRADO NO SITE

23 Pentatlo Moderno NÃO ENCONTRADO NO SITE

24 Remo ENCONTRADO NO SITE

25 Rugby ENCONTRADO NO SITE

26 Skate NÃO ENCONTRADO NO SITE
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27 Surf NÃO ENCONTRADO NO SITE

28 Taekwondo ENCONTRADO NO SITE

29 Tênis ENCONTRADO NO SITE

30 Tênis de Mesa ENCONTRADO NO SITE

31 Tiro com Arco ENCONTRADO NO SITE

32 Tiro Esportivo NÃO ENCONTRADO NO SITE

33 Triatlo ENCONTRADO NO SITE

34 Vela ENCONTRADO NO SITE

35 Voleibol ENCONTRADO NO SITE

36 Wrestling NÃO ENCONTRADO NO SITE

Quadro 2

Foram encontrados 50 (cinquenta) “valores” diferentes nos Planejamentos/Mapas 
Estratégicos, sendo que apenas 5 (cinco) “valores olímpicos”. Os “valores olímpicos” 
Amizade, Compreensão Mútua, Educação, Fair Play e Paz não foram citados por 
nenhuma das Confederações ou COB. Dos demais valores, encontramos a seguintes 
citações:

Excelência 06 (seis), Igualdade 01 (uma), Integração 01 (uma), Respeito 09 (nove) e 
Solidariedade 01 (uma). 

No Quadro 3, apresentamos todas as citações por quantidade de citações.

 VALORES CITADOS NOS PLANEJAMENTOS/MAPAS ESTRATÉGICOS DAS 
CONFEDERAÇÕES E COB

VALORES CITAÇÕES %

ÉTICA 10 8,85%

RESPEITO 9 7,96%

TRANSPARÊNCIA 9 7,96%

EXCELÊNCIA 6 5.31%

INTEGRIDADE 6 5.31%

COOPERAÇÃO 4 3,54%

PAIXÃO 4 3,54%

RESPONSABILIDADE SOCIAL 4 3,54%

TRABALHO EM EQUIPE 4 3,54%

COMPROMETIMENTO 3 2,65%

COMPROMISSO 3 2,65%

INOVAÇÃO 3 2,65%

NÃO CITA VALORES 3 2,65%

DETERMINAÇÃO 2 1,77%

EQUIDADE 2 1,77%

HONESTIDADE 2 1,77%

INCLUSÃO 2 1,77%

OLIMPISMO 2 1,77%

ORGANIZAÇÃO 2 1,77%

RESULTADOS 2 1,77%
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SUSTENTABILIDADE 2 1,77%

AGILIDADE 1 0,88%

ATITUTE 1 0,88%

CAPACITAÇÃO 1 0,88%

COMPETÊNCIA 1 0,88%

CREDIBILIDADE 1 0,88%

CRIATIVIDADE 1 0,88%

DESENVOLVIMENTO 1 0,88%

DISCIPLINA 1 0,88%

EFETIVIDADE 1 0,88%

EFICÁCIA 1 0,88%

FOCO 1 0,88%

GESTÃO POR COMPETÊNCIA 1 0,88%

HONRA 1 0,88%

IGUALDADE 1 0,88%

IMPARCIALIDADE 1 0,88%

INTEGRAÇÃO 1 0,88%

INTERATIVIDADE 1 0,88%

JUSTIÇA 1 0,88%

LIBERDADE 1 0,88%

LIDERANÇA 1 0,88%

PLANEJAMENTO 1 0,88%

POSITIVIDADE 1 0,88%

POSTURA PROFISSIONAL 1 0,88%

QUALIDADE 1 0,88%

RESPONSABILIDADE INDIVIDUAL 1 0,88%

SENSO DE JUSTIÇA 1 0,88%

SOLIDARIEDADE 1 0,88%

TRABALHO COM EFICIÊNCIA 1 0,88%

VALORIZAÇÃO DOS COLABORADORES 1 0,88%

Quadro 3

5. Discussão
Inicialmente definimos o que é o Planejamento Estratégico e Mapa Estratégico:

“O planejamento estratégico orientado para o mercado é o processo gerencial de 
desenvolver e manter um ajuste viável entre objetivos, habilidades e recursos de uma 
organização e as oportunidades de um mercado em contínua mudança. O objetivo do 
planejamento estratégico é dar forma aos negócios e produtos de uma empresa, de 
modo que eles possibilitem os lucros e o crescimento almejados” (Kotler). No caso do 
planejamento estratégico das Confederações e do COB, é o processo gerencial voltado 
para o crescimento e desenvolvimento do Esporte e suas respectivas modalidades.
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O Mapa Estratégico é a representação gráfica e resumida do Planejamento Estratégico. 
Devem fazer parte de qualquer planejamento/mapa estratégico a definição de Missão, 
Visão e Valores da entidade. 

Para nosso estudo, a “missão” mostra a razão das Confederações e do COB existirem, 
delimitando o setor, e que segmento social as entidades pretendem impactar, no caso, 
o Esporte que consideramos como o produto ou serviço oferecido pelas mesmas. 

Já a “visão” e “valores” de uma Confederação e do COB ajudam seus membros 
e associados a compartilhar o sonho do futuro das entidades. A “visão” significa 
a imagem do que as entidades desejam ser no longo prazo, enquanto os valores 
são os princípios nos quais essa imagem se baseia. As Confederações e o COB são 
muito claras sobre os valores que desejam proteger e promover. Devemos conhecer 
os “valores” nos quais se consolida o Movimento Olímpico, que são imateriais, mas 
essenciais para a sua visão. Se faz necessário reafirmar os valores que funcionam como 
princípios e marcos inspiradores para a formalização de objetivos e a aplicação de 
uma determinada estratégia para que representem uma crença coletiva que oriente 
o comportamento pessoal. Ao estudarmos a Carta Olímpica, definimos os valores do 
Movimento Olímpico: a Amizade, o Respeito, a Excelência, a Compreensão Mútua, a 
Educação, o Fair Play, a Igualdade, a Integração, a Solidariedade e a Paz.

Teoricamente, alguns desses valores deveriam ser citados nos planejamentos e/ou 
mapas estratégicos de todas as Confederações e do COB. 

6. Considerações finais
Concluímos que a maioria das Confederações e COB não possui citações dos valores 
olímpicos ou educacionais do esporte em seus Mapas Estratégicos ou Planejamento 
Estratégicos. Levantamos duas hipóteses para tal fato: 

1. Desconhecimento dos responsáveis acerca dos Valores Olímpicos e citações da Carta 
Olímpica;

2. Os responsáveis não acreditam nos Valores Olímpicos e Citações da Carta Olímpica, 
sendo que os mesmos não os inspiram e não os consideram como valores a serem 
protegidos ou promovidos pelas suas entidades.

Acreditamos que todos os dirigentes das entidades analisadas deveriam rever os seus 
valores para efetivamente assumir sua participação no Movimento Olímpico.
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Sites visitados:  
Atletismo:  http://www.cbat.org.br/site/?pg=14

Badminton:  http://www.badminton.org.br/planejamento_badminton?ano=2019

Basquetebol:  http://transparencia.cbb.com.br/

Beisebol e Softball:  http://cbbs.com.br/missao-visao-e-valores/

Boxe:  http://cbboxe.org.br/transparencia/

Canoagem:  http://www.canoagem.org.br/pagina/index/nome/planejamento_estrategico/id/426

Ciclismo:  https://transparenciaconf.cob.org.br/cbc/

Comitê Olímpico do Brasil:  https://www.cob.org.br/pt/cob/transparencia/gestao-e-estrategia/missao-visao-e-
valores

Desportos Aquáticos:  https://transparencia.cbda.org.br/template/documentos/mapa_estrategico.pdf

Desportos na Neve:  http://www.cbdn.org.br/governanca-e-transparencia/planejamento-estrategico-cbdn/
planejamento-estrategico/

Desportos no Gelo:  http://www.cbdg.org.br/wp-content/uploads/2018/10/Mapa-Estrategico_Desportos-no-
Gelo_VF.pdf

Escalada Esportiva:  https://abee.net.br/sobre/transparencia/documentos/

Esgrima:  http://cbesgrima.org.br/

Futebol:  https://www.cbf.com.br/a-cbf

Ginástica:  https://www.cbginastica.com.br/planejamento_estrategico.pdf

Golfe:  https://www.cbg.com.br/wp-content/uploads/2019/09/PE_Mapa-Estrat%C3%A9gico_CBGolfe_Final.pdf

Handebol:  https://cbhb.org.br/v1/area/governanca

Hipismo:  http://www.cbh.org.br/governanca/index.php/pages/gestao-e-estrategia/planejamento-estrategico 

Hóquei sobre Grama:  http://hoqueisobregrama.com.br/transparencia/

Judô:  https://cbj.com.br/mapa_estrategico/

Karatê:  https://www.karatedobrasil.com/processos-administrativos

Levantamento de Pesos:  http://www.cblp.org.br/wp-content/uploads/2019/05/CBLP-Mapa-
Estrat%C3%A9gico.pdf

Pentatlo Moderno:  http://www.pentatlo.org.br/aux_links.php

Remo:  https://www.remobrasil.com/institucional/planejamento-estrategico

Rugby:  https://cdn.shopify.com/s/files/1/2151/7049/files/Mapa_estrategico_CBRu_2017-2023_vFINAL.
pdf?13426906925275245543

Skate:  http://www.cbsk.com.br/cms/transparencia

Surf:  http://www.cbsurf.com.br/portal/index.php/notas-oficiais/290-nota-oficial-medina

Taekwondo:  http://www.cbtkd.org.br/institucional/mapa-estrategico

Tênis:  http://www.cbt-tenis.com.br/arquivos/institucional/institucional_5d7ab08a1c682_12-09-2019_17-54-34.pdf

Tênis de Mesa:  http://www.cbtm.org.br/SharedFiles/Download.aspx?pageid=1482&mid=563&fileid=7497

Tiro com Arco:  http://www.cbtarco.org.br/pdfs/1536980688Missao,%20Visao%20e%20Valores.pdf

Tiro Esportivo:  https://www.cbte.org.br/

Triatlo:  http://www.cbtri.org.br/planos_estrategicos/PLAN_ESTRATEGICO_RESUMO_2018_24_DC.pdf

Vela:  https://docs.wixstatic.com/ugd/dcddbb_2c7f0c43b3ef4404bf36f7d58e47e6d8.pdf

Voleibol:  http://2016.cbv.com.br/governanca/

Wrestling:  http://cbw.org.br/transparencia/
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RESUMO 
O aumento de militares feridos em combate que adquiriram alguma deficiência motivou 
diversas forças armadas a desenvolverem programas para a reabilitação e reintegração 
social por meio do esporte. Os Estados Unidos da América foram pioneiros com a 
criação dos programas Wounded Warriors, em 2003, e Paralympic Military Program, 
em 2008. Canadá, Grã-Bretanha e Austrália seguiram o caminho com os programas 
Soldier On, Battle Back e Australian Defence Force Paralympic Sport Program 
(BRITAIN, 2012). Apesar de não estar envolvido em conflitos armados internacionais 
diretamente, o Ministério da Defesa no Brasil avançou nesse mesmo sentido, editando 
a portaria normativa nº 956, que deu início ao Projeto João do Pulo (BRASIL, 2015), 
com a finalidade de valorizar e integrar, por meio do esporte, militares que adquiriram 
deficiência ao longo de sua carreira. A presença das Forças Armadas no movimento 
paraolímpico brasileiro não é uma novidade, visto que militares das forças auxiliares 
de diversos estados do país já participaram de competições internacionais e nacionais 
em outras ocasiões representando o país. O presente artigo vem alertar sobre a 
necessidade da valorização dos militares que adquiriram algum tipo de deficiência e 
que encontram no esporte a paz necessária para continuar a tocar suas vidas. 

Palavras-chave: esporte militar, esporte para a paz, forças armadas.
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ABSTRACT
The rise in the number of disabled soldiers who were wounded in action motivated 
several military forces to develop rehabilitation and social reintegration programs 
through sports. The United States of America was the pioneer in creating programs 
such as Wounded Warriors in 2003 and the Paralympic Military Program in 2008. 
Canada, Great Britain, and Australia followed their path with the programs Soldier 
On, Battle Back, and Australian Defence Force Paralympic Sport Program (BRITAIN, 
2012). Despite the fact it is not directly involved in any international armed conflict, 
the Brazilian Ministry of Defence moved forward in this same direction, editing the 
normative regulation n. 956, which started Projeto João do Pulo (BRASIL, 2015) to value 
and integrate through sports soldiers who were left disabled throughout their career. 
The presence of the Armed Forces in the Brazilian paralympic movement is not a novelty 
given that military athletes of auxiliary forces from several states in the country already 
participated in international and national competitions representing the nation on other 
occasions. This present article alerts to the need for valuing disabled soldiers who find in 
sports the peace necessary to move on with their lives.

Keywords: military sports, sports for peace, the military. 

1. Introdução
A pessoa com deficiência, ao longo da sua história, precisou conviver com a eterna 
dualidade de ser vítima ou de ser herói. A sociedade, acostumada a olhar somente 
pelas lentes da normalidade, ainda não consegue enxergar que a diferença é o que nos 
unifica. Ser diferente é normal. O que não é normal é tratar diferentemente as pessoas.

Servir o país é um ato nobre de amor à Pátria. Neste sentido, as guerras fazem com que 
seus sobreviventes sejam considerados heróis. Neste contexto, países como os Estados 
Unidos, Alemanha e Reino Unido passam a ter que construir políticas de reinserção dos 
ex-combatentes na sociedade. Desta forma, o antes incapaz, deficiente e anormal passa 
a ser o centro das atenções no cenário internacional. A deficiência sempre foi um tema 
polêmico e de abordagem delicada. As pessoas com deficiência eram vistas como um 
estorvo para sociedade e alijadas pela própria família do contexto social. A busca por 
uma vida melhor, independente e por direitos iguais passa a ganhar força curiosamente 
com os conflitos armados (HAIACHI, 2017).

A prática esportiva surge como um complemento do processo de reabilitação e 
reintegração social de militares feridos em combate que adquiriram algum tipo de 
deficiência, utilizando esportes como o golfe, o tiro, o arco e flecha na Alemanha (1918), 
o basquete em cadeira de rodas nos EUA (1946) e o arco e flecha na Inglaterra (1944). A 
expectativa de vida de pacientes lesionados atendidos por estes programas foi elevada 
para mais de três anos (HAIACHI; KUMAKURA, 2013). O Stoke Mandeville Spinal Injuries 
em Aylesburry (GBR) e o projeto esportivo para usuários de cadeira de rodas nos EUA 
ganharam destaque com seus idealizadores, Sir Ludwig Guttmann e Ben Lipton.

No Brasil, a questão da deficiência teve um viés mais educacional do que de 
reabilitação, afinal o país não tem tradição em participar de conflitos armados. Seguindo 
a tendência humanista da época, foram criadas as primeiras instituições de atendimento 
às pessoas com deficiência: o Instituto Benjamin Constant (1854) e o Instituto Nacional 
de Educação de Surdos (1856) (CARDOSO et. al, 2016). 

Já em relação à união das forças armadas com o esporte adaptado por meio de 
programas esportivos, os Estados Unidos foram pioneiros com a criação dos programas 
Wounded Warriors, em 2003, e Paralympic Military Program, em 2008. Canadá, Grã-
Bretanha e Austrália seguiram o mesmo caminho com os programas Soldier On, Battle 
Back e Australian Defence Force Paralympic Sport Program (BRITAIN, 2012). No Brasil, 
recentemente, o Comitê Paralímpico Brasileiro lançou o programa Militar Paralímpico 
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(2015), sendo um grande avanço na valorização dos militares, em especial, daqueles 
pertencentes às Forças Auxiliares (Policiais Militares, Bombeiros Militares e agentes de 
segurança pública).

2. Ações relevantes
São ações históricas ou baseadas na dificuldade em que o movimento esportivo 
adaptado para pessoas com deficiência tem sua origem, tanto em ações pedagógicas 
datadas da época do Império quanto por necessidade do serviço.

Relatam-se, a partir deste, algumas ações dentro das instituições militares, 
possivelmente embrionárias nos projetos apresentados no Brasil, traduzidas em várias 
competições esportivas e reuniões importantes dos movimentos adaptados:

Instituto Benjamin Constant e Instituto Nacional de Ensino de Surdos

Escola de Educação Física do Exército (ESEFEX)

1978 – campeonato brasileiro da abradecar

1983 – campeonato brasileiro para deficientes visuais

Escola Naval

Tributo à Paz - vários esportes

Copa Brasil de Tiro Esportivo - Centro Nacional de Tiro Esportivo (EN)

Cefan

Campeonato Brasileiro de Power Chair Football

Base de treinamento da delegação de basquete em cadeira de rodas do Canadá

Assinatura de Termo de cooperação entre a Marinha do Brasil e o Comitê Paralímpico 
Brasileiro para tornar a Instituição Militar referência no Estado do Rio de Janeiro, em 
atenção aos esportes paralímpicos.

Comissão Desportiva da Aeronáutica (CDA)

Primeiro núcleo formal de atuação de profissionais engajados na realização de 
atividades do Projeto João do Pulo - do Ministério da Defesa. Modalidades de 
Atletismo e Bocha Paralímpica

3. Programa Forças no Esporte - Projeto João do Pulo
O projeto de valorização pessoal e de integração social por meio do esporte aos 
militares com deficiência, em formato inicial (projeto piloto), foi denominado “João 
do Pulo”, sendo instituído pelo Ministério da Defesa no ano de 2014 como forma de 
desenvolvimento e apoio social aos militares que adquiriram alguma deficiência, seja 
em sua vida cotidiana ou em treinamento, missão ou cumprimento do dever (Portaria 
Ministerial nº 956, de 23 de Abril de 2015].

Inicialmente foram formados quatro núcleos experimentais, sendo eles: Centro de 
Educação Física Almirante Adalberto Nunes (CEFAN), Escola de Educação Física do 
Exército (EsEFEx), Comissão Desportiva da Aeronáutica (CDA) e o Colégio Militar de 
Brasília (CMB).
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Os militares, em sua maioria formados por profissionais de educação física, passaram 
por uma capacitação inicial que contou com o apoio do Comitê Paralímpico Brasileiro, 
ocorrido no Centro de Educação Física Almirante Adalberto Nunes (CEFAN), na cidade 
do Rio de Janeiro, para promover um nivelamento de conhecimentos e apresentar a 
proposta do projeto, passando ao conhecimento dos presentes o que é o movimento 
paralímpico e o desenvolvimento de algumas modalidades esportivas adaptadas.

Cada núcleo teve a responsabilidade de programar e desenvolver atividades esportivas 
adaptadas para militares, com deficiências adquiridas em serviço, em treinamento ou 
em sua vida cotidiana, como forma de reinserção destes militares às atividades de 
convívio social e no ambiente onde estavam anteriormente inseridos.

O núcleo da Marinha do Brasil, situado no CEFAN, ficou encarregado de desenvolver as 
atividades específicas na modalidade de atletismo e natação, pois conta, em seu parque 
esportivo, com equipamentos de alto nível para estes esportes. Já a Universidade da 
Força Aérea (UNIFA), da Força Aérea Brasileira (FAB), também assumiu as atividades 
das modalidades de Atletismo, Natação e Bocha adaptada. O Exército Brasileiro (EB), 
por sua vez, preferiu no primeiro momento capacitar sua força de trabalho e militares 
envolvidos para um melhor atendimento e planejamento de modalidades que ainda não 
haviam sido atendidas pelos outros dois núcleos.

Não se teve notícias do Colégio Militar de Brasília (CMB), pois, como escola de ensino 
regular e parte integrante do sistema de ensino brasileiro, deveria, sob a forma da Lei, 
receber alunos com deficiência, seja ela qual for.

Até o momento e data desta publicação, verifica-se o grande sucesso do presente 
projeto, pois tanto o CEFAN quanto a UNIFA desenvolveram muito bem suas atividades 
esportivas e melhoraram o seu atendimento aos militares com deficiência.

O projeto virou programa, ou seja, com recursos próprios e demanda específica de 
atendimento junto ao Ministério da Defesa e conquistou espaço, sendo assim, portanto, 
expandido para outros programas como apoio ao desenvolvimento do esporte 
paralímpico nacional e de base, sendo levado principalmente ao atendimento do 
PROFESP - Programa Forças no Esporte, que promove a oferta de atividades esportivas 
no contraturno escolar de crianças, jovens e adolescentes, agora incluindo as pessoas 
com deficiência desde os 7 (sete) anos de idade, não só e apenas militares acometidos 
de algum tipo de deficiência como previa o projeto inicial. Um salto de qualidade e 
atendimento imensurável.

4. Programa militar paralímpico - Comitê Paralímpico Brasileiro
Em paralelo ao desenvolvimento do Programa João do Pulo, do Ministério da Defesa, 
ocorrendo praticamente no mesmo período, o Comitê Paralímpico Brasileiro (CPB) 
desenvolveu o Programa Militar Paralímpico.

Este programa consiste em promover o conhecimento e a descoberta de novos talentos 
paralímpicos em meio às Forças de segurança pública brasileiras, sejam elas as Forças 
singulares (Marinha, Exército ou Força Aérea) ou Forças auxiliares (Polícias Militares, 
Corpo de Bombeiros, Polícia Civil e outra forças que compõe o sistema de segurança 
pública no Brasil).

São realizados festivais esportivos com o intuito de demonstrar as modalidades 
paralímpicas sob a gerência do Comitê brasileiro, buscando, com isso, aumentar o 
número de praticantes, em especial neste programa, os militares que adquiriram alguma 
deficiência, seja em decorrência do serviço ativo ou fora dele, como aqueles acometidos 
de algum acidente, causando assim alguma deficiência. Essas atividades são 
promovidas pelo CPB nas dependências dos quartéis e já aconteceram quatro edições 
destes Festivais até o presente momento. O ponto máximo do programa acontece 
nas dependências do próprio CPB, no Centro de Treinamento na cidade de São Paulo, 
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local com toda a infraestrutura necessária para o desenvolvimento das modalidades 
paralímpicas, incluindo alojamento, alimentação e acessibilidades necessárias.

Ambos os programas citados visam o bem estar e a qualidade de vida dos militares 
com deficiência, adquirida em serviço ativo ou não, apresentando a eles alternativas 
no desenvolvimento e condução de suas vidas no pós-trauma, ou seja, após afastados 
do convívio dos seus pares militares, muitos deles deixam outros problemas os 
acometerem, especialmente os psicológicos.

São formas de atingir dois objetivos da mesma forma em programas distintos, que se 
relacionam e se convergem no seu tempo de desenvolvimento, que é a inclusão desses 
militares de volta ao seu habitat natural (os quartéis) para os quais foram treinados e 
praticamente deram suas carreiras e, em especial, para a detecção de possíveis talentos 
paradesportivos, pois praticando alguma das atividades esportivas propostas pelos 
programas, efetivamente serão desenvolvidos para as modalidades vindo, inclusive, a 
representar seu país em jogos específicos, como é o caso do Jogos Mundiais Militares 
que comportam esportes adaptados.

Uma excelente forma de oportunizar o desenvolvimento esportivo e social aos militares 
deficientes é considerar programas inclusivos que visem a revalorização da profissional 
enquanto atleta. O grande exemplo é o PROGRAMA DE ALTO RENDIMENTO DAS 
FORÇAS ARMADAS BRASILEIRAS: UM MOMENTO PARA A REFLEXÃO E INCLUSÃO 
DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA. A PREDIÇÃO DE TALENTOS PARALÍMPICOS NUM 
PROJETO SÓCIO ESPORTIVO (PROFESP) DO MINISTÉRIO DA DEFESA PARA JOVENS 
ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE EDUCAÇÃO DO RIO DE JANEIRO é uma outra 
alternativa para considerar as pessoas com determinação (people of determination) ou 
ainda a pessoa com deficiência. 

De acordo com o MINISTÉRIO DA DEFESA (2015): 

O Ministério da Defesa, por intermédio do Departamento de Desporto Militar, instituiu, em 2015, o 
Projeto João do Pulo, uma vertente do Programa Forças no Esporte que tem por objetivo promover 
a reintegração social dos militares que adquiriram deficiência física em consequência de acidentes 
ou enfermidades. A denominação foi feita em homenagem ao extraordinário desportista militar 
João Carlos de Oliveira, que teve sua perna direita amputada em decorrência de um grave acidente 
automobilístico. O PJP cresceu e, hoje, com um novo formato, é direcionado ao atendimento 
de pessoas com deficiência, priorizando as crianças a partir dos 6 (seis) anos de idade, jovens e 
adolescentes em estado de vulnerabilidade social. Para o seu melhor funcionamento, conta com 
o apoio do Ministério da Cidadania, do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos e 
do Ministério da Educação, além de uma rede colaborativa de parceiros constituída pela Federação 
Nacional das Associações de Pais e Amigos dos Excepcionais (Fenapaes), Federação Nacional das 
Associações Pestalozzi (Fenapestalozzi), Comitê Paraolímpico Brasileiro (CPB), Instituto Benjamin 
Constant (IBC), Instituto Nacional de Educação de Surdos (INES), Universidade Estácio de Sá, 
Associação dos Vencedores Adaptados (AVA) e Pastoral do Menor do Rio de Janeiro.  Com a 
finalidade de promover a valorização da pessoa, reduzir riscos sociais e fortalecer a cidadania, a 
inclusão e a integração social dos beneficiados por meio do acesso à prática de atividades esportivas 
e físicas saudáveis e de atividades socialmente inclusivas, realizadas no contraturno escolar, o Projeto 
está em funcionamento em 13 Organizações Militares, beneficiando 348 pessoas com deficiência. 
As atividades são realizadas nos Núcleos de Atividade Paradesportiva (NAP) do Centro de Educação 
Física Almirante Adalberto Nunes (CEFAN), do Centro de Capacitação Física do Exército (CCFEx) 
e da Comissão de Desportos da Aeronáutica (CDA). Também, estão sendo implantados NAP no 
Colégio Militar do Rio de Janeiro e no Colégio Militar de Brasília. São executadas, ainda, atividades 
sócioinclusivas nos Núcleos de Atividade Esportiva (NAE) do Comando de Comunicações e Guerra 
Eletrônica (CCOMGEX-Brasília-DF), do Centro de Instrução de Guerra na Selva (CIGS-Manaus-AM), 
do 38º Batalhão de Infantaria (Vila Velha-ES) e do 55º Batalhão de Infantaria (Montes Claros-MG). 
Em algumas Unidades de Cavalaria, funcionam os Núcleos de Atividade Esportiva/Equoterapia 
(NAE/Equo), onde são desenvolvidas atividades terapêuticas e educacionais que utilizam o cavalo 
dentro de uma abordagem multidisciplinar e interdisciplinar, nas áreas de saúde, de educação e de 
equitação, buscando o desenvolvimento biopsicossocial de pessoas com deficiências. São elas: 1º 
Regimento de Cavalaria Mecanizada - Itaqui/RS, 2º Regimento de Cavalaria Mecanizado - São Borja/
RS, 6º Regimento de Cavalaria Blindado - Alegrete/RS, Esquadrão de Comando da 4ª Brigada de 
Cavalaria Mecanizada - Dourados/MS, 20º Regimento de Cavalaria Blindado - Campo Grande/MS e 
11º Regimento de Cavalaria Mecanizado - Ponta Porã/MS. Com isso, o PJP surge como um marcante 
diferencial na melhora geral na qualidade de vida de seus beneficiados, promovendo a autoestima e 
a confiança na realização de tarefas básicas do dia-a-dia, proporcionando-lhes uma maior prevenção 
contra enfermidades advindas secundariamente da deficiência e um inquestionável auxílio na 
reabilitação e integração social.
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Através do Decreto Nº 10.085, de 5 de novembro de 2019, Brasil (2015), é possível 
reconhecer os objetivos específicos dos projetos esportivos das Forças Armadas 
Brasileiras que buscam: 

I - o desenvolvimento de valores sociais e da cidadania;

II - a redução da exposição de crianças, de adolescentes e de jovens aos riscos sociais;

III - o desenvolvimento da capacidade física e da habilidade motora;

IV - o desenvolvimento de ações direcionadas ao reforço educacional, psicopedagógico, cultural e 
social;

V - o fortalecimento da segurança e da educação alimentar; e

VI - a descoberta de talentos para o esporte brasileiro.

5. Conclusão
Como se percebe, o Brasil, mesmo sendo um país que não participa ou se envolve em  
grandes conflitos mundiais, tem em sua grande maioria militares, sejam eles das Forças 
Armadas ou Forças Auxiliares, envolvidos na chamada “guerra urbana” e acometidos 
por acidentes de trabalho.

Essa população é carente de atividades que os tornem parte da sociedade e o esporte, 
com ações já vistas ao longo da história, é o melhor caminho para que sejam inseridos 
no contexto social e do cotidiano.

Tanto o Ministério da Defesa, apoiado por seus órgãos de assessoramento esportivo 
(Comissões de Desportos da Marinha, Exército e Aeronáutica), quanto as Secretarias 
Estaduais e Municipais de Segurança Pública apostam nestas ações para que seus 
militares e agentes voltem aos seus lugares de origem, em seus “habitats naturais”, ou 
seja, para dentro dos quartéis, para que continuem ativos e contribuindo não apenas 
para as atividades fins da carreira militar nas fileiras, de maneira útil e produtiva com as 
suas respectivas experiências cumulativas, mas também participando e competindo no 
desporto, auxiliando em sua reabilitação biopsicossocial. 

Portanto, o desporto deve ser visto como mais do que um processo de reabilitação ou 
de acesso à inclusão social. Ele é um instrumento para a aceitação da nova condição 
física e um facilitador para a manutenção da saúde. No que tange ao desporto 
paralímpico militar, a integração e a articulação de políticas públicas direcionadas à 
pessoa com deficiência pode facilitar o processo de entrada nos projetos esportivos, 
representando uma redução significativa dos gastos com a reabilitação e, assim, 
promovendo o desenvolvimento pessoal, esportivo e profissional de pessoas dentro 
de uma nova realidade física, mental ou sensorial. O programa esportivo paralímpico 
dentro das forças armadas ou auxiliares é uma nova oportunidade para os soldados 
experimentarem coisas que eles nunca tentaram antes, assim como perseguirem novos 
objetivos que não estavam em nenhum lugar antes de terem adquirido a deficiência.

A integração entre instituições militares e civis de gestão desportiva pode facilitar a 
promoção do desporto paralímpico militar desde que tenha o suporte das Comissões 
Esportivas das três Forças Armadas (Exército, Marinha e Aeronáutica), da Comissão 
Desportiva Militar do Brasil, da Federação Esportiva de Policiais e Bombeiros Militares, 
do Comitê Paralímpico Brasileiro, do Comitê Paralímpico Internacional, do Conselho 
Internacional de Esporte Militar (CISM) e da Union Sportive Internationale des Polices 
(USIP).

O exercício da cidadania diante da permanência em instituições militares, mesmo após 
a pessoa adquirir uma deficiência, remete à continuidade do compromisso estabelecido 
no juramento à bandeira nacional realizado no ingresso à vida militar. Vale lembrar que 
devemos “(...) tratar com afeição os irmãos de armas e com bondade os subordinados 
e dedicar-me inteiramente ao serviço da Pátria, cuja honra, integridade e instituições 
defenderei com o sacrifício da própria vida”.  
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RESUMO 
O presente texto objetivou examinar as relações entre as Paralimpíadas Escolares e o 
olimpismo nas publicações acadêmico-científicas de língua portuguesa. Paralimpíadas 
Escolares constituem-se em um evento esportivo do Brasil no qual participam crianças 
e jovens com deficiência. Relaciona-se com o olimpismo, na medida em que interliga 
ideais de cultura e educação, assumindo o esporte como uma filosofia de vida. Para 
tratar do objeto de estudo, realizou-se levantamento em periódicos nacionais, nas bases 
de dados Scielo, Lilacs, Medline e Scopus, e no Portal de Periódicos da Coordenação de 
Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), com recorte até o ano de 2019. 
A busca ocorreu, ainda, nos anais de eventos acadêmico-científicos organizados pelo 
Comitê Paralímpico Brasileiro. “Paralimpíadas Escolares” e “Paraolimpíadas Escolares” 
foram os descritores utilizados para a busca. Os estudos encontrados foram organizados 
em categorias, sendo aplicada a análise temática de conteúdo. Os trabalhos localizados 
evidenciaram relações entre as Paralimpíadas Escolares e o olimpismo, identificadas a 
partir de publicações que atribuíram a este evento paralímpico valores como respeito 
à diversidade humana, cooperação, socialização, determinação, intercâmbio cultural, 
paz, entre outros. Programas, projetos e ações do esporte paralímpico escolar brasileiro 
foram elaborados como categorias que compuseram as discussões acerca do objeto 
investigado, tendo em vista a existência de inter-relações nas distintas iniciativas do 
esporte para estudantes com deficiência no Brasil, considerando seu processo histórico 
de composição nas esferas federal, estadual e municipal. Os resultados asseveraram o 
esporte como um bem cultural e direito para todos(as), sendo um potencial elemento 
para a transformação e a inclusão social no que tange às pessoas com deficiência. 
Além disso, o cenário do esporte paralímpico escolar brasileiro é apresentado, nas 
bibliografias consultadas, como uma latente oportunidade para a renovação dos atletas 
paralímpicos do país. De tal modo, conclui-se que as relações estabelecidas acerca 
do objeto de estudo congregam ideais de educação e formação humana e de alto 
rendimento no esporte paralímpico.

Palavras-chave: Paralimpíadas Escolares; Esporte Paralímpico Escolar; Pessoas com 
Deficiência; Olimpismo; Valores Olímpicos; Cultura de Paz.
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ABSTRACT
This text aimed at examining the relations between the Student Paralympics and the 
Olympism in the academic and scientific publications written in Portuguese - Student 
Paralympics is a Brazilian sport event in which children and young people participate; it 
relates to Olympism as long as it connects culture and education ideals, acknowledging 
sport as a life philosophy. In order to discuss the study object, there was a search 
in national periodicals, the databases Scielo, Lilacs, Medline and Scopus, and the 
Periodical Portal of the Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior 
(CAPES) (Coordination for the Development of Higher Education Personnel), using 
clippings until 2019. The search still occurred in the annals of academic and scientific 
events organized by the Brazilian Paralympic Committee. “Student Paralympics” and 
“Student Paraolympics” were the descriptors used for the search. We organized the 
studies into categories through thematic content analysis. The papers showed relations 
between the Student Paralympics and the Olympism, identified in publications that 
placed values on this paralympic event, such as respect to human diversity, cooperation, 
socialization, determination, cultural exchange, peace, among others. Programs, 
projects, and actions of the Brazilian student paralympic sport became categories that 
provoked the discussions about the investigated object, bearing in mind the existence 
of interrelations in the different initiatives of sport for students with disabilities in Brazil, 
considering its historical and compositional process in the federal, state and city ambits. 
The results validated sport as a cultural asset and a right to everyone, as a potential 
element for transformation and social inclusion in terms of people with disabilities. 
Moreover, the consulted references presented the scenario of the Brazilian student 
paralympic sport as a potential opportunity to renew the paralympic athletes in the 
country. That way, this study concludes that the relations established with the study 
object assemble ideals of education, personal training, and high performance in the 
paralympic sport. 

Keywords: Student Paralympics, Student Paralympic Sport; People with Disabilities; 
Olympism; Olympic Values; Culture of Peace. 



16
CAPÍTULO

178

OLIMPISMO E PAZ  |  Leonardo José Mataruna-Dos-Santos & Tiago Viegas (Org./Ed.)  |  2021

1. Introdução
Paralimpíadas Escolares é a nomenclatura atribuída ao evento esportivo brasileiro no 
qual estudantes com deficiência física, visual e intelectual, em idade escolar, competem 
em modalidades paralímpicas1. Realizada pela iniciativa do Comitê Paralímpico 
Brasileiro (CPB) desde o ano de 2006, a competição chegou à sua 12a edição em 2018 
(Bataglion & Mazo, 2019a). Ao promover a reunião de delegações de distintos estados 
do Brasil, o evento estimula os contatos e as trocas culturais, fundamentais no processo 
de inclusão social das pessoas com deficiência2, assumindo o esporte como um direito 
para todos(as). 

Os valores paralímpicos, conforme o International Paralympic Committee (IPC) (Comitê 
Paralímpico Internacional) (International Paralympic Committee [IPC], 2019) são a 
coragem3, a determinação4, a igualdade5 e a inspiração6. Afora os termos marcadamente 
vinculados ao movimento paralímpico e, sobretudo, aos seus protagonistas – os atletas 
paralímpicos –, situamos, nos valores do olimpismo, pressupostos que se relacionam 
com as Paralimpíadas Escolares. O olimpismo – conforme a Carta Olímpica (2011) - é 
uma filosofia de vida que inter-relaciona as dimensões físicas, a força de vontade e o 
espírito olímpico – cujos ideais são: participação, educação, coletividade, intercâmbio 
cultural e elevado desempenho esportivo.

O Olimpismo emerge no período em que os Jogos Olímpicos modernos são 
elaborados por um barão (Pierre de Coubertin), mais precisamente no final do século 
XIX (Marques et al., 2009). Tal filosofia de vida procurou justificar e orientar a criação 
destes Jogos como um acontecimento e um fenômeno universal que transmitia valores 
da nobreza. Assim, ao assinalar-se como uma filosofia, o Olimpismo exalta os atributos 
do corpo, espírito e mente por meio do esporte, associado com valores morais e 
educativos de bom exemplo e respeito aos princípios éticos universais (Carta Olímpica, 
2011). Desse modo, sua finalidade é alocar o esporte a serviço do desenvolvimento 
harmonioso do Homem, agenciando uma sociedade de paz e preservação dos direitos 
e dignidade humana. Todas as configurações de discriminação, sejam atreladas à 
ascendência étnica, raça, crença ou política, são conflitantes com os princípios olímpicos 
(Carta Olímpica, 2011).

Poucas pessoas, contudo, têm conhecimento do “olimpismo” como a filosofia 
desenvolvida pelo criador do movimento olímpico moderno – o barão Pierre de 
Coubertin, um aristocrata francês muito influenciado pela tradição das escolas públicas 
britânicas – e de aproveitar o esporte na educação e no ensino. Tal filosofia abrange, 
assim, não somente o esportista de elite, mas todo mundo; não só um período 
breve de tempo, mas a existência completa; não apenas a competição e a conquista, 
mas, ainda, os valores de participação e cooperação; não exclusivamente o esporte 
enquanto atividade, mas, além disso, enquanto influência formativa, colaborando para 
o desenvolvimento de características almejáveis de personalidade individual e da vida 
social (Parry, 2016).

1. As modalidades paralímpicas disputadas nas Paralimpíadas Escolares, até o ano de 2018, são: Atletismo, 
Basquetebol em Cadeira de Rodas, Bocha, Futebol de Cinco, Futebol de Sete, Goalball, Judô, Natação, Tênis 
de Mesa, Tênis em Cadeira de Rodas e Voleibol Sentado (Paralimpíadas Escolares..., 2018).

2. Pessoas com deficiência são “aquelas que têm impedimentos de longo prazo de natureza física, mental, in-
telectual ou sensorial, os quais, em interação com diversas barreiras, podem obstruir sua participação plena e 
efetiva na sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas” (Decreto-Lei n. 6.949, 2009, p. 27).

3. Engloba o espírito único do atleta paralímpico, que busca realizar o que a sociedade considera inesperado 
e impossível, mas que o atleta reconhece como uma realização possível (IPC, 2019). 

4. É a capacidade que os atletas paralímpicos demonstram na busca do limite máximo de suas potenciali-
dades (IPC, 2019).

5. O esporte paralímpico atua como agente de mudanças e transformação e como instrumento para a quebra 
de barreiras sociais, discriminação e preconceitos para com a pessoa com deficiência (IPC, 2019).

6. O intenso sentimento pessoal nasce a partir das realizações e histórias de vida dos atletas paralímpicos (IPC, 
2019).
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Outra questão importante é a essência daquilo que Pierre de Coubertin admitia consistir 
na filosofia do olimpismo, “citius-fortius-altius”, que demonstra o anseio de superação 
presente no esporte e que determina o atleta a ser mais enérgico, apto a executar 
mais concretizações, de competir, presente tanto no esporte olímpico quanto no 
paralímpico (Landry, 1995). O movimento paralímpico, ao longo de sua trajetória, tem se 
desenvolvido pautado nos ideais olímpicos de “fair play”, procura por desenvolvimento 
de melhores atuações, autocontrole, rejeição à discriminação, promoção do respeito 
recíproco, colaboração e paz entre os países (Marques, Duarte, Gutierrez, Almeida, 
Miranda, & 2009). Em função disso, não pode ser desvinculado do olimpismo, uma vez 
que, ainda que trabalhe pautado em conceitos filosóficos específicos e característicos, 
se ampara em determinadas diretrizes que constam na Carta Olímpica. E não existe 
nada nesse documento que impeça ligações tanto filosóficas quanto práticas entre 
os dois movimentos (Landry, 1995). Neste seguimento, as Paralimpíadas Escolares 
apresentam estreita relação com o olimpismo, pois conferem aos estudantes com 
deficiência a possibilidade de aproximação ao universo do esporte. Além disto, 
promove a amizade, o respeito, a compreensão, a solidariedade, pressupostos que 
podem ser cultivados no ambiente esportivo e fora dele, devendo ser adotados 
no cotidiano das pessoas com e sem deficiência, de modo a configurar em um rico 
processo de ressignificação humana e cultural (Mataruna, Range, Guimarães, & Melo, 
2015).

Peculiaridades que envolvem as Paralimpíadas Escolares, como as características 
próximas aos megaeventos esportivos, isto é, organização por meio de entidades 
esportivas oficiais, elevado número de inscritos, variadas modalidades em disputa, 
competições em instalações esportivas oficiais, cerimoniais de abertura e encerramento, 
atividades artísticas e culturais paralelas ao evento, premiação, divulgação nas mídias, 
dentre outros rituais e símbolos, conferem representações a este como o maior evento 
esportivo para estudantes com deficiência do mundo. De tal modo, a competição 
possui alcance internacional. Um exemplo disso foi a participação de delegações 
do Reino Unido nas edições de 2013, 2014 e 2015 das Paralimpíadas Escolares 
(Silva, 2017). Além das inter-relações estabelecidas em curto e longo prazo, as três 
participações consecutivas do país, talvez, tenham contribuído para que houvesse trocas 
de distintas naturezas no contexto das Paralimpíadas Escolares, reforçando os valores do 
olimpismo como um bem cultural universal. 

Não obstante às reconhecidas diferenças culturais, econômicas, políticas e sociais entre 
Reino Unido e Brasil, busca-se, com o exemplo supramencionado, a reflexão de que as 
Paralimpíadas Escolares apresentam potencial para promover a manifestação dos ideais 
do olimpismo em uma proposta que vai além dos elementos comumente presentes em 
competições esportivas, onde se visa, sobretudo, a vitória e a construção de “heróis” 
e ídolos nacionais (Melo & Araújo, 2014). Para além da competição em modalidades 
paralímpicas, o evento investigado suscita um conjunto de outros valores como a 
superação, a cooperação, o respeito, a união, a cultura de paz etc. (Resende, 2018). 
Contudo, para que isto se materialize, é necessário que, em paralelo à organização 
do evento, haja um planejamento de legado, visando a construção e a ressignificação 
de práticas sociais e culturais em termos do esporte para as pessoas com deficiência, 
inclusive, na educação física escolar (Melo & Araújo, 2014; Mataruna-dos-Santos, 
Guimarães-Mataruna, & Pena, 2018). Isto, por sua vez, requer a conquista de visibilidade 
e respeito a esta população na sociedade em geral, alterando as representações 
estigmatizantes que ainda se fazem presentes nos mais variados contextos.

Nesta perspectiva, quando compreendidas em todas as suas dimensões, as 
Paralimpíadas Escolares podem contribuir para a criação de oportunidades esportivas 
às crianças e aos jovens com deficiência em escolas, projetos sociais, associações, 
institutos, clubes etc., considerando-se cenários regionais e locais (Bataglion & Mazo, 
2019b). Desenvolver pesquisas sobre esta temática colabora para se afirmar o direito ao 
engajamento desta população em práticas esportivas, bem como para se compreender 
os significados acerca desta competição. Nesta direção, o presente texto objetivou 
examinar as relações entre as Paralimpíadas Escolares e o olimpismo nas publicações 
acadêmico-científicas de língua portuguesa.
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2. Metodologia
Este estudo foi desenvolvido a partir de uma revisão bibliográfica realizada em 
periódicos nacionais, nas bases de dados Scielo, Lilacs, Medline e Scopus, e no Portal 
de Periódicos da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior 
(CAPES), contemplando o período de 2009 a 2019. O recorte inicial diz respeito ao 
ano em que as Paralimpíadas Escolares foram realizadas pela primeira vez com esta 
denominação e o ano de 2019 demarca o tempo presente no qual este estudo foi 
elaborado. A busca ocorreu, ainda, nos anais de eventos científicos organizados pelo 
Comitê Paralímpico Brasileiro e pela Academia Paralímpica Brasileira no referido 
período temporal, totalizando oito anais congregando trabalhos publicados em formato 
de resumos, resumos expandidos e trabalhos completos.

“Paralimpíadas Escolares” e “Paraolimpíadas Escolares” foram os descritores utilizados 
para a busca nos portais eletrônicos e nos anais de eventos científicos em formato 
digital. Foi realizada seleção dos trabalhos a partir das informações presentes nos 
títulos, nos resumos e nas palavras-chave, visando identificar aqueles que apresentavam 
elementos para a discussão de nosso objeto de estudo. De tal modo, foram incluídos 
neste estudo 20 trabalhos, os quais continham potenciais informações para se 
estabelecer relações entre as Paralimpíadas Escolares e o olimpismo.

Os trabalhos selecionados foram organizados em categorias, sendo distribuídos de 
acordo com os conteúdos apresentados e os possíveis diálogos entre si e com a 
temática do olimpismo, passando pela análise temática de conteúdo (Flick, 2009). As 
categorias elaboradas foram as seguintes: a) Participação como um valor: projetos 
do esporte paralímpico escolar no Brasil; b) Educação coletiva como pilar das 
Paralimpíadas Escolares e de novas ações. De tal modo, os resultados da pesquisa 
apresentam-se em tópicos por categorização, com nossas interpretações acerca do 
objeto investigado, conforme segue abaixo.

3. Participação como um valor: projetos do esporte paralímpico 
escolar no Brasil 
A partir da revisão bibliográfica realizada e da categorização adotada, neste tópico 
buscamos apresentar informações sobre programas, projetos e ações do esporte 
para estudantes com deficiência no Brasil, estabelecendo algumas relações com o 
olimpismo. Um dos objetivos do olimpismo é oferecer aos jovens de todo o mundo a 
possibilidade de alcançar o alto nível esportivo, sem qualquer tipo de discriminação 
(Carta Olímpica, 2011). No caso das pessoas com deficiência, o Estado deve garantir as 
condições necessárias para que esta população possa participar e competir no esporte 
em equidade e igualdade em relação aos seus pares sem deficiência (Cardoso, 2017).

Os estudos localizados evidenciaram que, no Brasil, foram implementadas ações 
visando o fomento do esporte para estudantes com deficiência com abrangência 
nacional desde o ano de 2006, quando o CPB deu início ao Projeto Paraolímpicos 
do Futuro, fornecendo capacitação a professores de Educação Física do país. Com 
isso, buscou-se incentivá-los a levar as modalidades paralímpicas para os contextos 
escolares (Bataglion & Mazo, 2019a). A escola consiste em um espaço privilegiado 
para se trabalhar os valores olímpicos (Melo & Araújo, 2014). Neste particular, cabe 
ressaltar a potencialidade de se abordar questões relativas ao respeito às diferenças, às 
possibilidades e necessidades das pessoas com deficiência, reforçando o esporte como 
direito para todos(as). As Paralimpíadas Escolares, realizadas com esta denominação 
desde o ano de 2009, também se constituíram em uma ação pioneira no país, tendo 
sua estruturação atrelada, inicialmente, ao projeto supramencionado. Esta competição 
esportiva para estudantes com deficiência possui os seguintes objetivos:

Fomentar e estimular a participação de estudantes de todo o território nacional com 
deficiência física, visual e intelectual na prática de atividades esportivas; oportunizar 
um ambiente para o desenvolvimento dos destaques esportivos paralímpicos; utilizar 
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a prática esportiva como fator de integração e intercâmbio sociocultural e desportivo 
entre estudantes; garantir o conhecimento do esporte paralímpico de modo a oferecer 
mais oportunidade de acesso à prática inclusiva escolar em todo o território nacional; 
contribuir para o desenvolvimento integral do aluno como ser social, autônomo, 
democrático e participante, estimulando o pleno exercício da cidadania através do 
esporte (Paralimpíadas Escolares..., 2018, pp. 4-5).

É possível observar intenções de que o evento, apesar de ter um viés competitivo, 
esteja pautado no “espírito olímpico”, onde haja participação, integração e cooperação, 
contribuindo para a inclusão e a independência social dos estudantes com deficiência. 
De tal modo, almeja-se realizar não apenas um evento de competição esportiva, mas, 
sim, abrir espaços para a prática do esporte paralímpico como forma de construção 
humana, colaborando para a educação e a formação do caráter e influenciando nos 
modos de ser e de fazer individual e coletivo. A excelência no esporte, como elemento 
dos valores olímpicos, também pode ser evidenciada nos objetivos das Paralimpíadas 
Escolares, assim como indica a Carta Olímpica (2011). O praticante deve esforçar-se 
e dar o melhor de si em qualquer situação, não pela vitória, mas pelo crescimento 
pessoal. Ademais, neste contexto, destaca-se, também, a busca pelo alto rendimento 
esportivo. Desta maneira, o evento circunscreve-se como um potencial espaço para 
a manifestação do desempenho individual nas modalidades paralímpicas disputadas, 
servindo, para alguns dos participantes, como a porta de entrada para a carreira no 
esporte paralímpico (Bataglion & Mazo, 2019b). 

No ano de 2010, quando o Projeto Paraolímpicos do Futuro não tinha mais 
continuidade, outros projetos de caráter escolar foram apresentados pelo CPB em seu 
Planejamento Estratégico (2010-2016), integrando o Programa Estudantil Paraolímpico 
(ProEsP). Este programa foi composto por quatro projetos7 que buscavam promover 
o fomento e o desenvolvimento do esporte paralímpico educacional nas escolas, 
de ensino fundamental e médio, e nas instituições de ensino superior do Brasil. Para 
tanto, seus objetivos incluíam a formação e a capacitação de recursos humanos, em 
nível universitário e profissional, visando à atuação de qualidade junto às crianças e 
aos jovens com deficiência do país. Tal programa também possuía projetos voltados 
à promoção de atividades e eventos esportivos para estudantes com deficiência 
do ensino fundamental e médio, a fim de estimular o desenvolvimento de atletas 
paralímpicos (Planejamento Estratégico, 2010-2016, p. 37). As Paralimpíadas Escolares, 
mantendo seus objetivos e a sua estrutura inicial, conformaram um destes projetos, 
ampliando a sua abrangência geográfica e congregando maiores contingentes de 
participantes a cada edição (Bataglion & Mazo, 2019a). 

Nossa revisão bibliográfica evidenciou, também, o Projeto Clube Escolar Paralímpico, 
apresentando intensas relações com as Paralimpíadas Escolares. Neste projeto, o 
CPB investiu recursos, oriundos da Lei n.° 10.264/2001 (Lei Agnelo/Piva), para o 
desenvolvimento de modalidades paralímpicas a estudantes com deficiência do 
ensino fundamental e médio, regularmente matriculados em instituições de ensino 
públicas, privadas e especiais. Todavia, tal repasse financeiro não poderia ser realizado 
junto às escolas. De tal modo, a parceria era estabelecida com clubes e associações 
esportivas que participavam de uma seleção a partir de edital publicado pelo CPB, 
especificamente para esta finalidade. Assim, os objetivos do projeto consistiam em 
“valorizar a integração dos clubes e associações que desenvolviam atividades esportivas 
para crianças e jovens com deficiência e as escolas do país, promovendo a inclusão 
social por meio de iniciativas que estimulassem a prática e a experiência esportiva 
formal voltada para esse público, visando o fomento e o desenvolvimento esportivo 
dos futuros atletas paralímpicos” (Planejamento Estratégico, 2010-2016, pp. 40-41). 
Gigante e Araújo (2011), Cabral (2011), Cunha, Brasil, Chiabai e Oliveira, (2012), Silva e 
Carmo (2012) e Sabadin e Lima (2014) apontaram, respectivamente, resultados positivos 
do Projeto Clube Escolar Paralímpico nos estados de Brasília, Rio de Janeiro, Espírito 
Santo, Rondônia e Paraná, a partir da inclusão de estudantes com deficiência na prática 

7. A saber: a) Projeto Escolar Paraolímpico, b) Projeto Universitário de Capacitação Paraolímpica, c) Projeto 
Paraolimpíadas Escolares, d) Projeto Clube Escolar Paraolímpico (Planejamento Estratégico, 2010-2016).
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esportiva regular e na sua participação em competições regionais e nacionais, como as 
Paralimpíadas Escolares.

Silva e Carmo (2011), por exemplo, enfatizaram as contribuições do Projeto Clube 
Escolar Paralímpico para o desenvolvimento das modalidades do Atletismo, Futebol 
de Sete e Natação no Rondônia Clube Paraolímpico, na cidade de Porto Velho/RO.  
Segundo os autores, o apoio do referido projeto foi fundamental para se contar com 
espaço físico, materiais esportivos, profissionais, além de recursos para outros fins 
necessários em termos da manutenção das atividades. Conforme dados do estudo (Silva 
& Carmo, 2011), um ano após o início do fomento, o clube forneceu 75 vagas para a 
prática das três modalidades paralímpicas citadas e, a partir da ampla aderência, pôde 
inscrever 32 estudantes, participantes do projeto, para competirem nas Paralimpíadas 
Escolares, representando o estado de Rondônia. Foram citadas, ainda, as conquistas de 
alguns destes estudantes, que apresentaram desempenho de destaque na competição 
e, posteriormente, alcançaram posições nos rankings nacionais de suas modalidades, 
obtendo, inclusive, recursos oriundos da Lei n.º 10.891/2004 (Programa Bolsa Atleta) em 
distintas categorias. Ao ter em vista os resultados positivos em termos de abrangência 
e do desempenho dos participantes, para Silva e Carmo (2012, p. 294), “o apoio do 
Comitê Paraolímpico Brasileiro é de fundamental importância para que os clubes que 
estão fomentando a base do esporte paralímpico brasileiro continuem a revelar novos 
talentos e a manter o Brasil num grupo de elite no ranking mundial”.

Resultados positivos do Projeto Clube Escolar Paraolímpico também foram 
mencionados por Gigante e Araújo (2011) e Cabral (2011), que destacaram os 
benefícios e a importância dos recursos provenientes do projeto para o aprimoramento 
de trabalhos, referentes ao esporte para estudantes com deficiência, que já eram 
desenvolvidos em instituições como a Associação do Centro de Treinamento de 
Educação Física Especial (CETEFE), do Distrito Federal, e o Instituto Benjamin Constant 
(IBC), no Rio de Janeiro. Ambos os estudos ressaltaram a relevância da parceria 
estabelecida com o CPB para que pudessem oportunizar o aumento do número de 
vagas e de práticas esportivas oferecidas às crianças e aos jovens com deficiência. Foi 
destacada, ainda, a iniciativa do CPB como primordial para que a iniciação esportiva 
paralímpica ocorra em idade escolar, sobrelevando as chances de renovação dos atletas 
das seleções brasileiras nas modalidades paralímpicas e de conquistas em megaeventos 
esportivos, como os Jogos Paralímpicos futuros.

 No estado do Espírito Santo, além da formação de atletas paralímpicos e nos 
avanços em sua representação nas Paralimpíadas Escolares, Cunha, Brasil, Chiabai e 
Oliveira, (2012), enfatizaram as contribuições do Projeto Clube Escolar Paraolímpico, 
desenvolvido por meio da Associação Capixaba Paraolímpica de Desporto (ACPD), 
para a formação humana das pessoas com deficiência. Toma-se, deste modo, o esporte 
como uma filosofia de vida, assim como prezam os valores do olimpismo, na qual 
“corpo, vontade e mente” interligam-se no processo de desenvolvimento da pessoa, 
considerando os aspectos socioculturais que a envolvem (Carta Olímpica, 2011). 
Neste seguimento, contribui-se para o entendimento e o respeito às igualdades e às 
diferenças, enriquecendo as formas de pensar e de agir na sociedade.

O estudo de Sabadin e Lima (2014) apresentou um caso distinto, quando comparado 
aos exemplos supramencionados, pois tratou de uma iniciativa do esporte paralímpico 
no contraturno de uma escola especializada – Escola Primavera, entidade filantrópica 
que atende estudantes com deficiência intelectual desde 1971 em Curitiba, no 
Paraná, sendo conveniada à rede estadual e municipal de educação. O projeto 
contou com a atuação dos(as) professores(as) de Educação Física da própria escola 
e de estagiários de Educação Física. A Escola Primavera incrementou o número de 
representantes do estado do Paraná nas Paralimpíadas Escolares, sobretudo no ano de 
2013 quando contou com a parceria de diversas entidades e fontes de investimento, 
incluindo o Projeto Clube Escolar Paraolímpico. De tal maneira, para Sabadin e Lima 
(2014, p. 492), “o esporte escolar só funciona quando todos na comunidade escolar 
estão comprometidos com a causa e buscam parceiros para que isso aconteça, 
enfrentando todos os desafios com fé mesmo que não sejam campeões paralímpicos, 
os aprendizados serão levados por toda uma vida”. Nesta continuidade, os autores 
destacaram que os principais resultados do desenvolvimento do esporte paralímpico 
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no contraturno da Escola Primavera foram a melhora da autonomia, do respeito, da 
socialização e da autoestima dos estudantes com deficiência, os quais tornaram-se 
exemplos para seus pares que ingressaram posteriormente no projeto. No olimpismo, 
respeitar a si próprio, aos colegas, às regras e ao ambiente faz parte de um processo 
cujo fim é o engrandecimento do espírito (Carta Olímpica, 2011).

Além das Paralimpíadas Escolares e do Projeto Clube Escolar Paraolímpico, o 
ProEsP possuiu mais dois projetos. Um deles, o Projeto Escolar Paraolímpico, tinha 
por finalidade incentivar a integração e a inclusão social por meio de intercâmbios 
nacionais e internacionais que promovessem a prática e a experiência esportiva formal 
voltada para crianças e jovens estudantes com deficiência, visando o fomento e o 
desenvolvimento esportivo de futuros atletas paralímpicos no Brasil (Planejamento 
Estratégico, 2010-2016, p. 38). O CPB emitia edital específico de acordo com o 
conteúdo de caráter formativo ou participativo do intercâmbio nacional ou internacional. 
O outro, o Projeto Universitário de Capacitação Paraolímpica, tinha o desígnio de 
promover e valorizar a formação e capacitação de recursos humanos qualificados e 
embasados nos mais atuais conhecimentos técnico-científicos voltados para as ações 
de preparação técnica de estudantes universitários e profissionais que atuassem no 
desenvolvimento esportivo de crianças, jovens e adultos com deficiência. Para tanto, 
havia a premissa de participação em seminários, simpósios, cursos técnicos desportivos, 
arbitragem, classificação funcional, oftalmológica e intelectual; intercâmbios de caráter 
técnico desportivo e científico – nacionais e internacionais (Planejamento Estratégico, 
2010-2016, p. 39). Diferentemente do Projeto Clube Escolar Paralímpico, na revisão 
bibliográfica realizada para este estudo não localizamos trabalhos que apresentassem 
resultados acerca do Projeto Escolar Paraolímpico e do Projeto Universitário de 
Capacitação Paraolímpica. Tendo em vista o objetivo deste texto, talvez, nossos 
descritores de busca tenham limitado as possibilidades de encontrar informações sobre 
estes projetos. Ao mesmo passo, admitimos a necessidade de tal delimitação para a 
busca, uma vez que nossa intenção foi a de encontrar e apresentar, neste espaço, as 
relações entre as Paralimpíadas Escolares e o olimpismo.

Ressaltamos que reconhecemos o esporte como um potencial meio para a promoção 
da inclusão social das pessoas com deficiência quando é desenvolvido de modo a 
acolhê-las com respeito às suas possibilidades e necessidades. Por outro lado, não se 
pode deixar de observar o esporte em suas formas de exclusão, por exemplo, quando 
é utilizado como instrumento para a identificação e seleção daqueles que apresentam 
os melhores desempenhos em uma dada ocasião. Isso comumente ocorre nos espaços 
de competição esportiva. Logo, as Paralimpíadas Escolares atuam, também, na seleção 
dos competidores destaques nas modalidades paralímpicas. Isto não significa que o 
evento perca a sua relevância enquanto potencializador da inclusão social de estudantes 
com deficiência. Pelo contrário, consiste em um espaço que expande oportunidades 
à participação e à competição em vários níveis do esporte paralímpico. Contudo, 
vale aludir que os critérios de seleção podem, também, impedir estudantes com 
deficiência de ter a experiência de participação nas Paralimpíadas Escolares. Em um 
primeiro momento, porque as competições seletivas municipais e estaduais determinam 
aqueles(as) que têm potencial para representar o seu estado no evento nacional – as 
Paralimpíadas Escolares. Ademais, existe a classificação funcional que posiciona os 
estudantes dentro ou fora da competição, conforme a classe de sua deficiência e 
a elegibilidade para a modalidade praticada. No tópico que segue, apresentamos 
informações localizadas em nossa revisão bibliográfica sobre ações do esporte 
paralímpico escolar implementadas por meio do Planejamento Estratégico (2017-2024) 
do CPB e articuladas às Paralimpíadas Escolares.
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4. Educação coletiva como pilar das Paralimpíadas Escolares e de 
novas ações
Este tópico trata de apresentar informações oriundas de estudos publicados sobre 
nosso objeto de estudo a partir do ano de 2016, período em que as Paralimpíadas 
Escolares estavam em fase de consolidação no país. Além disso, configura o período de 
finalização do ciclo (2010-2016) e início do ciclo (2017-2024) referente ao Planejamento 
Estratégico do CPB. Com isto, novas iniciativas foram desenvolvidas pela entidade no 
âmbito do esporte para estudantes com deficiência, a saber: Seminários Paralímpicos 
Escolares, Camping Escolar Paralímpico, Centro de Formação de Esportes Paralímpicos 
e o Festival Paralímpico/Dia do Atleta Paralímpico. Além destas, as Paralimpíadas 
Escolares têm continuidade no conjunto das ações de cunho escolar do CPB. Estas 
ações apresentam inter-relações cujas finalidades direcionam para o fomento da prática 
esportiva às crianças e aos jovens com deficiência do Brasil, buscando contribuir para 
a construção de uma cultura do esporte a esta população no país. Ao compreender o 
esporte como um fenômeno socioculturalmente construído, leva-se em consideração 
que ele pode contribuir para a educação, a saúde, a socialização e a construção das 
representações – individuais e coletivas – de seus participantes e do país representado 
(Mataruna, Range, Guimarães, & Melo, 2015).

A aderência de pessoas com deficiência ao esporte no Brasil cresceu por diversos 
fatores, dentre eles, o bom desempenho das delegações brasileiras nas últimas edições 
dos Jogos Paralímpicos e Jogos Parapan-Americanos, suscitando representações de 
ídolos paralímpicos, estimulando, especialmente, o engajamento do público em idade 
escolar em modalidades e em competições paralímpicas. Neste cenário, associações, 
institutos e projetos sociais possuem relevante papel, fazendo a inclusão de estudantes 
com deficiência acontecer em muitas cidades do Brasil. Nas escolas, a participação 
dos estudantes com deficiência nas aulas de Educação Física e em projetos de esporte 
acompanham o processo da inclusão no âmbito da educação especial e da educação 
inclusiva, caminhando em passos lentos, de modo geral. Todavia, vale ressaltar que 
professores de Educação Física buscaram capacitações e formação para atuar na 
perspectiva inclusiva, viabilizando o trabalho inclusivo junto aos seus estudantes com 
deficiência (Bataglion & Mazo, 2019b). As conquistas alcançadas no período investigado 
possuem uma trama de influências, sobressaindo-se, neste estudo, os programas, 
projetos e ações detectados por meio de revisão bibliográfica.

A primeira ação que compõe os resultados deste tópico são os Seminários Paralímpicos 
Escolares, realizados em estados das regiões centro-oeste, nordeste, norte, sul e 
sudeste do Brasil, buscando engajar e capacitar profissionais para difundir a prática 
esportiva entre as pessoas com deficiência. Conforme nota de apresentação dos anais 
deste evento, são os profissionais envolvidos com esporte paralímpico e áreas afins 
que conseguem detectar novos talentos por meio de atividades diárias desenvolvidas 
nas associações, institutos, escolas e outras organizações especializadas nos seus 
respectivos estados, permitindo a renovação e o aprimoramento técnico de atletas com 
deficiência do nosso país (Seminário, 2018). Por este motivo, a Academia Paralímpica 
Brasileira (APB) concebeu esta proposta com o intuito de “descentralizar”, isto é, 
disponibilizar às diversas regiões do Brasil conhecimentos aos profissionais que atuam 
nestas instituições e participam das Paralimpíadas Escolares, com especial atenção para 
os que ainda não atuavam no segmento, oferecendo embasamento teórico-prático 
para a inserção dos estudantes com deficiência no esporte. No ano de 2018, sucedeu a 
primeira edição destes seminários em seis edições, nas distintas regiões do país. 

Na ocasião dos seminários, profissionais que atuam em diferentes contextos, com 
diversificadas modalidades paralímpicas e com pessoas que possuem distintas 
deficiências, compartilharam experiências, revigorando a sua prática profissional/
docente. Ademais, futuros profissionais deste campo tiveram a oportunidade de 
conhecer e, inclusive, pensar em ressignificações do esporte para as pessoas com 
deficiência a partir das vivências e trocas estabelecidas no evento. Os anais do 
evento, publicados em formato digital, constituem uma das formas para se registrar e 
ampliar o alcance destas experiências compartilhadas. Sobre os eventos deste caráter, 
organizados pelo CPB, vale citar, também, o Seminário Internacional Paralímpico 
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Escolar, o qual contou com uma edição no ano de 2017 e outra em 2019. Estes 
seminários constituem espaços de formação e capacitação de recursos humanos 
para que a difusão do esporte para pessoas com deficiência, no Brasil, ocorra com 
comprometimento por parte dos envolvidos, reconhecendo os aspectos socioculturais e 
históricos que circunscrevem este objeto.

Outra ação a ser mencionada é o Camping Escolar Paralímpico, o qual consiste na 
realização de duas semanas de treinamento intensivo aos estudantes que se destacam 
nas Paralimpíadas Escolares. Para a edição de 2018, foram selecionados 40 estudantes/
atletas das modalidades de natação e atletismo que se destacaram nas Paralimpíadas 
Escolares 2017 (Itani, Saito, Damião, Lucio, & Joaquim, 2018). Tal ação foi implantada 
pelo CPB no ano de 2018, contando com duas fases de realização, uma no mês de 
janeiro e, a outra, no mês de julho, ocorrendo no Centro de Treinamento Paraolímpico 
Brasileiro, em São Paulo/SP. Para Itani, Saito, Damião, Lucio e Joaquim (2018), esta 
iniciativa é uma relevante forma para se valorizar e estimular o desenvolvimento das 
potencialidades dos estudantes com deficiência nas modalidades paralímpicas. Ainda, 
os autores destacaram que a ação merece ter continuidade para que um maior número 
de indivíduos possa desfrutar desta oportunidade, aumentando-se, também, as 
possibilidades de renovação de atletas paralímpicos no país. Entretanto, ressaltaram que 
o fomento ao esporte para os estudantes com deficiência deve ser realizado, sobretudo, 
nas escolas, cabendo aos estados atuar na capacitação de professores e na implantação 
de ações nestes espaços. Sobre isto, vale a ressalva de que um dos desafios em 
termos da materialização do esporte educacional no Brasil está na articulação de seu 
desenvolvimento no espaço de ensino formal – as escolas e universidades – e informal 
– os projetos sociais, as associações, os clubes esportivos, dentre outros contextos 
de esporte e lazer. Ademais, é preciso compreender que o esporte educacional não 
se restringe a localizar e aperfeiçoar o desempenho de potenciais atletas, mas, sim, 
entender que as vivências, em idade escolar, podem influenciar nas relações que o 
indivíduo estabelecerá, ou não, com o esporte ao longo de toda a sua vida (Hercules, 
Furtado, Caetano, & Cavichiolli, 2018). 

Apesar de ser uma iniciativa direcionada aos estudantes participantes das Paralimpíadas 
Escolares, o estudo de Souza, Pereira e Cabral (2018) registrou que, na edição de 
2018, foram selecionados 12 professores/treinadores para participarem de uma 
clínica de aperfeiçoamento da modalidade de natação paralelamente à realização do 
Camping Escolar Paralímpico. Segundo os autores, esta foi uma estratégia pensada 
com a finalidade de melhorar a capacidade dos professores/treinadores em planejar e 
ministrar aulas/treinos para as suas equipes. Neste período, no âmbito da modalidade 
da natação, foram realizados diagnósticos, prognósticos e avaliações dos estudantes/
atletas (Souza, Pereira, & Cabral, 2018). Para os autores, “as atividades propostas 
permitiram conhecer as dificuldades de forma individualizada e vivenciar a rotina de um 
atleta de alto rendimento paralímpico, vivência também proporcionada a técnicos que 
atuam no ambiente escolar” (p. 115). Observa-se que o esporte paralímpico escolar 
brasileiro possui uma peculiaridade: muitos professores de Educação Física escolar 
desempenham, também, a função de treinadores dos estudantes com deficiência no 
contexto escolar e, em muitos casos, fora dele. No caso particular da modalidade da 
natação, pode-se dizer que as aulas ou treinos acontecem, predominantemente, em 
projetos desenvolvidos em parceria com clubes esportivos devido à necessidade do 
ambiente aquático, não presente nas escolas públicas do Brasil.

Enquanto o Camping Paralímpico Escolar configura uma ação que recebe estudantes 
com deficiência que participaram das Paralimpíadas Escolares, ou seja, que já possuem 
algum histórico de prática em modalidades paralímpicas, o Centro de Formação 
Esportiva atua na captação de crianças e jovens que, em geral, não estão inseridas 
nestas práticas por diversos motivos, como a carência de ofertas e de inclusão destas 
no esporte nas escolas ou, até mesmo, em outros espaços oportunos para isto, como 
os centros de reabilitação, projetos sociais e clubes esportivos. O Centro de Formação 
Esportiva é um projeto desenvolvido pelo CPB desde abril de 2018, tendo como 
objetivo promover a iniciação de crianças e jovens com deficiência física, visual e 
intelectual, na faixa etária de 10 a 17 anos, nas seguintes modalidades paralímpicas: 
atletismo, bocha, futebol de cinco, goalball, judô, natação, tênis de mesa e voleibol 
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sentado. O projeto é gratuito e podem participar residentes de São Paulo/SP e de 
cidades vizinhas. De segunda a sexta-feira, no período vespertino, são oferecidos, além 
das atividades esportivas, transporte, lanche, uniforme, materiais didáticos e esportivos, 
além do espaço físico – o Centro de Treinamento Paraolímpico Brasileiro – aos 
estudantes inscritos. São atendidos dois grupos nas segundas e quartas-feiras e dois nas 
terças e quintas-feiras, com 1h30min de duração cada. Às sextas-feiras, ocorrem treinos 
de aperfeiçoamento para os estudantes que apresentam desempenho diferenciado em 
alguma das modalidades oferecidas (Pereira, Barbosa, Silva, & Silva, 2018). 

O Centro de Treinamento Paraolímpico Brasileiro, espaço destinado, prioritariamente, 
às ações relativas ao esporte paralímpico de alto rendimento, sendo ambiente do 
treinamento de atletas paralímpicos brasileiros e palco de suas principais competições 
nacionais, bem como internacionais, abre janelas para o engajamento de crianças 
e jovens com deficiência no esporte. Mas, vislumbra-se, também, o encontro de 
estudantes que possuam potenciais de desempenho para a carreira paralímpica. No 
âmbito da interação social, como ação integrante do projeto, uma vez por mês, é 
realizado um festival no qual cada aluno pode levar um amigo da mesma faixa etária, 
com ou sem deficiência, para participar das atividades, além de seus familiares. Com 
isto, visa-se conquistar a aderência de novos participantes para o projeto, ao passo que 
se cria um ambiente que suscita o olhar para a diversidade, a cooperação e respeito 
entre pessoas com e sem deficiência. Assim, o espaço e as práticas esportivas próprias 
das pessoas com deficiência abrigam possibilidades e permitem experiências às 
pessoas sem deficiência, produzindo uma inversão de representações, uma vez que, 
nestas ocasiões, aqueles(as) que não possuem deficiência consistem na minoria e, por 
sua vez, vivenciam atividades e modalidades não convencionais, ou seja, do universo 
paralímpico.

O estudo de Novaes e Costa (2018) apontou que, nas atividades da modalidade do 
voleibol sentado desenvolvidas no ano de 2018, o Centro de Formação Esportiva não 
limitou a participação aos alunos elegíveis para a modalidade. Conforme os autores, 
isto estimulou, por parte dos professores, a construção de uma proposta metodológica 
capaz de integrar alunos com as deficiências físicas e intelectuais, embora a modalidade 
do voleibol sentado, em seu formato institucionalizado, seja destinada exclusivamente 
às pessoas com deficiência física. Ao apostar em um planejamento que considerou 
as características individuais do grupo e foi baseado em atividades potencialmente 
lúdicas, foi possível promover a participação de todos, gerando “uma harmonia coletiva 
configurada como espírito de equipe/grupo, proporcionou conquistas observáveis 
nos aspectos motores e produziu efeitos positivos sobre autoestima dos alunos com 
deficiência” (Novaes & Costa, 2018, p. 26). 

Por outro lado, Pereira, Barbosa, Silva e Silva (2018, p. 59) ressaltaram que “a busca 
por melhores resultados é incessante para todos os países que participam das 
Paralimpíadas”, isto é, os Jogos Paralímpicos. Nesta lógica, explicaram que o projeto 
Centro de Formação Esportiva é desenvolvido com estratégias lúdicas nos primeiros 
seis meses, modificando-as conforme as capacidades apresentadas por cada aluno e 
respeitando-se a sua fase de desenvolvimento, visando evitar a especialização precoce 
e o abandono da prática. Após este período, para aqueles alunos identificados como 
elegíveis e com potencial de desenvolvimento em uma determinada modalidade, é 
iniciado o trabalho específico nas seleções ou clubes de base. Para os autores, este 
processo otimiza o tempo para professores das seleções de base, pois, ao receber 
alunos oriundos do Centro de Formação Esportiva, dão continuidade ao trabalho 
já desenvolvido, reduzindo os impactos à vida dos estudantes/atletas (Pereira, 
Barbosa, Silva, & Silva, 2018, p. 59). Segundo os autores, este processo que integra 
o reconhecimento, a participação e a iniciação esportiva de crianças e jovens com 
deficiência, busca oferecer o esporte de forma adequada, considerando-se as 
possibilidades e necessidades de cada participante. No viés do alto rendimento, 
destacam que o Centro de Formação Esportiva certamente poderá contribuir para a 
composição das seleções brasileiras do esporte paralímpico em um futuro próximo. 
Nas Paralimpíadas Escolares 2018, integrantes do projeto se destacaram em variadas 
modalidades, ao passo em que foram encaminhados para as seleções de base.
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É possível verificar que as ações engendradas pelo CPB direcionam seus fins para 
a inclusão das pessoas com deficiência na sociedade, acreditando no potencial de 
transformações sociais por intermédio do esporte. Isto é, acredita-se que quanto maior 
a presença das pessoas com deficiência em contextos esportivos, maiores serão as 
chances de que ocorram modificações em termos de suas representações pelos seus 
pares sem deficiência, ressignificando concepções e atitudes frente às possibilidades 
e potencialidades de cada pessoa nos diversos espaços sociais, como a educação, 
o trabalho, o lazer e o esporte. Nesta continuação, a ação que possui a maior 
abrangência, numérica e geográfica, é o Festival Paralímpico, que se trata de um evento 
oficial do CPB, idealizado com o intuito de se comemorar o Dia Nacional do Atleta 
Paralímpico – 22 de setembro8 –, integrando o calendário oficial de eventos brasileiros 
(Lei n.o 12622, de 2012). Nesta mesma data, em 22 de setembro de 1989, foi fundado 
o International Paralympic Committee (IPC) (Comitê Paralímpico Internacional), o qual 
completou 30 anos em 2019.

Por meio do Festival Paralímpico, são realizadas oficinas de modalidades paralímpicas, 
oportunizando a sua vivência às crianças e aos jovens com deficiência de todo o Brasil, 
congregando seus convidados – colegas, amigos e familiares sem deficiência, além de 
haver a participação de atletas paralímpicos brasileiros. Tal proposta indica a efetivação 
do evento em todas as cidades-sede na mesma data e horário de realização. Para a 
efetivação do evento, o CPB estabeleceu parcerias com órgãos dos estados do país. 
Em sua primeira edição, no ano de 2018, o evento ocorreu em 48 cidades brasileiras 
concomitantemente, contando com aproximadamente 10 mil envolvidos, sendo sete mil 
participantes na faixa etária dos 10 aos 17 anos. No ano seguinte, em 2019, 70 cidades 
do país aderiram ao evento reunindo aproximadamente 15 mil pessoas, dentre as quais 
11 mil foram participantes em idade escolar. De tal modo, o evento alcançou todos os 
26 estados brasileiros e o Distrito Federal e em cada uma das sedes foram oferecidas 
três modalidades paralímpicas, desenvolvidas por meio de oficinas de caráter lúdico.

Conforme o presidente do CPB, Mizael Conrado, a entidade almeja inserir o evento 
no Guinness World Record (Guinness dos Recordes Mundiais) no ano de 2020, a fim 
de que o Festival Paralímpico seja reconhecido internacionalmente como a maior ação 
do gênero no mundo (Comitê Paralímpico Brasileiro [CPB], 2019). Para o presidente 
da entidade, não se trata de uma ação isolada, mas, sim, de oportunidades para que 
as vivências sejam levadas para o dia a dia dos participantes, disseminando o esporte 
paralímpico em variados tempos e espaços das cidades brasileiras. Almeja-se, deste 
modo, conquistar novos adeptos à prática das modalidades paralímpicas, seja em seu 
formato institucionalizado, seja com as ressignificações emergentes de cada contexto 
sociocultural do país.

Aspectos sociais, culturais, políticos e econômicos de cada região, estado e cidade do 
Brasil influenciam no nível de oportunidades esportivas que são oferecidas às pessoas 
com deficiência. Reflexos disso podem ser evidenciados na participação das delegações 
de cada estado nas Paralimpíadas Escolares, nas quais as regiões centro-oeste, sudeste 
e sul destacam-se em detrimento das regiões norte e nordeste, no que se refere ao 
número de participantes, bem como ao desempenho das delegações nas modalidades 
disputadas. O conjunto de ações desenvolvidas no Brasil, desde o ano 2006, no 
âmbito do esporte paralímpico escolar, promoveu a construção e a capilarização de 
oportunidades esportivas às crianças e aos jovens com deficiência, sobretudo em 
localidades carentes destas iniciativas. Participar das Paralimpíadas Escolares parece 
ser uma forma de materializar o esforço dos professores/profissionais que se desafiam 
a desenvolver trabalhos com este público. De tal modo, as competições paralímpicas 
parecem motivar o engajamento no esporte para além do nível de participação, tanto 
para os praticantes quanto para os professores/treinadores.

8. O Dia Nacional do Atleta Paralímpico é comemorado no dia seguinte ao Dia Nacional de Luta das Pessoas 
com Deficiência – 21 de setembro, o qual foi estabelecido no ano de 2005 com o objetivo de promover a 
conscientização da sociedade sobre os direitos e a inclusão das pessoas com deficiência em todo e qualquer 
ambiente (CPB, 2019).
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Competições municipais e estaduais9 do esporte paralímpico escolar precedem 
as Paralimpíadas Escolares. Em nível estadual, a competição seletiva deve, 
obrigatoriamente, ser realizada para a classificação e definição dos estudantes que 
representarão a delegação de seu estado. Inicialmente, sabe-se que muitos estados 
passaram por dificuldades para atender a este pré-requisito às inscrições no evento 
nacional. Nas primeiras edições das Paralimpíadas Escolares, muitas situações foram 
relevadas, adequando as regras para que estados que desejavam aderir ao evento 
não fossem impedidos disso em decorrência das regras estabelecidas. Com o passar 
das edições, estados que não possuíam a competição seletiva a idealizaram; outros, 
seguiram realizando as suas seletivas paralelamente às competições estudantis 
convencionais, dentre outras estratégias adotadas. Com a consolidação da competição 
em nível nacional e repercussões em nível internacional, o CPB especializou, 
gradativamente, a sua organização e estrutura, seguindo rigorosamente as regras 
previstas em seu regulamento. Todavia, considera os casos omissos. 

Com a intensa cobrança por parte do CPB à criação de competições seletivas pelos 
municípios e, principalmente, pelos estados brasileiros, em muitos casos isto se 
concretizou. Estudos localizados na revisão bibliográfica permitiram identificarmos 
algumas destas competições, em nível municipal: Jogos Paraolímpicos Escolares de 
Sobral, idealizados no ano de 2011, no município de Sobral, no estado do Ceará 
(Santiago et al., 2012); Jogos Paradesportivos, iniciados no ano de 2012, na cidade 
do Rio de Janeiro (Laurito, Couto, Domiciano, & Teixeira, 2012); e em nível estadual: 
Jogos Paraolímpicos do Ceará, realizados desde 2003 (Santos et al., 2012); Jogos 
Paradesportivos Escolares do Rio Grande do Norte (Dantas, Peregrino, Matos, Santos, & 
Dantas, 2014); Jogos Escolares de Minas Gerais (JEMG) (Silva & Resende, 2016; Scherer, 
2017); Campeonato Paradesportivo Estudantil do Rio Grande do Sul (PARACERGS), que 
teve sua primeira edição no ano de 2012 (Bataglion, Guimarães, & Mazo, 2018). 

Nota-se que além de estimular a criação destas competições paralímpicas para os 
estudantes com deficiência nos municípios e estados brasileiros, a participação nas 
Paralimpíadas Escolares motivou a realização de outras ações direcionadas ao fomento 
do esporte paralímpico escolar, incluindo capacitações para professores de Educação 
Física, projetos sociais de viés governamental e não-governamental. No estado do 
Rio Grande do Sul, por exemplo, sucedeu a idealização do Festival Paralímpico do 
Rio Grande do Sul e das Clínicas de Esportes Paralímpicos, ambas com início em 
2012 (Bataglion, Guimarães, & Mazo, 2018). Além destas iniciativas engendradas por 
professores(as) que atuavam no governo do estado, associações e clubes esportivos 
passaram a promover o esporte para crianças e jovens com deficiência. Tal cenário 
contribuiu para o crescimento no número de participantes das delegações sul-rio-
grandenses nas Paralimpíadas Escolares, bem como incrementou, amplamente, o 
seu desempenho no período de 2010 a 2018 (Bataglion & Mazo, 2019b). Para tanto, 
associações e clubes parecem desempenhar papel preponderante no campo do esporte 
paralímpico escolar neste estado. Por outro lado, as autoras chamam atenção para 
interrogações sobre os significados disto nos ambientes escolares, asseverando a sua 
importância no processo de inclusão social da pessoa com deficiência.

Observou-se que, nos municípios e estados brasileiros, conforme assinalaram os estudos 
supramencionados sobre competições para estudantes com deficiência, não há menção 
às escolas, mas, sim, a órgãos públicos, associações e universidades. Sobretudo, as 
associações parecem estar atuando amplamente para o esporte paralímpico escolar 
acontecer em diversos contextos brasileiros. Além de interrogar e buscar compreender 
o lugar da escola neste cenário, sublinhamos os processos educativos latentes nesses 
outros tempos e espaços, onde ocorrem “aprendizagens de diferentes naturezas, 
formas de socialização, vivências e produções culturais, construção de identidades e de 
subjetividades”, conforme Rodrigues (2009, p. 263). Nesta direção, construir redes de 
parceria entre todas estas instituições envolvidas com o esporte para as pessoas com 

9. As competições municipais são optativas, no entanto a competição seletiva estadual é obrigatória, sendo 
de responsabilidade das secretarias de educação e/ou de esporte de cada unidade federativa do país (Batagli-
on & Mazo, 2019a).
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deficiência constitui-se em uma potencial maneira de se aproximar, cada vez mais, da 
inclusão social desta população no, e por meio do, esporte.

Afora as ações direcionadas aos estudantes em idade escolar, localizamos os Jogos 
Paralímpicos Universitários, idealizados a fim de se “construir uma ponte entre as 
Paralímpiadas Escolares e o Esporte de Rendimento” (Vieira et al., 2016). Percebe-se 
a intenção de que, após concluir o ensino médio, os participantes das Paralímpiadas 
Escolares ingressem em cursos de formação no ensino superior, conciliando isso com o 
engajamento esportivo. Assim, uma competição em nível universitário poderia minimizar 
as chances do abandono da prática das modalidades paralímpicas por parte daqueles 
estudantes que deixam de estarem aptos para se inscrever na competição escolar.

Para planificar os Jogos Paralímpicos Universitários, o CPB realizou um levantamento 
online a fim de identificar universitários(as) com deficiência engajados(as) em 
modalidades esportivas e o seu interesse em participar de competições (Vieira, 
Senatore, Gorla, & Calegari, 2016). O panorama serviu como base para a estruturação 
dos Jogos Paralímpicos Universitários que tiveram sua primeira edição no ano de 
2016, chegando à quarta edição em 2019. No ano de 2016, foram oferecidas cinco 
modalidades; são elas: atletismo, bocha, judô, natação e tênis de mesa. O evento teve 
154 inscritos - 107 do sexo masculino e 47 do sexo feminino - de 17 estados brasileiros 
e do Distrito Federal. Na edição seguinte, em 2017, passou a contar com a parceria 
da Confederação Brasileira do Desporto Universitário (CBDU) para a organização da 
competição. Neste referido ano, além das cinco modalidades disputadas na primeira 
edição, houve competição do parabadminton – primeira ocasião em que a modalidade 
foi inserida em uma competição organizada pelo CPB. Foram cerca de 200 inscritos, 
oriundos de universidades de 20 estados do país e do Distrito Federal, competindo em 
seis modalidades paralímpicas. Na edição de 2018, acrescentou-se a modalidade do 
tênis em cadeira de rodas e a competição contou com aproximadamente 290 inscritos, 
provenientes de 200 instituições de ensino superior situadas em 24 estados e no Distrito 
Federal.

No ano de 2019, a competição passou a ser denominada Paralimpíadas Universitárias. 
Esta edição contou com 382 participantes de 21 estados e do Distrito Federal 
competindo em oito modalidades paralímpicas, sendo o basquetebol 3x3 a novidade 
entre as modalidades oferecidas (CPB, 2019). Tal iniciativa, além de fomentar os 
projetos e ações em desenvolvimento nas universidades, incentiva a criação de 
oportunidades esportivas a este público em universidades que ainda não as possuem. 
Ademais, abre espaços para que os atletas paralímpicos, além da rotina de treinamentos 
e competições, tenham uma formação acadêmica. Isto, por sua vez, contribuirá para o 
processo pós-carreira destes indivíduos, assunto pouco discutido nos estudos científicos 
sobre o esporte paralímpico no Brasil.

5. Considerações finais
O presente texto buscou investigar as relações entre as Paralimpíadas Escolares e o 
olimpismo nas publicações acadêmico-científicas de língua portuguesa. Os trabalhos 
localizados trazem indícios de que existe uma intensa preocupação em termos de que 
o desenvolvimento de programas, projetos e ações do esporte paralímpico escolar 
tenham seus resultados evidenciados por meio do desempenho de seus estudantes nas 
edições das Paralimpíadas Escolares. Ademais, percebe-se que a chamada “descoberta 
de talentos paralímpicos” atravessou as discussões acerca do objeto investigado. 
Embora apresentem informações relacionadas aos ideais e valores do olimpismo, 
poucos estudos permitiram compreender como isto se manifesta na realidade social e 
cultural dos estudantes com deficiência brasileiros. Apesar disso, abrem possibilidades 
para se pensar nas Paralimpíadas Escolares como uma competição esportiva que 
favorece a inclusão dos estudantes com deficiência, para além das ocasiões de disputa, 
fomentando a criação de espaços para o seu engajamento em associações, institutos 
e clubes esportivos, bem como para que o esporte esteja na escola como um direito 
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para todos(as). Neste ínterim, cabe referir que o alcance do esporte para as pessoas 
com deficiência como política pública depende, em grande medida, do interesse e das 
inter-relações que são estabelecidas entre os agentes inseridos nos órgãos públicos, 
especialmente da educação e do esporte, nos âmbitos federal, estadual e municipal. 
De tal modo, tais cenários ficam sujeitos a mudanças a cada alteração de gestão 
governamental.

Os resultados deste estudo permitiram evidenciar as relações das Paralimpíadas 
Escolares e do olimpismo a partir de um conjunto de publicações que discorreram 
sobre o assunto, considerando distintos programas, projetos, ações e, principalmente, 
diferentes contextos do Brasil, que se configura em um cenário multicultural e com 
peculiaridades sociais, econômicas e políticas em cada um de seus estados, cidades 
e municípios. Neste seguimento, entendemos que não seria possível apresentar a 
totalidade de iniciativas desenvolvidas no país, mas esperamos com este trabalho 
contribuir para a compreensão de nosso objeto de estudo, trazendo exemplos acerca 
do esporte para os estudantes com deficiência no Brasil. Por fim, esperamos que estes 
resultados possam colaborar para a reflexão, a criação e/ou o aprimoramento de ações 
do esporte paralímpico escolar nos países lusófonos e para que materializações, em 
termos do olimpismo e da paz, sejam incrementadas em todo o mundo.

Dadas as finalidades do CPB – entidade responsável pelo esporte paralímpico no 
Brasil, isto é, o esporte de alto rendimento para pessoas com deficiência –, as ações 
apresentadas carregam objetivos que oscilam entre a inclusão das pessoas com 
deficiência no esporte em diversos tempos e espaços; e o fomento ao encontro e 
ao desenvolvimento de potenciais atletas, dentre a imensidão de estudantes com 
deficiência que vivenciam as suas iniciativas, de modo a garantir a renovação dos 
recursos humanos nas seleções brasileiras do esporte paralímpico. Acredita-se no 
potencial do desenvolvimento dos programas, projetos e ações no âmbito do esporte 
paralímpico escolar em longo prazo, com suas ressignificações constantes, diminuindo 
as chances de que ocorram descontinuidades na constituição do esporte para pessoas 
com deficiência como prática culturalmente adotada nas regiões brasileiras. Pontua-se, 
no entanto, que cuidados precisam ser tomados no sentido de que o esporte para os 
estudantes com deficiência não seja reduzido ao ascender ou não na carreira, em vencer 
ou perder em competições, mas, sim, que o esporte circunscreva-se em um meio para a 
formação de seres humanos íntegros, éticos e incluídos socialmente. 

No sentido de suscitar contribuições aos países lusófonos para além das composições 
apresentadas acerca do esporte paralímpico escolar no Brasil representadas, em 
expressiva medida, pelas Paralimpíadas Escolares, finalizamos este texto com alguns 
questionamentos a serem problematizados em futuras pesquisas, a saber: De que forma 
os ideais e os valores do olimpismo manifestam-se nos diferentes contextos (formais 
e informais) de prática esportiva dos estudantes com deficiência? Como podemos 
pensar competições do esporte paralímpico para estudantes com deficiência em âmbito 
municipal, estadual e nacional reduzindo a seletividade dos participantes?
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RESUMO 
O presente capítulo apresenta um estudo investigativo sobre a promoção dos ideais 
do olimpismo e paz. Foi observado o perfil do Instagram com as publicações entre 
1º de janeiro de 2019 e 1º de julho de 2020 dos Comitês Olímpicos dos Países 
Lusófonos. Levaram-se em consideração indicadores sociais, econômicos e de paz 
como promovidos pelas Nações Unidas e os ideais do Olimpismo descritos na Carta 
Olímpica para referenciar e posicionar as discussões em relação ao conteúdo publicado 
na rede social. Conclui-se que os Comitês Olímpicos de países de Língua Portuguesa 
devem ampliar o número de publicações e aprofundar as discussões para incentivar 
a promoção da paz utilizando o esporte e o olimpismo como veículos de intervenção 
social e Educação Olímpica. 

Palavras-Chave: Educação Olímpica, Promoção da Paz, Países Lusófonos 

ABSTRACT
This present chapter presents an investigative study about the promotion of Olympism 
and peace ideals. The publications on the Portuguese Language Olympic Committees’ 
profiles on Instagram were observed from January 1, 2019 to July 1, 2020. The study 
considered the social, economical, and peace indexes as promoted by the United 
Nations and the Olympism ideals as described in the Olympic Chart to refer to 
discussions related to the content published on that social medium. It concludes that the 
Olympic Committees from the Portuguese Language countries should raise the number 
of publications and deepen the discussions to encourage the promotion of peace using 
sports and Olympism as a means for social intervention and Olympic Education.

Keywords: Olympic Education, Promotion of Peace, Portuguese Language Countries
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1. Introdução  

As redes sociais são plataformas que permitem o compartilhamento de informações 
de forma dinâmica, e cujo a utilização tem aumentado durante os anos, em 2020 foi 
registrado que cerca de 4.14 bilhões de pessoas são usuários ativos de redes sociais 
(Statista, 2020). Estas plataformas utilizadas por pessoas e organizações em geral 
facilitam a divulgação de conteúdos específicos desenvolvidos para membros que 
partilham de um interesse comum (Blanchard e Markus, 2004). No ambiente online, 
há espaço para públicos distintos, pessoas com variadas opiniões e preferências. Na 
perspectiva do relacionamento de instituições com pessoas, há inúmeras vantagens, 
e também desvantagens, em utilizar redes sociais como canais de comunicação. Para 
aproveitar a funcionalidade destas plataformas é necessário o uso de estratégias, avaliar 
com o tempo o funcionamento e determinar objetivos concretos para desenvolver 
conteúdos relevantes (Afonso e Borges, 2013). 

Com a marca de um bilhão de usuários ativos, o Instagram é uma plataforma importante 
em atingir jovens Millennials, entre 22 e 37 anos (Pew Research Center, 2018). O 
formato desta rede social incentiva a propagação do conteúdo visual ao invés do uso de 
textos. A motivação para o uso do Instagram varia de acordo com o tipo de conteúdo 
que cada usuário busca, sendo que as pessoas estão mais propensas a utilizarem a 
plataforma para se informarem, entreterem e integrarem (Thomson & Greenwood, 
2017). Em se tratando de publicidade, o Instagram é considerado a plataforma que 
mais gera entretenimento (Voorveld, Noort, Muntinga and Bronner, 2018). Desta forma, 
instituições se beneficiam ao publicar sobre seus conteúdos que podem ter o foco 
na publicidade de produtos ou ações com a possibilidade de entreter também os 
seguidores.

2. Paz e Olimpismo na relação com o Esporte
O conceito de paz e as determinações para busca e manutenção da mesma começaram 
a ser mais difundidas em documentos das Organizações das Nações Unidas (ONU) a 
partir de 1992. Nesse ano, o  Secretário Geral da ONU, Boutros Boutros-Ghali, realizou 
um relatório chamado “A agenda para a paz”, originalmente chamada: An Agenda for 
Peace  (Organização das Nações Unidas, 1992). Este documento enfatiza a prevenção 
de conflitos, a promoção da paz, assim como sua manutenção e construção. Desta 
forma, este conceito não fica restrito apenas ao período de conflito, mas se relaciona 
também com o desenvolvimento de diversos aspectos como saúde, economia, 
alimentação, ambiente pessoal, comunitário e político (UNDP, 1994). 

A etimologia contemporânea de paz é ampla e multidimensional. Neste sentido, 
precisa ser analisada individualmente levando-se em consideração outros elementos 
como, por exemplo, a cultura; e além disso, se faz necessário contextualizar a paz não 
só na ausência de violência, mas também na sua relação com os elementos sociais 
(Mataruna-Dos-Santos, 2018). Paralelo a isto, a ONU “sempre considerou o esporte uma 
importante ferramenta para lidar com questões de desenvolvimento” (ONUBR, 2016). 

Tendo em vista a conexão entre o esporte e o desenvolvimento, o esporte é 
considerado um subproduto do desenvolvimento, que é compreendido pela ONU 
como um processo de aumento de escolhas e oportunidades para todos, enfatizando a 
inclusão, equidade, sustentabilidade, oportunidades para a geração atual, assim como 
as de gerações futuras (ONU, 2003). 

Em relação ao esporte, promoção da paz e igualdade, Pierre de Coubertin já discursava 
sobre esta temática na criação do Comité Olímpico Internacional, em 1894, e na 
implementação dos Jogos Olímpicos da era moderna, em 1896. Em sua concepção 
de reviver os Jogos Olímpicos, Coubertin afirmava que o esporte seria o melhor meio 
de alcançar a paz entre os povos e, sobretudo, ajudaria a superar as diferenças sociais 
(Müller & Todt, 2015). Para Coubertin, o esporte pode ser comparado a uma escola que 
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prepara cidadãos para uma vida atual igualitária, além de ser uma excelente forma de 
promover a paz. Os princípios da competição e ajuda mútua provenientes do esporte 
são elucidados na busca do igualitarismo de classes, sendo assim o esporte um fator 
que reduz as distâncias sociais chegando, inclusive, a anulá-las em certas ocasiões 
(Coubertin, Müller & Skinner, 2000). 

Baseado nos princípios do Olimpismo difundido por Pierre de Coubertin, a Carta 
Olímpica (IOC, 2020, p.18) reafirma a importância da prática esportiva relacionada à 
promoção da paz: “O objectivo do Olimpismo é o de colocar o desporto ao serviço do 
desenvolvimento harmonioso do Homem em vista de promover uma sociedade pacífica 
preocupada com a preservação da dignidade humana”. Ao analisar a Carta Olímpica, 
Cardoso (2013) afirma que o Olimpismo é visto como uma filosofia de vida que envolve 
“A união do corpo e da alma, da competição justa, da internacionalização dos homens 
do desporto, a ênfase nos valores humanos e no ideal de paz. O autor considera que 
a paz é o principal valor promovido pelo Olimpismo; e que ainda que esta filosofia 
“não resolva conflitos é um modelo para lidar com eles”, pois “favorece a aceitação de 
diferentes tipos de culturas e a tolerância por diferenças”. (Cardoso, 2013, p.140).

Com a finalidade de promover o Olimpismo em todas as áreas da educação, os 
Comitês Olímpicos Nacionais (CON) utilizam a Carta Olímpica como base norteadora 
que, de acordo com Müller & Todt (2015), podem ser divididas em cinco características 
pedagógicas:

“– o conceito de desenvolvimento harmônico de todo ser humano

– a ideia de esforçar-se para alcançar a perfeição humana mediante o desempenho

– a atividade desportiva vinculada voluntariamente aos princípios éticos, tais como o fair play e a 
igualdade de oportunidades, e a determinação de cumprir com essas obrigações

– o conceito de paz e boa vontade entre nações, refletida no respeito e na tolerância nas relações 
entre as pessoas

– a promoção de ações para a emancipação no e pelo esporte.” (Müller & Todt, 2015, p.520).

O quarto elemento dessa listagem, mencionada pelos autores, apresenta o foco da 
educação para a paz presente no Olimpismo. Isto retrata, no âmbito esportivo, o 
contexto do respeito e da tolerância nas relações entre as pessoas, de tal forma que o 
esporte pode ser utilizado para combater a discriminação social, a diferença de gênero, 
o racismo, a xenofobia, preconceito quanto a deficiência (IOC, 2020; Koulouri, 2019; 
Mataruna-Dos-Santos, Khan & Al-Shibini, 2019).  

Koulouri (2019) enfatiza que há muitas razões pelas quais o esporte atua na promoção 
da tolerância e discursa quatro pontos essenciais. O primeiro ponto é de que em 
competições esportivas o público pode ter pretextos de apresentar a discriminação 
racial e o ódio nacionalista, mas o esporte oferece outro contexto no qual se trata 
apenas de uma competição esportiva. O segundo ponto é de que o esporte une atletas 
de diferentes partes do mundo em eventos esportivos, sendo uma oportunidade única 
de superar as diferenças em uma competição nobre e sem a incitação ao fanatismo. O 
terceiro ponto discursado seria de que o esporte oferece ludicidade e pode ser melhor 
utilizado na educação para paz até mesmo para crianças em idade pré-escolar. E o 
último ponto enfatizado seria de que os atletas são homenageados e vistos, muitas 
vezes, como heróis nacionais, principalmente os atletas que conquistaram destaque em 
Jogos Olímpicos e, portanto, podem ser utilizados como modelos que combatem o 
racismo e promovem a paz. (Koulouri, 2019). O mesmo pode ser observado para atletas 
que se destacam nos Jogos Paralímpicos e, em especial, aqueles que alcançam marcas 
que os habilitam a competir nos Jogos Olímpicos também como defendido pelos 
autores (Mataruna-Dos-Santos, Guimarães-Mataruna & Range, 2018).

Uma das questões centrais do Comitê Olímpico Internacional quanto a igualdade 
desde o lançamento da Agenda 2020 tem sido o equilíbrio da participação de mulheres 
(Tokyo2020, 2020). A promoção da igualdade de gênero na busca de uma maior 
inclusão social foi bastante enfatizada em 2018 durante o Fórum Olympism in Action 
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realizado em Buenos Aires, na Argentina, antes da realização do Jogos Mundiais da 
Juventude (Mataruna-Dos-Santos, 2018). A instituição busca promover a participação 
feminina seja como atletas, na administração ou liderança de organizações esportivas e 
afirma que haverá uma igualdade no total de cotas e medalhas para ambos os sexos a 
partir dos Jogos Olímpicos de 2024 e dos Jogos Olímpicos de Inverno de 2026 (IOC, 
2018).

 

3. Metodologia 

O Instagram é uma plataforma que permite aplicar diferentes análises que podem 
ser quantitativas e qualitativas. Os números de curtidas e comentários, o número de 
seguidores e o número de publicações são parâmetros para quantificar a popularidade 
e relevância dos conteúdos, enquanto o conteúdo das publicações, legendas e 
comentários dos seguidores oferecem a possibilidade de aplicar uma análise qualitativa 
(Aragão et al. 2016).  Para esta pesquisa, foi utilizada a “análise de conteúdo” baseada 
em Laurence Bardin (Bardin, 1977). O material explorado foi extraído de postagens 
dos perfis oficiais dos Comitês Olímpicos de Língua Portuguesa no Instagram. Foi 
utilizado como palavra-chave o termo “paz” como indicador booleano de busca em 
conteúdos publicados entre 1º de janeiro de 2019 e 1º de julho de 2020. Para identificar 
os conteúdos relacionados ao Olimpismo, utilizamos elementos que são propostos na 
Carta Olímpica (2020).  

Como questão central para o desenvolvimento da pesquisa, foi verificado quais os 
elementos relacionados à Paz e ao Olimpismo estão mais presentes nas publicações 
dos Comitês Olímpicos, além de identificar a frequência destas publicações, mediante o 
número de postagens relacionadas à temática paz ou olimpismo. 

A pesquisa foi realizada envolvendo os seguintes países incluídos na Comunidade dos 
Países de Língua Portuguesa (CPLP): Portugal, Brasil, Timor Leste, Guiné-Bissau, Guiné 
Equatorial, Angola, Cabo Verde, São Tomé e Príncipe, Moçambique (ver Quadro 3). 
De acordo com Sanches (2014), em Macau há 22 mil falantes da Língua Portuguesa, no 
entanto, Macau não está incluída na CPLP. Desta forma, o Comitê Olímpico de Macau 
não foi analisado nesta pesquisa. Além disso, o mesmo não possui perfil ativo no 
Instagram. 

Quadro 1. Bloco dos países que possuem o Português como língua oficial. 

Fonte: Sanches (2014).
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4. Resultados e discussão

4.1. Comitê Olímpico Angolano
A conta do Instagram oficial do Comitê Olímpico Angolano é pouco explorada, consta 
de 105 seguidores e possui apenas três postagens. A primeira publicação é datada em 
janeiro de 2019 e as outras duas em fevereiro de 2019. No conteúdo publicado, não há 
elementos relacionados com a paz ou olimpismo. 

4.2. Comitê Olímpico Cabo-verdiano
O perfil do Instagram do Comitê Olímpico Cabo-verdiano consta de 550 seguidores 
e 25 posts. Foi observado que entre fevereiro de 2019 e maio de 2020 não houve 
publicações. A partir de maio de 2020, o Comitê Olímpico Cabo-verdiano retorna com 
uma publicação referente aos impactos da pandemia e oferece e-workshops ministrados 
por meio da plataforma Zoom. Apesar de não citar a palavra paz nas publicações, o 
Olimpismo foi abordado em 4 publicações. Foi observado que, nas publicações em 22 
de maio e 17 de junho, há o convite para acompanhar os e-workshops com dois temas 
que se relacionam com a Educação Olímpica, como a live “desporto e a inclusão social” 
e “empreendedorismo social e valores olímpicos”. Enquanto as outras duas publicações 
mencionam o “Mês Olímpico” em referência ao Dia Olímpico em 23 de junho, data 
em que o Comitê Olímpico Internacional incentiva a prática de atividades esportivas, 
culturais e educacionais. De acordo com o COI (WOA, 2014) este dia sustenta três 
pilares que são “mover-se”, “aprender” e “descobrir”, além de inspirar a prática 
esportiva, os ideais olímpicos podem ser promovidos independentemente da atividade 
ou pano-de-fundo.  

4.3. Comitê Olímpico da Guiné-Bissau
Apesar de o site oficial indicar a presença da possibilidade de contato por meio do 
Instagram, este Comitê não possui um perfil ativo nesta plataforma. Identificamos que a 
instituição utiliza o Facebook e o Youtube como redes sociais para compartilhamento e 
interação com usuários. 

4.4. Comitê Olímpico de São Tomé e Príncipe 
Este Comitê não utiliza o Instagram como plataforma para divulgação de seus 
conteúdos. As redes sociais utilizadas identificadas foram o Twitter, Facebook, Youtube e 
Google Plus. 

4.5. Comitê Olímpico de Moçambique
A primeira publicação realizada no perfil é recente datada em 29 de agosto de 2020. 
Portanto, o conteúdo não foi analisado devido ao período proposto de análise. 

4.6. Comitê Olímpico Nacional de Timor-Leste
Este Comitê não possui perfil ativo no Instagram. Apenas utiliza o Facebook como rede 
social para divulgação de informações. 
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4.7. Comitê Olímpico de Portugal
No perfil do Comitê Olímpico de Portugal entre o período de 1º de janeiro de 
2019 e 1º  de julho de 2020 foram registradas 1.048 publicações. O perfil possui 
17.700 seguidores. No conteúdo analisado, somente em 4 publicações foram 
encontrados conteúdos em relação com a paz. A palavra “paz” foi citada apenas 
uma vez, na publicação em 6 de abril de 2019, no Dia Internacional do Desporto 
para o Desenvolvimento e a Paz, que tem por imagem uma pomba segurando um 
pedaço de uma oliveira em volta do planeta Terra com fundo branco e a seguinte 
legenda: “Uma arte com pessoas em volta reforçando a ideia de união entre os povos. 
#desporto#paz http://comiteolimpicoportugal.pt/cop-na-celebracao-do-dia-internacional-do-desporto-para-o-
desenvolvimento-e-a-paz/”. 

Em outra publicação, a palavra “paz” não é mencionada, porém o conteúdo informa 
que o objetivo do Olimpismo é de ... “promover uma sociedade pacífica preocupada 
com a preservação da vida humana”. Foram encontradas outras duas publicações que 
citam as Nações Unidas e, portanto, também incluímos como referencial para paz. 
A abordagem da temática paz é tratada de maneira superficial e requer um maior 
aprofundamento no que tange ao número de publicações e à dimensão da importância 
de explorar este elemento. 

Por outro lado, foram registradas 64 publicações referentes à Educação Olímpica. A 
padronização da publicação “Sabias que...” desenvolvido por este Comitê, publicada 
uma vez por semana, contribui para incentivar elementos importantes do Olimpismo. 
Identificamos que nas postagens foram citados os Valores Olímpicos de excelência, 
amizade e respeito. Foram compartilhadas curiosidades referentes aos Jogos e aos 
Atletas Portugueses, além do incentivo à Igualdade de Gênero. Dentro destas 64 
publicações, 24 delas foram referentes ao Dia Olímpico, celebrado em 23 de junho. 
Fica evidente que este dia foi enfatizado, seguido de postagens com as hashtags: 
#OlympicDay, #DiaOlimpico, #StayStrong, #StayHealthy, #StayActive. Na legenda 
relacionada ao Dia Olímpico e também no uso das hashtags, há o convite aos 
seguidores para a prática do desporto. O uso de hashtags no Instagram se iniciou em 
janeiro de 2011 e trata-se de palavras precedidas por ‘#’, que servem para indicar o 
conteúdo da figura e ajudam na pesquisa ou visibilidade nesta rede (Giannoulakis and 
Tsapatsoulis, 2016). Uma vantagem do uso de hashtags é que as mesmas poderão 
incentivar que os seguidores produzam conteúdo relacionado à prática esportiva e ao 
Dia Olímpico, e outras pessoas podem facilmente obter mais informações relacionadas 
com a temática ao acessar as hashtags. Além disso, estas ações podem aumentar 
o engajamento. O engajamento nesta plataforma geralmente é verificado a partir 
das curtidas no conteúdo, do compartilhamento e dos comentários (Thomson & 
Greenwood, 2017). Para o presente estudo, o engajamento gerado por cada publicação 
não foi analisado, apenas identificamos os conteúdos em relação a paz e olimpismo. 
Sugere-se que, para pesquisas futuras, o engajamento nas redes sociais dos Comitês de 
Língua Portuguesa possa ser analisado a fim de indicar qual o tipo de conteúdo recebe 
maior atenção e gera interação com seus seguidores. 

Na análise também verificamos que, em publicações anteriores ao início da pandemia 
da Covid-19, este Comitê não utilizava vídeos com frequência para compartilhar 
informações. No entanto, o uso de vídeos se intensificou em 2020 comparado ao 
conteúdo divulgado em 2019.  

4.8. Comitê Olímpico do Brasil
Para localizar o perfil do Comitê Olímpico do Brasil, é preciso realizar a busca por Time 
Brasil. O perfil registra 6.058 publicações e 258 mil seguidores. No período da pesquisa, 
foram registradas 856 publicações. A paz foi citada em 3 postagens, uma delas em 
1º de janeiro de 2019 com uma imagem de Feliz 2019 com fundo azul e a seguinte 
legenda: “O #TimeBrasil deseja à todos os torcedores um feliz Ano Novo, cheio de paz, 
amor e, claro, muito esporte!  #FelizAnoNovo”.
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A paz foi mencionada também em outras duas publicações no dia 7 de abril de 2020, 
por conta do dia Internacional do Esporte para o Desenvolvimento e a Paz. Ambas as 
publicações convidavam os seguidores a se manterem ativos e realizarem atividades 
físicas em casa. Nestas publicações, fica evidente que o sentido da paz proposto 
na Carta Olímpica ou em documentos das Nações Unidas não é explorado. A paz é 
utilizada apenas para referenciar este dia de forma pontual, e a publicação em si não 
enfatiza as razões pelas quais o esporte atua na promoção da paz. 

Em relação aos elementos do Olimpismo, foram identificadas 33 publicações, em seis 
postagens são mencionados os Valores Olímpicos de amizade, excelência e respeito 
enquanto que em dezenove publicações há relação com a Igualdade de Gênero. Duas 
abordam a Igualdade Racial e seis são relacionadas ao Dia Olímpico. Foram encontradas 
20 publicações sobre Educação no Esporte; esta categoria foi criada ao identificarmos 
descrições sobre modalidades esportivas, curiosidades ou informações técnicas sobre 
o funcionamento das regras e práticas esportivas. Ainda que este conteúdo tenha uma 
perspectiva educacional abordada, não há elementos do Olimpismo relacionados. 
Neste tipo de publicação, há uma grande oportunidade de explorar também elementos 
da Educação Olímpica, há uma sinergia neste conteúdo que permite abordar valores do 
olimpismo e promover o debate acerca desta temática.

Os Valores Olímpicos foram relacionados em cinco publicações ao tratar do Programa 
Transforma desenvolvido por este Comitê para promoção dos Valores Olímpicos. No 
conteúdo publicado, há informações sobre o programa e são divulgadas algumas das 
ações sociais realizadas em escolas da rede pública. No entanto, destas publicações, 
uma foi realizada no ano de 2019 enquanto as outras quatro foram realizadas em abril 
e maio de 2020. A frequência deste tipo de conteúdo é pequena e, portanto, este tipo 
de informação tende a ter um alcance pequeno de seguidores. Araújo (2015) argumenta 
que o conteúdo das redes deve ser gerenciado de forma criativa e desenvolvido de 
acordo com a visão política, linguagem, frequência e periodicidade. 

Ao tratar de Igualdade de Gênero, identificamos dezenove publicações que incentivam 
a participação de mulheres no esporte. No entanto, dezoito publicações foram 
realizadas em referência ao dia 8 de março, Dia Internacional da Mulher, de forma que 
este conteúdo fica restrito a um determinado período que pode ser visualizado apenas 
no mês de março. Ocorreu o mesmo nas postagens relacionadas ao Dia Olímpico, que 
são publicadas apenas no dia ou próximo à data de 23 de junho. 

As publicações que enfatizavam a Igualdade Racial, publicadas em 1º e 2 de junho, 
foram motivadas pela a morte de George Floyd por um policial americano. A 
repercussão desse caso gerou uma série de protestos conta o racismo. Uma das 
campanhas que surgiram nas redes sociais foi o “Blackout Tuesday” que consistia em 
postar uma imagem com fundo negro. Esta iniciativa seria para demostrar o silêncio nas 
redes sociais e estimular a reflexão sobre os eventos recentes em relação à igualdade 
racial (Insider, 2020). Uma das postagens deste comitê seguiu esse padrão, com fundo 
negro e a legenda: #blackouttuesday enquanto, em outra publicação de um aperto 
de mão, registrou a seguinte legenda: “No esporte e na vida não há espaço para 
o racismo! A todo momento, em diversos lugares do mundo, tem alguém sofrendo 
ou até mesmo morrendo por causa da intolerância racial. Não podemos nos calar. 
#VidasNegrasImportam. Todas as vidas importam!”. Este conteúdo apresenta o ideal 
de respeito às diferenças determinado pelo Olimpismo e Nações Unidas, porém 
a periodicidade poderia ser maior a fim de estimular a conscientização sobre esta 
temática. 
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5. Considerações finais
Ainda que a paz seja um dos elementos primordiais do Olimpismo e que os Comitês 
Olímpicos de cada país possuam o dever de divulgar esta filosofia, observou-se que 
na rede social Instagram este tipo de temática é pouco explorado, assim como os 
valores do Olimpismo de amizade, excelência e respeito. A maioria das publicações 
no período analisado de dezoito meses é referente aos resultados de competições, 
agenda de eventos, informações gerais sobre modalidades esportivas e conquistas dos 
atletas. Rowe (2004) argumenta que a função dos meios de comunicação que retratam 
o esporte é de informar, entreter e educar. O esporte por si só já promove diferentes 
debates a cerca de elementos sociais e pode ser retratado com mais profundidade 
ainda que em ambientes como rede sociais. Verificar a periodicidade de publicações 
relacionadas à Paz ou ao Olimpismo pode ser uma das estratégias utilizadas por estes 
Comitês para aumentar o número de publicações, não apenas por conta de um mês 
festivo como em junho em virtude do Dia Olímpico. Elementos do Olimpismo podem 
ser sempre exaltados e referenciados em publicações ao longo do ano. Para os Comitês 
que não possuem essa plataforma, aconselha-se que os mesmos realizem um perfil 
público no Instagram para compartilhar informações relevantes e, também, com a 
perspectiva de estimular a Educação Olímpica. 
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RESUMO 
Este capítulo tem como objetivo discorrer sobre a relevância dos fundamentos do 
olimpismo, destacando o judô, ao apresentar reflexões sobre a trajetória de vida de 
ex-atletas de judô e a continuidade da carreira como treinadores e profissionais de 
Educação Física, com ênfase nas experiências nacionais e internacionais de suas ações 
profissionais. Como metodologia, o ensaio partiu da resenha do livro Memórias de 
Boas Práticas no Esporte: Profissionais de Educação Física no Contexto do Olimpismo, 
com a utilização de técnicas da pesquisa qualitativa, delineadas pelas técnicas de 
história oral, autobiografia e memorial as quais foram direcionadas para o texto atual. 
No entanto, baseado na literatura específica da área, observou-se que o judô transita 
de um paradigma pré-moderno (representado pelo saber fazer – domínio artesanal 
do conhecimento prático e tácito) para um paradigma moderno (representado pela 
profissionalização do desporto – domínio científico do conhecimento das ciências 
do desporto). Na ótica da dimensão profissional, são abordados os conhecimentos 
práticos e acadêmico-científicos como mobilizadores do desenvolvimento do judô 
no que tange os aspectos técnicos, físicos, táticos, psicológicos, pedagógicos e 
tecnológicos, considerando a importância da formação e das experiências profissionais 
associadas à construção da carreira. Nesse sentido, a lógica do texto perpassa por 
temas relacionados ao judô no contexto nacional e internacional referente à atuação de 
treinadores, gestão no desporto de alto rendimento, mídia desportiva e (in)visibilidade 
feminina no Brasil. O contexto apresentado, composto por profissionais de Educação 
Física que foram ex-atletas de judô, aponta para a construção de trajetórias históricas e 
de carreira no desporto de forma intencional, evidenciando que o conhecimento inicial 
(prático) adquirido por meio de vivências nos tatames não foi suficiente para responder 
às demandas do trabalho, sendo necessário recorrer ao conhecimento científico 
para fundamentar, sistematizar e colocar em prática as ações profissionais de forma 
qualificada em diversas circunstâncias que envolveram o judô. Considerando o estudo 
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realizado, espera-se que o paradigma profissional seja compreendido como bússola 
para a evolução não só do judô, mas também para a reflexão dos demais desportos. 
Nessa direção, a epistemologia da profissão necessita de um embasamento prático, 
científico e tecnológico e, consequentemente, a legitimação e o reconhecimento social 
da atividade profissional no cenário desportivo são dependentes das competências 
profissionais adquiridas por meio da formação formal (inicial e continuada) e de 
contextos informais e não formais de aprendizagens.

Palavras-chave: Judô; Formação; Treinadores; Profissão; Educação Física.

ABSTRACT
This chapter aims at discussing the relevance of the Olympism foundations featuring 
judo and presenting reflections on the life trajectory of former judo athletes and their 
career continuity as coaches and Physical Education professionals, emphasizing their 
professional actions in national and international experiences. As far as the method 
concerns, the essay had its origin in a review about the book Memórias de Boas 
Práticas no Esporte: Profissionais de Educação Física no Contexto do Olimpismo, using 
qualitative research techniques, outlined by techniques of oral history, self biography, 
and memorial referred to in the present text. However, based on specific literature in the 
area, it was observed that judo runs from a pre-modern paradigm (represented by know-
how - artisanal mastery of the practical and tacit knowledge) to a modern paradigm 
(represented by sports professionalization - scientific mastery of sport and science 
knowledge). From the perspective of professional dimension, practical and academic-
scientific knowledge is approached as mobilizers to judo development regarding 
technical, physical, tactical, psychological, pedagogical, and technological aspects, 
considering the importance of training and professional experiences associated with 
career construction. For that matter, the text logic unfolds through subjects related to 
judo in the national and international context concerning the performance of coaches, 
management in high-performance sports, sports media, and (in)visibility of women 
in Brazil. The given context consisting of Physical Education professionals who were 
judo former athletes points to the intentional construction of historical trajectories and 
sports careers, giving evidence that the fundamental knowledge (practical) acquired 
through experiences on the judo mats was not enough to meet work demands. It 
proved the need to resort to scientific knowledge to find and systematize professional 
actions and put them into practice in a qualified way in several circumstances involving 
judo. Taking this study into consideration, one should expect to understand the 
professional paradigm as a compass for judo evolution, not only that but also to reflect 
on other sports. This way, the profession epistemology needs a practical, scientific 
and technological solid ground and, consequently, the legitimation and the social 
acknowledgment of the professional activity in the sports scenario are dependent on the 
professional competencies developed through formal training (initial and continuing) 
and in informal and non-formal learning contexts. 

Keywords: Judo; Training; Coaches; Profession; Physical Education.
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1. Fundamentos do Desporto e do Olimpismo
Inicialmente faremos uma breve contextualização histórica sobre o desenvolvimento 
do desporto e do olimpismo para, posteriormente, relacionarmos esses conceitos ao 
desporto judô. Para Tubino (2010), o processo histórico do desporto é dividido em três 
períodos: 

 o Desporto Antigo: período da antiguidade até a metade do século XIX. 
Exemplo: Jogos Gregos, Jogos Fúnebres, Jogos Píticos, Jogos Ístmicos, as 
Panatenéias, Jogos Nemeus e Jogos Olímpicos da Antiguidade;

 o Desporto Moderno: período compreendido entre final do século XVIII e início 
do século XIX (entre 1820 e final da década de 1980), sendo conceituado pelo 
inglês Thomas Arnold e restaurado por Pierre de Freddy conhecido como 
“Barão de Coubertin” ao ressignificar os Jogos Olímpicos e a importância 
do Fair Play. Segundo Rubio (2002, p. 139), o Fair Play está relacionado aos 
valores éticos, sociais e morais – significa jogo justo, jogo limpo e valorização 
do espírito desportivo, “definido como um conjunto de princípios éticos que 
orientam a prática desportiva, principalmente do atleta e dos demais envolvidos 
com o espetáculo desportivo”;

 o Desporto Contemporâneo: após o final da década de 1980 até o momento 
atual, sendo criado a partir de manifestações mundiais a favor da prática 
desportiva como um direito de todos, tendo como marco a Carta da 
Organização das Nações Unidas para Educação, Ciência e Cultura (UNESCO) 
em 1978.

O Desporto Antigo para Diem (1966) tinha estreita ligação com a essência humana 
e afirmava que a cultura histórica de cada povo era responsável por desenvolver 
sua própria prática desportiva. Já Ueberhost (1973) afirmou que o homem (no 
sentido amplo da palavra) buscava encontrar nas atividades desportivas o significado 
de si próprio, a relação com a natureza e a harmonização comunitária, enquanto 
Eppensteiner (1973) afirmou que a origem das manifestações desportivas possui 
ligação com a intrínseca necessidade humana de exercitar-se, enfatizando o aspecto 
biológico, julgando que a coexistência entre a natureza e a cultura originou o “instinto 
desportivo”, decorrente da combinação dos movimentos, da luta e do lúdico.

Portanto, as práticas desportivas do Desporto Antigo, exceto os Jogos Gregos, 
denominam-se como “práticas pré-desportivas” e estavam relacionadas literalmente 
à sobrevivência das pessoas, tais como as atividades de natação, corrida e caça, além 
de outras atividades preparatórias para a guerra como marchas, caminhadas, esgrima e 
luta. Como exemplos de práticas pré-desportivas, têm-se as atividades praticadas pelos 
povos: chinês (lutas chinesas, tiro ao arco, esgrima de sabre e artes marciais chinesas); 
egípcio (arco e flecha, corrida, saltos, arremessos, equitação, esgrima, luta, boxe, 
natação, remo, corridas de carros e jogos de pelota); etrusco (duelos armados); hitita 
(equitação, natação, remo, esgrima, tiro e luta); e japonês (artes marciais) (Tubino, 2010).

Com o passar do tempo, algumas práticas foram extintas e outras permaneceram e 
se transformaram, dando origem aos Desportos ou Jogos Tradicionais. Na Grécia, 
havia um ideário de humanismo que visava à formação de uma sociedade autônoma 
e aos Jogos (inicialmente ligados a festas populares e religiosas) eram considerados 
importantes manifestações para a educação de uma sociedade livre pretendida pelos 
gregos (Tubino, 2010).

Os Jogos Olímpicos da Antiguidade, principal manifestação desportiva daquele 
período, eram celebrados a cada quatro anos em Olímpia na Grécia em um bosque, 
dito, sagrado chamado de Altis, em devoção a Zeus Horquios e tinham como principais 
provas: corrida de estádio, corrida do duplo estádio, corrida de fundo, corrida com 
armas, corrida de bigas, corrida das quadrigas, corrida de cavalos montados, pentatlo, 
luta, pugilato e pancrácio. Os vencedores eram considerados os preferidos dos Deuses, 
recebiam honras e premiações, além de serem coroados com ramos de oliveira (Tubino, 
2010).
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Ainda sobre o período antigo, a civilização romana reduziu o movimento desportivo 
grego, resumindo tais manifestações a espaços para higiene corporal e que, por vezes, 
maculavam os preceitos helênicos relacionados ao desporto. Algumas manifestações 
tinham o caráter circense e extrapolaram os limites da violência; neste período houve 
uma decadência dos desportos, ditos gregos, porém algumas atividades podem ser 
destacadas: torneio medieval; soule; jeu de palme; gioco del cálcio e justas.

A partir do século XVIII, o contexto político e social da Europa foi marcado pelo 
Iluminismo, Revolução Industrial e Revolução Francesa (Rubio, 2002). Esse cenário 
impulsionou o processo de desportivização das camadas mais populares (Betti, 1991) 
ao modificar a maneira de pensar e conceber as questões sociais (Moreira, Carbinatto e 
Simões, 2014). 

Nesse sentido, na Inglaterra, o Estado passou a ser o responsável por gerenciar o 
sistema educacional, atividade antes desenvolvida pela Igreja e entidades particulares 
beneficentes (Luzuriaga, 1979). Essas condições proporcionaram a modificação e/ou 
a criação de diversos jogos com função pedagógica, codificados com regras, sendo 
atribuído ao inglês Thomas Arnold, do Rugby College, o início da prática desportiva nos 
meios educacionais (Tubino, 2010). 

Essa realidade, segundo Elias e Dunning (1992), fez o desporto assumir um caráter 
civilizador, norteado pela regralização e pela ideia de justiça e igualdade de 
oportunidades, além de cumprir um papel de rigidez educacional. Para González (1993), 
o desporto inicialmente tinha o papel de formação física e moral, além de controlar o 
tempo livre dos alunos, mas que em pouco tempo tornou-se elemento fundamental no 
processo curricular de formação, justificado pela importância da constituição do caráter 
dos futuros dirigentes sociais ou dos futuros responsáveis de propagar o liberalismo. 
Assim, na visão de González (1993), o desporto de forma utilitarista também serviria 
como metáfora do sistema capitalista.

Para além dos espaços educacionais, a organização das atividades desportivas está 
relacionada com a criação de clubes desportivos, a partir do associacionismo inglês 
(antes praticado apenas pela burguesia inglesa com ênfase em apostas), possibilitando 
aos poucos a popularização de práticas desportivas competitivas (Tubino, 2010). O 
amadorismo não permitia que os praticantes recebessem remunerações, excluindo a 
classe trabalhadora da pretensão de participar dos Jogos Olímpicos, já que se tratava 
de algo criado por aristocratas e burgueses em que somente eles tinham condições de 
se dedicar integralmente ao desporto sem receber qualquer remuneração (Rubio, 2002).

Além disso, no início, a prática desportiva pelas camadas mais pobres foi alvo de 
repressão pelo poder público, temiam que o desporto pudesse causar desordem 
e violência (Elias & Dunning, 1992). Entretanto, por se tratar de um fenômeno 
sociocultural, a disseminação desportiva não poderia ser controlada por muito tempo. O 
aumento do interesse popular pelo desporto levou a classe trabalhadora a praticá-lo em 
momentos de tempo livre ou de lazer (Marcelino, 2006).

Nessa direção, o amadorismo, a ética desportiva e o Fair Play formaram as bases para 
a elaboração de um documento norteador: a Carta Olímpica, apresentada pelo francês 
Pierre de Freddy, conhecido como Barão de Coubertin. Esse ideário possibilitou o 
surgimento da era do Desporto Moderno mediante a restauração dos Jogos Olímpicos 
e da exaltação do olimpismo no final do século XIX (Tubino, 2010). Os valores do 
olimpismo defendidos por Coubertin não se resumiam em marcas e recordes; havia a 
questão humanizadora de que o desporto poderia trazer o equilíbrio físico e intelectual, 
assegurar a paz entre os povos e proporcionar culto ao corpo e à atividade física por 
meio da competição leal e sadia (Rubio, 2002).

A formação eclética de Coubertin é considerada como base para a compreensão da 
lógica interna da epistemologia do olimpismo. Nessa perspectiva, era preciso muito 
mais do que uma estrutura institucional como os Comitês Olímpicos Internacional 
e Nacionais; era essencial que houvesse embasamento de uma filosofia olímpica 
associada à atitude espiritual para conceituar os valores do olimpismo, que possui como 
sinônimo: ideia olímpica, pensamento olímpico, ideias ou princípios olímpicos. Paralelo 
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a esses valores, surgiram os principais símbolos como a bandeira, hino, juramento, 
emblemas e marcas olímpicas (Rubio, 2002).

Apesar de o olimpismo suscitar a relação entre o nacionalismo e a paz internacional 
e ter como pilares o amadorismo, a ética desportiva e o Fair Play, diversos países 
usaram os Jogos Olímpicos modernos como palco de disputas políticas e ideológicas, 
tais como a Alemanha nos Jogos de Berlim em 1936 ao tentar mostrar uma “suposta 
supremacia da raça ariana”, porém não foi constatada essa superioridade, e também 
nos Jogos de Helsinque em 1952, período de embate da Guerra Fria (1947 a 1991), 
representada pela disputa entre o sistema capitalista (Estados Unidos - EUA) e 
socialista (antiga União Soviética - URSS). Outra ação realizada por esses países foi o 
boicote, no qual países que compunham determinada ideologia, chamado de bloco, 
não participaram de eventos capitaneados pelo ideal oposto; tal feito ocorreu nos 
jogos de Moscou/URSS (1980) e Los Angeles/EUA (1984). De acordo com Platonov 
(2008), observou-se um crescimento substancial de pesquisas científicas aplicadas ao 
treinamento desportivo nesse período.

Para evidenciar a superioridade desportiva simbolizada pelo melhor modelo 
político/econômico e ideológico, os Estados Unidos, a antiga União Soviética e a 
Alemanha Oriental, por exemplo, passaram de um status amador para um patamar 
de profissionalização desportiva por intermédio do apoio privado e estatal, por meio 
da detecção de talentos, treinamento desportivo embasado na ciência, perspectiva 
de carreira desportiva, ingestão de produtos ilícitos para aumentar o desempenho, 
incentivos de bolsas de estudos, ajuda de custo, contratos, patrocinadores e salários 
(Tubino, 2010).

Diante dos conflitos de origem político-ideológica e da quebra de pilares como o 
amadorismo versus profissionalismo, ética desportiva versus doping e do Fair Play 
versus vitória a qualquer custo, houve um notório enfraquecimento do olimpismo. 

Nesse cenário de instabilidade do olimpismo, também houve discussões e avanços 
intelectuais de pesquisadores como Nobert Elias, Eric Dunning e Rene Maheu sobre 
o desporto, no campo das ciências sociais, filosóficas e políticas. Entre os avanços, 
têm-se diversas conceituações sobre o desporto, a prevalência da ética desportiva em 
detrimento do doping e a importância de pesquisas e trabalhos transdisciplinares e 
multidisciplinares em áreas relacionadas ao desporto como metodologia do treinamento 
desportivo, fisiologia, biodinâmica, nutrição, psicologia, entre outras áreas. (Tubino, 
2010)

Entretanto, a decadência do espírito do ideário olímpico deu origem a novas 
reconfigurações acerca do desporto, culminando com a criação de movimentos e 
documentos que reivindicavam outros sentidos e significados para o desporto como: 
o Manifesto do Desporto (1968), Manifesto Mundial da Educação Física (1970), a Carta 
Europeia do Desporto para Todos (1975), Manifesto do Fair Play (1975) e a Carta de 
Paris (1976). 

Todavia, o documento norteador veio com a Carta Internacional de Educação Física e 
Desporto, elaborada pela UNESCO em 1978 (Tubino, 2010). A carta cita em seu capítulo 
primeiro que a prática desportiva é um direito de todos ao afirmar que todo ser humano 
deve ter acesso à Educação Física e ao desporto, essências para o desenvolvimento da 
personalidade, indicando a importância de garanti-los nos sistemas educacionais e em 
outros espaços sociais. Esse direito estabeleceu mecanismos de proteção e inclusão a 
todos que desejavam participar de quaisquer eventos ou manifestações desportivas, 
independentemente de serem talentosos e anatomicamente privilegiados, rompendo 
com a hegemonia mundial do desporto de rendimento. 

Diante deste novo contexto histórico, pode-se entender que além da figura dos atores 
de maior destaque desportivo, os atletas e suas conquistas, também foi expressa a 
importância do trabalho do treinador desportivo, em seu artigo quarto, ao apontar 
para a responsabilidade profissional daqueles que trabalham com a Educação Física e 
o desporto, salientando sobre a importância do processo de formação e qualificação 
compatíveis com os diferentes níveis de atuação, ou seja, da base à maestria esportiva. 



18
CAPÍTULO

207

OLIMPISMO E PAZ  |  Leonardo José Mataruna-Dos-Santos & Tiago Viegas (Org./Ed.)  |  2021

Nessa perspectiva, apontou-se para a necessidade de pesquisas e avanços científicos 
com o intuito de balizar uma nova práxis desportiva, tendo como expoente as Ciências 
do Desporto. Em seu artigo sexto, destaca a relevância das pesquisas e avaliações 
na Educação Física e no desporto, direcionadas a saúde, segurança, métodos de 
treinamento, procedimentos, organização e gestão desportiva, tendo em vista o 
objetivo de aperfeiçoar as modalidades desportivas e garantir melhores métodos e 
padrões de ensino e desempenho.

Essa compreensão trazida pela carta também marcou uma nova era para o desporto, 
chamada de Desporto Contemporâneo. Nessa perspectiva, pode-se afirmar que houve 
relativamente um resgate do olimpismo, pois a inclusão social de todas as pessoas, 
independentemente de qualquer fator, buscou resgatar a equidade e emancipação do 
indivíduo ao considerar a prática desportiva como potente ferramenta educacional de 
transformação humana.

Entretanto, há muitas críticas sobre o olimpismo. Para Gomes e Tavares (1999), a troca 
do amadorismo pelo profissionalismo, antes considerada a base do olimpismo destoa 
da pretensão inicial. O espírito do olimpismo proposto por Coubertin não possui a 
mesma pureza teorizada por ele; para Tavares (1999) e Rubio (2002), principalmente 
a partir da década de 1970, o ideário do olimpismo foi enfraquecido e transformado 
em produto de consumo devido à relação entre o desempenho e o retorno financeiro, 
retratando a profissionalização do desporto, o não cumprimento do Fair Play pelo uso 
de doping e a forte influência midiática, política, econômica, comercial (patrocinadores) 
e turística na realização dos Jogos Olímpicos.

O Desporto Contemporâneo representado pelo maior evento desportivo mundial tem 
como base, atualmente, a Carta Olímpica. Nesta carta, o olimpismo é preconizado 
como uma filosofia de vida composta por uma combinação equilibrada das qualidades 
físicas, intelectuais e espirituais, considerando a associação do desporto à cultura e à 
educação. 

Nessa direção, o olimpismo busca criar um estilo de vida fundamentado: na alegria do 
esforço, no valor educacional do bom exemplo, na responsabilidade social e no respeito 
aos princípios éticos universais. Para isso, tem como objetivo conceber o desporto como 
desenvolvimento harmonioso do ser humano, capaz de contribuir para uma sociedade 
pacífica e comprometida com a manutenção da dignidade humana. Há também a 
menção de que a prática desportiva é um direito humano não discriminatório, inclusivo, 
solidário, baseado no espírito de amizade e jogo limpo. Além disso, também destaca 
que as organizações desportivas associadas ao Movimento Olímpico não devem possuir 
influências políticas, são autônomas e gozam de direitos e responsabilidades da boa 
governança (COI, 2019, p. 11).

2. O Judô e as relações com o olimpismo
Por volta de 1853, a abertura dos portos japoneses possibilitou novas relações 
comerciais e econômicas com outros países, iniciando um processo de ocidentalização 
de algumas áreas do Japão. Em relação às práticas de lutas corporais, até o final do 
século XVIII, as mesmas estavam ancoradas no Ju Jutsu e tinha como principal objetivo 
a proteção de terras. Esse novo contexto sociocultural permitiu que houvesse espaço 
para que as lutas corporais fossem olhadas com outras finalidades (Kano, 2008).

Nesse sentido, Jigoro Kano que nasceu no Japão, em Mikage, no ano de 1860, 
considerado “pai da Educação Física” de seu país, formou-se em Filosofia, Economia e 
Ciência Política, em 1882. Kano possuía uma estrutura física não privilegiada e procurou 
no Ju Jutsu maneiras compensatórias de usar a inteligência e força de vontade (Del 
Vecchio e Mataruna, 2004).

Todavia, esse ideário só pôde ser encontrado com a fundação de sua escola de lutas 
corporais em 1882, o Kodokan (escola para estudar o caminho), e tinha como intenção 
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criar um novo método de luta, independentemente da condição socioeconômica, 
física ou de idade, considerando os princípios de respeito, civismo, fraternidade e 
socialização. Nesse mesmo ano, Kano fundou o Judô (caminho suave), sendo sua 
filosofia contrária às lutas corporais (que valorizam somente a vitória acima de tudo) 
existentes no Japão até o final do século XVIII. Kano propôs uma luta que valorizasse a 
amizade, a cordialidade e a retidão por meio de técnicas menos lesivas (Virgílio, 1994, 
2000; Kano, 2008). 

De acordo com Virgílio (1994), Jigoro Kano preconizou a ideia de formação integral do 
ser humano por meio do judô, ao buscar o aperfeiçoamento espiritual, intelectual, moral 
e físico. Para Kano, a fundamentação pedagógica do judô visava estabelecer um novo 
caminho educacional para o Japão na nova era que se iniciava (era Meiji, de 1868 a 
1912).

O Judô Kodokan, desenvolvido por Jigoro Kano é concebido por duas máximas: 
1) Seiryoku Zenyô que significa “máxima eficácia com o menor desprendimento 
energético”; 2) Jita Kyoei, que pode ser entendido como “prosperidade e benefício 
mútuos”. Estas máximas para Franchini e DaCosta (2002) se aproximavam dos conceitos 
da antiga cultura grega de kalos kagatos (harmonia entre cultura, corpo e moral) e arete 
(excelência). Junto a estes conceitos, Virgílio (1994) apontou os nove princípios que 
visam contribuir na formação de uma sociedade participante e harmônica, apresentados 
por Kano:

1) Conhecer-se é dominar-se, e dominar-se é triunfar;

2) Quem teme perder já está vencido;

3) Somente se aproxima da perfeição quem a procura com constância, sabedoria 
e, sobretudo, humildade;

4) Quando verificares, com tristeza, que nada sabes, terás feito teu primeiro 
progresso no aprendizado.

5) Nunca te orgulhes de haver vencido um adversário, quem venceste hoje 
poderá derrotar-te amanhã, a única vitória que perdura é a que se conquista 
sobre a própria ignorância.

6) O judoca não se aperfeiçoa para lutar, luta para se aperfeiçoar.

7) O judoca é o que possui inteligência para compreender aquilo que lhe 
ensinam e paciência para ensinar o que aprendeu aos seus companheiros.

8) Saber cada dia um pouco mais, utilizando o saber para o bem, é o caminho 
do verdadeiro judoca.

9) Praticar o judô é educar a mente a pensar com velocidade e exatidão, bem 
como ensinar o corpo a obedecer corretamente. O corpo é uma arma cuja 
eficiência depende da precisão com que se usa a inteligência. 

 Em 1909, Jigoro Kano foi o primeiro asiático membro do Comitê Olímpico 
Internacional. Os atributos educacionais do Judô divulgados por Kano em suas viagens 
realizadas para o comitê e os eventos desportivos daquele período estavam de acordo 
com o olimpismo defendido por Coubertin (Del Vecchio & Mataruna, 2004).

Portanto, pode-se inferir que o conceito de olimpismo surgiu em diferentes contextos, 
porém na mesma época, através da restauração dos Jogos Olímpicos propostas por 
Coubertin e da criação do judô apresentado por Jigoro Kano.
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3. O Judô e a transição de paradigma
As lutas corporais relacionadas com as técnicas de combate, anteriores ao modelo 
proposto por Kano, tinham como objetivo principal deter e imobilizar o adversário 
ao ponto de propor ferimentos agudos. Kano soube fazer a leitura cultural e 
socioeconômica de seu país para fundamentar as bases do judô (Kano, 2008). 

Para elucidar, a chegada do judô em 1908 no Brasil e a primeira aparição do judô nos 
Jogos Olímpicos de 1964 foram em contextos diferentes, se comparado entre eles e 
entre o momento atual. Isso remete à mudança de estruturas, de formação de agentes 
sociais e da passagem de um modelo artesanal para um modelo profissional.

Para fins didáticos, o judô pode ser dividido em dois períodos: 1º) de 1882 a 1950 - 
disseminação do Judô Kodokan desenvolvido por Kano; 2º) da década de 1950 em 
diante - marcado por um processo de desportivização do judô.

Casado e Villamón (2009) apontaram que o Judô Kodokan desenvolvido por Kano, 
representou a transição e/ou a evolução de uma arte marcial para um desporto 
moderno, a partir da elaboração de novas conceituações, técnicas e finalidades.

Diferente da divisão feita por Tubino (2010) e de Casado e Villamón sobre o desporto 
e o judô, respectivamente, Drigo (2007) ressalta que o judô ainda está pautado 
no modelo artesanal (Rugiu, 1998) baseado na técnica e no saber-fazer e que, aos 
poucos, com o processo de industrialização, existe uma tendência de rompimento do 
paradigma pré-moderno baseado nos modelos de escola de ofício para o paradigma 
moderno, baseado nas ciências do desporto e na profissionalização. A mudança de 
paradigma é decorrente das visões de mundo, conforme cada momento histórico 
em que os conceitos são discutidos, desconstruídos e ressignificados. Portanto, para 
cada momento histórico, a mudança de paradigma está relacionada com uma nova 
percepção e compreensão acerca do atual momento.

Analogicamente ao objeto de estudo deste capítulo, compreende-se que o judô está 
em um momento histórico diferente daquele vivenciado por Jigoro Kano. Não se 
pretende criticar os conceitos e os princípios propostos por Kano, até porque a filosofia 
e as tradições do judô são transcendentes, mas sim contextualizar o patamar em que o 
Judô enquanto modalidade desportiva se encontra, ou seja, se refere à epistemologia 
do judô – nível de conhecimento científico aplicado ao treinamento desportivo.

Nesse sentido, com a crescente profissionalização das estruturas desportivas, diversos 
agentes sociais impactaram e foram determinantes para a evolução desportiva. Entre 
esses agentes, destaca-se o treinador desportivo, responsável pela formação desportiva 
do atleta.

Nessa perspectiva, este ensaio partiu da resenha do livro “Memórias de Boas Práticas 
no Esporte: Profissionais de Educação Física no Contexto do Olimpismo”, com a 
utilização de técnicas da pesquisa qualitativa, delineadas pelas técnicas de história 
oral (Thompson, 1993), autobiografia (Sousa, 1998) e memorial (Camargo, 2004), com 
o objetivo de apresentar reflexões sobre a trajetória de vida de ex-atletas de judô e 
a continuidade da carreira como treinadores e profissionais de Educação Física, com 
ênfase nas experiências nacionais e internacionais de suas ações profissionais.
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4. Treinadores de Judô 

Douglas Eduardo de Brito Vieira e Mario Sabino

Douglas Vieira é profissional de Educação Física (USP) e mestre em Neurofisiologia 
(UNIFESP). Iniciou a prática do judô na cidade de Caçapava-SP e durante a sua atuação 
como atleta representou diversos clubes, associações e seleções. Dentre os seus 
maiores méritos desportivos encontra-se a conquista da medalha de prata nos Jogos 
Olímpicos de Los Angeles de 1984, sendo naquele momento o primeiro atleta de judô 
do Brasil a alcançar uma final olímpica. A sua atuação como treinador de judô iniciou-se 
no interior de São Paulo e, ao longo da carreira, perpassou por diversas equipes como 
a Seleção Brasileira Universitária e a Seleção Olímpica do Chile nos jogos olímpicos de 
2000 e 2004. Atualmente, é treinador da seleção brasileira de judô categoria sub-21 e 
coordenador técnico de alto rendimento do Esporte Clube Pinheiros.

Na visão de Douglas, o conhecimento do “saber-fazer” é muito importante, as 
experiências desportivas como ex-atleta contribuíram significativamente em relação 
ao como fazer. Entretanto, afirma que somente o conhecimento prático não é 
suficiente para suprir as demandas desportivas ao salientar que o conhecimento 
acadêmico-científico é determinante para a formação de uma equipe coesa e para a 
fundamentação da atuação profissional, sendo um requisito primordial para a formação 
de treinadores. Como exemplo, detalha que ao longo do curso de Educação Física 
pôde compreender melhor sobre as formas de planejamento, treinamento desportivo, 
as fases de desenvolvimento motor, de modo que essas informações fizeram com 
que ele refletisse sobre o processo de ensino-aprendizagem no judô e como conduzir 
e ministrar uma aula para alunos de diferentes faixas etárias, contribuindo para a 
incorporação de novos saberes em sua prática.

Mario Sabino é profissional de Educação Física (FIB). A sua primeira experiência 
desportiva como atleta no judô foi em 1977 na cidade de Bauru (SP); treinou e defendeu 
clubes como a Associação Barra Bonitense, o Bauru Judô Clube, o Programa Olímpico 
Projeto Futuro, a Associação de Judô Rogério Sampaio, a Associação Desportiva São 
Caetano e, por fim, a Associação Bushido de Bauru. Como treinador de judô, a primeira 
experiência foi em 2011 nas Forças Armadas do Brasil no Campeonato Mundial Militar 
realizado na cidade do Rio de Janeiro (RJ); participou das olimpíadas de Londres (2012) 
e Rio (2016). Atualmente, é treinador da seleção brasileira feminina de judô e cabo da 
polícia militar do estado de São Paulo.

Sabino relatou que a procura pelo curso de Educação Física foi motivada pela intenção 
de tornar-se treinador de judô após o encerramento da carreira de atleta e por acreditar 
que a experiência desportiva, o conhecimento científico e a prática reflexiva dariam 
embasamentos teórico-práticos e acadêmico-profissionais requeridos para sua atuação 
no desporto. Na visão de Sabino, o contato com as ciências do desporto e seus avanços 
tecnológicos oferece informações consistentes de preparação desportiva ao diminuir as 
possibilidades de erro durante a preparação individualizada dos atletas, aumentando as 
chances de conquistarem medalhas, principalmente quando há comunicabilidade entre 
a comissão técnica, preparadores físicos e atletas.

Tavares Junior e Drigo (2018a, p. 14,) acreditam que a aproximação dos treinadores de 
judô com a ciência oferece “ferramentas para que suas aplicações cotidianas possam 
ser rediscutidas, aprimoradas e renovadas, auxiliando no planejamento, na estruturação, 
na organização e no controle do processo de treinamento”. 

Por isso, na concepção Tavares Junior e Drigo (2018b), além do conhecimento prático, é 
preciso compreender que a profissão tem como base o conhecimento científico, o que 
justifica a relevância da valorização da formação profissional para que o treinador possa 
desenvolver com segurança e competência intervenções que melhorem o desempenho 
do atleta por meio do treinamento desportivo.
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José Alfredo Olivio Junior

José Alfredo Olivio Junior é Profissional de Educação Física (UNIARARAS) e mestre 
em Educação Física (UNIMEP). Atualmente é doutorando em Ciências da Motricidade 
(UNESP) e membro da comissão técnica da seleção brasileira de base de judô.

A busca em compreender o cenário internacional foi anterior às próprias experiências 
internacionais como treinador. Isso se justifica pelo fato de Olívio Junior ter atletas em 
clubes por onde atuou, antes de assumir o cargo de treinador da seleção brasileira de 
base de judô, competindo em nível nacional. Esse fato exigia que Olivio procurasse 
estudar como eram os adversários (internacionais) de seus atletas para estabelecer uma 
linha de ação e preparação desportiva. Ressalta a dificuldade inicial de obter registros, 
sendo conseguidos por meio de filmagens amadoras, relatos de atletas, relatos de 
outros treinadores ou na internet. 

Olivio Junior afirma que procura sistematizar a metodologia de treinamento, baseando-
se em aspectos pedagógicos e métodos de ensino do desporto (Greco & Benda, 
2007) para crianças e jovens sem perder de vista as especificidades da modalidade, 
principalmente sobre as questões biodinâmicas (Franchini, 2010) e as suas principais 
características técnicas e táticas.

Sobre as experiências internacionais, destaca que pôde observar uma universidade 
no Japão, um centro de excelência na França e as escolas especiais e universidades 
na Alemanha. Apesar das estruturas políticas e sociais serem diferentes, encontrou um 
sistema de progressão de atletas potenciais para centros de alto rendimento; embora 
houvesse a particularidade de cada organização, o encaminhamento revelou-se similar.

Japão: é o maior expoente da modalidade, conforme o judoca evolui esportivamente, 
vai acessando o nível escolar seguinte de acordo com o potencial, desempenho e 
expectativas, culminando nas universidades, consideradas os melhores locais para 
treinamento do mundo, sendo comum na mesma universidade haver mais de um 
campeão mundial treinando. 

França: é a segunda maior potência olímpica da modalidade. Há um sistema de 
polos espalhados pelo país, sendo aproximadamente 30 centros de treinamentos que 
atendem atletas sub-18. Na fase sub-21 existem os centros de excelência, sendo quatro 
para o judô. No sênior, os atletas principais vão para o Institut National du Sport, de 
l´Expertise et de la Performance (INCEP) em Paris.

Alemanha: o sistema é similar ao francês, no entanto, diretamente associado à educação 
de ensino superior ou carreira militar, passando pelas escolas especiais, pelos centros 
regionais até chegar aos grandes centros como as cidades e universidades de Colônia 
ou Leipzig.

Nestas observações, cita que a organização se assemelha a uma pirâmide desportiva. 
Em relação ao treinador, também são exigidas competências e qualificações conforme 
o nível de excelência desportiva em que irá atuar e, de acordo com Bohme (2007), 
essa organização faz os treinadores mobilizarem conhecimentos especializados nestas 
etapas, evitando cargas e conteúdos inadequados. Essa estruturação permite o 
desenvolvimento do desporto infanto-juvenil de talentos e a fomentação da capacitação 
de treinadores.

A estruturação apresentada está de acordo com a estrutura profissional de trabalho, 
possibilitando que o treinador em sua carreira percorra caminhos que possam capacitá-
lo e habilitá-lo para demandas de trabalho mais complexas. No Brasil, exceto em 
ambientes desportivos que trabalham com o alto rendimento, ainda prevalece uma 
característica artesanal em detrimento da profissional, já que muitos treinadores 
mobilizam exclusivamente conhecimentos práticos acumulados ao longo dos anos 
(Drigo, 2007).

Olívio Junior destaca que o principal aspecto sobre as experiências internacionais é 
a reflexão. Para ele, a reflexão deve ser compreendida como relação comparada de 
dialogicidade entre as situações vivenciadas, a literatura, os paradigmas e a troca de 
conhecimento com outros treinadores.
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Somado às observações internacionais, afirma que constantemente faz reflexões, 
pesquisas sobre a sua própria prática e sistematiza suas ações na intenção de unir 
conhecimentos teóricos e práticos requeridos na ação profissional. Para isso, aponta 
como procedimento: (1) registrar as vivências, principalmente as situações “novas” ou 
não compreendidas de imediato; (2) refletir e comparar com experiências prévias; (3) 
buscar verificar se há algum precedente na literatura para analisar a situação; (4) colocar 
em pauta e discutir com outros profissionais estas vivências; (5) estabelecer uma linha de 
conclusões ou considerações; (6) buscar aplicações práticas.

Nesse processo de observações nacionais e internacionais, embasamento científico, 
sistematizações e ações, Olivio Junior conseguiu propor uma metodologia para 
sistematizar o processo de ensino-aprendizagem-treinamento com o objetivo de 
organizar, quantificar, distribuir e controlar os aspectos técnicos e táticos em judocas, 
nomeada de Preparação Desportiva a Longo Prazo (PDLP).  

Na PDLP, discute questões relacionadas à “transição”, “disputa de pegadas”, 
planejamento, condução e controle do treinamento técnico e tático de seus atletas. 
Nessa direção, partindo do que chamou de “ação técnica”, mapeou a luta com 
situações que ocorriam antes e após a ação técnica. Esse mapeamento recebeu o nome 
de “unidades funcionais” e dentro de cada unidade funcional registrou as ações mais 
constantes, que receberam o nome de “subunidades funcionais”, permitindo, a partir 
desta sistematização, dividir a luta em: aproximação; contato; criação de oportunidade; 
desequilíbrio; aplicação; projeção; transição; luta no solo. Por outro lado, para facilitar a 
lógica interna da luta, também propôs uma metodologia mais elementar que pudesse 
atender a iniciação do judô, dividindo a luta em quatro momentos: pré-contato; controle 
em pé; controle em transição; controle no solo.

No livro “Pedagogia complexa do judô” de autoria de Olivio Junior e Drigo (2015) 
no qual apresentam uma proposta metodológica que parte de situações simples para 
situações mais complexas, aumentando gradativamente a capacidade do praticante em 
compreender os aspectos funcionais da luta de judô para aplicá-los de forma eficiente, 
na perspectiva de ampliar as experiências desportivas e possibilitar uma resposta 
harmônica e adequada de repertório técnico e tático, conforme as situações de maior 
complexidade.

Para Olivio Junior, tais contribuições ainda são elementares para a demanda do judô 
brasileiro e precisam de testagem em campo. Todavia, considera ser o início de um 
diálogo com o campo acadêmico-profissional, além de possibilitar o debate entre os 
treinadores e os acadêmicos, fundamental para evolução profissional e do judô.

Encerra incentivando outros pesquisadores e treinadores a ousarem registrar, refletir, 
discutir e publicar suas experiências de campo, e que toda oportunidade (competições, 
treinamento, reuniões técnicas e até mesmo conversas informais com profissionais e 
atletas de outros países, desde que respeite os princípios éticos) de observar e registrar 
(em cadernos, diários, aplicativos, gravadores, filmadoras etc) o desporto internacional 
deve ser encarado como elemento de aprendizado e capacitação profissional.

Bruno Bohm Pasqualoto

Bruno Bohm Pasqualoto é profissional de Educação Física (UNIARARAS), especialista 
em Gestão Educacional (UNIARARAS), licenciado em pedagogia (UNAR). Atualmente 
mestrando em Ciências da Motricidade (UNESP), professor da rede municipal de Rio 
Claro – SP e treinador de judô do projeto “Kimono de Ouro” da Associação Marcos 
Mercadante de Araras – SP.

A experiência internacional a ser descrita só foi possível devido ao planejamento 
apresentado por meio do projeto Kimono de Ouro que previa treinar e competir judô 
em outros países. O projeto foi aprovado e fomentado pela Lei de Incentivo ao Esporte. 
A preparação dos atletas foi baseada na literatura de Matveev (1996) e Platonov 
(2008), sendo controladas e distribuídas as cargas de treino em condições ideais, 
necessárias para o nível competitivo disputado. Embora o projeto possua uma equipe 
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multidisciplinar (psicólogo, fisioterapeuta e nutricionista), a equipe que fez a viagem 
em setembro de 2015 foi composta por dois treinadores e seis judocas com melhores 
desempenhos desportivos, sendo quatro rapazes e duas moças.

A viagem contemplou visita a três países do continente europeu: Alemanha, França e 
Polônia. Na Alemanha, ficaram hospedados em Berlim e realizaram treinos por dois dias 
em dois períodos em um centro de treinamento de gerência governamental e em um 
clube da cidade. Na Polônia, ficaram hospedados na cidade de Varsóvia, participaram 
de uma competição de alto nível e no dia seguinte realizaram um treinamento de 
campo que contou com a presença de atletas de diversos países que estavam presentes 
na competição. Na França, ficaram alojados na cidade de Estrasburgo em um centro de 
treinamento, sendo que esse centro é direcionado para atletas juniores e possui uma 
infraestrutura de alta qualidade para os atletas residentes e também para os visitantes.

Alemanha: as primeiras impressões de visitar e participar de treinos na Alemanha 
deixaram Bruno impressionado, principalmente no centro de treinamento devido à 
organização e estruturação do local serem avançadas e pelas excelentes condições 
de treinamento oferecidas aos atletas. Em relação ao clube visitado, as condições de 
treinamento que envolvem estruturação e organização eram de ótima qualidade, sendo 
similares ao projeto Kimono de Ouro. Bruno ressalta que em um dos treinos houve um 
volume de lutas randori (prática livre de luta no judô) elevado com muitos atletas, com 
poucas interferências pedagógicas (técnicas e táticas) e constantes trocas de parceiros, 
possibilitando diversos ajustes técnicos, táticos e físicos conforme o “estilo” de luta do 
oponente. Em outro treino, formaram-se pequenos grupos divididos por idade e sexo 
e os treinadores aplicavam exercícios (físico, técnico e tático) com intervenções que 
objetivavam trabalhar aspectos específicos, ou seja, ajustes pessoais de cada atleta.

Polônia: a organização, a estruturação e os aspectos tecnológicos de informações 
da competição foram excelentes. A competição foi de alto nível e contou com a 
participação de vários países do leste europeu. Os atletas brasileiros fizeram ótimas 
lutas, sendo que uma das atletas obteve resultados expressivos ao conquistar uma 
medalha de prata (categoria sub-17) e outra de bronze (categoria sub-20). No dia 
seguinte, participaram de um treinamento de campo com a maioria dos atletas 
presentes no torneio do dia anterior. Assim como na Alemanha, os treinos foram 
volumosos e intensos (cerca de duas horas), compostos na maioria do tempo por 
randoris (prática livre de luta). No entanto, cada treinador adequava a carga de treino 
e os aspectos técnicos e táticos de forma individualizada, com muita exploração de 
transição da luta em pé para o solo, refletindo a tona da competição que participaram.

França: a hospedagem no centro de treinamento possibilitou usufruir de dormitórios 
duplos, alimentação completa e treinamento de judô em dois períodos. A organização 
do evento e a presença de muitos atletas e treinadores de diferentes nacionalidades 
no centro de treinamento faz parte do calendário deles e tem o objetivo de promover 
uma semana de treino e encontro aberto de atletas e treinadores de judô. Os treinos de 
judô já estavam elaborados (havia uma planilha exposta no quadro de informação) com 
dias e horários definidos, separados por gênero, quais tatames seriam usados e quais 
treinadores iriam acompanhar os treinos. Em relação aos treinos, as observações feitas 
na Alemanha e Polônia se repetiram na França, chamando a atenção para os aspectos 
de velocidade, funcionalidade e aproveitamento das ações de transição (luta em pé 
para a luta de solo).

Diante das experiências internacionais, Bruno compreendeu que o trabalho 
individualizado visava possibilitar o desenvolvimento dos atletas, indo de encontro com 
as literaturas que trazem como discussão o treinamento desportivo em longo prazo 
(Platonov, 2008; Matveev, 1996). Todavia, no Brasil esse procedimento é pouco realizado 
por diferentes motivos - dificuldades de organização dos locais de treinamento, falta de 
investimentos e formação inadequada dos profissionais envolvidos. 

Percebeu que a condição física, principalmente a capacidade de força dos estrangeiros, 
era bem desenvolvida, além da versatilidade técnica e tática, principalmente em 
situações de transição da luta em pé para o solo, com muita eficiência de ne-waza 
(luta de solo). Outra questão importante observada é que o aspecto relacionado 
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à estruturação e organização de treinos ou competições reflete o engajamento 
profissional de treinadores e demais envolvidos com o judô e, comparadamente, no 
Brasil isso não é tão comum. Outra observação feita é que os treinadores estrangeiros 
pautam-se pelas ciências do desporto e as ações profissionais estão fundamentadas no 
conhecimento científico, refletindo em resultados expressivos, fato ainda incipiente no 
Brasil que tem como predomínio o modelo artesanal, conforme apontou Drigo (2007) e 
Cavazani, Cesana, Silva, Cressoni, Tavares Junior, Aranha e Drigo (2013).

Para Bruno, as experiências adquiridas no cenário internacional contribuem para o 
conhecimento, o aprendizado, a reflexão e a capacitação profissional, destacando que 
a reflexão possibilita reorganizar o pensamento e a estrutura cognitiva. Essa afirmação 
coaduna com a aprendizagem informal, que se refere a situações vivenciadas em 
locais não sistematizados por meio de experiências e trocas de informações com os 
treinadores que atuam com a mesma modalidade desportiva (Milisted, Duarte, Ramos, 
Mesquita e Nascimento, 2015). 

E para finalizar, paralelamente às experiências desportivas, ressaltou que o intercâmbio, 
além de possibilitar treinar e competir judô com adversários estrangeiros, proporcionou 
conhecer outras culturas, pontos turísticos, condições históricas, belezas locais, aspectos 
arquitetônicos, costumes e culinária local.

5. Gestão no Desporto

Leandro Carlos Mazzei

Leandro Carlos Mazzei é profissional de Educação Física (USP), especialista em 
Administração (FAAP), mestre em Ciências do Desporto (FDUP) e doutor em Educação 
Física (USP). Possui experiência desportiva como ex-atleta no judô com passagens em 
clubes como Esporte Clube Pinheiros e Club Athletico Paulistano, chegando a competir 
como atleta internacional. Profissionalmente, possui experiência no ensino superior 
e gestão desportiva desenvolvendo projetos relacionados ao desporto. Atualmente 
é docente do curso de Ciências do Esporte da Faculdade de Ciências Aplicadas da 
UNICAMP – Campus Limeira (SP).

Para Mazzei, a gestão do desporto pode ser definida como a utilização e aplicação 
de diferentes conhecimentos oriundos principalmente das Ciências do Desporto e da 
Administração no gerenciamento das diferentes atividades e organizações existentes 
e que envolvem o fenômeno desportivo. Embora esteja consolidada na América do 
Norte, boa parte da Europa, Oceania e alguns países da Ásia, no Brasil considera ser 
uma área recente em termos de pesquisa e de prática profissional.

Relata que a gestão do desporto deve ser concebida de forma profissional, séria, ética, 
responsável e competente. No caso do Brasil, considera ideal que haja mudanças 
estruturais e organizacionais que estimulem a profissionalização do desporto “de 
cima para baixo” (confederações e federações) e de “baixo para cima” (entidades 
desportivas) de forma simultânea, e isso inclui, principalmente, a formação e a 
capacitação de gestores e treinadores.

No entanto, atualmente no Brasil, semelhantemente ao que aconteceu no Japão em um 
passado próximo, o judô está passando por uma transição entre o modelo tradicional 
e o moderno, o que passa a exigir a profissionalização do treinamento em termos de 
planejamento, ações pedagógicas, ações procedimentais e de gestão desportiva.

Para Mazzei, a gestão do desporto precisa ser planejada com metas (em curto, médio 
e longo prazo) previamente estabelecidas, de forma estratégica e organizada. Além 
disso, o conceito de sustentabilidade, no sentido de desenvolvimento sustentável, deve 
fazer parte dessa estratégia, e isso inclui a performance econômica, social e ambiental. 
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Também destaca que, somados aos conceitos de planejamento e sustentabilidade, 
é preciso que as organizações desportivas invistam na capacitação de profissionais, 
em infraestrutura, no desenvolvimento de uma cultura desportiva efetiva e que sejam 
idôneas e transparentes. Assim, apoiado em conceitos adaptados de Porter (1989) e 
autores da administração (Bateman & Snell, 2006; Certo & Peter, 2005; Wright, 2000), 
aponta os seguintes itens para uma gestão mais efetiva:

• Diagnosticar a realidade: qual é a realidade da organização esportiva? Isso 
pode ser feito com diferentes enfoques, mas consideremos aqui a questão de 
desempenho esportivo, qual o meu desempenho em competições de destaque 
e qual o desempenho dos meus concorrentes (próximos geograficamente, de 
porte semelhante ou das grandes potências);

• Identificar os processos utilizados por quem conquista o sucesso, ou seja, a 
partir do diagnóstico, quais soluções já foram feitas por outras organizações que 
buscam e conquistam melhores resultados esportivos no judô de rendimento? 
(Princípio do benchmarking – avaliação do desempenho e aperfeiçoamento);

• Determinar a lacuna de desempenho, ou, o que é preciso ser feito ou quais 
problemas precisam ser solucionados para que os resultados melhorem;

• Decidir o que é possível realizar e empreender em adaptações, quais são as 
prioridades;

• Sempre considerar que o principal ativo de qualquer organização são as 
pessoas, sendo que estas devem ser capacitadas, responsáveis, competentes, 
ético-idôneas, abertas e motivadas para novos conhecimentos e, finalmente, 
elas devem ser valorizadas;

• Planejar em curto, médio e longo prazo (planejamento estratégico, sem 
esquecer-se de decisões sustentáveis, como será visto a seguir);

• Avaliar os resultados constantemente;

• Continuar, mudar o necessário, empreender de novo ou começar de novo.

Por último, ressalta que a gestão desportiva melhora a eficiência das entidades 
desportivas, sendo juntamente com a equipe profissional multidisciplinar, determinante 
para o sucesso e desempenho desportivo dos atletas.

Giovani Marcon

Giovani Marcon é profissional de Educação Física (UMC), especialista em Fisiologia do 
Exercício (UNIFESP) e mestre em Ciências (UNIFSP). Possui experiência desportiva como 
ex-atleta de judô em competições regionais do estado de São Paulo. Tem passagens 
profissionais como professor de judô pelo Clube Paineiras do Morumby-SP e no clube 
Espéria-SP como pesquisador na subárea de fisiologia do exercício no Club Athlético 
Paulistano-SP realizando coleta de dados, análises e avaliações de treinamentos e 
competições de judô, como personal trainer na promoção da saúde e preparador físico 
de diversas modalidades desportivas. Atualmente é analista de desempenho do judô 
competitivo pelo Esporte Clube Pinheiros.

Giovani descreve sobre a importância da gestão desportiva do ponto de vista do 
desempenho desportivo explicando métodos, procedimentos e quais ferramentas 
têm utilizado na preparação dos atletas, especificamente no controle de cargas do 
treinamento e, dentre elas, cita a Percepção Subjetiva de Esforço, a Frequência Cardíaca 
e análises Bioquímicas de Creatina Quinase-CK. Em relação à análise de desempenho, 
utiliza a técnica de análise de aproveitamento durante os ciclos de competições dos 
atletas treinados por eles e de atletas adversários para auxiliar a equipe e seus atletas 
durante a preparação desportiva, por meio das análises cursivas, análises com softwares 
sofisticados como Dartfishi e Kinovea e o “Programa da análise estrutural de ação e 
tempo dos Esportes” (software patenteado e registrado pelo próprio Giovani).
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Nessas análises é verificada a quantidade de lutas realizadas, os tipos de 
movimentações, os tipos de “pegadas” no quimono, os golpes (técnicas utilizadas), 
as direções das técnicas utilizadas (direita e/ou esquerda), o comportamento de luta 
no solo e os tipos de defesas utilizadas (contragolpes, direções dos deslocamentos, 
direções da postura de quadril, comportamento passivo etc). Outro tipo de análise feita 
é sobre o modelo de análise da estrutura temporal para interpretar as ações específicas 
desenvolvidas pelos atletas durante a evolução do combate, sendo usada para 
comparar perfis dos atletas conforme a execução das ações em um mesmo combate, 
como: preparação, pegada, técnica, defesa, projeção, transição, solo e repouso. 
Além dessas análises apresentadas, existe uma preocupação com as lesões, sendo 
utilizada a tecnologia Termográfica, tanto para prevenir as lesões como para tratá-las 
adequadamente.

 No clube em que trabalha, destaca que a gestão desportiva é fundamental 
e tem um papel de suma importância. Nessa direção, para Giovani, a primeira ação 
é o planejamento do clube e isso está relacionado com investimentos financeiros 
(patrocinadores). A partir dessa compreensão e das possibilidades de trabalho, outros 
aspectos são apresentados de forma interdependente, como a infraestrutura (condições 
de trabalho e de treinamento como equipamentos e materiais desportivos e condições 
para manter os atletas, tais como: moradia, ajuda de custo, suporte educacional e 
psicológico), os recursos humanos (treinadores capacitados, equipes multidisciplinares, 
salários e bônus), a organização da logística (inscrições de competições nacionais 
e internacionais, viagens, tipo de transporte, refeições, hospedagem) e a análise 
do desempenho (avaliação do trabalho desenvolvido pelos treinadores / equipe 
multidisciplinar e do empenho do atleta por meio de diferentes métodos, 
procedimentos e ferramentas).

6. Mídia Desportiva

Luiz Francisco Camilo Júnior

Luiz Francisco Camilo Júnior é profissional de Educação Física (IESJT), especialista em 
Gestão no Esporte (SOGIPA), com capacitação em Administração Esportiva (COB) e 
Gestão de Treinadores de Judô. Possui experiência desportiva como ex-atleta no judô 
com passagens na Associação de Judô de Bastos (SP), Projeto Futuro (SP), Volkswagen 
Clube de São Bernardo do Campo (SP), Associação Desportiva São Caetano (SP), 
Sociedade de Ginástica de Porto Alegre – SOGIPA (RS). Entre as conquistas nacionais 
e internacionais: medalhista de ouro nos Jogos Pan-Americanos (2003), participante da 
seleção olímpica em Atenas (2004), bi-medalhista de ouro Grand-Prix Nacional (2003 e 
2004), medalhista de ouro no campeonato Sul-Americano (2002), medalhista de ouro no 
campeonato Brasileiro (2002). Como treinador de judô possui experiências profissionais 
no município de Porto Alegre (RS), Lindóia Tênis Clube e Escolas de Ensino Privado 
de Porto Alegre (RS), e como Preparador Físico de tenistas profissionais do Centro de 
Formação e Rendimento (CFR) – São Carlos (SP). Atuou como comentarista de judô nos 
jogos olímpicos de 2004, 2008 e 2012, campeonatos mundiais de 2007, 2010, 2011 
e 2014 e também em Jogos Pan-Americanos de 2007 e 2011, todos pela Rede de 
Programação de Entretenimento e Esportes (ESPN Brasil). Atualmente é mestrando e 
está se dedicando a pesquisas e estudos na área do judô na Unesp de Rio Claro (SP).

Luiz acredita que a sua inserção na mídia desportiva é decorrente de sua harmoniosa 
relação com os veículos de imprensa no período em que foi atleta de judô da seleção 
brasileira. Relata que o primeiro convite foi realizado pela ESPN Brasil em 2004, para 
comentar os Jogos Olímpicos de Atenas. Nessa época, acabou ficando de fora da 
seleção de judô devido às contusões sofridas durante a preparação olímpica e que, 
segundo Luiz, o fato de estar competindo em nível mundial, conhecer a maioria dos 
atletas, dominar o vocabulário técnico do judô, se comunicar razoavelmente e ter ótimo 
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relacionamento com a mídia foi preponderante para ser convidado a participar como 
comentarista na mídia desportiva.

Descreve que nas primeiras participações, embora estivesse no início da sua formação 
acadêmica como profissional de Educação Física, procurou fazer leituras jornalísticas da 
área desportiva indicadas por docentes universitários de modo que seus comentários 
fossem de fácil entendimento, empolgantes e agradáveis, sem perder de vista a 
dimensão acadêmico-científica. Afirma que no começo recebeu orientações para dizer 
certos “jargões”, entretanto, disse que não concordou e fez comentários convictos do 
que estava presenciando com base em critérios técnicos.

Posteriormente a esse primeiro trabalho, recebeu outros convites e pôde trabalhar não 
só em transmissões como comentarista de campeonatos de judô, mas como repórter e 
convidado de mesas redondas em outros programas e quadros que envolviam os atletas 
de judô, dirigentes, treinadores e familiares de atletas medalhistas. Paralelamente aos 
convites, continuou com os estudos acadêmicos e as leituras sobre mídia desportiva. 
Afirmou serem comuns termos relacionados à “falação desportiva”, a qual os jornalistas 
habitualmente utilizam para exaltar algum atleta ou quebras de recordes e, geralmente, 
as comparações feitas estão relacionadas à monocultura do futebol. Todavia, não 
coadunava com tais termos e, apoiado em Betti (1998), entende que o desporto não 
deve ser contextualizado momentaneamente apenas pela imagem ou som percebido, é 
preciso enxergá-lo como um prisma que reflete a possibilidade de abordar o desporto 
por diferentes aspectos, considerando toda a sua complexidade.

Nos últimos trabalhos na mídia desportiva, manteve uma postura profissional. Os 
conhecimentos adquiridos na graduação somados aos cursos de pós-graduação 
contribuíram para o entendimento de temas relacionados às propostas pedagógicas 
de ensino, iniciação desportiva, formação desportiva, capacitação de treinadores, 
gestão desportiva etc. Esses conhecimentos permitiram que Luiz assumisse uma postura 
de análise crítica em relação à atuação dos treinadores, à logística de determinadas 
competições, à proposta de formação e renovação de atletas. Para ele, a qualidade das 
informações em seus comentários foram possíveis devido à experiência desportiva no 
judô e aos conhecimentos acadêmico-científicos.

 

     

7. (In)visibilidade de atuação feminina no judô brasileiro 

Soraia André

Soraia André é profissional de Educação Física e de Psicologia. Iniciou a prática de 
judô aos 11 anos na cidade de São Paulo em 1976. As principais conquistas como 
ex-atleta de judô no alto rendimento foram: medalha de ouro no campeonato Paulista 
(1980), medalha de bronze nos Jogos Pan-Americanos (1983 e 1991), medalha de 
ouro nos Jogos Pan-Americanos (1987), entre outras. Também é considerada pioneira 
na inserção do judô brasileiro de alto rendimento ao participar de campeonatos 
brasileiros, campeonatos mundiais, Jogos Pan-Americanos, Jogos Sul-Americanos, 
Jogos Olímpicos de Seul (1988) e Jogos Olímpicos de Barcelona (1992). Atualmente 
é vinculada à Prefeitura de Santo André e trabalha como treinadora de judô, além de 
auxiliar os jovens atletas com seus conhecimentos acadêmico-científicos na preparação 
psicológica e preservação da saúde mental. 

Soraia relata que as atletas de outros países, nos primeiros campeonatos que participou, 
possuíam condições de preparação física superiores às do Brasil. O cenário encontrado 
no país começou a ser questionado ao requisitar o direito de participar em treinamentos 
e campeonatos nas mesmas condições que os atletas do naipe masculino, sendo 
reconhecido em 1980 com o fim do Decreto 3.199/1941 que proibia as mulheres de 
praticar desportos de contato.
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As diferenças se davam no contexto nacional e internacional. Embora o judô tenha 
entrado no programa olímpico desde os Jogos de Tóquio (1964), apenas nos jogos 
de Barcelona (1992) é que foi inserido oficialmente o judô feminino. De forma similar, 
o primeiro campeonato mundial de judô ocorreu na cidade de Tóquio (1956), porém, 
apenas em Nova Iorque (1980) é que foi organizado o primeiro campeonato mundial 
feminino de judô e, em 1987 na cidade alemã de Essen, as disputas dos naipes feminino 
e masculino começaram a ser realizadas na mesma data e em conjunto.

O reconhecimento e a valorização da mulher no desporto ainda estão distantes do 
status dado ao homem. O desporto ainda é um campo incipiente para as mulheres, 
desde a participação como atleta à inserção de treinadoras, árbitras e dirigentes, 
além de baixos salários, prêmios e patrocínios. Tais justificativas no passado ecoavam, 
principalmente, para questões socioculturais e biologizantes do desporto e, atualmente, 
encontram barreiras de ordens financeiras e midiáticas.

Com Soraia não foi diferente. Afirma que encontrou muitas barreiras, iniciando o relato 
de sua trajetória pela infância pobre e pela forma como foi a sua aceitação na primeira 
academia onde treinou, passando por situações de exclusão social (por não ser oriental), 
bullying e racismo (sendo apelidada de “japonegra” pelas “amigas”, após ter alisado o 
cabelo em algumas ocasiões). Após superar esses primeiros obstáculos, vieram outros 
como as críticas midiáticas quando as judocas não obtinham resultados expressivos e, 
por fim, a sua exclusão da seleção brasileira feminina de judô determinada por uma 
Resolução da Confederação Brasileira de Judô (CBJ) estabelecendo naquele período 
que não seria permitido a atletas femininas com mais de 28 anos competir pela seleção. 

Essa Resolução foi uma retaliação à Soraia que reivindicou um prêmio pela participação 
em um campeonato internacional feminino promovido pelo Japão em 1992, pois 
havia suspeitas de desvio de recursos financeiros. A reclamação surtiu efeito e Soraia 
recebeu o prêmio, porém a CBJ, intencionalmente, com as regras estipuladas sobre a 
idade, excluiu Soraia da seleção. Em 1993 no Rio de Janeiro, como protesto por não 
poder participar das seletivas do campeonato mundial, vestiu um quimono preto e 
andou pelas arquibancadas para expressar seu luto e os sentimentos de dor por ter sido 
desligada do judô (Farias, 2012). 

Como consequência, Soraia adquiriu sérios problemas de ordem psicológica, levando-a 
à internação em um hospital psiquiátrico. Após o tratamento, se afastou do judô de alto 
rendimento e permaneceu ministrando aulas para o judô não competitivo. Em 2012, 
decidiu cursar Psicologia para entender questões não resolvidas em sua vida como a 
compreensão de si mesma, a preparação psicológica desportiva (vitórias, derrotas e a 
inevitável aposentadoria dos atletas). É válido salientar que cursou Educação Física no 
período em que ainda era atleta, pois seu intuito era prosseguir como treinadora de 
judô. Soraia acredita que os conhecimentos advindos das duas áreas de formação foram 
fundamentais para o seu desenvolvimento profissional. 

Nessa fase de treinadora, percebe que a dominação masculina no judô ainda é 
evidente. De forma contrária ao naipe masculino, as atletas femininas demonstram 
mais confiança e atenção no seu trabalho. Soraia acredita que isso é decorrente 
de sua experiência desportiva e dos conhecimentos adquiridos em sua trajetória. 
Atualmente, o COI tem buscado promover a igualdade de gênero no desporto. Nesse 
sentido, a Federação Internacional de Judô tem apresentado algumas mudanças 
como a equiparação do tempo das lutas dos naipes feminino e masculino e a inclusão 
de disputas de equipes mistas formadas por atletas de ambos os gêneros em seu 
calendário de competição.

Diante de toda a história de enfrentamento, de transposição de barreiras e da 
visibilidade dada ao judô feminino brasileiro, fica a nossa eterna gratidão e admiração 
por tudo que a Soraia representa para o desporto feminino, traduzido em coragem, 
força, libertação, equidade, emancipação e superação humana. A luta de pessoas 
como a Soraia representa a abertura de espaços e respeito para as judocas brasileiras, 
consolidados pelo alto desempenho e expressivos resultados. 
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8. Considerações finais
Atualmente o olimpismo não se fundamenta nos valores preconizados por Coubertin. 
No entanto, a sua ressignificação está representada pela busca de uma filosofia de vida 
harmonizada com as qualidades físicas, intelectuais e espirituais, associando o desporto 
aos aspectos éticos, à cultura e à educação de forma universal.

Os relatos apresentados são de trajetórias de profissionais de Educação Física que 
construíram as respectivas carreiras de forma intencional, baseadas em experiências 
como ex-atletas de judô, conhecimentos acadêmico-científicos e ressignificação do 
olimpismo. 

Esses conhecimentos, teórico-práticos, respaldam as competências requeridas para 
atuarem em diversos níveis com a modalidade de judô e, ao mesmo tempo, rompem 
com o paradigma artesanal e adentram para o paradigma profissional, uma vez que os 
próprios entrevistados afirmam que o conhecimento experiencial é muito relevante, mas 
não é suficiente para responder às demandas atuais do desporto. 

Nessa direção, assumem uma postura profissional ao recorrerem à ciência, à 
sistematização das experiências nacionais e internacionais, às inovações pedagógicas, 
técnicas e tecnológicas, às questões de preparação psicológica, à importância da 
gestão desportiva no processo de desenvolvimento de qualquer desporto, aos aspectos 
éticos e às legislações desportivas. 

A busca pela profissionalização perpassa pela produção científica e o Brasil é um 
dos países que têm procurado protagonizar esse papel. Por outro lado, ainda são 
encontradas nesse mesmo contexto resistências dos agentes tradicionais. A mudança 
de paradigma, de acordo com Drigo (2007), representa um campo em disputa, entre o 
judô pré-moderno e o moderno.

Considerando o estudo realizado, espera-se que o paradigma profissional seja 
compreendido como bússola para a evolução do judô e para a reflexão dos 
demais desportos. Nessa direção, a epistemologia da profissão necessita de um 
embasamento prático, científico, técnico e tecnológico (Freidson, 1998; Lawson, 1984) 
e, consequentemente, a legitimação e o reconhecimento social da atividade profissional 
no cenário desportivo são dependentes das competências profissionais adquiridas por 
meio da formação formal (inicial e continuada) e de contextos informais e não formais 
de aprendizagens.
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RESUMO 
Pierre de Coubertin, fundador dos Jogos Olímpicos Modernos, com o seu idealismo, 
deixou um dos maiores legados esportivos e educacionais para a sociedade. Para 
além dos Jogos Olímpicos serem, atualmente, considerados como o evento de maior 
magnitude na face da terra, com a filosofia olímpica de vida, deixou-nos um grande 
patrimônio humano, por intermédio da promoção de um dos mais importantes 
valores do Olimpismo, a Cultura da Paz. Considerando que o trabalho de Coubertin 
foi inspirado na cultura helênica, o presente estudo visa demonstrar o alinhamento 
existente entre a Ginástica e a Promoção da Cultura da Paz, deixando recomendações 
para a adoção de um Sistema de Ginástica como uma política pública verdadeiramente 
efetiva, promovendo impactos importantíssimos para a sociedade.

PALAVRAS-CHAVE: olimpismo, ginástica, cultura da paz, praxiologia motriz

ABSTRACT
Pierre de Coubertin, founder of the Modern Olympic Games, with his idealism, left one 
of the most excellent sporting and educational legacies to society. In addition to the 
Olympic Games is currently considered the highest magnitude event on the face of the 
Earth, with the Olympic philosophy of life, it has left us a tremendous human heritage 
through the promotion of one of the essential values of Olympism, the Culture of 
Peace. Considering the Hellenic culture had inspired Coubertin’s work, this study aims 
to demonstrate the existing alignment between Gymnastics and the Promotion of a 
Culture of Peace, leaving recommendations for the adoption of a Gymnastic System as a 
genuinely effective public policy, promoting significant impacts on society.

KEYWORDS: olympism, gymnastics, culture of peace, motor praxiology
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1. Apresentação
Apaixonado pelo Ideal Grego e pelo Esporte, solidário às bases da Escola Inglesa, 
Coubertin tornou-se um grande defensor da prática desportiva enquanto coluna 
fundamental de sustentação de um sistema educacional, e em todas as suas 
perspectivas: cultural, motora, cognitiva, emocional e comportamental. Registros 
arqueológicos e documentos históricos nos revelaram claramente a presença da prática 
motora intencional em diversas culturas diferentes, e nesta perspectiva, a Grécia Antiga 
é entendida como o berço do que hoje conhecemos como Esporte, Educação Física e 
Olimpismo, com suas identidades próprias e ricas interseções.

Na civilização grega encontramos a movimentação corporal expressa na forma de 
manifestações com diferentes características, destacando-se as práticas atléticas 
de corridas, saltos, arremessos e lutas que, em função da organização com que 
se apresentavam, nos permitem compreendê-las como precursoras daquilo que 
atualmente conceituamos como prática esportiva competitiva. Estas práticas corporais 
de características distintas, aliadas a outras expressões de natureza gímnica, como o 
salto sobre o touro (de caráter acrobático) e os exercícios ‘do tipo calistênicos’1 (que 
eram utilizados pelos gregos), desdobraram-se ao longo da história em inúmeras 
práticas físico-desportivas competitivas e não competitivas, uma delas a própria 
Ginástica que, por sinal, não se restringe a uma prática, mas, a uma área de intervenção 
da Educação Física e do Esporte que concentra diversas práticas, a partir dos seus 
distintos campos de atuação.

Calistenia é uma palavra de origem grega, formada pela conjunção de kalós (belo) com 
sthénos (força) mais o sufixo -ia (NASCENTES, 1955), cujo significado (“cheio de vigor”; 
“força harmônica”) traduz um estado de saúde integral (física, mental e espiritual) 
apregoado pelos gregos (COSTA, 1996, p.32), que utilizavam diferentes estratégias de 
exercícios físicos com o fim de desenvolver o conceito de belo, tão apregoado pelos 
gregos.

O presente estudo visa demonstrar o quanto os exercícios gímnicos (Ginástica) e a 
preparação deste corpo belo, saudável e forte, aliados aos ideais olímpicos praticados 
na Grécia Antiga, encontram-se alinhados com os ideais olímpicos modernos, desde 
a disseminação da prática desportiva competitiva e não competitiva até os valores e 
princípios descritos na Carta Olímpica, assumindo um protagonismo ímpar na promoção 
de um dos mais importantes valores do Olimpismo, a Cultura da Paz.

2. Coubertin, o fundador visionário dos Jogos Olímpicos Modernos 
Um filohelenista. Era assim que o próprio Pierre Frédy (nome de nascença), o Barão 
Pierre de Coubertin, se auto intitulava por sua inquebrantável relação com a cultura 
grega. A publicação de duas de suas cartas, “Discurso para a Associação de Helenos 
Liberais de Lausanne em 24 de fevereiro de 1918” (“Ce que nous pouvons maintenant 
demander au Sport”, editado pela Association des Hellènes Libéraux de Lausanne, 
Lausanne, 1918 in CIPC, 2015, p. 261-269) e “Carta aberta de abril de 1934 Aos meus 
amigos helenos” (ζήτω ελλάς! [VIVA GRÉCIA!], Impresso especial, Arquivos do COI in 
CIPC, 2015, p.270), são declarações exemplares deste sentimento.

Filho da aristocracia francesa, formado em Pedagogia pela Universidade de Ciências 
Políticas e apaixonado por esportes, embora nunca tenha sido praticante de alguma 
modalidade, Coubertin, em busca do seu ideal, visitou alguns países com o objetivo 

1. Estes exercícios não se referem ao Método Calistênico do século XVIII, mas sim, a uma série de 
exercícios ginásticos com fins corretivos, fisiológicos e pedagógicos que, mais tarde, em Roma, passaram 
a ser empregados como parte dos exercícios preparatórios para os jogos do circo, como exercícios de 
Aquecimento (SILVA, S/A, p.14).
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de conhecer seus sistemas educacionais, especialmente para investigar como estes 
incluíam a prática do esporte e do exercício em seus programas. Na Inglaterra, entrou 
em contato com os estudos de Thomas Arnold, que muito viriam a influenciá-lo. A partir 
deste mergulho científico, reforçou as suas convicções acerca da importância de um 
programa educacional que incluísse a prática de atividades físicas e esportivas como 
uma de suas colunas de sustentação mais importantes, pois enxergava este como um 
dos ambientes mais propícios para desenvolver princípios e valores fundamentais ao 
homem de bem. Podemos pensar neste momento como crucial pois, Pierre de Frédy 
enxergou a práxis do esporte e do exercício como uma experiência multidimensional 
que, na esteira de suas indagações e reflexões, viria fundamentar e reforçar o ideal que 
conjugaria este pensamento e o levaria para todo o mundo: o Olimpismo (CIPC, 2015; 
ESTÉVES, 2012).

Após percorrer um longo caminho na direção do seu grande objetivo, em 23 de junho 
de 1894, foi calorosamente aplaudido por 2.000 pessoas no grande anfiteatro da 
Sorbonne, que aclamaram a sua proposta de reviver os Jogos Olímpicos (CICP, 2015; 
COI, s/a). Por buscá-lo persistentemente, em 1996, quase 16 séculos depois, o agora 
Barão Pierre de Coubertin concretizou o seu propósito com a realização dos I Jogos 
Olímpicos da Era Moderna, na cidade de Atenas, a mesma que abrigou os Antigos 
Jogos Olímpicos, na Grécia (COB, 2012; COI, s/a).

Com a realização dos jogos, o sentimento olímpico, posteriormente Movimento 
Olímpico, alastrou-se de forma significativa alcançando todos os nossos cinco 
continentes, representados pelos cinco Anéis Olímpicos, símbolo das Olimpíadas. 
O entrelaçamento destes nas cores azul, amarelo, preto, verde e vermelho sobre um 
fundo branco representa um dos principais fundamentos do ideal olímpico: a reunião e 
congraçamento dos povos sob a cultura da paz.

Subjacente a este espírito, surgiu o lema “o importante não é ganhar, mas participar” 
(RUBIO, 2009, p.97). Este não foi forjado pelo Barão de Coubertin, mas sim, aproveitado 
por ele. O verdadeiro autor foi Ethelbert Talbot, bispo da Pensilvânia, que a proferiu 
em seu sermão durante a missa que dirigiu para os atletas que participavam dos Jogos 
Olímpicos de Londres (1908), na Catedral de São Paulo (CIPC, 2015, p.579; PIERRE DE 
COUBERTIN, Textes Choisis, Tome III. Müller, Norbert (ed.). Zurich, Hildesheim, New 
York, p. 449 in PIRES, 2015, nota 79, p.152-153). Em 24 de julho, durante o banquete de 
encerramento dos Jogos Olímpicos de Londres, Coubertin assim se posicionou:

“No domingo passado, na cerimônia em honra aos atletas, organizada em Saint Paul, o bispo da 
Pensilvânia ressaltou isso em termos acertados: “O importante nessas Olimpíadas não é ganhar, 
mas participar”. Retenhamos, senhores, essas palavras. Elas se difundem a todos os campos para 
formar a base de uma filosofia serena e sadia. O importante na vida não é o triunfo, mas o combate; 
o essencial não é ter vencido, mas ter lutado bem. Difundir essas ideias é preparar uma humanidade 
mais valente, mais forte e, portanto, mais escrupulosa e mais abnegada” (“Les ‘trustees’ de l’idee 
olympique”, em:  Revue Olympique, julho, 1908, pp. 108-110. in CIPC, 2015, p.581).

Por fim, poderíamos entender como O IMPORTANTE NÃO É VENCER, MAS 
PARTICIPAR E COMPETIR COM DIGNIDADE.

Este sentimento amadureceu e se desdobrou na filosofia olímpica de vida, quer seja, o 
Olimpismo, conforme comunicação do Comitê Olímpico Brasileiro: 

“Herdada dos Jogos Olímpicos da Grécia Antiga, a filosofia utiliza o esporte como instrumento 
para a promoção da paz, da união, e do respeito por regras, e adversários. As diferenças culturais, 
étnicas e religiosas são de grande importância nesta forma de pensar baseada na combinação entre 
esporte, cultura e meio ambiente.

O objetivo é contribuir na construção de um mundo melhor, sem qualquer tipo de 
discriminação, e assegurar a prática esportiva como um direito de todos.

A educação, a integração cultural e a busca pela excelência através do esporte são ideais a serem 
alcançados. O Olimpismo tem como princípios a amizade, a compreensão mútua, a igualdade, a 
solidariedade e o “fair play” (jogo limpo). Mais que uma filosofia esportiva, o Olimpismo é uma 
filosofia de vida. A ideia é que a prática destes valores ultrapasse as fronteiras das arenas esportivas 
e influencie a vida de todos” (COB, s/a).
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Assim, de Pierre Coubertin até os nossos dias, encontramos alguns pilares fundamentais 
que sustentam o Olimpismo: a educação; o desporto (ou esporte); a cultura; a 
promoção da paz e da união entre os povos, o respeito às regras, aos adversários e às 
diferenças culturais, étnicas e religiosas e ainda, a amizade, a compreensão mútua, a 
igualdade, a solidariedade e o “fair play” (jogo limpo). Em síntese, um convite à ação 
para transformação do mundo num mundo cada vez melhor e mais pacífico.

3. Grécia Antiga: berço das práticas precursoras da ginástica, do 
esporte e da educação física
Por intermédio da Arqueologia, descobrimos as civilizações antigas e descortinamos 
alguns dos seus costumes e, em todas as civilizações mais desenvolvidas, 
como a chinesa, egípcia, hindu, babilônica, hitita, persa, japonesa, romana e 
grega, encontramos registros da utilização dos exercícios físicos e esportivos e, 
consequentemente, de sua importância para a sua respectiva cultura (TUBINO; 
GARRIDO; TUBINO, 2007). Foi na civilização grega, entretanto, que as atividades físicas 
foram reconhecidas como historicamente importantes (COSTA, 1996).

A história da Educação Física - incluídos neste conceito todos os modos de prática 
de atividades físicas, como os esportes, a cultura física e o lazer ativo - nasce com 
o surgimento do mundo grego e sua cultura (OLIVEIRA et al, 1987). Sua PAIDEA, 
ideal grego de formação integral do Homem, gerou valores que até hoje ajudam a 
determinar o perfil da Educação Física na sociedade ocidental (TUBINO; GARRIDO; 
TUBINO, 2007; OLIVEIRA et al, 1987). A Ginástica, na forma de exercícios calistênicos, 
fazia parte deste sistema de educação e formação ética, e era praticada nos Ginásios, 
também conhecidos como Palestras ou Estádios. Segundo TUBINO; GARRIDO; 
TUBINO (2007), “o termo Ginástica foi empregado pela primeira vez pelos gregos, 
provavelmente entre 323 e 178 a.C.”, e deriva do grego Gymna-zein, que significa 
exercitar-se (p.871).

Até o surgimento do termo ‘educação física’, utilizado pela primeira vez pelo suíço Jean 
Ballexserd, em 1762, na França, quando publicou DISSERTATION SUR L’EDUCATION 
PHYSIQUE DES ENFANTS DEPUIS LEUR NAISSANCE JUSQUE À L’ÂGE DE LA 
PUBERTÉ, a palavra Ginástica exprimia o próprio significado e essência da Educação 
Física, à época. Posteriormente, John Locke se utilizou do termo Educação Física, na 
Inglaterra. “No séc. XX, o uso do termo Educação Física substituiu o de Ginástica, 
a partir da Linha Francesa” (TUBINO; GARRIDO; TUBINO, 2007; p.865), enquanto 
significado da primeira.

Influenciada diretamente pelos métodos contemporâneos de Educação Física (os 
métodos europeus de Ginástica), atualmente a Ginástica se faz presente em, no 
mínimo, cinco campos distintos: Ginásticas de Condicionamento (e Desenvolvimento 
Motor, que acrescentamos); Ginásticas de Competição; Ginásticas de Conscientização 
Corporal; Ginásticas Fisioterápicas e; Ginásticas de Demonstração (SOUZA, 1992). No 
que tange às Ginásticas de Condicionamento, seu conceito atual carrega a característica 
de prescrição coletiva de exercícios físicos, possuindo uma gama de modalidades bem 
diversificada (COSTA; PERELLI; MATARUNA-DOS-SANTOS, 2016; COSTA, 1996), desde 
os programas de iniciativa privada desenvolvidos nos centros de condicionamento físico 
(mais conhecidos como Academias de Ginástica, Fitness Centers, Ginásios, entre outras 
denominações, conforme o país considerado), até os programas de iniciativa pública/
governamental desenvolvidos, inclusive, em espaços outdoor, como em praças, praias e 
centros comunitários esportivos e de lazer para a prática de esportes/exercícios físicos, 
por exemplo, o modelo das Vilas Olímpicas, no Brasil.

Via de regra, esses programas têm por objetivo desenvolver os componentes da 
aptidão física relacionada à saúde, qualidade de vida e bem-estar, conforme preconiza 
o American College of Sports Medicine (ACSM) quer seja: a aptidão cardiorrespiratória, 
a aptidão musculoesquelética e a aptidão neuromotora, mais especificamente, por 
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intermédio do desenvolvimento das seguintes qualidades físicas: força muscular, 
mobilidade articular, capacidade aeróbica, coordenação motora, equilíbrio, agilidade 
e ritmo, incluindo-se ainda a marcha, por sua importância epidemiológica com 
relação às idades mais avançadas (ACSM, 2011). Respeitando-se as recomendações 
adequadas de intensidade (qualidade) e volume (quantidade) dos seus exercícios e, 
consequentemente, a metodologia aplicada, consegue-se obter melhorias significativas 
com relação à saúde orgânica, com bons resultados sobre a autonomia pessoal, o 
desempenho nas atividades da vida diária (AVDs), a diminuição do risco de ocorrência 
de doenças crônicas não transmissíveis (DCNTs), bem como, a própria diminuição do 
risco de morte prematura.

Nesta perspectiva, encontramos eco tanto nos escritos de Coubertin quanto no 
conteúdo da Carta Olímpica, onde as inquietações pertinentes à saúde encontram-se 
subjacentes em expressões como: “‘totalidade das qualidades do corpo, vontade e 
mente’ e ‘desenvolvimento harmônico do homem’. Não nos parece possível pensar 
nas qualidades do corpo e da mente desvinculadas da noção de saúde. Da mesma 
forma, a noção de desenvolvimento harmônico pressupõe um ser saudável” (CAVASINI; 
REPPOLD FILHO, 2009, p.108).

Todavia, há impactos que vão muito além deste pensamento. O desenvolvimento de 
atividades motoras contribui também para:

• Uma maior e melhor sensação de alegria e bem-estar pessoal;

• O desenvolvimento da capacidade cognitiva, melhorando a capacidade de 
aprendizagem, não apenas motora;

• A saúde mental, diminuindo os estados de ansiedade e depressão e, a 
ocorrência prematura e o avanço das doenças mentais; 

• O sentimento de pertencimento a um dado grupo e a consequente 
oportunidade de uma boa convivência, integração e inter-relacionamento com 
outras pessoas, ou seja, promovendo bem-estar social; 

• O fortalecimento da prática de importantes valores e princípios, como a 
cooperação, a atenção, o cuidado e o respeito ao próximo; 

• E ainda, mas não por fim, para a oportunidade de aplicar, praticar e fortalecer 
os laços da cultura local, entregando mais identidade a esta prática e mais 
identificação dos praticantes à mesma.

Mesmo acreditando que a situação de competição entrega um diferencial significativo 
à prática motora, Coubertin não ignorou a temática referente à Ginástica com fins 
utilitários, pois tinha ciência de que não podia descartar as diversas expressões das 
Escolas de Ginástica da época. Nesta perspectiva, ensaiou uma aproximação com 
o que chamou de ‘Ginástica Utilitária’ ou ‘Atletismo Utilitário’, inclusive, acusou 
Georges Hébert de o ter plagiado, em função deste não o tê-lo citado em seu trabalho 
L’ÉDUCATION PHYSIQUE OU L’ENTRAÎNEMENT COMPLET PAR LA MÉTHODE 
NATURELLE como referência:

“De facto, enquanto a ginástica utilitária de Coubertin datava de 1905, a obra de Hébert era de 
1906. Contudo, Hébert limitou-se a responder que em 1906 ignorava completamente a existência 
de Coubertin. Esta desculpa não pode, de maneira nenhuma, ter satisfeito Coubertin, na medida 
em que ele e o seu trabalho já eram perfeitamente conhecidos não só no meio da EF como no do 
desporto, pelo que, como refere Marie-Thérèse Eyquem (1966), o facto de Hébert dizer que em 
1906 ignorava Coubertin era ‘não só inexplicável como aflitivo’” (PIRES, 2015, p.137). 

Em complemento, programas de atividades físicas caracterizam-se como uma excelente 
opção de política pública com objetivos, inclusive, financeiros. É sabido que os custos 
com saúde cada vez mais escalam nos orçamentos governamentais. Também, da mesma 
forma, é senso comum que a melhoria da condição de saúde – completo bem-estar 
físico, mental e social e não apenas a ausência de doença ou enfermidade (WHO, 1948) 
– contribui para minimizar o impacto sobre este orçamento, algo lógico, porém, quase 
nunca considerado.



19
CAPÍTULO

227

OLIMPISMO E PAZ  |  Leonardo José Mataruna-Dos-Santos & Tiago Viegas (Org./Ed.)  |  2021

Nesta direção, se falta a responsabilidade suficiente para entender que atender às 
exigências constitucionais frente à entrega dos serviços básicos, como os de saúde, 
educação, segurança, trabalho, moradia e mobilidade urbana, por exemplo, são 
obrigações do poder público (em todos os seus níveis hierárquicos), desconsiderar e/ou 
ignorar os resultados econômicos que se pode obter com este tipo de política pública 
é, no mínimo, sinal de incapacidade administrativa e gerencial. Estudos da OMS, por 
exemplo, apontam que para cada dólar investido em programas de atividade física para 
idosos, há uma economia de 4,5 dólares em serviços de Saúde (WHO, 2003 in LANUEZ; 
JACOB FILHO, 2008, p.80). E no caso particular de programas de prática de atividades 
físicas, como o Sistema de Ginástica que ora se apresenta, para além do setor de 
saúde, há impactos diretos sobre setor da educação (vide os inúmeros argumentos 
apresentados neste trabalho), da segurança (em decorrência da responsabilidade e 
ocupação de áreas livres) e do trabalho (no mínimo, pelo aumento da capacidade 
produtiva). Portanto, essa estratégia passa a assumir uma dimensão prioritária em 
qualquer programa de governo.

4. A democratização das atividades físicas e esportivas
Durante o período do Renascimento, experimentamos um grande movimento em prol 
da recuperação da valorização do corpo e da prática de atividades físicas e esportivas. 
São deste período o surgimento e/ou consolidação das várias Escolas de Ginástica 
(LEONARD, 1923) que, até hoje, influenciam os modelos metodológicos de Ginástica 
vigentes. Como exemplo, podemos apontar a valorização dos movimentos básicos 
naturais de puxar, empurrar, agachar, levantar, saltar, aterrizar, pendurar-se e escalar da 
Escola Francesa, presente nas metodologias de um tipo de atividade/exercício muito 
comum em nossos dias, o Treinamento Funcional. Cabe ainda ressaltar que muitas 
das atividades propostas por essas Escolas de Ginástica se desdobraram em Esportes 
hoje conhecidos, caso típico da Ginástica Artística, oriunda da Escola Alemã (TUBINO; 
GARRIDO; TUBINO, 2007; LEONARD, 1923).

A proliferação e democratização dessas metodologias, de outras que surgiram e das 
que ainda estão por surgir, por si só, contribui para a multiplicação do espírito olímpico 
quando estas se propõem a dar significado aos valores olímpicos em sua práxis. Daí 
e somente assim, o Olimpismo será vivenciado e irá contagiar de forma concreta e, 
esperamos, em escala geométrica.

Na direção da materialização da realização de um movimento universal, surge o Esporte 
para Todos (EPT), e neste, a Ginástica Para Todos (GPT). TROEGER (1991), Presidente 
da Comissão de Esportes Para Todos e Membro do Comitê Olímpico Internacional, em 
SPORT FOR ALL: AIMS AND EXPECTED INFLUENCE ON THE OLYMPIC MOVEMENT, 
defende a tese de que “Programas de Esporte Para Todos existiram sem o Comitê 
Olímpico Internacional e certamente ainda continuarão a existir”, relata Valente (1998, 
p.72).

“CHALIP (1991), fazendo alusão e reforçando ideias do cognominado renovador dos Jogos 
Olímpicos da era moderna - Pierre de Coubertin - demonstrou expectativas ligadas a questões da 
“participação”, onde o Movimento Olímpico, responsável pelo enaltecimento dessa participação, 
deveria, também, trabalhar em função da promoção do Esporte Para Todos” (op. cit., p.77).

É exatamente isso! A universalização das Ginásticas não pode nem deve ficar à mercê 
da gestão ou incentivo do Comitê Olímpico Internacional (COI). Mais do que a este, 
cabe ao poder público e à própria sociedade buscar alternativas para que esta prática 
se estabeleça como importante estratégia de política pública para promoção da saúde 
(COSTA, 2017), conforme o conceito global de saúde atribuído pela Organização 
Mundial da Saúde (OMS) (WHO, 148), em completo alinhamento com os valores e 
princípios do Olimpismo.

Em complemento a este pensamento, independentemente dessas atividades de 
Ginástica envolverem ou não o elemento competitivo em sua estrutura metodológica, 



19
CAPÍTULO

228

OLIMPISMO E PAZ  |  Leonardo José Mataruna-Dos-Santos & Tiago Viegas (Org./Ed.)  |  2021

quando consideramos a importância de torná-la cada vez mais acessível e democrática, 
há que se considerar, sobremaneira, a sua heterogeneidade (COSTA, 1998), e é 
exatamente esta caraterística que vai nos exigir organizar e implantar programas que 
permitam atingir a todas as pessoas, independentemente de gênero, idade, situação 
socioeconômica, condicionamento físico, vivência motora ou presença de alguma 
condição especial. Um sistema inteligente deve criar programas diversos que se 
sustentem em metodologias que possibilitem a participação de uma determinada 
pessoa em, no mínimo, um destes programas.

5. Ginástica para Todos: formação humana integral, lazer e 
promoção da cultura de paz
Como vimos, a formalização das modalidades de Ginástica da atualidade se deu ao 
longo dos tempos, desde as primitivas práticas de expressões motoras comemorativas e 
de preparação física até as práticas esportivas nas quais se desdobrou. Posteriormente, 
foram surgindo os movimentos de organização das Ginásticas. Um exemplo, são as 
Escolas Europeias de Ginástica.

Na esteira deste processo, em 1860, foi criada a primeira Federação de Ginástica do 
mundo, a Federação Alemã de Ginástica - Deutscher Turner Bund, fato que motivou 
a criação de outras federações nacionais na Europa, culminando com a fundação da 
Federação Europeia de Ginástica, em 23 de julho de 1881, entidade que se transformou 
na Federação Internacional de Ginástica, a partir de 1921. Desde então, a Federação 
Internacional de Ginástica (FIG) é a entidade que regula as modalidades de Ginástica 
no mundo, tendo sob a sua égide oito modalidades: Ginástica Para Todos, Ginástica 
Artística Masculina, Ginástica Artística Feminina, Ginástica Rítmica, Ginástica de 
Trampolim, Ginástica Aeróbica, Ginástica Acrobática e Parkour. Essas modalidades 
foram sendo incluídas na FIG ao longo dos tempos, sempre sendo consideradas as suas 
características gímnicas. Somente a Ginástica Para Todos (GPT) não envolve o aspecto 
da competição, sendo a mesma considerada a origem da FIG.

Até 2007 a FIG reconhecia a GPT com a denominação Ginástica Geral tendo, a partir 
de então, adotado a atual nomenclatura. Em SANTOS (2007, p.31), é apresentada a 
justificativa para essa alteração, onde a FIG afirma que 

“[...] a mudança sinaliza claramente à comunidade da Ginástica e ao público em geral, a importância 
dessa modalidade, que é base para todas as atividades da FIG [...] oferece uma ampla escala das 
atividades que são, verdadeiramente, para todas as idades, habilidades, gêneros e culturas”.

Fundamentalmente, a GPT é uma modalidade que incorpora qualquer manifestação 
motora, preferivelmente praticada em grupo e que tenha as manifestações gímnicas 
como o seu alicerce, sempre na perspectiva de ser uma atividade de lazer, voltada 
para a promoção da saúde, valorizando a cultura dos povos e, significativamente, 
proporcionando o fomento da Cultura de Paz. De forma esclarecedora, SANTOS (2017, 
p. 40), apresenta a seguinte definição de GPT:

“A Ginástica Para Todos é um campo bastante abrangente da Ginástica, valendo-se de vários 
tipos de manifestações, tais como danças, expressões folclóricas e jogos, apresentados através de 
atividades livres e criativas, sempre fundamentadas em atividades ginásticas. Objetiva promover o 
lazer saudável, proporcionando bem estar físico, psíquico e social aos praticantes, favorecendo a 
performance coletiva, respeitando as individualidades, em busca da autossuperação, sem qualquer 
tipo de limitação para a sua prática, seja quanto às possibilidades de execução, gênero, idade, 
utilização de elementos materiais, musicais e coreográficos, havendo a preocupação de apresentar, 
neste contexto, aspectos da cultura nacional, sempre sem fins competitivos”.

Considerando que a materialização da GPT acontece por meio da elaboração de um 
trabalho coreográfico em grupo e, ainda, que esse trabalho deve ser mostrado ao 
público, é fácil depreender a importância que assumem os Festivais de Ginástica na 
propagação dessa possibilidade de prática esportiva. Entretanto, vale ressaltar que os 
benefícios da GPT são desenvolvidos durante a sua elaboração, numa perspectiva de 
formação humana integral. Assim, SANTOS (2017), diz que
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“praticar Ginástica Para Todos é muito mais que participar de festivais e é irrefutável que é durante 
o processo de “construção” de um trabalho de Ginástica Para Todos onde existe a oportunidade de 
atuar na possível transformação dos indivíduos e da sociedade onde atuam” SANTOS (2017, p.37).

Esses festivais acompanharam a evolução da Ginástica ao longo dos tempos, 
culminando com a Gymnaestrada Mundial, evento realizado desde 1953, pela FIG. Este 
é um megaevento, sem a perspectiva da competição, atualmente realizado durante 
7 dias, contando com a participação de 18 a 25 mil ginastas, de 55 a 65 nações, com 
até 800 mil espectadores in loco. Na Gymnaestrada, além das apresentações de 
Ginástica, acontecem eventos variados, atendendo aos seus objetivos humanísticos e 
educacionais, cujos ideais são sintetizados na seguinte frase: OS VENCEDORES NA 
GYMNAESTRADA SÃO OS PARTICIPANTES.

Como PARLEBAS nos apresenta em sua obra, conhecer todos os aspectos envolvidos 
na lógica interna, na lógica externa e na inter-relação destas duas em uma dada 
prática desportiva (como significado global de uma atividade motora, e não apenas 
competitiva), quer seja, sob o olhar da Praxiologia Motriz (ou Ciência da Ação Motriz), 
contribui para que uma verdadeira Educação Física se estabeleça com objetivos a uma 
intervenção concreta e clara (ETXEBESTE-OTEGI et al, 2015; PARLEBAS, 2001), e que 
seja segura, efetiva e motivante (COSTA, 1996).

6. Contribuições da perspectiva etnomotriz para favorecer um 
programa de ginástica para todas as pessoas, orientado à formação 
humana e à cultura de paz 
Considerando as diferentes manifestações e orientações da Ginástica frente às 
diferentes possibilidades para que possa atender a todo tipo de população e, também, 
os diferentes contextos que pode assumir para além de sua prática regular, como 
apresentações, festivais e outras manifestações, por exemplo, a contribuição da Teoria 
da Ação Motriz (ou Praxiologia Motriz) de Pierre Parlebas visa facilitar a identificação e 
compreensão da Ginástica para que esta possa verdadeiramente atingir os seus fins e 
objetivos.

Esta disciplina científica considera que a visão etnomotriz deve ter em conta dois 
aspectos: de uma parte relacionada à lógica interna, quer dizer, as propriedades 
e os traços característicos da Ginástica em todas as suas expressões, em que 
qualquer pessoa que pratica esta atividade deve adaptar-se a essas propriedades e 
características, e da outra parte, relacionada à lógica externa, que se refere aos aspectos 
do contexto da atividade, por exemplo, a aspectos relacionados aos seus protagonistas 
(os seus praticantes) segundo a idade, o gênero e a sua formação cultural, bem como 
os locais onde se pode realizar a sua prática, os momentos em que se realizam (se há 
algum calendário específico, por exemplo) e, por fim, a procedência dos materiais 
utilizados nesta atividade.

Estas duas perspectivas nos permitem enxergar como a Ginástica, a partir da sua lógica 
interna, sobretudo, oferece situações cooperativas que permitem a interação entre 
os seus praticantes, oportunidades de convivência, de fazer acordos democráticos, 
mostrando-se completamente associada aos valores e princípios praticados pelo 
Olimpismo no que tange à Promoção da Cultura da Paz e, tudo isso unido às condições 
socioculturais, significa que esta prática se apresenta acessível a todas as pessoas que 
queiram praticá-la, sem importar idade, gênero ou condição sociocultural. Este rico 
contexto nos permite afirmar de forma precisa a significativa contribuição da Ginástica 
para uma Educação Física moderna, uma Educação Física do século XXI.
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7. Considerações finais e recomendações para
os países de língua portuguesa
Considerar, incentivar e materializar a inclusão das diversas manifestações de Ginástica 
como estratégia de intervenção para promoção da saúde da cultura da paz, mais do 
que uma atitude de bom senso, é uma política pública muito importante, com impactos 
importantíssimos sobre os indicadores sociais. Tal assertiva se sustenta num dos axiomas 
mais significativos da Educação Física e do Esporte: o Olimpismo tão sonhado, hoje 
materializado, do Barão Pierre de Coubertin.

Nesta perspectiva, encaminhamos algumas recomendações como sugestão para que 
este Sistema de Ginástica, e seus respectivos Programas, possa oferecer uma proposta 
alinhada com os melhores resultados, especialmente sob o ponto-de-vista dos usuários, 
os maiores interessados e beneficiados deste.

1. Estabelecer o Propósito, Objetivos e Metas do Sistema de Ginástica;

2. Selecionar os tipos de Programa de Ginástica que comporão o Sistema de 
Ginástica;

3. Definir as qualidades físicas, motoras e comportamentais que serão objetivo de 
cada Programa de Ginástica, a partir dos critérios de prescrição de exercícios 
relacionados à Promoção da Saúde e dos valores e princípios pautados pelo 
Olimpismo, especialmente, para a Promoção da Cultura da Paz;

4. Para além de exercícios físicos, considerar a utilização de jogos tanto de 
característica competitiva quanto não competitiva;

5. Dar ênfase em atividades de característica inclusiva e cooperativa;

6. Incluir atividades oriundas da cultura local;

7. Estabelecer as Metodologias a serem utilizadas em cada Programa de Ginástica;

8. Utilizar ferramentas para controle da intensidade de esforço fisiológico dos 
praticantes, visando estabelecer a máxima segurança e efetividade das 
atividades selecionadas. Nesta perspectiva, sugere-se a aplicação da Escala de 
Faces (COSTA et al 2004);

9. Utilizar ferramentas para verificar as experiências emocionais dos praticantes, 
visando estabelecer a máxima motivação a partir de sua percepção em relação 
às atividades selecionadas. Nesta perspectiva, sugere-se a aplicação da Escala 
GES-II (LAVEGA-BURGUÉS; MARCH-LLANES; MOYA-HIGUERAS, 2018);

10. Organizar o cronograma diário das Aulas de Ginástica;

11. Definir locais de realização das Aulas de Ginástica;

12. Sugere-se pensar em envolver o setor privado, por exemplo, por intermédio de 
incentivos fiscais, o que diminuiria, e muito, a necessidade de investimentos por 
parte do poder público.

13. Realizar ampla divulgação e campanhas de conscientização para adesão ao 
Sistema de Ginástica;

14. Para além da equipe de Professores, estruturar equipe gerencial para 
acompanhamento, controle, medida e avaliação do Sistema de Ginástica, 
inclusive, com dados comparativos com a utilização do Setor de Saúde, destes 
usuários de forma específica, bem como, do custo/orçamento relacionado ao 
setor, de forma global.
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FOMENTO AOS VALORES OLÍMPICOS: 
ESTRATÉGIA EFETIVA PARA REDUÇÃO DA 
VITIMIZAÇÃO À VIOLÊNCIA JUVENIL E O 
FOMENTO À CULTURA DE PAZ
DEVELOPMENT OF OLYMPIC VALUES: 
AN EFFECTIVE STRATEGY TO REDUCE VICTIMIZATION TO JUVENILE 
VIOLENCE AND THE CULTURE OF PEACE DEVELOPMENT 

Raimunda Hermelinda Maia Macena

Universidade Federal do Ceará, Departamento de Fisioterapia, Faculdade de Medicina/FAMED 

RESUMO 
O presente capítulo aborda o problema da violência e a intensificação da  exposição 
de jovens a vários tipos de violência em diferentes contextos de vida. Assim sendo, 
os valores olímpicos, as relações interpessoais fortes e confiáveis, a racionalidade, 
a compreensão, entre outras opções, buscam a excelência pessoal que pode ser 
considerada um fator de proteção à vida para crianças e adolescentes 

Palavras-chave: valores olímpicos, vitimização, jovens.  

ABSTRACT
The present chapter tackles the violence problem and the escalation of youth exposure 
to several types of violence in different life contexts. This way, the Olympic values, 
strong and reliable interpersonal relations, rationality, understanding the other, among 
other options, search for a personal excellence that can be considered a life protection 
factor to children and adolescents. 

Keywords: Olympic values, victimization, youth.
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1. Reflexões iniciais 
A violência tem sido considerada um importante problema de saúde pública em todo 
o mundo, sendo recomendado seu enfrentamento imediato e o desenvolvimento de 
uma abordagem científica para compreender e prevenir a violência (1). Entre jovens, o 
problema da violência tem se intensificado com exposição a vários tipos de violência em 
diferentes contextos de vida  (2-5).

Há que se destacar que a vitimização entre crianças e adolescentes se torna mais 
grave, posto que se trata de indivíduos indefesos e vulneráveis (6-8). Quando o 
adolescente sofre algum tipo de violência, seja individual ou coletiva, seu processo de 
desenvolvimento biopsicossocial pode ser afetado, produzindo atitudes antissociais e 
a reprodução do ciclo da violência nas gerações futuras (3, 7, 9-12). Deste modo, se 
faz premente que políticas e ações governamentais, sociais e familiares desenvolvam 
conexões a fim de criar um ciclo formal e informal de educação para a paz, posto que 
estudos têm sinalizado uma associação entre a experiência da violência na vida e a 
criminalidade (11, 13-16). 

Sabe-se que o olimpismo é uma filosofia social que enfatiza o papel do esporte no 
desenvolvimento biopsicossocial pessoal e comunitário na perspectiva da coexistência 
pacífica por meio do trabalho com o esporte, cultura e educação como base para a 
promoção da formação pessoal, social-moral oriunda da sócio-antropologia filosófica 
grega (17, 18). Assim sendo, o olimpismo pode ser efetivo como ferramenta para 
auxiliar crianças e adolescentes a lidar com as dificuldades que seguem o ser humano 
em todas as fases de vida e experimentar um vivamus modus cujo centro seja a paz.

Entretanto, há que se considerar que a diferenciação das reações de uma pessoa aos 
momentos difíceis se deve ao padrão de respostas aprendido para estas situações 
e as estratégias que utiliza para o enfrentamento das adversidades. Cada pessoa 
possui um padrão próprio de reação às situações de estresse e sofrimento cotidiano, 
considerado um processo psicológico, porém sujeito às influências cognitivas, 
motivacionais e relacionais (19). Neste sentido, os valores associados ao olimpismo, 
tais como  igualdade, equidade, justiça, respeito pelas pessoas, racionalidade, 
compreensão, autonomia e excelência (17), têm sido elencados como fatores protetores 
e fomentadores da resiliência e da cultura de paz entre jovens em situação de exposição 
à violência (20-22).

2. Efeitos da exposição à violência sobre o desenvolvimento de 
crianças e adolescentes
A exposição às situações de violência pode ter um forte impacto na vida e saúde 
das crianças e adolescentes, desde alterações fisiológicas e psicológicas até 
comprometimento da perspectiva de futuro e desenvolvimento pessoal. Não há dúvidas 
que a exposição à violência causa impactos na saúde, seja diretamente, aumentando 
mortalidade e morbidade em decorrência das lesões, seja indiretamente, aumentando o 
risco de doenças crônicas, tanto físicas quanto mentais (8, 23-27). 

Os impactos na saúde decorrentes da violência variam de acordo com seis atributos 
básicos: letalidade, local de ocorrência, número de envolvidos, grau de planejamento, 
grau de instrumentalidade e frequência de ocorrência. Tais atributos que se distribuem 
ao longo de um continuum imperfeito, podendo variar de episódios frequentes mas 
raramente letais, geralmente desorganizados e impulsivos, sem participação de 
agentes legais (ocorre em locais privados, tais como o lar ou escolas, entre indivíduos 
que se conhecem), até a violência instrumental e planejada que ocorre entre grupos 
geralmente de grande tamanho, em que os indivíduos são desconhecidos uns dos 
outros, sendo infrequente, mas de alta letalidade, com a participação de instituições 
militares (16, 26, 28).
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Estudos transversais e longitudinais sugerem que a violência está associada a 
quadros ansiosos, tais como ansiedade generalizada, ansiedade de separação 
e fobias específicas (29, 30) bem como à depressão, mesmo sendo controladas 
várias covariáveis (31-35). Para além das alterações emocionais internalizantes, 
a violência tem sido fortemente associada em adolescentes a problemas 
comportamentais externalizantes, tais como agressão e delinquência (15, 32, 
33, 36, 37). Para além dos danos à saúde mental, tem sido descrita associação 
entre exposição à violência e déficits cognitivos, baixo rendimento acadêmico, 
repetência e evasão escolar, abuso de substâncias e gravidez na adolescência 
(10, 34, 38-40). 

Entretanto, há que se reforçar a contribuição dos fatores de risco familiar para 
comportamento violento ou delinquência que podem ter como preditores mais 
robustos os construtos supervisão parental pobre, habilidade parental precária, conflitos 
entre os pais, dentre outros (41). Este cenário familiar pode ser fator desestabilizador 
do senso de autovalor, relaciona-se ao grau em que o adolescente está satisfeito 
consigo mesmo de modo que autovalor positivo é inversamente relacionado a 
envolvimento em situações de risco, incluindo delinquência e comportamento violento, 
consequentemente funcionando como um fator protetor para violência (7, 20, 42).

Neste sentido, se faz premente o desenvolvimento de estratégias de 
empoderamento, resiliência e a construção de rede de proteção/apoio 
para o enfrentamento da violência entre crianças e adolescentes (20). O 
desenvolvimento de habilidades e atitudes, tais como boa autoestima, 
expectativa de futuro, habilidades para resolver problemas, assertividade, 
estabilidade emocional, flexibilidade e boa comunicação são fatores de 
proteção assim como autocontrole, tolerância ao sofrimento, autonomia, 
afetuosidade, coesão, afetividade, consistência, qualidade nas interações, 
estabilidade, respeito mútuo, apoio/suporte, bom relacionamento com as 
pessoas que desempenham o papel de referência e ambiente tolerante aos 
conflitos (17, 20, 22, 43, 44).

Diante disso, a escola e a educação física escolar se mostram como promissores 
tendo em vista que são espaços que possibilitam uma vivência transicional, mediado 
pelas capacidades individuais e aliado ao contexto sócio-histórico-cultural do sujeito, 
destacando-se a importância do compartilhamento, da ressignificação de experiências 
e do fomento a uma cultura de paz (16, 45-48). Portanto há uma demanda gritante de 
profissionais da educação física que sejam aptos a avaliar situações de vulnerabilidade 
e violência entre crianças e adolescentes e se utilizar de conhecimentos que estão além 
dos modelos teóricos, mas vinculados à construção de autoeficácia, adaptabilidade e 
reatividade emocional (49-51).

3. Valores olímpicos e humanitários na formação resiliente à 
violência entre crianças e adolescentes no espaço escolar
Estudos têm demonstrado que adolescentes que vivem em comunidades com uma 
maior oferta de atividades para os jovens (equipes esportivas organizadas, atividades 
culturais, trabalho voluntário etc.) apresentam menor exposição à violência (52). 
Deste modo, percebe-se que é possível que mesmo que o adolescente viva em um 
ambiente desorganizado psicossocialmente, ele possua elevado padrão de resiliência 
(20). Os valores olímpicos reforçam habilidades e atitudes que são fatores de proteção 
à violência e estimuladores da cultura de paz, tais como: autocontrole, estabilidade 
emocional, apoio/suporte, bom relacionamento com as pessoas que desempenham o 
papel de referência e ambiente tolerante aos conflitos (17, 20, 22, 43, 44). 

Diante disso, tem sido cogitado que o contato social promovido pelo esporte pode 
contribuir para o bem-estar, a qualidade de vida e a prevenção da violência (52). Deste 
modo, há que se considerar o grau de resiliência ecológica, posto que a prática da 
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educação física escolar é um espaço promissor de disseminação dos valores olímpicos 
e de fomento da paz. O fortalecimento da relação com o professor de educação física 
favorece o desenvolvimento biopsicossocial pessoal da criança e do adolescente na 
perspectiva da resiliência à violência, pois se estabelece como uma fonte importante 
de apoio gerando sentimentos de maior segurança, principalmente para crianças/
adolescentes em situação de vulnerabilidade e com figuras de referência familiares 
fragilizadas (22).

Crianças e adolescentes com menor percepção do suporte do professor apresentaram 
maior chance de baixa resiliência nos atributos pessoais otimismo, autoeficácia, 
adaptabilidade e na reatividade emocional. A capacidade de lidar com problemas 
cotidianos, por serem hábeis em referenciar circunstâncias estressantes e as 
adversidades enfrentadas ao longo da vida, os ajuda a tornarem-se pessoas mais 
fortes (22). Deste modo, ao se aliar os valores olímpicos de igualdade, equidade, 
justiça, respeito pelas pessoas, racionalidade, compreensão, autonomia e excelência 
(17), percebe-se como estes são próximos aos princípios chaves para a promoção da 
resiliência que inclui formação de vínculos, continuidade, dignidade e oportunidade (19, 
20, 22).

O valor olímpico relativo ao respeito pelas pessoas alinha-se ao princípio de formação 
de vínculos proposto para o desenvolvimento da resiliência e está conectado à 
experiência de relações interpessoais fortes e confiáveis, tanto no âmbito familiar 
quanto social (20, 22, 44). Aliado e complementando a busca pela equidade, justiça no 
ambiente esportivo corresponde ao princípio de continuidade e pode ser descrito como 
a estruturação para o equilíbrio relacional, em que o ambiente sócio-político e cultural é 
parte basilar do processo (18, 33, 48).

 Todavia, não há como aprimorar a estabilidade relacional, intra e interpessoal, sem 
fomentar a racionalidade, compreensão, autonomia (33, 47, 53) ou sem considerar o 
princípio da dignidade. Para tanto, se faz premente criar possibilidades que enquadram 
a necessidade do indivíduo e sua capacidade de resposta às demandas, além de 
programas e estratégias de intervenções incluindo aspectos culturais, étnicos e sociais 
(16-18, 20). Por fim, o olimpismo busca a excelência e esta coaduna ao princípio da 
oportunidade, ou seja, cada um possui seu acervo de heranças biopsicossociais de 
potencialidades pessoais, e cabe às instituições educativas fornecerem elementos 
mobilizadores e motivadores para descobertas de talentos e oportunidades de 
desenvolvimento (18, 33, 48). 

Assim sendo, podemos finalizar considerando que valores olímpicos, relações 
interpessoais fortes e confiáveis, racionalidade, compreensão, autonomia, 
autoconfiança, autoeficácia, adaptabilidade, reatividade emocional e busca pela 
excelência pessoal podem ser considerados potentes fatores de proteção e elementos 
motivadores  para crianças e adolescentes que experimentaram exposição à violência, 
exercendo um papel relevante na resiliência e na habilidade de autorregulação 
individual.
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RESUMO 
O artigo discute o conceito de fair play desde a Antiguidade até os dias atuais. O 
objetivo é compreender como a imprensa esportiva abordou questões que envolveram 
a ética esportiva e a cultura de paz durante os Jogos Olímpicos de 2016. Analisou-se 
a cobertura do caderno especial Rio 2016, do jornal Folha de S. Paulo, e pesquisou-se 
as possíveis contribuições do jornalismo na disseminação de valores do Movimento 
Olímpico por meio da veiculação de conteúdo jornalístico. Constatou-se uma 
abordagem rasa do fair play quando apresentado como exemplo de boa conduta no 
esporte.

Palavras-chave: Ética Esportiva; Fair Play; Jogos Olímpicos; Jornalismo Esportivo; Rio 
2016.

ABSTRACT
The article discusses the concept of fair play and presents it from Antiquity to the 
present days. The objective is to understand how the sports press approached subjects 
that involved sports ethics and culture of peace during the 2016 Olympic Games. 
The coverage of the Rio 2016 special edition of the newspaper Folha de S. Paulo 
was analyzed and the possible contributions by journalism in the dissemination of the 
Olympic Movement’s values through the dissemination of journalistic content. The study 
found a shallow approach to fair play when presented as an example of ethical conduct 
in sport.

Keywords: Sports Ethics; Fair Play; Olympic Games; Sports Journalism; Rio 2016.
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1. Introdução
A realização de uma olimpíada no Brasil era uma obsessão antiga e que teve um ponto 
de inflexão com a concretização dos Jogos Pan-americanos Rio 2007, considerado por 
muitos agentes do mundo esportivo um tipo de “estágio” para efetivamente o país ser 
respeitado como sério candidato a receber os Jogos Olímpicos. E foi nesse ritmo que 
essa ideia se tornou ação. Dois anos após o evento continental, em 2009, a cidade do 
Rio de Janeiro foi escolhida como sede dos XXXI Jogos Olímpicos da Era Moderna, em 
2016. 

Nos anos que se seguiram até a realização do evento, o mundo olímpico foi 
sendo inserido de uma maneira inédita na vida dos brasileiros: esportes até então 
desconhecidos foram exibidos; a complexidade de organizar um megaevento desse 
porte foi sendo apresentada e discutida, inclusive no que envolve os custos para a 
realização de tal façanha. É relevante, também, o próprio universo do Olimpismo, 
com as questões da cultura olímpica surgindo como um desafio tanto para a mídia 
jornalística quanto para a população em geral.

A publicação deste artigo marca o encerramento de uma pesquisa que procurou 
compreender o trabalho da imprensa esportiva brasileira durante o período de 
realização dos Jogos Olímpicos de 2016, de 05 a 21 de agosto, no Rio de Janeiro, 
Brasil. A proposta inicial1 desta pesquisa foi apresentada durante o 15º Encontro 
Nacional de Pesquisadores em Jornalismo (SBPJor) realizado em novembro de 2017 na 
Universidade de São Paulo e pode ser verificada em CARDOSO; GURGEL, 2017.

O enfoque do estudo foi para a disseminação da filosofia esportiva – que se origina 
do Olimpismo – e como ela foi difundida pelos meios de comunicação a partir do 
jornalismo. A filosofia olímpica enxerga o esporte como ferramenta para a promoção 
da paz, da união e do respeito. Por isso torna-se importante analisar a relação entre o 
esporte e os mass media. 

O objetivo principal foi entender como o fair play, conceito central no Olimpismo, foi 
abordado pelos meios de comunicação jornalísticos e de que forma isso foi difundido 
para a população em geral, dentro da perspectiva de construção de um legado 
imaterial dos Jogos Olímpicos Rio 2016 na realidade nacional.

Durante esse megaevento esportivo, em função do natural interesse do público, tornou-
se comum a veiculação de notícias sobre os atletas participantes por meio de diversas 
abordagens: resultados, façanhas, particularidades e até fatos exóticos ou de natureza 
eticamente questionável. Um dos acontecimentos mais notáveis da ocasião foi aquele 
no qual se envolveu o nadador norte-americano, medalhista olímpico, Ryan Lochte.

O atleta mentiu sobre um assalto que, juntamente com três companheiros da equipe, 
eles teriam sofrido no Rio durante o período de competições. A mentira se transformou 
numa grande confusão que repercutiu na imprensa mundial. O episódio foi um dos 
mais bizarros da Olimpíada e terminou com a perda de patrocínios de Lochte e seu 
impedimento de participar de competições oficiais por dez meses. 

As muitas reportagens pautadas por temas que envolveram violência, desrespeito e 
falta de ética dentro e fora das arenas de competições ganharam destaque em todos os 
tipos de mídia e, certamente, não contribuíram para uma abordagem mais pacificadora 
do esporte.

A partir do cenário descrito, este artigo traz uma discussão sobre o conceito de fair play 
com uma aproximação com valores centrais do Olimpismo na contemporaneidade. 
O objetivo é compreender como a imprensa tratou de questões envolvendo a ética 
esportiva durante os Jogos Olímpicos de 2016. Este artigo utiliza como fonte de dados 

1. Este artigo é parte da pesquisa realizada pelos dois pesquisadores durante os Jogos Olímpicos Rio 2016. 
Em relação aos estudos relacionados ao fair play na mídia, a proposta inicial foi apresentada durante o 15º 
Encontro Nacional de Pesquisadores em Jornalismo (SBPJor) em novembro de 2017, na Universidade de São 
Paulo. O texto aqui apresentado é a versão final e que traz os resultados consolidados e em versão inédita.
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o caderno especial do jornal Folha de S. Paulo sobre a Rio 2016, publicado entre os dias 
31 de julho e 23 de agosto de 2016, ou seja, antes do início do megaevento esportivo 
até um dia após o seu término.

Para contextualizar a discussão, a pesquisa localiza historicamente a gênese do conceito 
fair play e tem como meta trazer a evolução dessas ideias até o período da realização 
do Rio 2016. O desafio da pesquisa foi demonstrar como o jornalismo esportivo 
abordou os casos envolvendo atletas e a prática de um comportamento eticamente 
correto no esporte (fair play) ou ainda a falta desse tipo de atitude durante o período.  

A pesquisa mapeou o conteúdo editorial exclusivamente jornalístico e deixou de fora 
qualquer material de cunho publicitário. Foi considerado dentro do gênero jornalismo 
apenas o conteúdo informativo e interpretativo, ou seja, não foi levado em conta nesta 
análise o material veiculado como opinativo.  

A opção pelo jornal Folha de S. Paulo ocorreu por ser um dos mais lidos e tradicionais 
do país em produção de conteúdo jornalístico e, também, pela importância que o 
veículo atribuiu à Olimpíada Rio 2016 ao criar um produto informativo específico para a 
ocasião. 

2. Fair play : da gênese à contemporaneidade
Para conceituar o termo de fair play, a pesquisa vai voltar ao sistema de valores que 
emana da Grécia Antiga e à origem dos Jogos Olímpicos. Mais que meras competições 
esportivas, os Jogos Olímpicos originais envolviam valores religiosos e bélicos, sendo 
capazes de interromper guerras entre os povos helênicos. Nos Jogos Fúnebres, por 
exemplo, eram feitas homenagens aos mortos numa demonstração da seriedade e, ao 
mesmo tempo, do caráter lúdico que envolvia a prática do esporte. Considerados os 
mais antigos jogos gregos, os eventos possivelmente representam os primórdios dos 
Jogos Olímpicos modernos (GODOY, 2012).

Os gregos atribuíam muita importância à prática do esporte que era um dos pontos 
fundamentais na educação de crianças e de jovens: “(...) a ginástica era uma obrigação 
moral, enquanto formação do corpo, dirigida a conseguir beleza e força. O descuido 
dessa obrigação era uma vergonha, segundo Sócrates” (RUBIO, 2001, p. 115). Também 
sob o ponto de vista da educação platônica o homem era observado num conjunto que 
considerava uma totalidade entre corpo, mente e alma e, por isso 

o efeito formativo dos exercícios era visto pelos gregos na resistência à dor, no desenvolvimento da sensatez 
assim como na formação de um grande sentido de honra, sobretudo, a generosidade considerada a coroa das 
demais virtudes. Apenas o homem fisicamente completo era considerado portador da força e superioridade 
necessárias para enfrentar os revezes da vida (RUBIO, 2001, p. 115).

No sistema grego não bastava ao atleta vencer batalhas, competições, desafios, mas 
eles deveriam ser homens de valores morais. Isso remete ao termo areté que tem sua 
origem na família etimológica de áristos e aristeúein que se traduzem por “excelência”, 
“superioridade”. O termo é complexo, mas grosso modo, designava uma série de 
virtudes ou qualidades do homem helênico nos aspectos morais, intelectuais, espirituais 
e físicos. 

É o valor humano mais antigo e estava associado ao tipo de vida que o cidadão 
levava. Se pertencesse a camadas sociais abastadas, por exemplo, o cidadão poderia 
manifestar sua areté por meio de sua generosidade. “A areté era, pois, a autoafirmação 
da própria realidade, sua realização era a luta contra tudo o que tentava impedi-la” 
(CARVALHO; CUSTÓDIO, 2007, p. 46). O homem só alcançaria a excelência em sua 
totalidade ao seguir os princípios da moral, da educação, do treinamento físico, da boa 
conduta como esportista, como cidadão e até no campo de batalha. 
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A areté começa a permear uma concepção ligada às atividades atléticas durante os 
Jogos Públicos onde os participantes buscavam a vitória, porém, com respeito ao 
adversário. O homem grego era criado para competir, ato que poderia valer até mais 
do que a própria vitória e não se aplicava apenas a competições esportivas. “Para o 
homem grego, o valor da dignidade de uma competição não residia nos resultados, 
e sim no espírito guerreiro e competitivo para o alcance de um objetivo que envolve 
superação e esforço” (CARVALHO; CUSTÓDIO, 2007, p. 47).

Apesar de conterem exigências e proibições anacrônicas para os dias atuais, os 
regulamentos e as leis criados pelos gregos deixavam claro o respeito à disciplina e 
a ordem no esporte, como cita Godoy (2012) ao comentar o código a que deveriam 
obedecer participantes de jogos: eram regulamentos que estipulavam regras de 
conduta esportiva e moral, como o impedimento de participação caso o atleta fosse 
punido antes pela Justiça, ou a proibição de “perseguir fora dos limites determinados, 
empurrar o adversário ou utilizar contra ele um comportamento desleal” (GODOY, 2012, 
p.130).

Como se pode observar, o fair play tem em sua gênese conceitos que eram 
fundamentais para o homem grego como o desenvolvimento ético incorporado à 
filosofia de vida pela qual almejavam atingir uma existência baseada em condutas 
corretas no caráter, na educação, no esporte etc. Indissociável era a visão de que o 
homem deveria se guiar por uma medida justa. Em seu principal tratado de ética – 
Ethica Nikomacheia (Ética a Nicômaco), Aristóteles defende a “virtude como “justa 
medida”, que pode ser atingida pelo homem se este demonstrar prudência (phronesis) 
em suas decisões, o que lhe permite atingir a felicidade (eudaimonia), que é a realização 
da vida do homem virtuoso” (JAPIASSÚ; MARCONDES, 2008, p.97). 

O caminho para se chegar à vida virtuosa passava, também, pelo esporte (ginástica) 
pelo qual se poderia melhorar o corpo e se obter beleza e força (RUBIO, 2001, p. 115). 
Os gregos, portanto, almejavam atingir uma vida cuja existência fosse baseada em 
condutas corretas – ainda que haja subjetivismo neste quesito, mas que se traduziam 
por meio da educação, do esporte, da formação do caráter e que os tornaria belos: a 
beleza só era alcançada por meio de tais valores indissociáveis.

3. O fair play e os ideais de Pierre de Coubertin
A partir do século XIX, a expressão fair play se relacionou a princípios aplicados à 
educação da aristocracia inglesa. O esporte era um importante meio de aprendizado e 
de auxílio na formação da personalidade dos jovens atletas cristãos cujo

(...) comportamento era regulado e controlado pelo espírito do fair play. O fair play era uma regra não escrita, 
um valor moral que representava a verdadeira essência do esporte. Todos os tipos de esporte. Esperava-
se que os atletas profissionais, que buscavam sucesso individual no nível internacional, respeitassem as  
regras do jogo. (...). Os oponentes tinham que ser valorizados, quanto melhor eles fossem, mais valiosos se 
tornavam2. (INTERNATIONAL FAIR PLAY COMMITTEE, 2017) [nossa tradução]

O criador dos Jogos Olímpicos da Era Moderna e do Movimento Olímpico, Pierre de 
Coubertin, realizou uma série de viagens a países onde pesquisou sistemas de educação 
que pudesse levar e aplicar na França. Ele preocupava-se com a formação moral, física 
e intelectual do jovem e entendia que o esporte era parte importante na educação das 

2. Do original: (...) behaviour was regulated and controlled by the spirit of fair play. Fair play was an unwritten 
rule, a moral value that represented the real essence of sport. All kinds of sport. Professional athletes striv-
ing for individual success at an international level were expected to have respect for the rules of the game. (...) 
Opponents had to be appreciated, the better they were, the more valuable they became [grifo do autor].
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pessoas. Educador, o francês atribuía à prática esportiva a mesma importância que as 
ciências, a literatura e as artes têm na vida de um jovem (MIRAGAYA, 2009, p.41).

O barão (título nobiliário a ele concedido) acreditava que o esporte possuía 
características que auxiliam na formação do caráter dos jovens quando estimulados 
corretamente o que, em sua visão, seria fundamental também para a construção de uma 
nação poderosa, a exemplo da Inglaterra do século XIX (ALMEIDA; MARCHI JÚNIOR, 
2014). A paixão do francês pela história e pela arqueologia – mais especificamente 
da Grécia – também influenciou sua teorização em torno do que seria a base do 
movimento de resgate dos Jogos Olímpicos da Grécia Antiga. 

A partir de uma concepção moderna do esporte nasce uma ética esportiva. Em 1820, o 
inglês Thomas Arnold, diretor do Rugby College, começou a pesquisar os tipos e regras 
de jogos conhecidos e, aos poucos, sua ideia se espalhou pela Europa. É neste cenário 
que começaram a surgir “os clubes esportivos, originados no Associacionismo inglês. 
Esse associacionismo tornou-se o primeiro suporte para a Ética Esportiva (TUBINO, 
2010, p. 24)” e, com isso, surgiu a porta de entrada para o estabelecimento da ética 
especialmente ligada ao esporte. Com o Movimento Olímpico impulsionado por 
Coubertin, o esporte moderno se consolida e fortalece um componente para se juntar 
à ética esportiva: o fair play, que é utilizado por ele como noção de “comportamento 
cavalheiresco no esporte” (RUBIO, 2001, p. 134).

A base que permeia o ideário cobertiniano, porém, entendia que o esporte deveria 
ser praticado de forma amadora e servir, ao mesmo tempo, para afastar as classes 
sociais de menor poder aquisitivo. Sem remuneração, o esporte poderia continuar nas 
mãos da aristocracia e da alta burguesia. Rubio (2013) explica que a tese em torno 
do amadorismo serviu bem ao Movimento Olímpico porque seus idealizadores não 
queriam perder o controle sobre a “prática esportiva, originada também para distinguir 
classes sociais” (RUBIO, 2013, p. 48). 

Por isso a defesa da atividade amadora também foi utilizada como ideologia. 
Juntamente com a ideia de perpetuar a divisão de classes estava o liberalismo inglês 
que, conforme Rubio (2001, pp.127-128), exportava a ideologia inglesa com suas 
indústrias e tecnologia da época contribuindo para universalizar o conceito de fair play.

Para se compreender o conceito de fair play no campo esportivo é necessário enxergá-
lo como conjunto de valores organizados sob normas que norteiam o comportamento 
– tanto individual quanto coletivo – no ambiente de competição esportiva onde se 
incluem regras, regulamentos e condutas e em um cenário totalmente absorvido pela 
lógica da ampliação dos negócios e de mercados. Abrange, também, valores morais 
e pessoais daqueles que se relacionam com o cenário esportivo como explicita o 
Manifesto do Fair Play – editado na década de 1970 pelo Comitê Internacional pelo Fair 
Play, conforme observamos em TUBINO (2007): 

(...) uma forma de ser do esportista baseada no respeito a si mesmo e que implica: honestidade, lealdade e 
atitude firme e digna diante de um comportamento desleal; respeito ao companheiro; respeito ao adversário, 
vitorioso ou vencido com a consciência de que é companheiro indispensável qual lhe une a camaradagem 
esportiva; respeito ao árbitro e respeito positivo, expresso por uma constante vontade de com ele colaborar. 
(...) O Fair Play, além do respeito às regras e ao adversário, permite aos esportistas se colocarem a distância 
adequada nas situações críticas de competição, mantendo condições competitivas iguais e uma atitude digna 
na vitória e na derrota (TUBINO, 2007, p. 868). 

     

       Desde a implantação do ideário de Coubertin aos dias atuais, porém, o contexto 
em que estão envolvidos os temas relacionados ao fair play, ao Olimpismo e ao 
esporte mudou. Ao longo do século XX, o esporte torna-se um importante agente da 
globalização e, particularmente, a partir dos anos 1950 se transforma numa ferramenta 
econômico-política no tabuleiro da geopolítica internacional. Diante deste cenário, o 
amadorismo começa a ser burlado conforme explica Tubino (2010):
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Os países capitalistas fraudavam o amadorismo com o chamado amadorismo marrom, que consistia em 
facilidades, bolsas e ajudas de custo aos atletas. Enquanto isso, os países socialistas também fraudavam o 
conceito de amadorismo, ao colocar seus atletas numa carreira esportiva estatal, que começava na detecção 
de talentos e seguia em escolas esportivas até as altas performances (TUBINO, 2010, p. 25) [grifo do autor].

Esporte, economia, ética, política e ideologia se fundiram e confundiram a partir do 
momento em que eram permeados pela lógica do espetáculo em que, aos poucos, se 
transformavam os eventos esportivos com a participação cada vez maior dos meios de 
comunicação e das poderosas técnicas de publicidade e de marketing (GURGEL, 2009). 

A dimensão do esporte enquanto espetáculo midiático fica explícita a partir dos anos 
1960, conforme Rubio (2013):

Além do interesse das grandes empresas que viam no esporte o grande mercado para a venda de seus 
produtos, contribui para a transformação desse cenário a entrada da televisão para a transmissão das 
competições olímpicas a partir dos Jogos de Roma, em 1960 (...). Uma nova ordem comercial se estabelece 
com a entrada da televisão no mundo olímpico. A visibilidade que os atletas ganharam estimulou empresas 
comerciais a terem suas marcas associadas àqueles seres sobre-humanos capazes de realizações incomuns 
(RUBIO, pp. 75-76).

Conforme Guimarães-Mataruna; Morales; Milla (2018, p. 159), a globalização e a 
chegada da televisão influenciam diretamente o interesse jornalístico por eventos 
como os Jogos Olímpicos. Simbolicamente ocorre, a partir deste momento, uma 
transformação na maneira de difundir e de perceber os megaeventos esportivos.

Dentro deste cenário, o esporte, enquanto manifestação cultural, continua em constante 
movimento no século XXI e permeado por valores esportivos que são baseados em 
novas premissas que Rubio (2001) classifica de pós-Olimpismo no qual “o amadorismo 
é abolido do conjunto de ideais e o fair play é adequado à necessidade de convivência 
com patrocinadores, espaço comercial e novas regulamentações” (RUBIO, 2001, p. 138). 

Para ilustrar os fatores que tornam mais complexa a questão do fair play no cenário 
esportivo anteriormente descrito, citamos problemas cada vez mais frequentes que 
jogam contra o espírito esportivo: a dopagem (cada vez mais difícil de ser detectada 
com novas tecnologias de manipulação de genes) e a difusão da valorização da vitória a 
qualquer custo em detrimento do prazer pela competição3; a força do marketing e dos 
meios de comunicação (principalmente as mídias enquanto megaempresas do setor de 
comunicação e telecomunicação), e as atribuições ligadas aos negócios, cada vez mais 
presentes nas entidades que controlam e representam o esporte e o atleta; a imagem 
do atleta vinculada estreitamente à do herói4 e sua exploração enquanto objeto de 
consumo que recebe atributos especiais ao ser observada a partir da mídia (seja nas 
narrativas jornalísticas ou envolvendo a publicidade).

A consequência desta teia de relações e mútuas influências acaba por exigir da 
prática esportiva e do atleta de competição melhores resultados (GURGEL, 2009) e a 
supervalorização da vitória, como defende Rubio (2013): 

No esporte moderno a melhor performance passou a se associar à conquista da primeira colocação ou, ainda, 
ao recorde, distinguindo seu executor dos demais participantes da competição. A busca pelos melhores 
resultados deixou de ser superação do próprio limite para se tornar a superação do resultado do adversário. 
Colaboram para esse estado de coisas o desenvolvimento tecnológico, que permite a mensuração do tempo 
e do espaço em índices sempre menores, capazes de registros apenas aos instrumentos mais aprimorados 
(RUBIO, 2013, p. 172). 

3. Sobre este aspecto específico é bem clara a posição do manifesto do International Fair Play Committee, 
lançado em 2010: “Nós essencialmente acreditamos que o esporte não pode ser reduzido a uma obsessão 
com vitória ou acúmulo de troféus e medalhas. Fair Play é caracterizado pela recusa de se arrebatar a vitória a 
qualquer preço”. [Nossa tradução].

4. Um estudo sobre a cobertura da imprensa na Rio 2016 e que aborda tal cenário foi apresentado em CARDOSO, 
Marcelo. A medalha de ouro de Thiago Braz da Silva e o Olimpismo: um estudo da cobertura do Portal UOL nos 
Jogos Olímpicos de 2016. Olimpianos - Journal of Olympic Studies. 2017;  v. 1, n. 1:  90-104. Disponível em: 
<http://olimpianos.com.br/journal/index.php/Olimpianos/article/view/8>. Acesso em 03 jul. 2018.
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Assim, o conceito do fair play ligado ao esporte está sujeito às modificações que a 
própria cultura sofre. E a cultura contemporânea está fortemente permeada pela mídia, 
por uma lógica que tem o esporte como fenômeno ligado à performance de resultados, 
ao espetáculo e aos negócios. 

O modelo sobre o qual se apoia esta lógica esportiva é oposto ao que preconizam 
Guimarães-Mataruna; Morales; Milla (2018) quando defendem que o jornalismo tem o 
dever de comunicar valores: 

O jornalismo promove, ao mesmo tempo, notícias e informação que contribuem para a formação de valores 
sociais do espectador. Essa interação demonstra a relação entre o esporte, a cultura, a sociedade e os valores 
que podem ajudar na promoção da Paz. (Guimarães-Mataruna; Morales; Milla, 2018, p. 162).5 [nossa tradução]

Em se tratando de competições e megaeventos esportivos como as Olimpíadas – 
principal manifestação do Olimpismo – a falta de respeito às regras preconizadas 
tangencia muitas outras áreas: casos de corrupção e malversação do dinheiro 
público, por exemplo. O impacto da falta de fair play pode ir além do ambiente 
esportivo e contaminar a imagem do esporte e do atleta. De certa forma, no objeto 
que analisaremos a seguir, veremos muitos casos próximos a vários aspectos éticos 
abordados aqui. 

4. Análise da cobertura do jornal Folha de S. Paulo
Antes de abordarmos a cobertura olímpica da Folha de S. Paulo, realizamos breve 
reflexão sobre por que motivo o veículo jornalístico criou um produto específico para 
acompanhar os megaeventos esportivos na capital carioca: o caderno especial Rio 2016. 
Sendo o esporte moderno resultado das relações tensas entre as práticas competitivas 
tradicionais e as estratégias de consumo e produtividade da sociedade moderna, não 
seria possível ao jornalismo voltado a essa realidade fugir desse contexto. 

(...) o jornalismo esportivo já não cabe dentro dos seus próprios parâmetros tradicionais de conceituação, 
técnica e objeto de cobertura noticiosa. O enraizamento do esporte no mundo do entretenimento midiático, a 
espetacularização e o consumo no mundo desportivo e a atuação dos meios de comunicação de massa nesse 
cenário, ao longo do Século XX, consolidaram o esporte, para além das suas fronteiras naturais, como agente 
econômico e político (GURGEL, 2009, p.194).

Com isso, já podemos perceber que é um desafio para as empresas jornalísticas 
dar conta da complexidade de um megaevento esportivo, como é o caso de uma 
Olimpíada. Sendo o jornalismo esportivo, na definição tradicional, “uma atividade 
especializada de Jornalismo na qual são transmitidas informações, opiniões 
(interpretações e críticas) e análises do esporte em qualquer aspecto de sua abrangência 
sociocultural” (TUBINO, 2007, p. 719), faz sentido que a Folha de S. Paulo, como outras 
empresas da área, busque soluções diferenciadas, como os cadernos especiais. É nessa 
perspectiva que mapeamos todo o conteúdo do periódico em destaque no caderno 
especial denominado Rio 2016, publicado entre os dias 31 de julho e 23 de agosto de 
2016. 

5. (Do original): (...) el periodismo promueve al mismo tiempo noticias e información que contribuyen en 
la formación de valores sociales del espectador. Esta interacción demuestra la relación entre el deporte, la 
cultura, la sociedad y los valores que pueden ayudar en la promoción de la Paz.
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Inicialmente o noticiário olímpico ocupava menos espaço, mas, conforme a data de 
abertura se aproximou, as informações em torno do evento ganharam mais enfoques. 
Escolhemos acompanhar a partir do dia 31 de julho por ser um domingo quando 
tradicionalmente o jornal impresso apresenta maior volume de informações e por esta 
data estar a apenas cinco dias da abertura oficial dos Jogos Olímpicos. 

Esta pesquisa destaca apenas os formatos jornalísticos ligados ao gênero informativo 
(nota, notícia, reportagem e entrevista) ou interpretativo (dossiê – como boxes, fotos-
legenda, mapas, tabelas – perfil, enquete e cronologia (como ilustrações e artes) 
quando estes tinham a função principal de informar em vez de opinar. A classificação se 
baseia em Marques de Melo (1985).

Para isso, foi selecionado o conteúdo desejado a partir do título6 e/ou de características 
utilizadas pelo jornalismo para destacar a ideia principal e, consequentemente, chamar 
a atenção do leitor como a utilização do olho e do chapéu7. Assim, quando o conteúdo 
tocava de alguma forma na concepção de fair play, relacionando-se exclusivamente ao 
atleta ou à modalidade em si, e era considerado importante pelo jornal, foi selecionado 
para análise. Nos primeiros dias de informação não detectamos conteúdo dentro do 
que nos propomos a monitorar, provavelmente pelo fato de a competição ainda não ter 
iniciado.

Tabela 1 – Conteúdos com enfoque no conceito de fair-play encontrados na cobertura 
de Folha de S. Paulo período de análise

6. Segundo José Marques de Melo (1985, p.67) “o título da notícia já constitui a apropriação de uma forma 
publicitária pelo jornalismo”. Significa que o título influencia a visão de mundo que o leitor terá ao ler o texto.

7. O termo chapéu é usado para a palavra (ou expressão) curta utilizada acima de um título “para indicar o 
assunto de que trata o texto ou os textos que vêm abaixo dela” (FOLHA DE S. PAULO, 1996). O termo olho é 
empregado para destacar os trechos mais importantes de textos longos. “Em geral tem apenas três linhas de 
texto centralizadas, nas quais se destacam frases relevantes e sugestivas do artigo, entrevista ou transcrição” 
(FOLHA DE S. PAULO, 1996).

CONTEÚDO JORNALÍSTICO 
(31/07/16 – 23/08/16) ABORDAGEM DO FAIR PLAY NO CADERNO RIO 2016

08 Conteúdos positivos Destacam o fair play de atletas ou no esporte.

23 Conteúdos negativos Comportamento desrespeitoso de atletas antes, 
durante ou depois da competição.

06 Conteúdos    Doping é destaque: título, olho, chapéu, foto etc.

09 Conteúdos Demonstração de falta de fair play de atletas dentro 
do campo da competição.

10 Conteúdos Demonstração de falta de fair play de atletas fora do 
campo da competição. 

Modalidades mais citadas Natação (10), Atletismo (03).

Fonte: Elaboração Própria

Como se pode perceber na tabela 1, foram encontrados apenas oito conteúdos 
jornalísticos que destacavam ações, a maioria de atletas, ligadas ao fair play por meio 
do título, do olho ou, de alguma forma, na legenda ou por imagens. No sentido 
contrário, e levando em conta o mesmo critério, foram 23 conteúdos onde eram 
ressaltados comportamentos desrespeitosos de atletas antes, durante ou depois da 
competição esportiva. Alguns conteúdos traziam as duas abordagens.

A pesquisa constata seis conteúdos relacionados com o doping, nove sobre a 
demonstração de falta de fair play de atletas dentro do campo da competição e dez 
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sobre o desrespeito com a ética esportiva cometido fora dos limites da disputa. As 
modalidades mais citadas – independentemente da forma como se abordou o fair play 
(ou sua falta) – foram: natação (dez vezes) e atletismo (três vezes). 

O fato de a natação ter sido mais explorada pelo jornalismo pode encontrar explicação 
no caso que foi o de maior repercussão fora das competições: a falsa comunicação do 
roubo pelos nadadores norte-americanos (mencionada no início deste artigo) e que 
terminou em punições para os atletas. 

5. O balanço olímpico aponta a tendência das abordagens
Um dia após o término do evento olímpico, o mesmo jornal, Folha de S. Paulo, publicou 
em seu caderno especial um resumo que retratava situações específicas ocorridas 
durante as competições e com atletas. As páginas B-12 e B-13, do dia 22 de agosto, 
estavam repletas de fotografias, textos curtos, arte e legendas: eram infográficos numa 
espécie de balanço curioso da olimpíada e sob o título de “Babel Olímpica” (FOLHA DE 
S.PAULO, 2016).

Nossa pesquisa mapeou os 43 conteúdos diferentes nestas duas páginas e encontrou 
seis menções ao fair play: três positivas e outras três que remetiam à falta do 
comportamento cavalheiresco no esporte. Foram consideradas apenas aquelas que 
apontavam para atitudes de atletas, dentro ou fora da competição, a saber (FOLHA DE 
S.PAULO, 2016):

- Demonstração de Fair Play: 

1)  As corredoras Abbey D’Agostino (Estados Unidos) e Nikki Hamblin (Nova Zelândia) 
chocaram-se e caíram no chão na semifinal dos 5.000 metros. Uma ajudou a outra 
a se levantar. Segundo a notícia analisada, ambas receberam do Comitê Olímpico 
Internacional medalhas de fair play esportivo; 

2)  O ginasta Arthur Nory demonstrou respeito aos adversários quando pediu para o 
público parar com manifestações durante a final do solo na ginástica artística. A torcida 
vibrava ruidosamente com erros dos atletas estrangeiros; 

3)  O atleta Thiago Braz da Silva pediu para que os torcedores no estádio olímpico do 
Engenhão parassem de vaiar o seu adversário, o francês Renaud Lavillenie, durante a 
entrega de medalhas, no pódio. Lavillenie perdera a disputa da medalha de ouro para 
Silva. 

- Ações contra o Fair Play: 

1)  Sobre a exclusão do judoca Islam El Shehaby da delegação egípcia por se recusar a 
apertar a mão do seu adversário, o israelense Or Sasson. O atleta levou para dentro do 
tatame as divergências árabe-israelenses que já duram mais de um século; 

2)  Durante a disputa pelo bronze na luta olímpica, o técnico do lutador Mandakhnaran 
Ganzorig, da Mongólia, tirou a roupa e ficou só com a cueca após o fim da luta. Foi um 
protesto contra o resultado e o juiz que atribuiu a vitória ao adversário; 

3)  Aborda o desentendimento entre as duas brasileiras que disputaram os saltos 
ornamentais, Ingrid e Giovanna, por um problema pessoal ocorrido na Vila Olímpica. As 
atletas nem desceram juntas para o local de entrevista após a prova. A briga as levou a 
romper a parceria. 

 Constata-se, portanto, que a grande maioria dos subtemas abordados nestas 
páginas-resumo tratou das vitórias e medalhas obtidas pelos atletas. Apenas 7% dos 
subtemas tratavam do fair play como bom exemplo de conduta esportiva. Um caso que 
ilustra a predominância do tema ligado à conquista de medalhas sobre a abordagem do 
fair play foi o da nadadora húngara Katinka Hosszu que obteve medalhas, mas, antes, 
enfrentou os rigores do temperamento do marido e técnico. 
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Na página-resumo B-12, onde há menção sobre a atleta, a informação é de que 
“acumulava medalhas em Mundiais, mas não em Olimpíadas” (FOLHA DE S.PAULO, 
2016) e que, no Rio de Janeiro, conquistou três ouros. Por trás desta história, entretanto, 
houve um comportamento não cavalheiresco do treinador e marido da nadadora e 
que foi relatado, mas sem destaque, na edição do dia 11 de agosto, na página B-7 
(LAJOLO, 2016): durante alguns treinos, o técnico passava descomposturas públicas na 
nadadora, uma atitude nada cavalheiresca.

6. Considerações finais
Ao ser um instrumento de mediação e facilitar trocas de conhecimento, o jornalista tem 
diante de si grande responsabilidade. Existem inúmeras teorias que discorrem sobre os 
conteúdos jornalísticos produzidos e veiculados pelos meios de comunicação. Algumas 
como a da Ação Política, de alinhamento marxista, entendem que os media “reforçam 
os pontos de vista do establishment (o poder instituído) devido ao poder dos donos dos 
grandes meios de comunicação social e dos anunciantes”, conforme Traquina (2005, pp. 
164-165) ao comentar sobre as perspectivas apresentadas por Edward Herman e Noam 
Chomsky.

Outras teorias mais contemporâneas estabelecem uma certa dependência entre o 
receptor e a notícia que resulta em efeitos cognitivos, afetivos ou comportamentais. 
Souza (2005, p. 80) explica que as notícias podem provocar efeitos cognitivos ao agirem 
sobre a percepção que o indivíduo tem a respeito dos fatos e que podem reforçar ou 
mudar crenças, valores e atitudes. 

O conteúdo jornalístico pode, também, afetar o indivíduo pela emoção: os 
casos em que uma pessoa é extremamente exposta às notícias sobre violência 
aumentando, assim, a sensação de insegurança, ilustram tal processo. E há os efeitos 
comportamentais que influenciam condutas dos indivíduos e que são “consequências 
dos efeitos cognitivos e afectivos” (SOUSA, 2005, p. 80).

A imprensa, por outro lado, pode agir positivamente ao divulgar e ampliar valores 
primordiais na formação do caráter do indivíduo e incentivá-lo à prática esportiva 
porque o esporte é a possibilidade de inclusão social, de formação e de educação de 
um povo. Conforme Guimarães-Mataruna; Morales; Milla (2018)

Um dos grandes desafios da comunicação é alcançar um equilíbrio viável entre interesses sociais públicos 
e privados. A exploração da Paz pelos meios de comunicação depende, principalmente, do discurso mais 
equilibrado, democrático, apresentando a realidade honesta dos fatos e o compromisso em produzir 
mudanças humanas e sociais por meio da consciência crítica.8 (Guimarães-Mataruna; Morales; Milla, 2018, p. 
167) [nossa tradução]

É sempre necessário lembrar que no Brasil, a partir da Constituição Federal vigente, a 
forma de se enxergar o esporte no país foi ampliada, pelo menos, oficialmente. Deixou-
se de privilegiar apenas a perspectiva do desempenho e permitiu-se a compreensão 
do esporte também como fenômeno ligado à educação e ao lazer, conforme explica 
Manoel José Gomes Tubino (2010)9:

8. (...) uno de los grandes desafíos de la comunicación es alcanzar un equilibrio viable entre intereses sociales 
privados y públicos. La exploración de la Paz en los medios de comunicación depende principalmente del 
discurso más equilibrado, democrático, presentando la realidad honesta de los hechos y el compromiso en 
producir un cambio humano y social a través de la conciencia crítica. (Guimarães-Mataruna; Morales; Milla, 
2018. p. 167)

9. O Professor Doutor Manoel José Gomes Tubino (1939-2008) presidiu a Comissão de Reformulação do 
Esporte Brasileiro de 1985, instalada pelo Decreto n.o 91.452, que sugeriu que o conceito de Esporte no 
Brasil fosse ampliado. Tubino era Livre-docente pela Universidade Estadual do Rio de Janeiro, era presidente 
da Federação Internacional de Educação Física e publicou 20 livros.
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O texto constitucional de 1988 consolidou esse entendimento ao priorizar recursos públicos para o esporte 
educacional e, no caput do art. 217, estabelecer como dever do Estado fomentar práticas esportivas formais 
e não-formais, como direito de cada um. (...) Embora a Constituição Federal de 1988 já se referenciasse 
num novo conceito de Esporte, o Brasil permaneceu até 1993 sem uma lei específica do Esporte que 
acompanhasse o texto constitucional. Isso aconteceu na Lei no 8.672/1193 (Lei Zico). A Lei Zico foi marcante, 
pois logo no início determinou conceitos e princípios para o Esporte brasileiro, inclusive contemplando 
o reconhecimento das manifestações esportivas (Esporte-educação, Esporte-participação e Esporte-
performance) (TUBINO, 2010, p. 29).

Nos anos posteriores, outras leis auxiliaram a regulamentar o esporte – como a Lei Pelé 
(1998) e Lei Maguito Vilela (2000) - fortalecendo a visão oficial em torno do direito do 
cidadão. Em 1978, com a Carta Internacional de Educação Física e Esporte da Unesco, 
agência especializada das Nações Unidas para a educação, a ciência e a cultura, de 
acordo com Tubino (2010), defendeu-se que o direito à prática esportiva deveria 
ser estendido a todas as pessoas, ou seja, “o rendimento esportivo era substituído 
gradualmente pelas práticas esportivas de todos, independentemente de idade, raça, 
estado físico e outras situações humanas” (TUBINO, 2010, p. 41). 

O jornalismo esportivo, no entanto, insiste em se ocupar em demasia com os Esportes-
desempenho que objetivam “resultados, vitórias, recordes, títulos esportivos, projeções 
na mídia e prêmios financeiros” (TUBINO, 2010, p. 43). A persistência das pautas 
referidas empurra o jornalista para uma direção oposta ao que defendemos aqui, 
ou seja, aspectos do esporte enquanto fenômeno social, atividade formadora de 
personalidade e de caráter podem estar perdendo importância a partir da formação do 
jornalista e das abordagens na mídia. 

A divulgação de histórias de superação, de valores éticos, de boas ações por parte 
dos esportistas e que geram aspectos positivos deveria ser ampliada no cotidiano da 
imprensa esportiva, como defendem Guimarães-Mataruna; Morales; Milla (2018):

Por outro lado, os programas esportivos, nos quais o principal protagonista é o atleta, podem funcionar 
como difusores de valores quando nos mostram que a preparação e a disciplina do esportista e, em algumas 
ocasiões, a narração de histórias de vida em que a perseverança e a superação são fatores importantes 
para o cumprimento de suas metas, como os casos mostrados pelas transmissões dos Jogos Olímpicos.10  

(Guimarães-Mataruna; Morales; Milla, 2018, p. 160) [nossa tradução]

O fair play como pauta, por exemplo, é geralmente apresentado pelo seu aspecto 
negativo do que propriamente pelos valores que o acompanham dentro e fora 
do campo das competições, como pudemos observar nesta pesquisa. Não raro, 
o conteúdo informativo se refere à falta de fair play de organizadores, do público 
(entendida como falta de educação) ou mesmo de atletas que ganham mais espaço do 
que o gesto observado por um olhar construtivo.

O jornalismo constrói uma imagem limitada em torno do significado de fair play quando 
o reveste com estereótipo que atribui mais atenção aos aspectos negativos, ou seja, 
à falta do próprio fair play de atletas, e deixa de lado aspectos construtivos como a 
amizade, coragem, determinação, excelência, igualdade, inspiração e respeito que, 
não por acaso, são valores olímpicos e paralímpicos e devem, sempre, nortear todos 
os envolvidos com o esporte.  Como mostrado na Tabela 1, os conteúdos negativos 
aparecem numa quantidade que é quase o triplo dos conteúdos positivos: 23 contra 08, 
reforçando essa preferência histórica das estratégias jornalísticas.

A reflexão sobre os valores olímpicos, ainda, é importante por fazer parte do conjunto 
de análises pós-jogos olímpicos Rio 2016 que tem por objetivo contribuir para fazer 
um balanço dos legados e resultados desse megaevento em múltiplos segmentos. Em 
diálogo com outros estudos que abordam aspectos de impactos econômicos e estrutura 

10. (Do original): Los programas deportivos por su parte, donde el principal protagonista es el atleta, pueden 
funcionar como difusores de valores, cuando nos muestran la preparación y disciplina del deportista, y 
en algunas ocasiones la narración de historias de vida, donde la perseverancia y superación son factores 
importantes para el cumplimiento de sus metas, como los casos expuestos dentro de la transmisiones de los 
Juegos Olímpicos.
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infraesportiva e social, estudos como este, que focam no fair play, lançam um olhar em 
aspectos menos abordados, mas não menos importantes: os resultados imateriais e os 
efeitos no imaginário social.

Após uma década de megaeventos esportivos no Brasil – iniciada com os Jogos 
Pan-americanos em 2007 e encerrada com os Jogos Olímpicos Rio 2016 –, mostra-
se fundamental os múltiplos olhares sobre os resultados e legados dos megaeventos 
esportivos no contexto brasileiro tanto no plano econômico e político, mas também no 
cultural. 

O esporte olímpico, com a ideia de fair play, pode contribuir muito para a disseminação 
de valores éticos na sociedade, a partir dos exemplos esportivos. Estudos como este 
tentam lançar luz sobre um complexo momento da sociedade brasileira e buscam ajudar 
a entender como isso se deu nos Jogos Rio 2016, a partir da cobertura jornalística desse 
megaevento e qual é o legado social deixado por esse nas práticas do esporte e na 
memória social.
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AVALIAÇÃO DE JOVENS ISLÂMICOS 
RELACIONADOS AOS ESTUDOS OLÍMPICOS 
COMO MEDIADORES NA GESTÃO DE 
CONFLITOS E NA PROMOÇÃO DE PAZ POR 
MEIOS DIGITAIS
EVALUATION OF ISLAMIC YOUNG INTERNS TOWARDS OLYMPIC STUDIES 
AS MEDIATORS IN CONFLICT MANAGEMENT AND PROMOTION OF PEACE 
USING DIGITAL MEDIA 

Ana Miragaya
Lamartine DaCosta

Grupo de Pesquisa em Estudos Olímpicos, Universidade do Estado do Rio de Janeiro, Brasil.

RESUMO 
O presente capítulo aborda a percepção de paz por jovens islâmicos atuantes na 
área de estudos olímpicos na promoção digital da paz. O estudo utiliza a pesquisa 
exploratória e qualitativa para testar conceitos antes de assumir decisões sobre modelos 
socioculturais ou de estratégias de ação. Conclui-se que  a religião islâmica não tem 
constituído empecilho tanto para as inovações no esporte quanto no uso de avanços 
tecnológicos para a promoção da paz.

Palavras-chave: estudos olímpicos, valores, meio digital. 

ABSTRACT
The present chapter approaches the perception of peace by young muslims who are 
active in the area of the Olympic studies for the digital promotion of peace. The study 
uses the exploratory and qualitative research to test concepts before making any 
decisions about the social-cultural models or action strategies. It concludes that the 
islamic religion has not been a hindrance to either innovation in sports or the use of 
technological advances to promote peace.

Keywords:  Olympic studies, values, digital media.
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1. Introdução
A presente pesquisa teve como sujeitos participantes 15 estagiários da Academia 
Olímpica Internacional (International Olympic Academy - IOA, Olímpia, Grécia) - 
vinculados originalmente às Academias Olímpicas Nacionais (National Olympic 
Academies – NOAs) de 14 países islâmicos. A partir destes informantes, estabeleceu-se 
como propósito verificar se os vínculos com a religião islâmica constituiriam empecilho 
para atitudes de intermediação na gestão de conflitos e na promoção da paz com 
indivíduos, grupos e organizações não islâmicas e, também, simultaneamente, como 
isso se daria se esses jovens assumissem compromissos típicos do esporte, sobretudo 
aqueles concernentes aos valores olímpicos (honestidade, respeito mútuo, excelência, 
paz, etc.). 

Esta questão a investigar foi estabelecida a partir do pressuposto que os estagiários da 
IOA seriam jovens com adesão aos valores olímpicos – referências comportamentais 
individuais e coletivas visando ao bem comum entre esportistas praticantes, 
dirigentes e o público em geral – como também às tecnologias digitais que poderiam 
potencialmente atuar, em princípio, como ferramentas de união entre protagonistas 
distintos em meio a adversidades e desentendimentos mútuos.

Por sua vez, assumiu-se a hipótese que referenciou a proposta citada de intercâmbio 
com melhoria de relações sociais vis-à-vis a oportunidade em que países que abrigam 
vários grupos étnicos e situações econômicas diversas, e que seguem a religião islâmica 
e respectivas tradições culturais. Este pressuposto consistiria na melhoria das práticas 
esportivas e de seus resultados, assim como a cooperação internacional em iniciativas 
de entendimentos multiculturais e, portanto, de promoção da paz. Em outras palavras, 
o aperfeiçoamento das relações esportivas, nesse caso, representaria reforço da 
identidade nacional diante de múltiplos países e situações bem como diante do avanço 
das sociedades árabes como um bloco unificado pelo esporte, especialmente por meio 
do esporte Olímpico e do Olimpismo, o que já é tradição no mundo árabe. 

Dentro do contexto das abordagens iniciais deste estudo, tornou-se importante, 
entretanto, examinar as práticas esportivas nas suas relações com a expansão acelerada 
das tecnologias digitais visando aos ajustamentos do objetivo geral com relação 
à hipótese central desta investigação. Por outro lado, como suporte à opção de 
tecnologias avançadas, fez-se significativo também citar a seguinte referência de autor 
árabe quando desafios deste novo milênio são analisados: “Uma nova geração de 
liderança árabe começa a aparecer em vários países árabes, uma liderança familiar com 
o mundo high-tech, que compreende uma visão global, e que pode razoavelmente 
aspirar a padrões mundiais de excelência. Com esta liderança, países da região 
ocuparão uma posição melhor para promover uma visão comum baseada nesses 
valores” (“A new generation of Arab leadership has started to surface in several Arab 
countries, one that is familiar with the high-tech world, which embraces a global vision, 
and can reasonably aspire to world-class standards of excellence, with such leadership, 
countries of the region will be in a better position to promote a common vision based 
on these values”, Azzam, 2002, p. xi).

Em termos da direção geral deste estudo, esportes e valores olímpicos são aqui 
entendidos como dependentes numa plataforma de informação que permite 
identificação e seleção de intervenções necessárias para o desenvolvimento e 
promoção dos esportes em sociedades árabes. Tal plataforma de informação também 
tem sido entendida pelo presente estudo como parte da Internet e em face a este 
conceito é então oportuno mais uma vez citar Azzam (2002, pp. 36-37): “ O impacto 
da Internet nos países em desenvolvimento, incluindo aqueles da região árabe, pode 
ser mais poderoso do que o impacto no mundo ocidental. Países com altas margens 
de distribuição, menos competição e transparência de preços provavelmente verão os 
maiores ganhos em eficiência como resultado da Internet” (“The impact of the Internet 
on the developing countries, including those in the Arab region, could be more powerful 
than in the West. Countries with high distribution margins, less competition and price 
transparency are likely to see the biggest gains in efficiency as a result of the Internet”). 
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Neste sentido, a opção adotada por esta pesquisa está definida basicamente como 
uma ferramenta que inclui uma rede de relações via Internet, na qual usuários 
autônomos colaboram uns com os outros gerando e compartilhando informações. Os 
colaboradores deste processo de índole multicultural e de desenvolvimento mútuo 
dentro do mundo árabe não são somente federações, clubes, gerentes e técnicos do 
esporte, mas também empresas, agências governamentais, grupos variados e pessoas 
potencialmente capazes de gerar informações e dar apoio a atividades esportivas tanto 
para fins comerciais quanto para fins não comerciais (Masmoudi, 1998; Ayish, 1998).

Em síntese, esta investigação foi assumida como dependente de informação básica 
sobre condições de operação de atividades esportivas, tendo como intermediação o 
uso da Internet e o sentido multicultural do entendimento entre esportistas quer sejam 
eles praticantes ou dirigentes. 

2. Delimitações da pesquisa
Em face às informações preliminares que originaram o presente estudo, definiram-se as 
delimitações da pesquisa pelos itens que se seguem:

i. O campo de definições da pesquisa é a Tecnologia da Informação – TI, a qual 
se refere à circulação da informação e respectiva transformação em conhecimento 
utilizável tanto em atividades esportivas como também em relações socioculturais e 
religiosas.

ii. De acordo com Masmoudi (1998, p. 134), autor que examina perdas e 
benefícios de TI nas sociedades árabes, a delimitação desta pesquisa considera o fator 
multicultural – que inclui religião – como fundamental no sentido da observação do 
nível e no ritmo de adoção de novas tecnologias em termos de construção do modelo 
mencionado anteriormente no item i.

iii. Outra delimitação que se mostrou adequada foi a de que esportes 
relacionados ao Movimento Olímpico e ao Comitê Olímpico Internacional tiveram 
igual desenvolvimento em sociedades árabes, seguindo a doutrina de cooperação 
internacional com independência total de cada país afiliado a organizações e eventos 
Olímpicos. 

3. Estratégia metodológica
A metodologia adotada foi a de entrevistas face-a-face no âmbito da IOA, 
posteriormente completada por adições e esclarecimentos dos respondentes por 
intermediação das NOAs. Neste arranjo organizacional da investigação, buscou-se um 
modelo básico de esportes pela Internet implicando em se optar por uma pesquisa 
exploratória, ou seja, um estudo no qual o problema não é suficientemente descrito e 
delimitado em seus detalhes. Esta escolha é mais justificada por Gumuresson (2000, 
p.85-86), especialista em métodos de pesquisa, que considera a pesquisa qualitativa 
equivalente à quantitativa, condição que foi assumida também nos procedimentos desta 
investigação. 

Moore (1982), outro autor clássico na área de metodologia da pesquisa, recomenda 
o uso de pesquisa exploratória e qualitativa para testar conceitos antes de assumir 
decisões sobre modelos socioculturais ou de estratégias de ação. No caso da pesquisa 
ora posta em revisão, o teste consiste na submissão de conceitos escritos aos usuários 
por meio de entrevistas pessoais. Este procedimento de consultas foi complementado 
por interpretações quantitativas, combinando adequadamente entendimento 
(qualidade) com explicação (quantidade).

Desta forma, a seleção de um modelo básico de cooperação e paz para sociedades 
árabes dependeria de pesquisa exploratória qualitativa sobre conceitos que podem dar 
apoio e significado à escolha pretendida. Este procedimento apoiou-se também na já 
citada fonte, Moore (1982).
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4. Coleta de dados
A pesquisa de campo consistiu na aplicação de um questionário que incluiu conceitos 
relacionados à cultura, religião e perspectivas de desenvolvimento social e tecnológico 
do mundo árabe, tendo como complemento, esportes em geral e esportes Olímpicos 
em particular. As declarações escritas, num total de 16 itens, foram selecionadas e 
resumidas de uma revisão de literatura científica, que transcreveu autores árabes. Cada 
declaração foi também revisada ao ser selecionada de acordo com o conhecimento 
atual em Estudos Olímpicos e multiculturalismo obtido em  DaCosta (2002, pp. 39-176). 

Todos os conceitos elaborados para este teste se referiram à compreensão do mundo 
árabe e desta forma somente três respostas foram estabelecidas para aceitação: “sim”, 
“não” e “não sei”. Este nível de generalização das respostas foi adequado aos objetivos 
da pesquisa tendo Oyen (1992, p.10) como apoio quando sugeriu que pessoas em 
geral compreendem melhor o nexo de espaço em níveis ordenados hierarquicamente 
incluindo o ambiente social e a nação em que vivem. 

Além disso, o questionário foi elaborado como semiaberto com espaço suficiente para 
comentários dos respondentes durante contatos pessoais, ou após, por novos contatos. 
Assim foi feito para aumentar o grau de participação na pesquisa. Nesses termos, o 
questionário foi aplicado em junho de 2006 com consultas aos respondentes e suas 
instituições originais por e-mail nos anos subsequentes, acompanhando várias revisões 
dos pesquisadores.

Em resumo, a justificativa do instrumento aplicado neste campo de pesquisa foi testar 
conceitos que poderiam guiar a escolha de um modelo básico de comportamento 
sociocultural ajustado às relações esportivas necessárias entre as sociedades árabes.

5. Respondentes
A presente pesquisa teve como sujeitos 15 jovens participantes estagiários da IOA, aqui 
antes mencionados como vinculados originalmente às NOAs de 14 países islâmicos.

O desenho preliminar da pesquisa definida pelas NOAs como agentes de apoio 
para a informação fez-se necessário de modo a testar os conceitos do modelo a ser 
identificado. Esta decisão foi baseada no fato de que as NOAs são consideradas 
segmentos dos Comitês Olímpicos Nacionais (National Olympic Committees - NOCs) 
– autoridades máximas nos esportes Olímpicos em cada nação árabe. As NOAs se 
dedicam a estudos e investigações e circulam internacionalmente com participação 
contínua nas atividades da IOA, sediada em Ancient Olympia, na Grécia.

Uma consulta aos relatórios da IOA (40ª a 44ª Sessões de Jovens Participantes - 40th to 
44th Young Participants Sessions) publicados entre 2000 e 2004 mostrou que as NOAs 
presentes nas sessões anuais da IOA ocorreram na Tunísia, Arábia Saudita, Catar, Sudão, 
Omã, Turquia, Malásia, Indonésia, Bahrein, Líbano, Kuwait, Egito, Síria e Irã. Este grupo 
de NOAs foi então considerado como o universo desta investigação em termos de 
nações islâmicas porque elas preenchiam qualificações mínimas e adequadas para o 
teste de conceitos materializado pelo questionário da investigação. 

A aplicação do questionário foi direcionada aos sujeitos que participaram das atividades 
das NOAs, resultando em um total de 15 respondentes potenciais. Este total equivale 
ao total de países islâmicos aqui considerados proativos ou diligentes devido à sua 
participação ativa nos eventos da IOA. Assim, o critério de ser proativo – por exemplo, 
revisores de suas declarações iniciais – foi aplicado para dar mais consistência ao grupo 
escolhido de respondentes.  
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6. Amostra indicativa
A presente investigação considerou inadequado o uso de métodos estatísticos e 
de amostras que incluem grande número de respondentes porque o objeto desta 
pesquisa se restringiu à cultura islâmica e ao desenvolvimento tecnológico, que 
requerem compreensão qualitativa das relações entre sociedade e tecnologia em vez de 
explicações quantitativas que se adaptam minimamente aos fenômenos culturais. 

Consequentemente, a amostra deste estudo foi definida como indicativa e não 
estatística do universo de 14 respondentes ligados às NOAs quando as respostas 
ao questionário foram revisadas. Estas respostas positivas incluíram oito NOAs, 
representando 57,1% do universo desta pesquisa. Este resultado foi considerado 
satisfatório uma vez que o procedimento de enviar o questionário pelo correio é válido 
com 10% de retorno (Bing, Akintoye, Edwards & Hardcastle, 2005).

É essencial apontar que a totalidade dos respondentes tinha ligação com suas 
respectivas NOAs, sendo dois respondentes de cada um dos seguintes países: Tunísia, 
Catar e Arábia Saudita. Três respondentes eram ligados às NOAs do Irã e de Omã, 
totalizando seis respondentes. Bahrein, Síria e Sudão tinham um respondente cada. O 
total foi de 15 representando oito países para a amostra. A Tabela 1 mostra a relação 
dos informantes da pesquisa por meio de questionário com suas NOAs de origem e 
com seus endereços eletrônicos.  

A aplicação inicial do questionário foi feita por contato pessoal e entrevista com sete 
respondentes (Tunísia, Sudão, Catar, Arábia Saudita, Omã e Irã) durante a 46ª Sessão 
Internacional da IOA, quando houve a oportunidade de contato pessoal de um dos 
pesquisadores com sete participantes islâmicos do evento. Este grupo tornou-se, 
então, a parte maior do total dos 11 que responderam ou revisaram posteriormente o 
questionário da investigação. 

Consequentemente, a amostra indicativa e não estatística dos 15 respondentes incluiu 
aqueles que participaram das entrevistas assim como aqueles que responderam ao 
questionário via endereço eletrônico, depois que tiveram seus nomes selecionados 
pelas NOAs. 

7. Revisão da literatura
A revisão da literatura científica de fontes árabes resultou em 16 posições conceituais 
do questionário, incluindo as respectivas referências posteriormente incorporadas no 
relatório final da pesquisa. Sendo assim, os dados selecionados da revisão da literatura 
se tornaram conceitos, sujeitos à apreciação e validação pelos respondentes. 

Em resumo, a versão dos esportes em cada conceito consistiu na projeção e 
adaptação do estado social, cultural e tecnológico descrito na seleção de autores 
árabes. Este procedimento foi inspirado em Puig (1997), autor que descreve e analisa 
organizações esportivas por meio de comparação internacional e que conclui: “Modelos 
organizacionais do esporte são distinguidos pela diversidade. Isso revela que tais 
modelos não são produto exclusivo de decisões racionais, mas sim produto de contexto 
social-histórico específico” (“Sport organizational models are distinguished by diversity. 
This reveals that such models are not the exclusive product of rational decisions but 
rather of a specific social-historical context”).
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8. Análise dos resultados 
O estágio seguinte consistiu na interpretação dos resultados pelo critério da 
convergência das declarações dos respondentes obtendo-se, então, sínteses das 
declarações dos sujeitos tendo como base a revisão de literatura. Em seguida, procurou-
se confirmar a adesão dos jovens islâmicos à tecnologia digital corrente no mundo 
atual e, a partir desses meios avançados de relacionamento, examinaram-se tendências 
para promover e gerenciar entendimentos entre partes diversas e distintas à luz dos 
pressupostos do Olimpismo e dos valores construtivos do esporte. Adicionalmente, 
verificou-se a hipótese de que os respondentes atendiam as atitudes recomendadas 
pela religião, porém não as consideravam contraditórias com as práticas esportivas no 
marco dos valores olímpicos.

Os caminhos percorridos para o alcance dessas conclusões preliminares foram definidos 
pelos dados coletados mediante o questionário mostrado na Tabela 2, na qual se 
exibem porcentagens atribuídas à incidência de respostas negativas, positivas e ‘não 
sei’ para cada um dos 16 itens. Partindo-se desta organização das respostas obtidas 
pela Tabela 2, obteve-se um conjunto de cinco sínteses construídas com base na revisão 
quantitativa das respostas dadas. 

Neste passo da análise, o critério de Pareto foi aplicado. Este critério corresponde ao 
princípio em estatística que declara que, geralmente, em 80% dos fatos ocorre um 
contraponto aos outros 20% (Reh, 2006). Este valor maior foi usado para elaborar as 
convergências A, B, C, D e E, as quais são transcritas como se seguem:

A – O mundo árabe está tentando lidar com o desenvolvimento rápido da Tecnologia 
da Informação com impacto positivo no crescimento e operações das organizações em 
geral, além de atividades culturais e esportes, incluindo as relações entre organizações 
líderes e os participantes, ou atletas. 

B – O impacto da Internet nos países em desenvolvimento, incluindo aqueles com 
cultura e religião árabe, poderia ser mais forte do que experiências de sociedades 
desenvolvidas. A Internet deve ser promovida como um novo meio de empoderar 
relações culturais e esportivas e de adotar práticas de gestão avançadas, o que está 
agora sendo desenvolvido na maioria das sociedades árabes.

C – O multiculturalismo no esporte basicamente significa usar ferramentas de gestão 
capazes de garantir respeito em todos os níveis para a diversidade interna da 
sociedade. Alguns valores Olímpicos, neste caso, podem representar modelos de 
comportamento para líderes, gestores e atletas em muitos países islâmicos, quando 
focam na dignidade de cada pessoa, considerada sendo igual e associada à natureza 
humana. 

D – Esportes em geral e esporte Olímpico, em particular na maioria dos ambientes 
culturais, têm historicamente acomodado tendências de globalização e respeito pela 
diversidade cultural e social por uma questão de competição. Esta condição é valiosa 
para consolidar a cultura árabe em sua adaptação progressiva interna (dentro do mesmo 
país) e externa (entre países).   

E – As atividades esportivas Olímpicas e organizações das sociedades árabes têm sido 
expostas, por um longo período, a constantes mudanças e parcerias entre elas próprias 
e com países e instituições não islâmicas. Portanto, este setor está pronto para se 
desenvolver rumo ao networking e às reivindicações mais avançadas e inovadoras. 
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9. Conclusões
Os dados coletados e processados pelo método de pesquisa com múltiplas revisões 
finalmente indicou que os respondentes pareceram estar mais confortáveis discutindo 
as questões relacionadas com os esportes Olímpicos e esportes de uma forma geral. 
Também, as sínteses de convergência em sua totalidade transparecem a ideia de 
processo em andamento e não perspectivas futuras. Tais particularidades indicam que 
as tradições islâmicas estão se adaptando e convivendo com as inovações esportivas – 
olímpicas e não olímpicas – e igualmente com as tecnologias avançadas, sobretudo com 
a Internet.

Outra conclusão pertinente concerne os itens B e E por meio dos quais se subentende 
que a religião islâmica não tem constituído empecilho tanto para inovações no esporte 
como nos avanços tecnológicos. Portanto, reajustes comportamentais como os 
demandados pelos valores Olímpicos devem estar acontecendo nos países islâmicos, 
sobretudo entre os jovens, grupo etário focado pela pesquisa. 

Por outro lado, e em última instância, admite-se diante da nítida convergência entre os 
itens A, B, C, D e E que as condições necessárias para que os jovens islâmicos possam 
promover a paz e a gestão de conflitos por meio do esporte estão presentes nos 
processos de desenvolvimento ora em apreciação.

Naturalmente estas conclusões finais constituem generalidades, seguindo as 
delimitações da pesquisa, com o significado de que devem existir situações específicas 
incompatíveis com uma cultura de paz e de resolução de conflitos não alcançadas pela 
pesquisa per se.

Mas as limitações deste estudo finalmente não comprometem o processo em progresso 
que une o esporte, a tecnologia e a promoção da paz, o que pode enfim ser aqui 
confirmado com uma declaração sintomática do Príncipe Faisal Bin Fahad, ex-presidente 
do NOC da Arábia Saudita. Para ele, “os ideais e princípios Olímpicos coincidem 
com o que a religião islâmica tem pregado por 14 séculos” (“The Olympic ideals and 
principles exactly coincide with what the Islamic religion has been preaching for fourteen 
centuries”, Fahad, F.B., 1978). 
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TABELA 1

Questionário Esportes, Tecnologia e Pacificação no Mundo Árabe

NOMES, PAÍSES E ENDEREÇOS ELETRÔNICOS DOS RESPONDENTES

M. Zaoui – Tunísia < maha.z@gnet.tn >

W. Mohamed Sulieman – Sudão   < drwelli99@yahoo.com >

H. Al - Hajri – Catar  < hammad@qnoc.net.qa >

M. Al  Otaibi  - Arábia Saudita < 0fficer@sasma.org.sa >     

S. M. Al Naamani – Omã < s.naamani@refinery.co.om >                                     

S. Ashtian – Irã < niciri@neda.net >

S. Haji Taqawi – Bahrein < sosotq55@hotmail.com > 

A.  Khalifa Ali Al-Shmali  -  Omã < alshamli@yahoo.com >

M. Mootassem – Catar   < mrym18@hotmail.com > 

S. Amir Hosseini -  Irã < seyedamir.hosseini@gmail.com > 

M. Al Fahaid – Arábia Saudita  < fahaidmn@hotmail.com > 

M. ZAHAR -  Tunísia  < dr.mzahar@planet.tn > 

H. Abdullah Al Dalhami – Omã < aldalhami@hotmail.com >

M. Mahdi Rahmati  - Irã  < mahdi.rahmati@gmail.com > 

L.  Ayoubi   -  Síria  < liliana@ureach.com > 
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TABELA 2

Questionário Esportes, Tecnologia e Pacificação no Mundo Árabe

Teste de conceito para a pesquisa de um modelo básico de desenvolvimento 
sociocultural e tecnológico ligado ao esporte Olímpico 

Declarações baseadas em autores islâmicos com referência às 
sociedades árabes atuais, adicionalmente revisadas para o interesse do 
esporte Olímpico e multiculturalismo.

Sim
%

Não
%

Não sei
%

1 – Apesar do mundo árabe e muçulmano ter sido frequentemente 
entendido como uma coleção de vários estados-nação independentes, 
com identidades separadas, por questões culturais e esportivas, o mundo 
islâmico de hoje pode ser visto como uma sociedade única e unificada 
(Barakat, 1993, p. xi; tema: social e transformações políticas).

Observações dos respondentes 

 # Essa unificação depende da modalidade esportiva; no meu país os 
campeonatos de futebol se deslocam de uma região a outra e isso cria 
respeito um pelo outro. Não posso dizer o mesmo sobre natação na 
medida em que há concentração de piscinas na capital. 

# Apesar das identidades separadas que nossas nações têm ou talvez 
até dos conflitos que surgem em alguns momentos entre nós, quando 
se trata de cultura e esportes somos muito parecidos e mais unificados. 
Nossas culturas são muito próximas e compartilhamos muitos costumes 
semelhantes. Quando se trata de esportes, esquecemos todas as nossas 
diferenças e nos unimos como uma nação.   

# Em relação ao sistema político, podemos ver algumas influências 
culturais. 

# Não tenho certeza de que o mundo nos veja como uma sociedade única 
e unificada. 

# Cada país islâmico tem sua tradição e muitas línguas diferentes. 

73.3 2.0 6.6

2 – As sociedades árabes diferem drasticamente da visão ocidental 
dominante de longa data que as considerava um mero mosaico de seitas, 
grupos étnicos e tribos envolvidas em orientações conflitantes. Empresas 
de administração, expressões esportivas e culturais de países islâmicos 
geralmente reconhecem as polaridades e dificuldades de suas relações 
sociais, mas geralmente enfatizam seu destino comum e potenciais 
destacados (Barakat, 1993, p. xi; tema: transformações sociais e políticas).

Observações dos respondentes 

# Em geral, o esporte teve efeitos positivos na diminuição das dificuldades 
dos conflitos étnicos, embora muitas dessas dificuldades sejam organizadas 
a partir das políticas ocidentais sobre os países islâmicos. Como vemos no 
Afeganistão e no Iraque.  

80.0 13.3 6.6

3 – O acesso a serviços de telecomunicações em países islâmicos – 
especialmente na área dos Emirados Árabes Unidos – está se tornando 
cada vez mais um elo ativo à economia global do século XXI. Além disso, 
o mundo árabe está tentando lidar com os rápidos desenvolvimentos em 
tecnologia da informação (Ayish, 1998, pp. 141 – 159; tema: a revolução da 
informação e o mundo árabe). 

Observações dos respondentes 

# Também houve desenvolvimentos no setor da educação e questões de 
direitos humanos, especialmente no Catar.

# O esporte internacional teve um impacto positivo no desenvolvimento 
das relações entre as organizações esportivas e os atletas nos países 
árabes.

# A revolução da informação pode ajudar o crescimento do esporte no 
mundo árabe. 

# Hoje há mais interesse em atividades esportivas e culturais da mídia e do 
público em geral. 

93.3 0.0 6.6
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4 – Existem várias forças e condições muito reais que fazem a unidade no 
mundo árabe; sua existência explica em parte o dinamismo da sociedade 
árabe e sua luta contínua (Barakat, 1993, p. 3; tema: integração social e 
política). 

Observações dos respondentes

# A importância da gestão esportiva apenas nos últimos anos se tornou 
mais visível em nossos países. O marketing se expandiu mais nas 
federações esportivas. 

86.6 6.6 6.6

5 – Um problema crucial geralmente detectado entre os países islâmicos 
reside, não no ideal de integração em si, mas na lacuna ou desequilíbrio 
entre esse ideal e as ações projetadas para alcançar a tarefa histórica de 
alcançar a unidade (Barakat, 1993, p. 4; tema: integração social e política). 

Observações dos respondentes

# A gestão moderna também é um fator importante para o crescimento do 
esporte em nossos países. 

26.6 20.0 53.3

6 – A fragmentação dos países islâmicos nas diferenças fortemente 
sentidas entre beduínos, habitantes de vilarejos e moradores urbanos 
também é uma causa importante da falta de força social unitária no mundo 
árabe. Essa interpretação geralmente enfatiza o uso de práticas de gestão 
de conflitos nos procedimentos de tomada de decisão e nos arranjos 
políticos (Barakat, 1993, p. 8; tema: integração social e política). 

Observações dos respondentes

# Isso é amplamente visto entre grupos esportivos e também organizações, 
baseado em minha própria experiência. 

# Como os clubes exercem menos influência que as modalidades 
esportivas, há menos antagonismo no esporte local (cidades, vilas, etc.). 

80.0 6.6 13.3

7 – A integração social e a unidade nacional são cada vez mais entendidas 
pelos movimentos árabes progressistas como significando harmonia com 
a diversidade, e não a imposição de uniformidade cultural. De qualquer 
forma, os esforços para impor unificação top-down não foram bem 
sucedidos (Barakat, 1993, p. 8; tema: integração social e política). 

Observações dos respondentes

# Para atingir altos níveis de esporte e outras atividades culturais, deve-se 
tomar uma decisão política a partir do topo, que segue a política do país.

# O Islã tem uma ênfase especial no multiculturalismo e no KORAN temos 
um verso especial sobre o valor de se ter várias culturas. 

# Nas atividades esportivas, atletas de diferentes origens e níveis sociais 
têm a oportunidade de mostrar suas habilidades e realizações. Então, 
pessoas diferentes se conhecem e esse é um desenvolvimento da 
comunidade.

86.6 0.0 13.3

8 – A jornada do mundo árabe de uma ‘cultura de poder’ para uma ‘cultura 
de desempenho’ exige lideranças fortes, capazes de tomar decisões 
ousadas que poderiam ver o mundo árabe na sociedade de conhecimento 
intensivo (Azzam, 2002, p. 12; tema: o mundo árabe: preparando para uma 
nova era de crescimento). 

Observações dos respondentes

# O esporte também faz parte da tradição da sociedade árabe. 

# Nas práticas esportivas, as mulheres não são incentivadas a participar 
com os homens. No entanto, as mulheres estão melhorando seu 
desempenho. 

# Existem vários níveis de importância para questões religiosas, 
dependendo do país árabe sobre o qual estamos falando.  

# O “Alcorão” diz que práticas e jogos físicos, com competição ou 
recreação, são bons para as pessoas e para as famílias. 

# Em nossos países, a influência da religião é boa para os esportes, embora 
haja preocupações com as maneiras de praticar, mas não com os próprios 
esportes. 

# Esporte faz parte da religião.

# Religião, esporte e governo são um círculo...

86.6 6.6 6.6
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9 – A globalização será sustentável se for vista como uma maneira eficiente 
de intercâmbio de culturas, e não como uma maneira de uma cultura 
dominar outras (Azzam, 2002, p. 26; tema: a reação contra a globalização 
na região). 

Observações dos respondentes

# A globalização em alguns países árabes vem do Islã, que entusiasma a 
política do país. 

# Mas infelizmente o que vemos no mundo global de hoje é que uma 
cultura está tentando dominar e usar o seu poder para fazê-lo. 

# Mas não em todos os países islâmicos as tradições locais fazem 
intercâmbio com as tendências da globalização. 

# A religião islâmica sempre apreciou eventos e coisas locais, da 
comunidade e da família; portanto, levar em consideração esportes 
com ênfase no ambiente local também é uma boa solução para o 
desenvolvimento. 

# O clube é apenas um lugar.

# Gestão e marketing estão sempre crescendo nas sociedades árabes, mas 
parece haver profissionais qualificados. Em outras palavras: hardware OK; 
software: muito ruim. 

100.0 0.0 0.0

11 – O seminário “Parceria Euro-Mediterrânea, Cultural, Diversidade e 
Universalidade dos Direitos Humanos” (‘Euro-Mediterranean Partnership, 
Cultural, Diversity and the Universality of Human Rights’) com 80 
especialistas do Líbano, Argélia, Jordânia, Palestina, Síria, Egito, Tunísia, 
Turquia e Marrocos, concluiu que ocultar a diversidade cultural de uma 
sociedade vai automaticamente gerar violência, até mesmo um conflito 
fratricida. Por outro lado, o gerenciamento pacífico das tensões entre o 
indivíduo e o nível geral é a própria base do ideal democrático (El Yazami 
et al., 2003, pp. 54 – 55; tema: Direitos culturais são direitos humanos 
universais). 

Observações dos respondentes 

# É importante também ensinar as pessoas a apreciar e abraçar as 
diferenças entre elas, porque é isso que nos torna únicos, sendo diferentes. 
E se realmente seguirmos a religião islâmica, descobriremos que ela se 
baseia em respeitar os outros, não importa o quão diferente eles sejam de 
nós e em tratá-los todos iguais. 

# Os valores Olímpicos podem ajudar a aumentar o valor das pessoas. 

# O problema nas sociedades islâmicas não são os valores Olímpicos. O 
problema são alguns preconceitos que sobreviveram ao passado e foram 
entendidos como valores. 

# Amizade e saúde são valores islâmicos que podem ser compartilhados 
com as tradições Olímpicas. 

100.0 0.0 0.0

12 – Para garantir o respeito ao multiculturalismo no mundo árabe, 
três níveis devem ser considerados simultaneamente: globalização 
(contrapondo o universalismo que respeita a diversidade cultural 
com o universalismo imperial); a zona de parceria (parceria equitativa, 
reconhecendo a diversidade de sociedades e cultura dentro da zona); 
e as sociedades incluídas na zona (garantindo o respeito à diversidade 
cultural em cada Estado). Todas essas situações, mesmo as mais sensíveis, 
precisam ser acomodadas (El Yazami et al., 2003, p. 54; tema: Rejeição de 
“igualdade cega” e diferenciais).  
 
Observações dos respondentes

# Se queremos olhar para as sociedades islâmicas, se o Islã foi 
seguido da maneira certa, o respeito ao multiculturalismo acontecerá 
automaticamente. 

# Consideramos a diversidade como um poder de crescimento da cultura. 

93.3 0.0 6.6
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13 – Os países árabes precisam buscar uma visão regional para poder 
competir internacionalmente. Uma vantagem importante é a língua 
comum, que se usada com sabedoria permitirá que as novas empresas 
econômicas tenham um grande mercado regional de língua árabe (Azzam, 
2002, p. 49; tema: A nova economia e seu impacto na região árabe). 

Observações dos respondentes

# Concordo que, se alcançarmos uma visão regional, poderemos competir 
internacionalmente, mas estamos tão ocupados com pequenas coisas 
sem importância que estão nos separando. Também acredito que o 
envolvimento estrangeiro em nossas questões têm um papel importante 
nisso. 

86.6 6.6 6.6

14 – As tradições dos sistemas financeiros no mundo árabe criaram uma 
ênfase gerencial principalmente no tamanho dos ativos e na participação 
de Mercado, na crença de que o grande balanço patrimonial garantiria 
vantagem competitiva em longo prazo.  No entanto, reivindicações 
inovadoras estão dispostas a aceitar mudanças constantes em vez de 
estabilidade, redes em vez de hierarquias rígidas e parcerias em oposição 
à autossuficiência (Azzam, 2002, p. 86; tema: Transformação da filosofia de 
gestão). 

Observações dos respondentes 

# Estou experimentando isso especialmente no Catar; o país está mudando 
rapidamente em quase todos os setores, as redes estão crescendo assim 
como as parcerias que comprovam que estamos dispostos a aceitar 
mudanças.  

# O Alcorão também aprecia a memória do passado como guia para 
adaptação aos dados atuais e isso dá prestígio ao esporte Olímpico. 

93.3 6.6 0.0

15 – No que diz respeito à religião e outras heranças culturais, os valores 
tradicionais continuam a prevalecer. Mas não é isso que distingue a cultura 
árabe. O que mais distintamente caracteriza a identidade cultural árabe 
no período de transição de hoje é a luta contínua entre orientações de 
valores opostos, confirmando a complexidade da cultura árabe atualmente 
(Barakat, 2003, pp. 181 – 205; tema: Caráter Nacional e Orientações de 
Valor).  

Observações dos respondentes 

# Posso enfatizar a parte que menciona que a religião muçulmana não 
contradiz o esporte moderno e dá grande importância ao esporte e 
incentiva os muçulmanos a estarem em forma e praticar esportes, porque 
se você tem um corpo saudável, terá uma mente saudável. 

33.3 26.6 40.0

16 – As culturas nacionais, incluindo a cultura árabe, precisam de asas 
tanto quanto de raízes no processo de integração dentro de uma cultura 
globalizada. Se existe uma questão decisiva sobre o futuro da cultura 
árabe na era da globalização, é sobre como a cultura árabe permanecerá 
enraizada em seu solo e terra e, ao mesmo tempo, como ela voará nos 
céus da globalização (Tarabichi, 2000, p. 20; tema: Globalizando o mundo 
árabe).    

Observações dos respondentes 

# Concordo que nossas raízes são muito importantes para nós, e isso 
criará um grande desafio se quisermos ter asas e voar, mas se gerenciadas 
e executadas adequadamente, isso pode acontecer. Ainda podemos 
preservar nossa identidade e raízes e, ao mesmo tempo, nos tornar globais 
e ter asas.

# Clubes no meu país ainda têm nome da vila ou cidade onde estão 
localizados. Então eles representam as comunidades nas quais estão 
pensando. No caso de grandes clubes, às vezes eles vão para o exterior 
para competir e estão agindo globalmente. Mas não sempre; o futebol, por 
exemplo, não dá espaço para outros esportes e é um movimento global. 

# O papel desempenhado pelo governo nesses jogos entre o que vem de 
fora e os hábitos locais é fundamental, mesmo quando se trata de clubes. 

80.0 0.0 20.0
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RESUMO 
É apresentado neste texto uma pesquisa empírica com pais e responsáveis de jovens 
participantes de um projeto esportivo de inclusão social (PIS). Buscou-se verificar as 
motivações e expectativas que as famílias têm quando pensam em inscrever seus 
filhos num PIS, e também as percepções das mesmas quanto aos resultados atingidos 
nestes projetos. Foi aplicado um questionário com duas perguntas abertas para os pais 
e responsáveis e as respostas foram analisadas pelo método de análise de conteúdo. 
Foram identificadas seis categorias centrais de motivações e expectativas de entrada 
dos alunos no PIS, e seis categorias centrais de percepções pós-entrada dos alunos 
no PIS. A análise e interpretação dos resultados sobre as categorias indicaram que 
tanto as motivações e expectativas de entrada dos filhos como as percepções de 
aprendizagem dos filhos no PIS se coaduna com aprendizagens relacionadas aos temas 
da educação olímpica: fair play; multiculturalismo; corpo, mente e espírito; e em busca 
da excelência. Sugere-se que os temas de educação olímpica sejam inseridos de forma 
mais incrementada e explícita nas propostas pedagógicas dos projetos esportivos de 
inclusão social no contexto de um movimento social e uma política pública voltados 
para o esporte e a promoção de uma sociedade para a paz.  

Palavras-chaves: Projeto esportivo de inclusão social; Educação; Valores; Paz
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ABSTRACT
This text presents empirical research with parents and guardians of young participants 
in a social inclusion sports project (PIS - Programa de Inclusão Social). The researchers 
investigated the motivations and expectations families have when they consider 
enrolling their children in a PIS, as well as their perception concerning the results 
achieved in these projects. The researchers carried out a survey with two open 
questions for the parents and guardians, and then they analyzed the answers through 
the content analysis methodology. They identified six central categories for motivation 
and expectations about the student’s entrance in the PIS, and six central categories 
of perception after their entrance in the PIS. The analysis and interpretation of the 
results about the categories pointed out that both motivations and expectations 
about the children’s entrance and the perceptions about the children’s learning in 
the PIS correspond to learning related to the Olympic education values: fair play; 
multiculturalism; body, mind and spirit; and excellence search. This article suggests 
educators should insert the Olympic education values in a more developed and explicit 
way in the pedagogical proposals of the social inclusion sports projects in the context of 
a social movement and public policy, which should encourage sports and the promotion 
of society for peace.

Keywords: social inclusion sports project; Education; Values; Peace

1. Introdução 
Ao longo do século XX, os movimentos relacionados a um esporte com direito à 
participação de todos contribuíram para definir as bases das manifestações básicas 
e gerais do esporte contemporâneo: participação, formação educacional e alto 
rendimento.  Esta classificação contemporânea contribuiu na formulação de conceitos 
e objetivos que têm orientado tanto a intervenção das atividades relacionadas às 
necessidades e expectativas dos seus grupos-alvos quanto às políticas públicas de 
esporte e lazer. O artigo 217 da Constituição Federal Brasileira de 1988 reconheceu o 
esporte e o lazer como formas de promoção e bem-estar social com a destinação dos 
recursos públicos prioritariamente ao esporte educacional e, em casos específicos, para 
o esporte de alto rendimento. Neste sentido, passou a caber ao poder público uma 
maior responsabilidade de intervenção social em esporte e lazer, não se limitando ao 
fomento do esporte de alto rendimento. 

A noção de direito à prática esportiva gerou a denominação atual de inclusão 
social, não só por meio das atividades esportivas, mas pelo direito ao seu acesso e 
aprendizado como um bem social e cultural. O direito à prática esportiva, previsto 
no artigo 217 da Constituição Brasileira (BRASIL, 1990), tem sido promovido por 
meio dos Projetos Esportivos de Inclusão Social (PIS) em nível governamental, não 
governamental e pela iniciativa privada. De acordo com Gomes e Turini (2005, p.603), 
“estes projetos legitimam suas ações com referências na ocupação e substituição das 
horas ociosas das crianças e adolescentes por horas de atividades esportivas, culturais e 
de lazer; e, em muitas vezes, oferecem formação e orientação profissional, atendimento 
médico e odontológico (...)”. Os mesmos autores citados anteriormente analisaram as 
descrições de diversos PIS e identificaram algumas propostas básicas em comum com 
características peculiares que enfatizam um determinado objetivo: a iniciação esportiva, 
o treinamento esportivo e a ocupação do tempo livre e/ou prática esportiva habitual, 
dependendo das demandas socioculturais relacionadas ao grupo-alvo atingido.  

No contexto dos PIS, o esporte educacional é uma filosofia de orientação que tem seus 
objetivos voltados para a formação da cidadania de crianças e jovens. De acordo com 
Tubino et al. (2007), para que o esporte educacional seja assim considerado deve ser 
referenciado pelos seguintes princípios: inclusão, participação, cooperação, coeducação 
e corresponsabilidade. De acordo com Teves (1995, pp.105-106):
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“ É com base nesses princípios que se pode pensar em programa efetivamente direcionado para as 
transformações.  Nele enredam promessas e ansiedades, desejos de construção de uma sociedade 
mais humanizada, onde prevaleçam a solidariedade, a fraternidade e a justiça social. Fazer valer 
esses princípios é questão de vontade política de todos os atores, daqueles que veem o desporto 
como elemento fundamental da integração dos sujeitos, mas, acima de tudo, como fator inibidor da 
desintegração de nossa sociedade”.

Os princípios citados acima são características básicas e fundamentais do esporte 
educacional. De acordo com Tubino et al. (2007, p.41), uma forma operacional de 
efetivar a prática do esporte educacional é a Educação Olímpica que se constitui, 
segundo a FOSE (2000), em atividades práticas de ensino dos seguintes temas: Corpo, 
mente e espírito; Fair play; Multiculturalismo; Em busca da excelência; Olimpismo e 
Jogos Olímpicos. A Educação Olímpica é uma das formas de operacionalização da 
filosofia do Olimpismo, que segundo o COI (1997), trata-se de:

“Uma filosofia de vida que exalta e combina de uma maneira balanceada a totalidade das 
qualidades do corpo, da vontade e da mente, combinando esporte com cultura e educação, 
buscando criar uma maneira de viver baseada no prazer encontrado no esforço, no valor educacional 
do bom exemplo e no respeito a princípios éticos fundamentais universais.” 

O objetivo do Olimpismo é colocar, em toda a parte, o esporte a serviço do 
desenvolvimento harmônico do homem, encorajando o estabelecimento de uma 
sociedade pacífica preocupada com a preservação da dignidade humana (Carta 
Olímpica, 1997).  Tal fato se torna relevante nos tempos atuais, uma vez que, segundo 
Fagundes (2000), a cultura ocidental no século XX caracteriza-se por se organizar de 
acordo com valores materialistas e consumistas. A autora aponta alguns fatores que 
justificam tal afirmativa:

“Os valores herdados das tradições greco-romana, cristã, renascentista, que sustentaram a cultura 
ocidental durante séculos, desapareceram e foram substituídos por valores da sociedade industrial. 
Vivemos um momento em que a civilização moderna perdeu as esperanças de uma nova ética social 
e política. O final do século XX é marcado basicamente pela indiferença e pela apatia dos indivíduos. 
O homem moderno está sendo engolido pelo “vazio” e há uma crise diante deste vazio. Para 
muitos, este vazio é a própria inexistência de valores aos quais se apegar”. (Fagundes, 2000, p.18)

Assim, de acordo com Fagundes (2000), chegamos ao final do século solicitando 
com urgência uma nova ética, uma política diferente e o estabelecimento de 
valores humanísticos que nos orientem. Estamos carentes, sem saber como e onde 
encontrarmos novos valores para o século XXI que está à nossa frente. Inúmeros fatos 
envolvendo alguns jovens e adolescentes no âmbito da sociedade brasileira têm 
demonstrado a ocorrência de mudanças no comportamento social na análise deste 
estrato da população brasileira. Essas mudanças comportamentais têm causado impacto 
na nossa sociedade uma vez que se pode notar um choque entre os valores tradicionais 
e os valores modernos, caracterizados pela transição desses valores. Neste sentido, 
parece relevante considerar que o ensino de atitudes e valores seja relevante no 
contexto educacional.  

Coll et al. (2000) dizem que as atitudes são conteúdos de ensino do mesmo modo que 
os conceitos e os procedimentos. As atitudes e os valores não devem ser considerados 
mais como uma matéria separada ou implícita no conteúdo. De acordo com estes 
autores, em cada uma das matérias exige-se uma série de atitudes e valores e, em 
alguns casos, serão comuns a todas as disciplinas como, por exemplo, o respeito pelo 
material, a participação em aula, a atitude do diálogo e debate etc.

Para reforçar a discussão acima com a área da Educação Física e Esportes, podemos 
citar a Agenda de Berlim como um importante documento que convoca governantes e 
ministros responsáveis por esta área para investir em ações importantes para resgatar 
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e reforçar a qualidade da prática da Educação Física e Esportes com as crianças e os 
jovens (ICSSPE, 1999). Este documento foi elaborado por ocasião da World Summit on 
Physical Education, em 1999, em Berlim. Um dos problemas levantados pela Agenda é 
o aumento da delinquência e violência juvenil (questões sociais) e o aumento nos custos 
de atendimentos médicos e de saúde, justificando a implementação de programas de 
atividade física e esportes e melhor distribuição de aulas (carga horária) em todos os 
níveis escolares. 

De acordo com DaCosta et al. (2002, p.193), com a Agenda de Berlim observamos 
uma tendência de se caminhar para a intervenção, pautada nas necessidades da 
sociedade, sem deixar de valorizar os princípios originais da própria Educação Física 
(saúde, educação, lazer). Sendo assim, observa-se a relevância do conhecimento como 
ferramenta para a intervenção. Os modelos de ensino de Educação Física conhecidos 
e aplicados eram sempre centrados nos enfoques de paradigmas (modelos pré-
determinados), muitas vezes eram impostos e usados arbitrariamente na aplicação 
profissional (intervenção) prevalecendo-se, por vezes, pela predominância do 
conhecimento técnico, curricular, histórico e até ideológico.  

A intervenção é válida socialmente quando atinge seu objeto. A Agenda de Berlim 
enfatiza a discussão do conhecimento em Educação Física focado na intervenção. 
Desta forma, ainda de acordo com DaCosta et al. (2002, p.194), se reconhece a 
intervenção como uma mediação do conhecimento e seus benefícios aos consumidores 
da Educação Física. Assim, o profissional ao realizar a sua intervenção deve medir o 
conhecimento sugerido no meio e o grupo com o qual trabalha. O conhecimento não 
é mais transferível e determinado, mas constantemente reelaborado e adequado em 
função de uma intervenção legítima. Lovisolo (1995, p.5) denominou esta questão 
relativa à Educação Física e Esportes como “arte da mediação” em que o professor 
é um mediador, alguém que estabelece um programa de atividades, que distribui 
um conjunto de meios, para atingir ou satisfazer as demandas do grupo com o qual 
trabalha.  

De acordo com o exposto até aqui, parece ser relevante considerar na prática do 
esporte educacional os sentidos e significados da intervenção relacionados às 
demandas socioculturais.  As demandas e necessidades relacionadas às atitudes e aos 
valores parecem ser consideradas demandas socioculturais significativas nos tempos 
atuais. Neste sentido, será apresentado no presente texto uma pesquisa feita entre pais 
e responsáveis de crianças e jovens participantes de um PIS da Secretaria Municipal 
de Esporte e Lazer (SMEL) de Duque de Caxias. Duque de Caxias é um município do 
estado do Rio de Janeiro.  

O objetivo deste trabalho foi investigar entre pais e responsáveis de alunos do 
programa de iniciação esportiva quais as motivações e expectativas dos mesmos sobre 
a participação dos filhos(as) no PIS, bem como as percepções de resultados após a 
participação dos filhos(as) no projeto. Buscou-se identificar nas respostas possíveis 
sentidos e significados relacionados aos valores do esporte e formação de uma 
sociedade para a paz. 

Considerando que os programas esportivos representam para pais e responsáveis 
uma oportunidade de ampliação e complementação da formação educacional de 
seus filhos(as), é importante compreender as motivações dos mesmos quanto a estes 
projetos, o que eles valorizam ou acham importante para a formação de seus filhos(as). 
Afinal, na maioria das vezes, são os pais ou responsáveis quem decidem pela ida ou não 
dos filhos(as) a estes projetos.  
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2. Método
A SMEL de Duque de Caxias desenvolve projetos esportivos na Vila Olímpica, 
Centros Esportivos e Praças Públicas nos quatro distritos da cidade. A pesquisa a ser 
apresentada foi desenvolvida na Vila Olímpica de Duque de Caxias no ano de 2017. 
Nesta Vila Olímpica são atendidas cerca de 600 crianças e jovens nas modalidades de 
futsal, handebol, basquetebol, voleibol, atletismo e judô, com frequência semanal dos 
alunos de dois a cinco dias por semana.  

A investigação foi feita com pais e responsáveis de alunos do programa de iniciação 
esportiva da modalidade futsal. A faixa etária desses alunos era de 7 a 16 anos e o 
tempo médio de participação no projeto era de dois a cinco anos.

Foram aplicados aos pais e responsáveis 52 questionários com duas perguntas: 

1) Qual(is) o(s) motivo(s) ou objetivo(s) que levou você a colocar seu(sua) filho(a) no 
programa de iniciação esportiva da SMEL?  

2) O que você achou importante para seu(sua) filho(a) após ter participado do programa 
de iniciação esportiva da SMEL?  

Evitou-se especificar as perguntas com termos como “quais os valores importantes...” 
ou “quais os benefícios físicos”, a fim de não induzir as respostas dos entrevistados. A 
intenção foi identificar se os benefícios físicos, cognitivos ou sociais apareceriam ou não, 
e de que forma apareceriam nas respostas dos responsáveis.  

Para analisar e interpretar as respostas dos entrevistados, utilizou-se como metodologia 
a análise de conteúdo (BARDIN, 2011) que é uma metodologia para as ciências sociais 
para estudos de conteúdo em comunicação e textos que parte de uma perspectiva 
quantitativa, analisando numericamente a frequência de ocorrência de determinados 
termos, construções e referências em um dado texto dos investigados.

As falas dos pais e/ou responsáveis foram transcritas em forma de texto e categorizadas.  
As falas dos pais e responsáveis, dentro de cada categoria, foram analisadas e 
interpretadas com vistas ao foco valores do esporte, e foram fundamentadas nos 
seguintes temas de educação olímpica apresentadas pela FOSE (2000): 

(a) corpo, mente e espírito; 

(b) fair play; 

(c) multiculturalismo; 

(d) em busca da excelência; 

Buscou-se verificar nas respostas dos pais e responsáveis de que forma as motivações, 
expectativas e percepções se aproximavam e coadunavam com os temas relativos à 
educação olímpica (FOSE, 2000).
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3. Resultado e discussão
3.1. Motivações e expectativas de colocar o(a) filho(a) no PIS de Duque de Caxias 

Motivações e expectativas de pais e responsáveis
em colocar os filhos num PIS  

(categorias identificadas)
Frequência de respostas (f)

Educação moral (valores) 24

Saúde e bem-estar 20

Gosto, diversão, alegria e autoestima 18

Ocupação sadia do tempo livre 16

Aprendizagem e desenvolvimento esportivo 12

Acesso à prática esportiva gratuita e de qualidade 4

Tabela 1 – Frequências de respostas acerca das motivações e expectativas de colocar 
o(a) filho(a) no PIS de Duque de Caxias

A categoria que apresentou maior frequência de respostas dos pais foi a “educação 
moral (valores)”. Esta categoria se coaduna com os temas apresentados pela FOSE 
(2000), fair play e multiculturalismo.

De acordo com a FOSE (2000), o fair play pressupõe o jogar limpo, de forma 
honesta, honrada, ou seja, a prática esportiva baseada no respeito ao adversário, aos 
companheiros, aos árbitros, ao autocontrole emocional, ao desejo de igualdade. Já 
o multiculturalismo pressupõe a prática esportiva baseada no respeito às diferenças 
sejam de ordem física, de gênero, habilidades, de raça, ou qualquer outra; dessa forma, 
espera-se que os alunos possam ter uma experiência e aprendizagem de conviver e 
respeitar as diferenças entre as pessoas. Identificou-se nas respostas uma associação 
entre a prática esportiva e a possibilidade de fazer novas amizades saudáveis no 
contexto do esporte; o esporte oferece uma oportunidade para o(a) filho(a) vivenciar e 
aprender a trabalhar em grupo baseado no respeito e na boa convivência social.  

As respostas dos pais e responsáveis que parecem se aproximar e coadunar com estes 
temas podem ser analisadas abaixo nos seguintes exemplos:

“Auxiliá-lo a prática esportiva, responsabilidade e convivência em grupo, conhecer 
novas pessoas, fazer novas amizades. Expandir assim novos horizontes, através da 
prática esportiva.”

 “O motivo é de direcioná-lo à prática de exercício e ter uma vida saudável, conhecer 
novas pessoas, fazer amizades e crescer como pessoa.”

 “Para desenvolver a parte esportiva e emocional. Ele está se tornando uma pessoa 
mais participativa no esporte e na escola.”

 “Para melhorar na interação e desenvolvimento com as crianças”

 “Meu filho gosta muito de atividades esportivas, especialmente futsal, e ele precisa se 
enturmar, fazer mais amizades, ter bons conhecimentos.”

 “Para praticar atividade física; aprender que na vida há vitórias e derrotas; aprender a 
coletividade. Acho que amadureceu; fez novas amizades.”

 “A socialização e a interação com outros adolescentes e a equipe do PAE”.
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A categoria “saúde e bem-estar” apresentou a segunda maior frequência de respostas 
dos pais e responsáveis. Esta categoria se coaduna com o tema corpo, mente e espírito 
(FOSE, 2000).  

De acordo com a FOSE (2000), o tema corpo, mente e espírito apresenta a relação 
entre esporte e saúde, com o objetivo de promover entre os alunos a inspiração de 
participarem de atividades físicas e sentirem os benefícios que esta prática pode resultar 
na saúde e bem-estar.  

Assim, identificamos entre as respostas as seguintes motivações que parecem se 
aproximar e coadunar com este tema da educação olímpica: para que o(a) filho(a) tenha 
um desenvolvimento físico e mental; melhore a saúde e qualidade de vida; porque faz 
bem para o(a) filho(a); por orientações de médicos, psicólogos e assistente social.

As respostas dos pais e responsáveis que parecem se aproximar e coadunar com estes 
temas podem ser analisadas abaixo nos seguintes exemplos:

“Para ele aprender uma atividade esportiva e criar o hábito de praticar esporte e ter 
uma vida saudável.”

“Praticar esporte para a melhoria da sua saúde, já que o meu filho é portador de 
diabetes tipo 1 e necessita se exercitar para que sua taxa glicêmica não fique alta.”

“Ele necessita praticar esporte, pois tem bronquite alérgica.”

“Para que ele pratique uma atividade física deixando assim de se tornar uma pessoa 
sedentária.”

A categoria “gosto, diversão, alegria e autoestima” foi a terceira com maior frequência 
de respostas. Esta categoria também se coaduna com corpo, mente e espírito (FOSE, 
2000).  

A experiência positiva no esporte pode levar o aluno a criar o hábito da prática 
esportiva.  De acordo com a FOSE (2000), o tema “corpo, mente e espírito” pressupõe 
também o prazer e satisfação que vem da prática regular em atividades físicas, a prática 
do esporte de forma prazerosa com vistas à aquisição do gosto pela atividade física e 
com vistas à aquisição por um estilo de vida ativo e saudável. Para esta categoria da 
educação olímpica, identificamos entre as respostas as motivações e expectativas acerca 
do gosto do filho em jogar futebol e se divertir, porque o sonho do(a) filho(a) é ser 
jogador(a) de futebol.  

As respostas dos pais e responsáveis que parecem se aproximar e coadunar com estes 
temas podem ser analisadas abaixo nos seguintes exemplos:

“Porque ele adora praticar esportes e este é um dos esportes que ele mais gosta, jogar 
bola. Ele sonha um dia ser jogador.” 

”O motivo é uma forma de passar para ele coisas pela qual é muito importante o 
esporte na vida dele, pois ele gosta de participar e gosta de jogar.”

“Porque ele gosta muito de futebol é um esporte que ele escolheu e eu apoio”

“Desenvolvimento físico e mental visando educação e disciplina, inclusive uma 
ocupação. Busquei também uma realização esportiva para minha filha, pois seu sonho é 
ser jogadora de futebol. Sinto muito prazer em acompanhá-la, pois sei que este esporte 
a faz feliz.”

“Ele ama jogar bola, diz a todos que quer ser um jogador, o sonho dele é esse, por isso 
eu coloquei para fazer o que ele sonha. Ele diz que nasceu para ser um jogador, por isso 
eu dou essa força para ele.”

“Meu filho sempre gostou de futebol e me pediu para inscrever ele numa escolinha e 
sonha em ser profissional nesta área. Não sei se este sonho poderá ser realizado, mas 
minha parte fiz dentro das minhas possibilidades.”
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A categoria “ocupação sadia do tempo livre” foi a quarta categoria com mais frequência 
de respostas dos pais e/ou responsáveis. Esta categoria também se coaduna com o 
tema corpo, mente e espírito (FOSE, 2000).  

As motivações e expectativas relacionadas a esta categoria identificaram o desejo dos 
pais para que o(a) filho(a) tenha uma ocupação sadia nas horas em que não está na 
escola, ter e praticar um esporte, atividade física e lazer. Os pais e responsáveis parecem 
compreender que as horas livres do aluno, ou seja, as horas em que não estão na 
escola devem ser preenchidas de forma saudável e produtiva, e parecem entender que 
o esporte é uma das opções para isto.  Parecem entender que o tempo ocioso na rua 
pode ser perigoso para o(a) filho (a)devido à marginalidade e à violência urbana. Para 
os pais e/ou responsáveis, por meio das atividades esportivas se pode aprender bons 
conceitos e valores como ter disciplina, gostar de atividade física, valorizar o lazer ativo, 
querer ser jogador e ter uma profissão.  

As respostas dos pais e responsáveis que parecem se aproximar e coadunar com estes 
temas podem ser analisadas abaixo nos seguintes exemplos:

“O que me levou a colocar meu filho no esporte foi tentar preencher o dia dele para 
ele ter uma qualidade de vida melhor e para ele gostar de fazer algum tipo de esporte, 
porque é muito importante para a vida.”

“A participação do esporte é sempre importante para ele.  É sempre bom ocupar o 
espaço que tem com coisas boas para a mente e a saúde.”

“Na ocupação de tempo para não ir para rua e como prática de esporte.”

“O meu filho sempre quis jogar bola e também para afastar ele dos maus amigos para 
ele crescer com uma responsabilidade e não dar brecha para o mau. Espero que ele não 
fique só nisso, gostaria que ele crescesse no futebol.”

“Praticar esportes. Preencher seu tempo com algo que o interessasse para não deixá-lo 
ocioso.”

“Eu coloquei o meu filho porque ele tem muito tempo vago em casa, e também para 
que futuramente ele possa vir a aproveitar a oportunidade que ele tem.”

“Para que ele tenha um lazer, pois não gosto que ele brinque na rua.”

“ Achei interessante porque está sendo uma maneira de ocupar o tempo dele.”

“Achei muito importante ele ter um esporte para fazer um lazer e fez amizade com 
outros amigos e o desenvolvimento dele.”

“Achei importante porque ele se ocupa com o esporte e não tem tempo para ficar na 
rua.”

“Porque por ser um centro de atividades esportivas. Nós não temos uma área de lazer 
para que possamos ter nossos filhos. Viver uma área ou lazer muito mais tranquilo e 
seguro”

A categoria “aprendizagem e desenvolvimento esportivo” é a quinta categoria em 
frequência de respostas dos pais. Esta categoria se coaduna com o tema Em busca da 
excelência, apresentado pela FOSE (2000). De acordo com a FOSE (2000), a excelência 
é um valor do esporte que visa promover a inspiração das crianças e jovens a se 
tornarem melhores no que possam ser. Identificamos nas respostas dos pais um sentido 
do papel do esporte em contribuir na compreensão dos filhos quanto aos seus papéis 
e responsabilidades na prática esportiva, na escola e com suas famílias. Identificou-se 
que a melhoria das habilidades e da aptidão física também representa para os pais um 
desenvolvimento do(a) filho(a) que tem impacto na sua formação física, mental e moral.

As respostas dos pais e responsáveis que parecem se aproximar e coadunar com estes 
temas podem ser analisadas abaixo nos seguintes exemplos:

“Para o desenvolvimento da sua capacidade e o seu talento esportivo.”
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“Para ter um futuro melhor; ser um grande jogador ou um grande atleta esportivo e 
incentivado ao esporte que ele gosta tanto.”

A categoria “acesso à prática gratuita e de qualidade” foi a última categoria em 
frequência de respostas dos pais e/ou responsáveis. Não identificamos nesta categoria 
uma relação com nenhum dos temas de educação olímpica da FOSE.

Identificou-se nesta categoria motivações acerca do programa de iniciação esportiva ser 
gratuito e de fácil acessibilidade, gerando democratização do espaço e oportunidade 
de acesso e qualidade do programa e dos professores. Entendemos que estas 
respostas estão associadas aos anseios dos pais pela oportunidade de colocar os filhos 
num programa esportivo gratuito tendo em vista o poder aquisitivo das famílias dos 
participantes. Este anseio vai de encontro ao previsto no artigo 217 da Constituição 
Brasileira que garante o direito de todos ao acesso gratuito à prática de esportes e 
lazer. Além disso, a localização da Vila Olímpica, de fácil acesso, facilita a frequência 
dos alunos. A SMEL Duque de Caxias tem disponibilizado a prática esportiva nos quatro 
distritos da cidade. O reconhecimento e respeito pela instituição e pelos professores 
também foi um fator citado.

As respostas dos pais e/ou responsáveis que parecem se aproximar e coadunar com 
estes temas podem ser analisadas abaixo nos seguintes exemplos:

“Acredito que a criança tenha que praticar esportes, como parte do seu 
desenvolvimento psicomotor e intelectual.  A oportunidade oferecida pela SMEL é de 
extrema importância por ser gratuito, de fácil acessibilidade e democratização do acesso 
a qualquer classe social, permite que crianças com poucas ofertas de participação social 
pratique e desenvolva o espírito esportivo e a presença do poder público na melhoria 
da qualidade de vida de crianças, adolescentes e jovens.”

“Em primeiro lugar como mãe tenho que procurar o melhor para o meu filho, e ele 
desde que se entende como pessoa ele ama futebol, e vejo que se nós investirmos 
neste futuro vai ser muito bom, e sei que o programa de iniciação esportiva da SMEL 
é muito bom com profissionais sérios e responsáveis, portanto eu realmente confio no 
desempenho de todos vocês para meu filho ter um futuro brilhante como ele sempre 
sonhou.”

“Confiabilidade em profissionais habilitados e cuidados como exigência de atestados 
médicos e exames, além da perspectiva de desenvolvimento desportivo sem a 
exigência de competitividade, priorizando a aprendizagem.”

3.2. Percepções dos pais e/ou responsáveis após os filhos terem
participado do PIS de Duque de Caxias 

Percepções de pais e/ou responsáveis pós-participação 
(categorias identificadas) Frequência de respostas (f)

Educação moral (valores) 40

Gosto, diversão, alegria e autoestima 18

Aprendizagem e desenvolvimento esportivo 13

Ocupação sadia do tempo livre 10

Saúde e bem-estar 5

Desempenho escolar 2

Tabela 2 – Frequências de respostas acerca das percepções dos pais e/ou responsáveis 
após os filhos terem participado do PIS de Duque de Caxias
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A categoria que apresentou maior frequência de percepções dos pais e/ou responsáveis 
foi a categoria “educação moral (valores)”. Esta categoria também foi a que teve mais 
frequências de respostas nas motivações e expectativas dos pais em colocar o filho no 
PIS.

Neste sentido, parece que a organização, direção, coordenação e docentes do projeto 
parecem reconhecer a educação em valores como um objetivo fundamental do PIS e 
parecem intervir neste sentido, causando aos pais esta percepção de resultado.

As respostas dos pais e/ou responsáveis que parecem se aproximar e coadunar com 
estes temas podem ser analisadas abaixo nos seguintes exemplos:

“Proporcionar esporte e lazer unindo disciplina e boa conduta para que ele acrescente 
algo mais ao seu caráter. A prática esportiva gerou motivação e disciplina, compromisso 
e interesse.”

“O importante é que além da responsabilidade ele tem um compromisso, eu acho isso 
ótimo.  Por enquanto estou achando bom.”

“Foi muito importante para ele e para todos nós participar deste esporte. Ele se 
desempenhou mais no estudo, passou a ter mais responsabilidade na escola e mesmo 
em casa.”

“Melhoria no relacionamento com outras pessoas, responsabilidade, compromisso e 
pontualidade.”

“Ele se interessa mais pelos esportes, e tem mais responsabilidade.”

“Ele já tem responsabilidade só que com a prática do esporte ele está se aprimorando 
como pessoa.”

“Aprimoramento na escola e dentro de casa está cada vez melhor.  Eles sabem que se 
não forem obedientes e tirarem notas boas não continuarão no futebol.”

“Acredito que a prática esportiva é extremamente importante para ele, pois o 
esporte proporciona muitos benefícios, auxiliando na qualidade de vida, e além de 
ter a capacidade incrível para ele aprender mais como companheirismo, disciplina e 
responsabilidade. O esporte tem a importante e difícil missão de mostrar às crianças 
ainda em formação que através do mesmo podemos desenvolver hábitos saudáveis e 
ser responsável; e que nem sempre o caminho mais fácil é o correto (ex: não estudar). 
Apesar do meu filho ser uma criança bem disciplinada acredito que passou a ser mais 
organizado com o estudo, pois essa foi uma condição para ele fazer futebol, manter 
as notas, e espero que os professores assim como em casa possam ensiná-lo além 
do futebol as responsabilidades que cada aluno deve ter com os estudos, o bom 
comportamento, respeito e responsabilidades em tudo que eles fazerem.”

“Gostei muito porque ele aprendeu a acordar cedo, ter mais responsabilidade nos dias 
de treino e se interessar por várias atividades esportivas.”

“O desenvolvimento e convívio social, o respeito às regras e o conhecimento da 
importância da disciplina.”

“Eu achei que ele ficou mais responsável em casa, na escola, e com ele mesmo. Ficou 
mais amigo, tanto em casa como na escola e com os colegas.  Ele aprendeu a respeitar 
tudo e todos.”

“Para aprender a conviver melhor com outras crianças; se acalmar e educar-se através 
da disciplina do esporte. Ficou mais calmo, mais organizado e obediente”

“Ele é meu filho único, é muito individualista, egoísta e brigão. Tudo era dele, não 
dividia com ninguém. O futebol para ele é tudo, nós moramos em comunidade 
e lá não dá para brincar na rua. Cansada de ver meus espelhos, vidros, copos e 
bibelôs quebrados resolvi colocá-lo para jogar aqui. Primeiro é que ele já está mais 
concentrado, estudando melhor, está conseguindo dividir mais. A garra por futebol 
aumentou, quer entrar para o Caxias a qualquer custo e futuramente jogar no 
Fluminense.”
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“Começou aqui este ano. Melhorou muito o relacionamento com os colegas. 
Desenvolveu-se não só fisicamente (e muito) como também amadureceu como pessoa. 
Aumentou o interesse pelo esporte em geral.”

“Um grande interesse pelo futebol, a responsabilidade e assiduidade, e está 
aprendendo o espírito de equipe, e fica ansioso quando não tem o futsal por motivo de 
feriado ou outros, ele sai tão empolgado que fica calculando a próxima aula.”

A categoria que gerou a segunda maior frequência de percepções foi a categoria 
“gosto, diversão, alegria e auto estima”. Nas motivações e expectativas essa categoria 
foi a terceira em frequência de respostas.

Os pais identificaram que seus filhos estavam mais alegres, motivados e felizes por 
fazerem algo do que gostavam; estavam mais espertos e menos tímidos, mais seguros 
e confiantes. Os pais perceberam também que a prática esportiva e o prazer advindo 
do esporte podem contribuir para promover uma maior motivação em seus filhos com 
impactos sobre a autoestima, confiança e expressividade.

As respostas dos pais e/ou responsáveis que parecem se aproximar e coadunar com 
estes temas podem ser analisadas abaixo nos seguintes exemplos:

“Ela está fazendo o que gosta por este motivo faz com grande satisfação e felicidade, 
após todos os treinos sempre vem com uma novidade que aprendeu mais alguma 
coisa.”

“Ela é uma criança calma, porém participativa em campo, gosta de falar, dar opiniões e 
procura aprender tudo sobre futebol.”

“Ele passou a se expressar melhor”.

“Aprendeu melhor a trabalhar em grupo, ficou menos inseguro e mais confiante.”

“Além de estar aprendendo a jogar futebol, ele brinca mais , conversa mais em casa.”

“Ele emagreceu, e ficou muito empolgado com o jogo, tudo que ele gosta é jogar bola, 
ele ficou mais alegre com essa atividade.”

“Achei importante que despertou além do interesse a prática esportiva também ao 
estudo.”

“Em relação ao esporte está mais interessado.”

“Bom para o seu desenvolvimento físico, tem se dedicado mais na escola e na sua 
educação pessoal.”

“Proporcionar a ele a oportunidade de praticar um esporte, conhecer novas amizades, 
aumentar seu grau de responsabilidade e se divertir. Acho que tudo que foi mencionado 
foi importante e está sendo atingido.”

“Com relação ao esporte está muito mais interessado. Com as crianças está se 
relacionando melhor e conversando mais.”

“Demonstra alegria de estar com novos colegas e satisfação quando retorna dos 
treinos.”

A “aprendizagem e desenvolvimento esportivo” foi a terceira com maior frequência de 
percepções dos pais e/ou responsáveis. Nas motivações e expectativas dos pais foi a 
quinta com maior frequência de respostas.

A iniciação esportiva baseada também no desenvolvimento motor na aprendizagem 
esportiva, característica do PIS de Duque de Caxias, influenciou nesta percepção dos 
pais e/ou responsáveis. Este fator de aprendizagem ajuda no conceito de “excelência”, 
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ou seja, a noção de melhorar, aprimorar e tentar fazer melhor, como um conceito de 
educação olímpica.

Na percepção dos pais identifica-se que houve melhoria de disciplina, aumento no grau 
de responsabilidade, no compromisso e interesse nas atividades escolares e domésticas, 
e também com a própria prática esportiva, melhorou também o desenvolvimento físico 
e motor. 

As respostas dos pais e/ou responsáveis que parecem se aproximar e coadunar com 
estes temas podem ser analisadas abaixo nos seguintes exemplos:

“O compromisso de fazer o esporte, o interesse pelo futebol.”

“Foi muito importante porque ele aprendeu os fundamentos do esporte e o esporte 
também ajuda na disciplina de todos que querem seguir nesta área.”

“Achei importante para ele pegar coordenação motora. Achei que ajudou a desenvolver 
com outras crianças, também para a parte motora foi muito bom, ele teve um bom 
crescimento.”

“Para desenvolvimento das aptidões físicas e sociais e pelo programa PAE para atender 
às condições necessárias. Achei que o levou a melhor socialização e desenvolvimento 
de suas aptidões físicas.”

“Ele está jogando melhor. Na escola está melhor.”

A “ocupação sadia do tempo livre” foi a quarta com maior frequência de percepções 
dos pais e/ou responsáveis. Nas motivações e expectativas dos pais, esta categoria 
também foi a quarta com maior frequência de respostas.

Sem dúvida que uma das categorias principais do PIS é oferecer a oportunidade de se 
utilizar um tempo livre da criança de forma produtiva. E hoje este ponto de análise se 
adiciona ao uso indiscriminado de aparelhos digitais por crianças e jovens aumentando 
o sedentarismo, a obesidade e a falta de integração social, indo contra às proposições 
de saúde física, mental e social proposto no tema corpo, mente e espírito da FOSE 
(2000).

As respostas dos pais e/ou responsáveis que parecem se aproximar e coadunar com 
estes temas podem ser analisadas abaixo nos seguintes exemplos:

“Está sendo muito melhor meu filho estar praticando esporte do que ficar em casa 
parado ou de bobeira na rua.”

“Foi a melhor coisa que aconteceu para meu filho, praticar esporte de manhã e depois 
ir para a escola de tarde.”

“Ainda bem que coloquei ele para fazer um exercício, e largar o vídeo game um pouco. 
”

Foi muito bom porque ele ocupa o tempo de forma rica, faz exercício, faz novas 
amizades.”

A categoria “saúde e bem-estar” apareceu nas percepções dos pais e/ou responsáveis 
em quinto lugar na frequência de respostas. Nas motivações e expectativas, havia 
aparecido em segundo lugar nas frequências de respostas. 

Apesar de ser uma categoria importante na motivação e expectativas dos pais, esta 
categoria é suplantada na percepção de resultados em relação às categorias de “gosto, 
diversão, alegria e autoestima”, “aprendizagem e desenvolvimento esportivo” e 
“ocupação sadia do tempo livre”.
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As respostas dos pais e/ou responsáveis que parecem se aproximar e coadunar com 
estes temas podem ser analisadas abaixo nos seguintes exemplos:

“Tenho atravessado uma fase difícil com meu filho que passa por um período de 
depressão, devido a uma grande perda na família. Por esta razão mudamos da cidade 
do interior, e estamos aqui, seguindo orientação do psicólogo e da assistente social 
que sugeriu a prática esportiva. Meu filho se identificou com o futsal que é um santo 
remédio. Hoje em dia ele se apaixonou pelos esportes e reencontrou motivação para 
viver. Hoje ele está curado da depressão.”

“Está se alimentando melhor.”

“Apresentou um condicionamento físico melhor com reflexo de espaçamento nas crises 
de bronquite e melhoria na respiração.”

“Foi importante para a convivência com os colegas, o esforço que ele dedica ao 
esporte, o comportamento junto aos colegas, e é um esporte que só traz benefício 
físico e um bem enorme para a saúde.”

A categoria “desempenho escolar” apareceu em última posição nas frequências de 
respostas das percepções dos pais e/ou responsáveis. Esta categoria não apareceu 
como uma expectativa ou motivação dos pais e/ou responsáveis para colocar seus filhos 
(as) no PIS.

No entanto, os pais parecem ter percebido que, após seus filhos (as) participarem 
do PIS, ocorreu uma melhoria no rendimento escolar dos mesmos. Esta categoria se 
coaduna com o tema “em busca da excelência” (FOSE, 2000).

As respostas dos pais e/ou responsáveis que parecem se aproximar e coadunar com 
estes temas podem ser analisadas abaixo nos seguintes exemplos:

“Meu filho parece ter ficado mais esperto e disposto para estudar.”

“Ele ganhou responsabilidade nos seus afazeres e achei isto muito bom”.

“As notas deles melhoraram desde que começou a praticar esporte.”

4. Conclusão
Parece ser possível identificar que as motivações, expectativas e percepções dos pais 
e responsáveis de filhos participantes do PIS de Duque de Caxias se aproximaram e 
corresponderam aos temas da educação olímpica: corpo, mente e espírito; fair play; 
multiculturalismo; e em busca da excelência.  

Isto significa dizer que os pais e responsáveis apresentam uma representação social 
ampliada dos objetivos e funções do esporte, ou seja, buscam na prática esportiva dos 
seus filhos uma experiência que pode contribuir para a formação não apenas física e 
técnica-esportiva, mas também para uma formação social. 

Podemos considerar que as categorias aqui analisadas sejam demandas sociais para 
o grupo-alvo atendido (alunos e pais/responsáveis) e se configuram como objetivos 
significativos neste contexto de intervenção. Tal fato constatado reforça a proposição 
da Agenda de Berlim (ICSSPE, 1999) que ressalta que o conhecimento em Educação 
Física deve ser focado na intervenção, e que esta é válida socialmente quando atinge 
seu objeto. As respostas apresentadas pelos pais e responsáveis apontam para a 
legitimação de uma intervenção focada nos valores olímpicos.  

Sendo assim, sugere-se que os temas de educação olímpica sejam inseridos de forma 
mais incrementada e explícita nas propostas pedagógicas dos projetos esportivos de 
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inclusão social. Caberá aos organizadores, coordenadores e professores de PIS uma 
visão mais reforçada quanto ao desenvolvimento de valores olímpicos através do 
esporte.  

Como já propunha Pierre de Coubertin, o pai do Olimpismo, sem dúvida alguma a 
educação olímpica pode ser uma ferramenta de intervenção dentro de um movimento 
social e uma política pública voltados para o esporte e a promoção de uma sociedade 
para a paz.  
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RESUMO 
Os Jogos Olímpicos nunca haviam sido adiados na história antes da Edição de Tóquio 
2020. Após o cancelamento de duas edições devido às grandes guerras, o maior 
megaevento esportivo do planeta se confronta com uma situação inesperada no cenário 
contemporâneo: a pandemia da COVID-19 (Sars-CoV-2). O presente capítulo trata de 
uma breve discussão do Olimpismo diante de alguns dos desafios encontrados para 
se entender um novo significado de paz e a sua relação com o esporte. Da mesma 
forma que os esportes são utilizados como ferramentas para disseminar a filosofia de 
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Pierre de Coubertin, a paz deve ser evidenciada para proporcionar uma consolidação 
de elementos educativos. Conclui-se que o bem estar social, a valorização da vida e 
o entendimento do progresso digital da sociedade exigem uma ressignificação do 
Olimpismo. Ainda, a realidade da pandemia do Coronavírus e outros elementos tais 
como a diversidade cultural, política, de espaços e tempos pressionam o Comitê 
Olímpico Internacional a se reestruturar para acompanhar o desenvolvimento global da 
nova década que se inicia em 2020. 

Palavras-chave: Pandemia, Valores, Olimpismo, Agenda 2020+5.

ABSTRACT
In the International Olympic Committee’s (IOC) glorious history, the Games had never 
been postponed before, despite being cancelled twice due to World War I and II. Tokyo 
2020 Olympic Games, the biggest sporting mega-event on the planet, is faced with an 
unprecedented situation in the contemporary scenario: a deadly COVID-19 pandemic 
(SARS-CoV-2) which caused its postponement. This chapter briefly discusses Olympism 
in the face of encountering humongous challenges and enlightens the reader with a 
new dimensional meaning of peace and its relationship with sport in the same way 
that sports are used as tools to disseminate Pierre de Coubertin’s philosophy. Peace 
must be evidenced to provide a consolidation of educational elements. It is concluded 
that social well-being, life values, and understanding the digital progress of society 
require Olympism to be redefined in the modern context. Yet, the reality of the novel 
coronavirus pandemic and other elements such as cultural, political, space and time 
diversity along with pressure on the International Olympic Committee to restructure 
itself to accompany the global development of the new decade beginning in 2020.

Keywords: Pandemic, Values, Olympism, Agenda 2020+5. 

1. Introdução
A pandemia da COVID-19 assombra a todo planeta mesmo diante dos meios 
profiláticos, vacinas e intervenções que ocorrem por meio de confinamento, restrições 
e distanciamento social. A incerteza do futuro e o desejo coletivo da volta a uma antiga 
“normalidade” fazem com que pessoas em todo o planeta reflitam sobre o valor da vida 
e práticas como o trabalho, o lazer e demais atividades sociais. 

Meetings, eventos de diferentes naturezas (religiosos, culturais, esportivos etc.), aulas 
de escolas e universidades, e outros, ganharam suas versões digitais em plataformas 
on-line (síncronas e assíncronas). A educação a distância se reinventa e passa a ser 
mais bem aceita, pois não há alternativa diante de tantas modificações que a vida 
teve que adotar. A casa passa a ser local de trabalho, de lazer e de existir. A rotina que 
antes havia se modifica de acordo com um novo tempo que precisa se readministrar e 
ressignificar. 

A necessidade de praticar esportes, atividades físicas, e outras vivências de lazer, 
entra em erupção quando se limita ainda mais o espaço físico, o direito de ir e vir e 
a interação social entre os indivíduos. Novas práticas entram em exercício como a 
obrigatoriedade do uso de máscaras, a constante higienização das mãos com álcool 
em gel e, em alguns sítios ainda, a necessidade de luvas descartáveis. Um clima de 
guerra, de devastação por acidentes naturais, ganha as cidades ao redor do planeta.  
A solidão, a depressão, a ansiedade, o pânico, o sedentarismo, a obesidade e outras 
comorbidades acabam por vir à tona e, entre tantas outras questões que permeiam este 
novo presente, a incerteza do dia seguinte. 

O desemprego, a quebra da economia e as dívidas entram também no rol das novas 
inquietações nas diferentes culturas e espaços do globo. As notícias de catastróficas 
perdas de vidas em todos os sítios geram angústias, revoltas e medo. Todos estes 
fatores remetem a uma necessidade de reflexão, a uma nova estruturação sobre os 
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valores filosóficos que permeiam os Jogos Olímpicos e o esporte em geral, visto que 
vivemos um novo tempo, novos desafios e paradigmas que pedem muito mais do que 
uma competição esportiva.

A terra parou e, com isso, o esporte também. Os Jogos Olímpicos e Paralímpicos, as 
Copas de Futebol (FIFA Mundial de Clubes, UEFA - Euro 2020 e Euro 2021 Feminina, 
Libertadores, Copa América, Sudamericana, Bundesliga, Mundial Futsal, Jogos de 
Qualificação para a Copa do Qatar 2022, Liga dos Campeões da CAF, Major Soccer 
League, K-League - Coréia do Sul, J. League - Japão, CLS  - Superliga Chinesa de 
2020, Mundial Feminino Sub-20 e Sub-17) e outros torneios esportivos, em geral, foram 
adiados, suspensos ou cancelados. Sob a perspectiva de gestão, turismo e da economia 
do esporte, as perdas são incalculáveis. Diga-se que, não só os aspectos financeiros 
ou tangíveis estão em jogo, mas também os intangíveis. O esporte e seus eventos 
perderam parte dos aspectos ligados à emoção - psicologia, à qualidade do evento 
- marketing, às narrativas e enquadramentos das mídias – jornalismo; urgiram uma 
ressignificância sobre os valores, o tempo, o momento, a importância ou necessidade 
das coisas, das atividades essenciais e supérfluas. 

Entretanto, abre-se uma lacuna na ociosidade dos eventos esportivos para se trabalhar 
o Olimpismo e reforçar os laços filosóficos e educacionais dos espectadores e 
consumidores do maior evento esportivo do planeta. Em geral, iniciou-se uma maior 
valorização sobre a vida e a reflexão a respeito, também, do próximo no que tange 
aos esportistas, aos profissionais e aos espectadores. Este novo momento permite a 
exploração de novos valores esportivos e educacionais. Importante elucidar que tanto 
os valores Olímpicos quanto os Paralímpicos são aplicáveis a qualquer manifestação 
esportiva, recreativa ou competitiva. No entanto, o Olimpismo ao redor do mundo 
tenta enfatizar os valores Olímpicos por sua história, filosofia e conexão direta com esta 
proposta de educação que o movimento carrega. Contudo, os valores Paralímpicos 
deveriam ser englobados e enaltecidos por todas as Academias Olímpicas Nacionais, 
além de se deixar como proposta deste texto uma sugestão para se pensar em novos 
valores.

Kucharski (2020) faz um paralelo entre as redes sociais e a disseminação com os 
surtos virais e tenta explicar como surgem e desaparecem os fenômenos virais, sejam 
digitais ou biológicos. Estratégias de disseminação do Olimpismo poder-se-ão ser 
desenvolvidas para aumentar o engajamento de novos consumidores desta filosofia. 
Tanto a disseminação da informação quanto a do vírus dependem sempre das ações 
do comportamento humano. No que tange à informação, o momento de confinamento 
e restrições ocasionou um maior uso das mídias digitais e facilitaria uma promoção de 
valores por meio das redes sociais.

Ainda abordando a questão comportamental para os Jogos de Tóquio em 2021, o 
evento não será realizado com a participação de espectadores in-loco. Espera-se que 
tanto os atletas quanto os membros da Família Olímpica e Paralímpica que estarão no 
evento se comportem de acordo com as regras de convívio social. Estas preveem que 
os deslocamentos serão restritos à tríade aeroporto, alojamento (hotel ou aldeia/vila 
Olímpica) e venues (locais de competição e/ou instalações de treinamento). Quaisquer 
comportamentos diferenciados, tais como a realização de visitas turísticas, ou o encontro 
com residentes das terras nipônicas, são alguns dos motivos que tendem a acarretar 
na possibilidade de contaminação e/ou disseminação da COVID-19. Seria uma grande 
oportunidade também para se fazer as transmissões dos eventos por plataformas digitais 
e gratuitas se o foco realmente for aumentar o número de seguidores do movimento 
Olímpico. Vale lembrar que, para os Jogos Paralímpicos de Inverno realizados em Torino 
em 2006, o Comitê Paralímpico Internacional (IPC) democratizou o consumo digital com a 
TV Paralímpica, que rodou no Youtube com as despesas pagas por um dos patrocinadores 
másters do evento. Esta ação aumentou a visibilidade de todo o movimento e também 
atraiu um número alto de pessoas para as edições de inverno, que não apresentava tantos 
atrativos antes. Espera-se que o Comitê Olímpico Internacional (IOC) venha a adotar 
similar iniciativa, não apenas nos Jogos de Inverno de Beijing 2022, mas também para 
Tóquio 2020. Vale lembrar que ambos os eventos serão na Ásia e o ajuste ao fuso horário 
já é um agravante para se ter espectadores em algumas partes do mundo. Mas espera-
se que os engajamentos com o esporte Olímpico possam ser superiores ao que o IPC 
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tem gerado por meio das mídias sociais. Vale lembrar que em proporções menores, em 
se tratando dos números de seguidores, mas com números maiores em audiência por 
redes sociais, os Jogos Paralímpicos têm deixado grandes lições que podem servir como 
benchmarking para o IOC. 

Diante das diferentes configurações em cada país em que foi empregado, o 
confinamento (lockdown) gerou impactos sobre a saúde mental com graus incalculáveis 
(Ammar et al, 2020). A restrição do sair de casa impactou também o meio esportivo e 
a mídia, que passou a reprisar Jogos de Futebol durante meses. Ao redor do planeta, 
a maior parte das atividades esportivas foi interrompida, mas alguns lugares insistiram 
pela continuidade de eventos, como no caso do Brasil. Os torneios de futebol 
geraram um alto nível de contaminação entre jogadores e membros de comissão 
técnica. Em pesquisa realizada por Donizeti et al (2020), foi detectado que o retorno 
ao futebol carioca foi precoce e que as medidas de segurança não conseguiram evitar 
contaminações. 

A estratégia de contaminar a todos pensada para o Brasil em gerar uma coletiva defesa 
à COVID-19 por meio da “imunidade de rebanho” é muito arriscada devido à ameaça 
de morte quando o vírus se associa a outras patologias ou a quadro de suscetibilidade 
da saúde das pessoas. No esporte, o risco é grande e a participação do público foi 
cancelada em todos os sítios. Quando um atleta se contamina, ele coloca em risco a 
saúde das pessoas que o cercam como, por exemplo, os familiares, os prestadores de 
serviços pessoais, os seus adversários que dividem o mesmo espaço e os profissionais 
das equipes esportivas. Por conseguinte, o vírus sofreu e sofre mutações por sua 
biologia subjacente (ver quadro 1), variando ainda em diferentes regiões do planeta, 
e de acordo também com a heterogeneidade das características das populações. As 
variantes avançam com uma velocidade mais acelerada e a Organização Mundial de 
Saúde acabou por remover os nomes dos países para evitar estigmas, discriminação e 
xenofobia. Esta ação visa simplificar as comunicações públicas a respeito do vírus e não 
significa a eliminação da classificação científica. As estirpes do vírus ainda recebem a 
designação de (a) “preocupação” - por ter relacionado a uma ou mais condições, como 
o aumento da virulência, a diminuição da eficácia das intervenções de medidas sociais 
e/ou o aumento da transmissibilidade; (b) “interesse” - por ocorrência em diversos 
países e/ou por estar ligado a múltiplos casos de transmissão comunitária (Sanders, 
2021).

Quadro 1. Variantes da COVID-19 (Sars-CoV-2)

Variantes País de Origem
Classificação 

Científica da Cepa 
(Taxonomia)

Classificação das 
Estirpes do Vírus 
de Acordo com a 

OMS

Alpha Reino Unido B.1.1.7 Preocupação

Beta África do Sul B.1.351 Preocupação

Gama Brasil P.1 Preocupação

Delta 
*Delta Plus Índia B.1.617.2 Preocupação

Kappa Índia B.1.617.1 Interesse

Epsilon Estados Unidos da América B.1.427 Interesse

Epsilon Estados Unidos da América B.1.429 Interesse

Iota Estados Unidos da América B.1.526 Interesse

Zeta Brasil P.2 Interesse

Theta Filipinas P.3 Interesse

Eta Múltiplos países B.1.525 Filipinas

Fonte: desenvolvido pelos autores com base nos dados da OMS (2021).
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A quantidade de anticorpos gerados e do seu tempo de defesa (por pessoas que foram 
contaminadas ou protegidas pelas diferentes vacinas disponíveis) e, ainda, do limiar da 
imunidade coletiva são incertezas que estremecem o sentido de paz. Este novo sentido 
ao termo tem sido discutido pela comunidade acadêmica ainda sem publicações que 
tragam a problemática à luz do esporte e, mais precisamente, ao Olimpismo. 

2. Entendendo uma nova paz
De acordo com o Institute for Economics & Peace - IEP (2019), no relatório do “Índice 
Global da Paz (GPI – Global Peace Index)”, a pacificidade mundial melhora pela primeira 
vez em cinco anos, mas o mundo permanece menos pacífico do que há uma década. 
Desde 2008, a pacificidade global se deteriorou em 3,78%, com 81 países piorando e 
81 melhorando, destacando-se que as deteriorações na pacificidade são geralmente 
maiores do que as melhoras. (IEP, 2019). Este aumento da sensação de paz ou ausência 
de guerra pode também estar associado ao fato de que a pandemia deixou as pessoas 
mais em casa e os níveis de violência, conflitos e outros implicadores da paz vieram a 
diminuir. Sabe-se que o GPI (ver Quadro 2) considera variáveis internas, como violência 
e criminalidade, e externas, como gasto militar e guerras nos países participantes, 

 

Quadro 2. Indicadores utilizados pelo Índice Global da Paz para a classificação dos 
países.

•  Número de guerras declaradas (internas e externas) 
•  Estimativa de mortos em guerras externas  
•  Estimativa de mortos em guerras internas  
•  Nível de conflitos internos 
•  Relações com estágios limítrofes 
•  Nível de criminalidade percebida na sociedade 
•  Número de desabrigados em relação à população  
•  Instabilidade política 
•  Nível de respeito pelos direitos humanos (escala de terror político) 
•  Possibilidades de atos terroristas 
•  Número de homicídios 
•  Nível de criminalidade violenta 
•  Probabilidade de manifestações violentas 
•  Número de pessoas encarceradas 
•  Número de agentes da polícia e agentes de segurança 
•  Gasto militar em relação ao PIB 
•  Número de pessoal militar (RH Militar) 
•  Importações das principais armas convencionais 
•  Exportações das principais armas convencionais 
•  Financiamento de missões de paz nas Nações Unidas 
•  Número de armas pesadas ou de guerra 
•  Disponibilidade de armamento de pequeno calibre 
•  Capacidade ou sofisticação militar

Fonte: Adaptado de IEP (2019).
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A relação entre esporte, paz e meio ambiente na perspectiva de sustentabilidade 
tem crescido nas pautas de governos e iniciativas lideradas por instituições públicas, 
em especial na América Latina em países como Brasil, México, Peru e Colômbia, mas 
que ainda fica a desejar em países africanos e em alguns europeus. Existe uma lacuna 
sobre a relação de sustentabilidade e Olimpismo quando aplicados, por exemplo, 
aos refugiados, em especial na Europa. Apesar de iniciativas lideradas pelo IOC e 
pelo IPC para promover a inclusão social por meio do esporte em seus respectivos 
megaeventos, ainda há uma segregação de alguns segmentos. Ambas as instituições 
criaram uma representatividade de refugiados, tendo as primeiras iniciativas se 
concretizado nos Jogos Rio 2016 com a participação de atletas que não podiam mais 
representar seus países. Vale lembrar que a condição de refugiado se caracteriza por 
esses atletas estarem fora dos seus territórios. Ainda assim, outras nações acolheram 
os atletas integrados, que também são esportivamente reconhecidos como refugiados 
e podem competir representando os anéis olímpicos. Esses atletas acolhidos estão 
sob a égide de outros países em detrimento do seu exílio ou fuga, que pode estar 
relacionado a opiniões políticas, envolvimento com grupos sociais, por raça, religião 
e/ou nacionalidade. A temática dos refugiados pode ser trabalhada sob o viés da 
sustentabilidade e da promoção de valores olímpicos, englobando os elementos de 
paz. Estes últimos oferecem inúmeras potencialidades diante deste específico grupo 
de atletas e pessoas. Se considerarmos os dados do relatório GPI relativos ao meio 
ambiente, identificamos três importantes aspectos (1) que mais de 400 milhões de 
pessoas vivem em áreas com baixos níveis de paz e alto risco devido à mudança 
do clima; (2) em oito dos 25 países menos pacíficos, 103 milhões de pessoas vivem 
em áreas de alto risco por causa dos perigos do clima; e, (3) regionalmente, a África 
Subsaariana tem a menor capacidade de enfrentar os perigos do clima, o que pode 
exacerbar os conflitos violentos (IEP, 2019). Dos países localizados nessa região que 
pertencem à Comunidade dos Países de Língua Portuguesa (CPLP), se encontram 
Angola, Cabo Verde, Guiné-Bissau, Guiné Equatorial, Moçambique, São Tomé e 
Príncipe.

Quando observamos destaques econômicos dos custos da violência na economia 
no GPI e no PIB, nos deparamos com mais três importantes elementos: (1) o impacto 
econômico da violência na economia global diminuiu pela primeira vez desde 2012, 
equivalente a $14,1 trilhões em 2018 – 11,2% ou $1,853 por pessoa; (2) países com 
altos níveis de paz conseguiram, em média, um crescimento do PIB per capita três vezes 
maior do que o dos países menos pacíficos, nos últimos 60 anos. (3) nos dez países mais 
afetados pela violência, o custo econômico médio da violência foi equivalente a 35% do 
PIB, em comparação com apenas 3,3% nos países menos afetados pela violência (IEB, 
2019).

O GPI apresenta que, dos países avaliados, 86 melhoraram suas pontuações no relatório 
de 2019, enquanto 76 pioraram. O país mais pacífico do mundo continua sendo a 
Islândia, uma posição que mantém desde 2008. O país é acompanhado, no topo do 
índice, pela Nova Zelândia, Áustria, Portugal e Dinamarca. Sendo assim, Portugal é 
“o país de língua Portuguesa que apresenta os melhores indicadores para a Paz. O 
Afeganistão é agora o país menos pacífico do mundo, substituindo a Síria, que é agora 
o segundo país menos pacífico”. (IEB, 2019). 

Portugal está entre os 10 países mais pacíficos do mundo, concretamente em terceiro 
lugar no ranking de paz global. Assim sendo, se trata de um país seguro e serve de 
referência para outros países lusófonos, visto que melhorou a situação do respetivo ano 
anterior, em 2018, no qual o país ficou na quarta colocação, obtendo 1.274 pontos no 
GPI. Este indicador mede o nível de paz e a violência no país. Além do aumento da 
pontuação, é fundamental observar a evolução do país no ranking que compara com 
o restante dos países. Dos países Lusófonos, o Timor-Leste, localizado no Sudoeste-
Asiático se trata do segundo país mais pacífico neste ranking e se encontra na posição 
48. Enquanto dos países africanos que aparecem neste relatório, Guiné Equatorial se 
encontra na posição 70, Angola em 77o lugar, Moçambique em 94o lugar, Guiné-Bissau 
na posição 112. (Detalhes Quadro 3.) O Brasil se encontra atualmente na posição de 
116 no ranking sendo considerado um sítio perigoso, principalmente após piorar sua 
classificação em relação a 2018.
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Quadro 3. Perfil demográfico e de indicadores de paz de países Lusófonos

Países
População 

(World Bank, 
2019)

Território
IDH (Rank) - 

Index
(UN, 2018)

PIB (GDP) 
(World Bank, 

2019)

Ranking Paz 
Global (GPI) em 
2019 / Pontos

(IEB, 2019)

Angola 30,809 M 1,247 M km2 147º - 0.581 105.751 B $ 77º - 2.012 pts

Brasil 209,469 M 8,511 M km2 79º - 0.759 1.869 T $ 116º - 2271 pts

Cabo Verde 543,767 M 4.033 km2 125º - 0.654 1.987 B $ —

Guiné-Bissau 1,874 M 36.125 km2 177º - 0.455 1.458 B $ 112º - 2.237 pts

Guiné Equatorial 1,308 M 28.050 km2 141º - 0.591 13.317 B $ 70º - 1957 pts

Mocambique 29,495 M 801.590 km2 180º - 0.437 14.458 B $ 94º - 2.099 pts

Portugal 10,281M 92.212 km2 41º - 0.847 237.979 B $ 3º - 1274 pts

São Tomé e 
Principe 211,028 M 1.001 km2 143º - 0.589 422.296 M $ —

Timor-Leste 1,267 M 15.007 km2 132º - 0.625 2.581B $ 48º - 1805 pts

Fonte: desenvolvida pelos autores.

A temática da paz dever-se-ia ser repensada pelas Academias Olímpicas Nacionais, 
Comitês Olímpicos Internacional e Nacionais, Comitês Paralímpicos Internacional e 
Nacionais, além dos governos de cidades, estados e países. Os indicadores de paz 
podem estar associados também aos dados da COVID-19 para se rediscutir um novo 
entendimento do Olimpismo e as potencialidades diante da atual realidade. Inúmeros 
cruzamentos de dados podem ser feitos para se justificar a criação e gestão de projetos 
que venham atender os olhares filosóficos e/ou educacionais. O GPI não considera 
dados da pandemia do Coronavírus. 

O IOC tinha inicialmente previsto que os Jogos de Tóquio seriam um evento mais 
sustentável e cheio de mudanças por conta da Agenda 2020. Com a vinda da 
pandemia, o IOC se reestruturou e elaborou o plano estratégico que vai mudar 
a configuração do megaevento e do movimento Olímpico, levando em voga o 
avanço digital e a atual situação sanitária do planeta. Cancelar os Jogos Olímpicos e 
Paralímpicos representaria não só uma enorme perda financeira para a cidade-sede, 
comitê organizador, assim como para o IOC, IPC, OBS, e muitos outros stakeholders 
no processo. Contudo, ainda se limitaria a promoção do entretenimento de milhões 
de pessoas no mundo que necessitam de uma ponta de esperança, ou seja, precisam 
de um pouco da “paz” que o esporte pode promover. Existe uma necessidade de se 
explorar ainda mais a discussão dos prós e contras nesta seara dos eventos esportivos, 
o que gostaríamos de enfatizar como sugestão para futuros estudos. Como todas as 
medidas de segurança estão sendo adotadas, e foram testadas também em outros 
eventos esportivos em outros países pelo mundo antes dos Jogos de Tóquio neste 
momento pandêmico, espera-se que seja possível ter jogos seguros. Tendo em vista 
que a maior parte dos atletas e membros de comissões técnicas estará vacinada e que 
todas as medidas profiláticas estão sendo tomadas em consideração, a expectativa 
é alta para acompanhar não somente os Jogos, mas diversas inovações que possam 
aparecer para entreter, engajar e educar os espectadores por meio da Televisão, Rádio, 
Aplicações e Internet.
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3. Considerações finais
Uma das áreas ainda não exploradas no campo do esporte pelos Comitês Olímpicos 
Nacionais, e que fica como sugestão para corroborar no desenvolvimento da promoção 
de paz, é a área de Serviço Social que pode auxiliar atletas e profissionais do esporte. 
A carreira de Serviço Social é um vetor fundamental para auxiliar os projetos esportivos 
para a paz, pois permite uma assistência direta a crianças e jovens envolvidos na 
condição de praticantes, mas também garante que as famílias dos envolvidos tenham 
suas vozes e demandas escutadas. A relação entre familiares, atletas e membros de 
comissões técnicas em meio à pandemia mediada por um profissional de serviço 
social necessita ser mais forte na comunicação com as instituições. Estes indicadores 
servirão como base de legado para facilitar a construção e o alinhamento dos objetivos 
dos esportes olímpicos com outros interesses comuns aos projetos esportivos sociais. 
Facilitar-se-ão as ligações com os objetivos de vida, de carreira e de expectativa de 
cada aluno, praticante, atleta e/ou família. Entretanto, o serviço social permitirá não só 
o alinhamento dos objetivos esportivos, mas também o direcionamento dos aspectos 
de paz numa perspectiva de saúde pública. Para Herrrera (1976), o serviço social não 
pode estar engessado, devendo estar aberto às novas possibilidades de atuação. O 
autor ainda relata que “o Serviço Social, portanto, é visto como uma atividade dinâmica, 
que necessita estar constantemente adaptando-se às novas situações, pela influência 
que sofre das correntes sociais, econômicas e culturais, sujeitas a uma permanente 
mudança” (Herrera, 1976, p.211). A paz deve ser trabalhada como uma temática 
transversal independentemente do destino final que a tríade busca em conjunto. Isso 
significa um alinhamento entre os objetivos específicos na perspectiva esportiva, sem 
desprezar os aspectos educacionais e culturais que trabalhem a paz sob a ótica do 
Olimpismo. 

Vale destacar que o produto final da formação do esporte para a paz acarretará em 
impactos para comunidades, sociedade e todo um país. A Comunidade será vista 
numa perspectiva glocal com diferentes elos entre religião, cultura e educação, 
enquanto a sociedade será mais impactada numa dimensão mais global de destaques 
e projeções. A congruência de fatores da gestão do esporte relatada por Mataruna-
Dos-Santos (2018), somada aos indicadores do serviço social elencados por Herrera 
(1976) permitirão: (a) o atendimento à família e não apenas ao indivíduo isolado; (b) 
o desenvolvimento de atividades educativas e a utilização da motivação para que a 
comunidade assuma a responsabilidade sobre a própria saúde, a educação e o esporte; 
(c) a reafirmação do esporte no seu caráter preventivo, promocional e curativo como 
níveis de atuação na comunidade; (d) o desenvolvimento das atividades na área social, 
sem perder de vista os aspectos físicos e mentais, assimilando assim a importância 
do trabalho em equipe multiprofissional; (e) a inserção na comunidade em nível de 
instituições, procurando coordenar e mobilizar os recursos médico-assistenciais, 
educacionais, sociais existentes, financeiros (por meio de recursos públicos, bolsas 
esportivas) ou privados (por meio de patrocínio, quotas, premiação, entre outros); 
(f) por intermédio das atividades desenvolvidas a partir do diagnóstico social da 
comunidade e da sociedade, procurando identificar prioridades para atuação focando 
a paz; e (g) na avaliação diagnóstica, formativa e somativa que permitam a causação 
múltipla de problemas e encontrem possíveis soluções que estejam em harmonia com 
o foco esporte e paz. Levar a cabo a realização dos Jogos de Tóquio 2020 reforça a 
necessidade deste tipo de profissional em equipes multiprofissionais de atendimento 
aos atletas. 

Os Jogos Olímpicos na Ásia, Tóquio 2020 e Beijing 2022, estão levando estigmas pela 
opinião pública como eventos que vão promover a militarização do espaço público para 
controlar os possíveis protestos, para evitar ainda a aglomeração de pessoas durante 
o momento pandêmico, além de um excelente cenário para a prática de ações de 
softpower.

Tóquio 2020, que também ficou reconhecido como Recovery Games, ou em português 
os Jogos da Recuperação, traz uma menção de superação ao incidente com a zona 
de Fukushima que, ainda sob efeito de radiação do acidente nuclear, reforçou a 
necessidade de se tocar a organização do megaevento para auxiliar o país a se reerguer. 
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O Japão tem uma ligação muito forte com a temática da paz que poderia ter sido mais 
aproveitada pelos organizadores do megaevento esportivo para traduzir as mensagens 
do Olimpismo e as conexões para este novo momento que enfrentamos da pandemia. 

Alguns problemas perseguem o movimento Olímpico e precisam ser estudados 
e explorados em conexão com os estudos de paz, tais como: os altos custos dos 
megaeventos; a manutenção do legado tangível; a criação de empregos temporários 
e a necessidade da continuidade de trabalho pós-evento (em especial em países em 
desenvolvimento); programas sociais atrelados aos megaeventos. Outras temáticas 
estremecem as discussões contemporâneas como: a adesão dos esportes urbanos 
(skate, escalada, surf em Tóquio 2020) e o Breakdancing (Paris 2024). Modalidades como 
o Xadrez e o Bilhar reclamaram nas redes sociais por não terem sido aceitas. É pública a 
necessidade do IOC de atacar as gerações mais novas para serem futuros consumidores 
dos megaeventos esportivos. Modalidades urbanas já vieram a ser incluídas a partir de 
experimentos nos Jogos da Juventude em Buenos Aires 2018. Alguns esportes, ainda, 
estão se tornando antigos e menos atrativos para as gerações mais jovens; a pressão 
de patrocinadores para a entrada de eSport no programa Olímpico também movimenta 
as discussões. Contudo, não apenas os Jogos, mas também os valores Olímpicos 
precisam se ajustar às necessidades do tempo presente. Os Jogos Olímpicos Virtuais 
foram organizados no período de 13 de maio até 23 de junho de 2021, sob a chancela 
do IOC, e foram denominados como Olympic Virtual Series. O evento englobou cinco 
modalidades com ligações a federações esportivas:

- eBaseball Powerful Pro Baseball 2020 - World Baseball Softball Confederation 
(WBSC), Konami Digital Entertainment;

- Zwift - Union Cycliste Internationale (UCI), Zwift Inc.;

- Canoagem - World Rowing – Formato aberto;

- Virtual Regatta - World Sailing, Virtual Regatta SAS;

- Gran Turismo - Fédération Internationale de l’Automobile (FIA), Polyphony Digital.

Estima-se que cerca de 23 milhões de pessoas acompanharam e/ou participaram 
do evento. Os Jogos Olímpicos Virtuais prometem criar espaço para ligar o mundo 
esportivo físico com o virtual e de simulação de desportos, no contexto do movimento 
Olímpico. Para edições futuras, espera-se o envolvimento de outras federações 
esportivas com seus games, tais como: FIFA (futebol), FIBA (basquetebol), ITF (Tênis) e 
outras.

A organização dos Jogos de Los Angeles 2028 já está atuando com a elaboração de 
mais políticas públicas e dialogando o evento também com os problemas sociais da 
falta de moradia, a violência, a fome, entre outros temas que são contemporâneos 
(LA2028, 2021). Uma preocupação é a diminuição da democracia dos espaços 
públicos por utilização de uma nova perspectiva de privatização dos espaços públicos, 
como no caso do Parque Queen Elizabeth, legado dos Jogos de Londres 2012. Tais 
preocupações fazem parte da agenda de discussão dos comitês organizadores ao 
redor do mundo e tendem a vir mais à discussão quando se toca no tema legado. 
As ligações com a população jovem têm sido o ponto central da preparação dos 
atuais megaeventos esportivos, focando esta nova conexão dos espaços de lazer e a 
sociedade, assim como o balanço na equidade de gênero que vem sido defendida nos 
últimos anos. Notoriamente, a evidência da justificativa para aumentar o número de 
praticantes de exercícios físicos volta à pauta contra o sedentarismo. Para Tóquio 2020 e 
Pequim 2022, que terão ainda latente a temática da pandemia, há ainda de se pensar e 
por em prática planos que deixem um legado intangível conectados com esta situação. 
Evidentemente, quando se aborda a discussão de legado, o que vem à tona são tópicos 
sobre a tangibilidade, como os estádios, viabilidade econômica e transformações 
urbanísticas. Neste momento, em que o sentido de paz deve ser repensado, o legado 
intangível deve entrar em prioridade nas discussões. Uma das sugestões que o coletivo 
de autores deste capítulo deixa como proposta para ser discutido e posto em prática é 
retratar a paz como parte do Olimpismo e considerar uma nova categorização semântica 
para o termo.  
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A nova Agenda Olímpica 2020 + 5 apresenta o novo roteiro estratégico do IOC e 
do Movimento Olímpico até 2025. São 15 recomendações, com o novo roteiro que 
se baseia nas realizações da Agenda Olímpica 2020, e orientará a reestruturação 
do movimento Olímpico. De acordo com o IOC (2021), o presidente da instituição, 
Thomas Bach, relata que: “A crise do Coronavírus mudou nosso mundo de maneiras 
fundamentais. O mundo nunca mais será como antes. Mesmo depois de finalmente 
superarmos a crise da saúde, enfrentaremos as consequências sociais, financeiras, 
econômicas e políticas de longo alcance. (...) como líderes do Movimento Olímpico, 
devemos nos preparar para este novo mundo. Para moldar nosso futuro, precisamos 
de uma visão de como será este novo mundo.” As tendências-chave (Solidariedade, 
Digitalização e Sustentabilidade) foram identificadas por meio de pesquisas como 
fundamentais para as mudanças decisivas no mundo pós-Coronavírus para o esporte e 
Olimpismo.  As 15 recomendações que ficam do novo documento são:

1. Fortalecer a singularidade e a universalidade dos Jogos Olímpicos.

2. Promover os Jogos Olímpicos sustentáveis.

3. Reforçar os direitos e responsabilidades dos atletas.

4. Continuar a atrair os melhores atletas.

5. Reforçar ainda mais o esporte seguro e a proteção de atletas limpos.

6. Melhorar e promover o Caminho para os Jogos Olímpicos.

7. Coordenar a harmonização do calendário esportivo.

8. Aumentar o engajamento digital com as pessoas.

9. Incentivar o desenvolvimento de esportes virtuais e se envolver ainda mais com 
as comunidades de videogame (eSport).

10. Fortalecer o papel do esporte como um capacitador importante para os 
Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU.

11. Fortalecer o apoio aos refugiados e populações afetadas pelo deslocamento.

12. Alcance do evento além da comunidade olímpica.

13. Continuar a liderar pelo exemplo em cidadania corporativa.

14. Fortalecer o Movimento Olímpico por meio de boa governança.

15. Inovar os modelos de geração de receita.

Além disso, em uma decisão inédita, os membros do IOC adicionam a palavra 'juntos' 
no final do lema Olímpico, que agora entende-se como: "Mais rápido, mais alto, mais 
forte - juntos" (Citius, Altius, Fortius – Communis, na versão latina). O presidente do 
IOC, o alemão e ex-atleta da esgrima Thomas Bach, explicou a ligação entre a mudança 
e o lema original: "A solidariedade alimenta nossa missão de tornar o mundo um lugar 
melhor por meio do esporte. Só podemos ir mais rápido, só podemos almejar ir mais 
alto e só podemos nos tornar mais fortes permanecendo juntos, em solidariedade". 
Esta é um sinal de que as mudanças estão ocorrendo no movimento olímpico. 

Todas as recomendações do novo documento do IOC são realmente aplicadas a uma 
reformulação do Olimpismo e do sentido da promoção da paz, nas novas perspectivas 
de um evento que ousa enfrentar a pandemia e de uma instituição que luta para a 
promoção de boas práticas por meio do esporte.

Ademais, há momentos em que tudo parece estar ganhando um novo sentido 
de normalidade e controle, porém o vírus se mostra em contínua mutação e toda 
precaução ainda é pouca diante dos iminentes riscos e fatalidades. Antes de se retomar 
a rotina de outrora das atividades e eventos esportivos, é necessariamente vital planejar 
e calcular estes riscos, levando-os em séria consideração, e, mais do que isso, torcer 
para que uma solução definitiva seja encontrada para o controle global da pandemia. 
Enquanto isso fica lançado o desafio de pesar o Olimpismo em uma perspectiva 
contemporânea de paz.
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Introdução
Nos nossos dias, a nossa sociedade é influenciada por tantos meios e informação que 
nos tempos modernos torna-se difícil reconhecer a evolução no comportamento de uma 
população. No entanto é possível identificar exemplos dessa mudança, nomeadamente 
positivos, que, realizados de forma correta, transcendem a evolução humana. O 
desporto, pelo seu valor intrínseco e transversal, é um dos fenómenos cruciais para uma 
progressão sociocultural e transformação de uma sociedade (Bento, 2013).

Capaz de despertar uma ampla gama de emoções desde a alegria ao orgulho, 
passando pela vergonha, pela ansiedade ou pela raiva, o desporto é um dos domínios 
da atividade humana que mais envolvem a transformação daqueles que de forma direta 
ou indireta participam na competição desportiva (Cruz, 1996).

Crescente no meio desportivo está o interesse não só dos seus atores principais mas 
também daqueles que muitas vezes atuam no backstage. Exemplo disso é a força de 
trabalho que se tem mostrado indispensável na organização dos eventos desportivos: 
os voluntários (Lee et al., 2016; Wicker, 2017). Estes têm-se tornado o elemento-chave 
da realização de atividades e do desenvolvimento e produção de eventos desportivos, 
desde a sua base até ao seu término (Fairley et al., 2007; Marchante, 2015).
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Olimpismo e Movimento Olímpico
O Comité Olímpico Internacional (COI) foi fundado em Paris em 1894, por iniciativa do 
Barão Pierre de Coubertin. A sua principal função é promover o Movimento Olímpico 
(MO), os ideais associados ao Olimpismo e a realização dos Jogos Olímpicos (Sito: 
comiteolimpicoportugal.pt/definicao-olimpismo).

Segundo Chatziefstathiou (2005), o Olimpismo para Coubertin assentava no 
desenvolvimento em harmonia física e mental do ser humano através da competição 
desportiva. Hoje o MO é uma organização mundial que desenvolve estes valores 
perante os jovens, ao construir pontes de amizade entre as várias nações num olhar 
pacífico sobre o mundo. 

O Olimpismo é enquadrado como uma filosofia de vida, mistura o desporto e a cultura 
com a arte e a educação, com o intuito de equilibrar as qualidades do corpo, do 
espírito e da mente. Uma filosofia de vida baseada no respeito pela dignidade humana 
e nos princípios éticos universais. A união do corpo e da alma, sob a competição 
justa, do valor do homem num ideal de paz, tal como descrito na Carta Olímpica (Sito: 
comiteolimpicoportugal.pt/definicao-olimpismo).

Parry (2006) defende que esta filosofia tem a sua génese não só nos atletas de elite 
mas em todo o ser humano, não sendo uma questão de competição e de vitória aliada 
ao desporto como uma atividade, mas à própria vida. A sua influência formativa e 
de desenvolvimento contribui para aprimorar a personalidade e uma vida social de 
bom exemplo na sociedade. Neste sentido, a sua missão assenta em cinco pilares: o 
desporto, a educação, a cultura, o ambiente e o desenvolvimento humano ao serviço da 
paz (Pires, 2012).

Pertencer ao Movimento Olímpico exige o respeito da Carta Olímpica e o 
reconhecimento pelo COI, transmitindo os seus valores de amizade, respeito e 
excelência num princípio universal (Sito: comiteolimpicoportugal.pt/definicao-olimpismo).

Olimpismo e o conceito de paz
A paz é um dos principais valores sociais promovidos pelo Olimpismo, sendo que os 
Jogos Olímpicos, recebendo as nações de todos os continentes na partilha do mesmo 
espaço (Aldeia Olímpica), conseguem promover a paz entre as diferentes nações. Os 
Jogos têm a capacidade de promover uma atmosfera de amizade e solidariedade – 
como exemplo, a marcha da missão das diferentes Coreias sob a mesma bandeira, 
apesar dos conflitos que as divergiam (Nanayakkara, 2008).

O Olimpismo é um conceito de paz que, embora não resolva conflitos, serve de modelo 
para lidar com eles. Favorece a aceitação de diferentes tipos de culturas, desaprovando 
todas as formas de discriminação – raciais, religiosas, sexuais ou ideológicas (Grupe, 
1997).

Podemos observar que o primeiro grande marco na cronologia do desporto para o 
desenvolvimento da paz ocorreu em 1992, quando o COI estabeleceu um protocolo 
de cooperação com a Organização Internacional do Trabalho (OIT). No entanto, 
apenas em 2000 se tornou efetivamente relevante, passando a constar dos objetivos 
de desenvolvimento do milénio (Sito:comiteolimpicoportugal.pt/wpcontent/uploads/2019/11/COP_
Manual_Comunica%C3%A7%C3%A3o_2019a.pdf)

“O ideal Olímpico é um hino à tolerância e entendimento entre as pessoas e culturas. É 
um convite à competição, mas uma competição com respeito pelos outros. Desta forma, 
o Olimpismo é uma escola de democracia. Noutras palavras, há uma ligação natural 
entre a ética dos Jogos Olímpicos e os princípios fundamentais das Nações Unidas. No 
Comité Olímpico Internacional, as Nações Unidas têm um aliado precioso na sua ação 
ao serviço da paz e da aproximação dos povos” (Boutros-Ghali, 1995).
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Voluntariado: ser muito mais do que o que recebo em troca!
Na sociedade contemporânea em que vivemos, o voluntariado é cada vez mais 
importante no que respeita ao desenvolvimento sustentável (Parentem & Amador, 
2013). 

Segundo a legislação portuguesa (art.º 2.º da Lei n.º 71/98, de 3 de Novembro), o 
voluntariado é um conjunto de ações de interesse social e comunitário, realizadas de 
forma desinteressada por pessoas, no âmbito de projetos, programas e outras formas 
de intervenção ao serviço dos indivíduos, das famílias e da comunidade, desenvolvidos 
sem fins lucrativos por entidades públicas ou privadas.

O Centro Europeu do Voluntariado (CEV) define o voluntariado como “uma atividade 
que ocorre em diferentes contextos, nos quais se incluem atividades de âmbito informal, 
como é o caso da ajuda aos vizinhos, e de âmbito formal, incluem as questões dos 
seguros por acidente, saúde e contra terceiros, assim como a formação e o reembolso” 
(Serapioni et al., 2013, p.30).

Segundo Mass (1994), trabalho voluntário é uma actividade que se realiza para outros e/ 
ou para a sociedade, numa organização esporádica ou continua, que não é obrigatória 
nem é remunerada. Contudo, embora estes indivíduos não recebam qualquer 
recompensa financeira, quando se comprometem com uma organização adquirem 
direitos e deveres que estão inerentes à actividade que vão desempenhar.

Especificamente no campo desportivo, nomeadamente em eventos de larga escala, 
como os Jogos Olímpicos ou um campeonato do mundo, o trabalho voluntário 
representa um núcleo fundamental na prestação de diferentes serviços, revelando-se 
essencial para sua viabilidade e sucesso (Blanc, 1999; Cuskelly et al., 2006; Giannoulakis 
et al., E&G Economia e Gestão, Belo Horizonte, v. 16, n. 42, Jan./Mar. 2016 94 2008). 

“O voluntário desportivo é o indivíduo que assume o compromisso individual e 
filantrópico de colaborar com o melhor de suas habilidades na organização destes 
acontecimentos, assumindo as responsabilidades delegadas a ele sem receber qualquer 
forma de remuneração ou recompensa material. Dentro do evento desportivo, a ação 
voluntária assume contornos bastante específicos. O voluntário passa a ser um agente 
da hospitalidade, um interlocutor entre culturas diversas, tendo a responsabilidade de 
interagir com pessoas de diferentes hábitos, classes sociais e religiosas, integrando-as 
ao ambiente do evento” (Moragas, 2000, p.150).

Segundo Green & Chalip (1998), os voluntários desportivos podem ser agrupados de 
três formas: “os que participam em eventos desportivos”, normalmente por curtos 
períodos, mas obtêm uma vasta experiência, pois atuam em todas as áreas envolventes 
do evento; “os que gerem as organizações desportivas”, que são inseridos na 
organização e na tomada de decisão ao definir as regras e a política a seguir; e “os que 
fazem parte do staff”, assumindo qualquer tipo de tarefa na organização, seja social ou 
estrutural.

A evolução do voluntariado nos Jogos Olímpicos
Apenas nos Jogos Olímpicos de Barcelona, em 1992, o conceito de voluntário olímpico 
foi mencionado pela primeira vez.

"O voluntário é uma pessoa que faz um particular compromisso altruísta para colaborar 
com o melhor de suas habilidades no âmbito da organização dos Jogos Olímpicos 
na realização das tarefas atribuídas a ele sem receber pagamento ou recompensas 
de qualquer outra natureza" (in “Glossário do Repórter Oficial dos Jogos Olímpicos 
de Barcelona 1992”). Contudo, os voluntários sempre estiveram presentes nas várias 
edições dos Jogos Olímpicos, mesmo antes de Barcelona-92.



25
CAPÍTULO

293

OLIMPISMO E PAZ  |  Leonardo José Mataruna-Dos-Santos & Tiago Viegas (Org./Ed.)  |  2021

Desde o início dos Jogos Olímpicos da era moderna, a presença de voluntários é 
evidente, embora nos seus primórdios esta força de trabalho fosse representada apenas 
por escuteiros e pelo exército. Inclusive o próprio mentor dos Jogos Olímpicos, Barão 
Pierre de Coubertin, trabalhou numa base voluntária para criar o COI, com o apoio dos 
seus amigos e chefes das associações desportivas contemporâneas de forma a lançar os 
Jogos Olímpicos.

 Em Berlim-1936, os escuteiros foram substituídos pelo Movimento da Juventude Nazi, 
sendo dispensados nas edições seguintes e só reaparecendo nos Jogos de Helsínquia, 
em 1952. Marco importante foi o facto de, pela primeira vez, os voluntários terem sido 
mencionados pelo seu trabalho, nomeadamente pela presença de mulheres na equipa.

Só em 1980 (Lake Placid), ano em que foi eleito Juan Antonio Samaranch como 
presidente do COI, o voluntariado teve o seu marco histórico, tendo sido o início de 
todo o movimento que vemos na atualidade. Samaranch chegou a afirmar que os Jogos 
de Inverno não poderiam ter sido realizados sem a presença dos voluntários.

“Sem o exército de 6.700 voluntários, os XII Jogos Olímpicos de Inverno não poderiam 
ter-se tornado realidade” (Juan Antonio Samaranch, presidente do COI, 1980).

Lake Placid foi onde pela primeira vez os voluntários verdadeiramente existiram. Cerca 
de 6700 pessoas das mais diversas idades, estatutos sociais ou níveis de escolaridade 
uniram forças com o objetivo de ajudar nas mais variadas tarefas sem qualquer tipo 
de renumeração, recebendo em troca “apenas” algumas ajudas como: alojamento, 
certificado oficial, uniformes… mas o mais importante foi o sentimento de SER 
IMPORTANTE na organização dos Jogos Olímpicos.

Já em Barcelona (1992), o movimento de voluntariado olímpico teve o seu boom, 
passando de 6700 voluntários para 34.548. Foi aqui que este conjunto de sujeitos foi 
considerado parte importante e significativo da equipa dos Jogos Olímpicos, devido 
à dedicação, altruísmo e força para desempenhar as mais variadas tarefas sem receber 
qualquer tipo de renumeração, apenas pelo prazer de ajudar e deixar uma marca cada 
vez maior mais significativa.

Os Jogos Olímpicos de 2000, em Sydney, foram, segundo Juan Antonio Samaranch, os 
Jogos com melhor organização da era moderna, destacando o trabalho dos voluntários 
e a forma como as entidades públicas e privadas da Austrália encararam o evento.

Em 2008, nos Jogos de Pequim, ocorreu um outro marco na evolução do voluntariado 
olímpico, com a sua expansão a alcançar um novo patamar, atingindo 100.000 
voluntários (70.000 nos Jogos Olímpicos e 30.000 nos Paralímpicos). Contudo, nem 
todos estes voluntários receberam este reconhecimento pela ditadura imposta na altura 
no país de realização dos Jogos.

Olimpismo, voluntariado e psicologia
O trabalho voluntário constitui um dos principais alicerces de sustentação para o 
sucesso de um megaevento no âmbito mundial. Mediante esta visão, o número 
significativo de sujeitos capazes física e mentalmente de levar a cabo um projeto desta 
natureza torna-se ainda mais relevante, não obstante os motivos e as características 
que levam estes indivíduos a sujeitar-se às demandas necessárias para o funcionamento 
deste tipo de eventos (Almeida, 2001).
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Motivação: porque faço o que faço?
A motivação é o core que leva um sujeito a realizar determinada tarefa mesmo que 
voluntária, é o que nos faz ir e ficar, bem como voltar (Chacón et al., 2017).

Segundo Chen (2010), os motivos que levam o sujeito a voluntariar-se podem ser 
vistos em duas perspetivas: a contextual e a pessoal. A contextual pode integrar 
as características em que o voluntário vive ou o contexto em que está inserido 
(cultura, estrutura social, etc.), enquanto a pessoal, como o nome indica, refere-se a 
indicadores pessoais do sujeito (idade, educação, género, etc.). Sendo um conceito 
multidimensional, é difícil de mensurar, contudo, com que frequência se foca a 
motivação nos objetivos para o aumento da produtividade e eficácia no trabalho 
voluntário.

Quanto à visão do voluntário, encontramos diferentes motivos para a prestação deste 
tipo de serviço, desde aqueles que participam sem objetivos que não sejam o de 
frequentar e desfrutar do evento, até outros que visualizam a prática de conhecimentos 
adquiridos de uma maneira eficiente, com alterações traduzidas pela frequência e 
atuação no desempenho do serviço (Almeida, 2001).

•  A satisfação: estou motivado, estarei satisfeito?

A satisfação assenta na diferença entre o que um sujeito deseja e aquilo que obtém 
do desempenho do seu trabalho (Chelladurai & Kerwin, 2017) e que pode estar ligada 
a literatura do comportamento do consumidor sugerindo resultados de satisfação no 
indivíduo, sendo que pesquisadores propõem que as expetativas desempenham um 
papel na determinação da satisfação (Farrell et al., 1998; Pierce et al., 2014; VanSickle et 
al., 2015).

De acordo com Oliveira e Costa (2016), um dos fatores que têm vindo a ganhar 
relevância na satisfação de um voluntário é a sua preocupação com a qualidade do 
evento, bem como a capacidade de a sua área de trabalho contribuir para um resultado 
positivo para o evento geral.

A motivação é o catalisador inicial de desenvolvimento da estratégia de gestão na 
captação de voluntários em termos de compromisso, satisfação e retenção (Kim, 2017).

•  O comportamento futuro: voltarei?

Kim et al. (2013) verificaram que os voluntários são mais propensos a sentirem-se 
satisfeitos com o seu trabalho e a desenvolver um forte compromisso com o evento 
quando percebem altos níveis de prestígio do evento, bem como altos níveis de 
satisfação e compromisso tendem a aumentar a intenção dos voluntários de continuar o 
trabalho voluntário para um evento futuro.

A investigação de Bang &Ross (2009) apresenta que, se o voluntário se sentir realmente 
necessário e responsável pelo evento, o seu trabalho irá melhorar, consequentemente 
terá uma satisfação maior, o que beneficiará também os gestores do evento, ao 
desenvolverem um processo organizacional de recrutamento e seleção adequada – os 
voluntários vão querer voltar a fazer parte da força de trabalho (Alexander et al., 2015).

Robustez mental: como vou lidar com o que me apresentam?
Doherty (2009) identificou que o enriquecimento social é um dos benefícios do 
voluntariado de eventos desportivos, como forte fator de interação entre os indivíduos. 
Estes são embaixadores e o rosto do evento para os seus participantes, desde atletas, 
treinadores, espectadores, bem como a primeira linha para a comunicação social.

Clough, Earle & Sewell, (2002) realizam uma abordagem direta ao estudo da 
robustez mental, afirmando que este constructo representa um aglomerado de 
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variáveis psicológicas positivas que ajudam a diminuir os efeitos prejudiciais do 
stress e que permitem aos indivíduos realizar performances consistentes e positivas 
independentemente da situação. Caracterizam a robustez mental como um traço de 
personalidade, criando um modelo para a sua teoria psicológica – Modelo dos 4 Cês 
da robustez mental, que é representado por: 1) desafio (challenge), a medida em que 
os indivíduos veem os problemas como oportunidades para se desenvolverem; 2) 
compromisso (commitment), que reflete um grande envolvimento com a tarefa que 
se está a cumprir; 3) controlo (control), subdividido em controlo emocional (emotional 
control), que permite manter as emoções controladas, e controlo de vida (life 
control), refletindo a tendência para sentir e agir como um ser influente; 4) confiança 
(confidence), também subdividida em confiança nas capacidades (confidence in 
abilities), envolvendo uma grande autoconfiança e pouca dependência de validação 
externa, e confiança interpessoal (interpersonal confidence), refletindo a assertividade 
na interação com os outros. Pode assumir-se como um constructo multidimensional 
relacionado com performances e resultados de sucesso no desporto (Crust & Swann, 
2011).

•  Resiliência: e agora sou capaz?

A resiliência tem sido considerada pela maioria dos investigadores o principal 
componente para um indivíduo ser considerado forte mentalmente ou com grande 
robustez mental (Bull et al., 2005; Clough et al., 2002; Crust, 2007; Goldberg, 1998; 
Gucciardi et al., 2008; Gould et al., 2002).

Segundo Rutter (1985), as pessoas com esta característica apresentam três aspetos 
dominantes: forte autoestima e segurança de si mesmo; consciência de si próprio e 
das suas capacidades; facilidade de encontrar estratégias de resolução de problemas 
sociais. Estes conceitos de autoestima, autoconfiança e autoeficácia podem ter uma 
forte associação à robustez mental. Em 2002, Gould, Dieffenbach & Moffett referem 
que este último conceito é o constructo principal da resiliência, da persistência e da 
perseverança.

A construção da resiliência é assim relacionada com a robustez mental na associação 
entre as emoções positivas e o coping na maneira como os indivíduos encaram os 
seus sentimentos e lidam com os mesmos para recuperar de experiências emocionais 
negativas (Tugade, Fredrickson & Barret 2004).

Legado de um megaevento: o que levo daqui? Passarei esta 
mensagem?
Os megaeventos tornaram-se de um grandioso interesse, não só pelo comércio e 
migração de pessoas que o influenciam durante a sua duração mas também pela 
herança que deixam sobre a comunidade organizadora, que perdura para além do seu 
tempo. São um acelerador de mudança, incentivando as pessoas a trabalharem juntas 
por um mesmo objetivo, criando oportunidades e atraindo recursos (Hall, 1997).

Acolher um grande evento pode ser a oportunidade de projetar uma comunidade 
inteira perante o mundo, promovendo o desenvolvimento tecnológico, o comércio 
local, atividades entre os moradores e até a descoberta de talentos específicos para 
benefício social (Preuss 2002, 2004, 2006b). Nos eventos desportivos, vários estudos 
têm demonstrado que acolher um evento desta natureza, em particular os campeonatos 
do mundo de futebol e os Jogos Olímpicos, cria uma linha de entusiasmo e orgulho nos 
seus integrantes, gerando uma onda de união e coesão que permite superar batalhas 
ideológicas e sociais. Preuss (2006b) e Rubio (2008) afirmam que um evento desportivo 
deve ser subdividido em três fases: a fase pré-evento (enfase no desenvolvimento de 
estratégias de comunicação de modo a criar expetativas no público-alvo, dinamizando 
o evento); a fase do evento (fase principal e foco de todas as atenções) e a fase pós-
evento (fazer perdurar a memória do acontecimento, o seu legado).
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Tavares (2007) apresenta um estudo em que se debruça sobre a diferença entre legado 
e impacte de um evento. Segundo o autor, o impacte é de caráter imediato, sendo de 
curta duração e podendo ser quantificado e medido. Já os legados apresentam a ideia 
de longa duração e de prazos não tão imediatos, podendo o seu valor ser positivo se 
bem estruturado.

Já Gratton & Preuss (2008), ao debruçarem-se sobre a mesma questão, enfatizam a 
perspetiva de legado sob três dimensões: o grau de estrutura planeada (positiva e 
negativa); o grau de estrutura positiva; e o grau de estrutura quantificável (tangível 
ou intangível). No que diz respeito aos impactes, estes podem ser analisados numa 
perspetiva económica, social e cultural, do acréscimo no número de vagas de emprego, 
na criação de novas infraestruturas, no reconhecimento internacional do destino, nos 
benefícios comunitários (voluntariado, formação profissional) (Marques, 2005; Plummer 
& Humphreys, 1999).

Os últimos Jogos Olímpicos e Paralímpicos decorreram em 2016, no Rio de Janeiro, 
cidade que, para sediar este edição, propôs uma candidatura prevendo alterações 
duradouras na sua estrutura, destacando-se a melhoria dos transportes públicos, 
com ênfase na construção dos corredores de alta capacidade denominados BRT 
(Bus Rapid Transit), sendo o principal legado dos Jogos; melhorias na segurança; 
preservação da floresta urbana e revitalização da zona portuária, tornando-a numa 
área de entretenimento e turismo (Proni, 2009). Segundo Fernandes, as iniciativas 
geradoras de legado visam garantir melhores condições de vida nas cidades, com 
projetos estruturantes de mobilidade (transporte público), saneamento e habitação. 
Já em termos de logística e de infraestrutura, objetivam erguer, modernizar e ampliar 
equipamentos e serviços que gerem um melhor ambiente para a realização dos eventos, 
mas que permaneçam como benefícios permanentes para a sociedade. Na economia 
fomentam o crescimento, a redução de desigualdades e a geração de empregos 
pela realização de novos negócios e pela criação de produtos e serviços inovadores 
(Fernandes, 2014, p. 58).

Para o COI, o impacte do voluntariado nos JO é enorme, deixando consigo um efeito 
positivo a longo prazo, o seu legado. Para o Comité existem cinco categorias de 
legado: social, económico, sustentabilidade, desportivo e meio urbano. Todas fazem 
parte do projecto de candidatura dos países para sediar os Jogos Olímpicos (Flores, 
2014, p.70).

Doherty (2009), com o seu estudo, comprovou que a participação de um voluntário num 
megaevento desportivo gera um impacto significativo no seu comportamento e nas 
atitudes, condicionando as suas reações futuras pessoais e na comunidade em que está 
inserido.

Participantes e delineamento
A investigação efetuada possui um caráter empírico e caracteriza-se por ter uma 
metodologia mista, isto é, assente numa abordagem exploratória e descritiva (Garrido 
& Prada, 2016), do tipo transversal, e com uma amostragem não probabilística por 
conveniência (Silva, Marôco, & Campos, 2019).

No estudo em questão foi utilizado um questionário criado especialmente para o efeito, 
designado de BeOllympus.

Quanto à amostra, este estudo comporta no seu todo 299 voluntários que participaram 
na edição dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos Rio 2016, sendo 152 do sexo feminino 
(50,84%), 145 do sexo masculino (48,49%) e dois participantes que se identificaram com 
a categoria “Outro” (0,67%). Estes voluntários possuem idades compreendidas entre os 
20 e os 72 anos e uma média aproximada de 40 anos (M= 39,58; DP= 13,08)

A respeito das suas habilitações literárias, verificou-se que 17,73% dos participantes 
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possuíam um curso profissional, 10,70% o ensino secundário, seguindo-se com 28,76% 
o bacharelato. Posteriormente, surgiam, com 14,05%, os que possuíam licenciatura, 
6,35% com mestrado, 21,40% com pós-graduação, 1,67% eram detentores de 
doutoramento e, por fim, 0,33% tinham pós-doutoramento.

A amostra deste estudo faz-se representar pelos cinco continentes, dos quais 93,65% 
pertencentes à América, 4,01% da Europa, 1,34% da Ásia, 0,67% da África e, por 
conseguinte, 0,33% dos voluntários eram da Oceânia. Adicionalmente, pôde verificar-
se que os países com maior representatividade de voluntários foram o Brasil, com 273 
sujeitos, Portugal, com cinco voluntários, e a Nigéria, o Reino Unido, a Venezuela e a 
Índia, com dois participantes cada. Todos os restantes países fizeram-se representar 
por apenas um indivíduo. Deste modo, podemos observar a supremacia do Brasil 
relativamente aos restantes países com participação de voluntários integrantes na 
equipa de trabalho nos Jogos Olímpicos e Paralímpicos, o que pode ser explicado por 
este ter sido o anfitrião do evento.

No que diz respeito ao estado civil dos voluntários, 58,52% eram solteiros, 28,09% 
casados, 6,69% divorciados, 5,69% viviam em união de facto e apenas 1% afirmaram 
serem viúvos.

Quando inquiridos sobre se esta seria a sua primeira experiência no campo do 
voluntariado, 57,53% responderam que já tinham feito voluntariado antes do evento 
do Rio 2016, face a 42,47% que nunca tinham feito esta atividade. Posteriormente, 
quando abordados sobre a sua experiência no contexto em questão, observámos que 
19,62% dos voluntários tinham experiência inferior a um ano, 10,57% possuíam um 
ano de experiência; 8,30% possuíam dois anos, seguindo-se 10,94% com três anos de 
experiência; e finalmente, os voluntários com quatro anos e cinco anos de experiência, 
com um resultado de 7,55%. Como pode constatar-se nos dados acima descritos, 
os voluntários com a experiência mínima e máxima são aqueles que possuem maior 
percentagem de indivíduos a fazer voluntariado.

Ainda no seguimento desta área de atuação, aferimos os contextos de maior atuação 
dos voluntários. Verificou-se que a experiência de voluntariado destes participantes 
ocorreu maioritariamente no âmbito desportivo, com 115 dos inquiridos, sendo 
seguido pela área social, com menos um participante (114), e a área cultural, com 53 
indivíduos. Foi também possível apurar que apenas 33 dos 299 participantes afirmaram 
ter realizado voluntariado fora do seu país de residência nestas experiências de atuação 
anteriores.

Instrumento
Dado o carácter particular que toda a informação recolhida possui, uma vez que diz 
respeito às motivações e perspetivas de cada indivíduo que participou como voluntário 
nos Jogos Olímpicos e Paralímpicos Rio 2016, o método que nos pareceu mais 
adequado para a recolha de dados foi o questionário, que, segundo Fortin (1999), é um 
conjunto de questões que pretendem avaliar as atitudes, as opiniões e o resultado dos 
sujeitos ou qualquer outra informação junto dos mesmos.

De forma a facilitar a recolha de toda a informação, uma vez que os inquiridos estão 
espalhados pelos cinco continentes e a dimensão da participação dos mesmos neste 
megaevento – que é o maior evento desportivo a nível global – é enorme, esta foi 
realizada através de correio eletrónico, possibilitando uma maior compreensão e 
recordação das necessidades pedidas por este estudo, tendo o evento já ocorrido após 
o término dos Jogos e remontando ao ano de 2016.

O questionário utlizado na recolha dos dados estava dividido em duas partes. A 
primeira incluía as questões da temática sociodemográfica: idade, sexo, estado civil, 
habilitações académicas, situação profissional, país de origem e respetivo continente, 
contendo ainda, algumas questões de controlo, de modo a obter informações mais 
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precisas sobre a prática voluntária – “Já fez voluntariado antes dos JO do RIO16?”; 
“Qual a importância do trabalho voluntário?”; “Razão ou razões de se ter voluntariado 
para os Jogos; e, finalmente, “Tendo em conta esta participação, voltaria a participar 
numa nova edição?”

Esta primeira componente do questionário apresentava na sua maioria perguntas 
fechadas, simplificando a obtenção e a codificação das respostas. Contudo, 
foram incluídas algumas perguntas de resposta aberta, referentes aos dados 
sociodemográficos e a questões sobre a prática do voluntariado, como mencionado 
anteriormente.

A segunda parte era constituída pela escala concebida por Webb, et al. (2000), que 
mede as atitudes em relação à ajuda para com os outros, e assentava numa escala de 
Likert de sete pontos, em que 1 corresponde a “discordo totalmente” e 7 “concordo 
totalmente”. Apesar de a escala original ser de cinco pontos, em que 1 diz respeito 
a “discordo totalmente” e 5 a “concordo totalmente”, optou-se pela uniformização 
da escala para sete pontos, com o intuito de facilitar a interpretação e avaliação dos 
inquiridos.

Procedimento
Os procedimentos metodológicos constituem a fase final de apresentação de um 
projeto de pesquisa.

Depois de ter sido percebido qual seria o melhor método a ser utilizado, estabeleceu-se 
contacto com os voluntários via correio eletrónico, uma vez que a sua complexidade era 
enorme devido ao elevado número de contactos e especialmente derivado da questão 
de estarem espalhados pelo mundo.

Foram distribuídos 25.241 questionários, dos quais oito foram anulados por estarem 
indevidamente preenchidos, por conterem erros ou por haver dúvidas quanto à 
seriedade das respostas dadas. Foram validados 938 questionários, o que perfaz 
um retorno de aproximadamente 3,72% de respostas facultadas pelos voluntários. 
Atendendo a este número, contabilizámos para a pesquisa 299 dos 938 participantes, 
visto que estes primeiros participaram efetivamente nos Jogos  Rio 2016 e os restantes 
639 terem apenas feito parte do processo de candidatura.

Após a recolha e validação do questionário, procedeu-se à análise quantitativa dos 
dados obtidos.

Resultados
Após recolha dos dados foram aplicadas técnicas de estatística descritiva, que também 
podem ser designadas por análise exploratória de dados ou análise preliminar de 
dados, através das quais foi realizada análise e interpretação dos resultados obtidos.

Posto isto, no que concerne às razões pelas quais os indivíduos fazem voluntariado, 
averiguámos que dentro das 13 opções de escolha fornecidas, as quatro que 
mais se destacaram por ordem de apreciação foram as seguintes: “adquirir novos 
conhecimentos”, “por prazer”, “por gostar dos Jogos Olímpicos” e “para participar no 
maior evento desportivo do mundo”.

Neste seguimento, questionámos os sujeitos sobre a importância do trabalho voluntário 
para a realização deste evento: 86,95 % atribuíram bastante importância ao trabalho 
voluntário, face a 1% que desvalorizaram o contributo e a importância destes agentes 
no contexto de atuação.
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Relativamente ao envolvimento dos voluntários no evento desportivo, verificámos 
que 34,11% ficaram bastante satisfeitos com o papel e com as tarefas que lhes foram 
atribuídos no decorrer do evento, face a 6,35% que demonstraram descontentamento.

Posteriormente e encaminhando os inquiridos para a temática de resolução de conflitos 
e paz, pretendeu-se averiguar se durante o Rio 2016 decorreram conflitos: 45,48% 
dos voluntários afirmaram que viram ou conseguiram evitar algum tipo de conflito, 
especialmente entre adeptos e espectadores (27,94%), entre adeptos, espectadores e 
voluntários (19,12%) e entre voluntários (15,44%).

Adicionalmente, quando inquiridos sobre o seu conhecimento acerca dos valores 
olímpicos, a esmagadora maioria respondeu que efetivamente sabia e tinha noção de 
quais seriam (81,27%). No entanto, quando foi pedido que os assinalassem mediante 
opção múltipla de resposta, apenas 30,04% o fizeram corretamente. A título de 
curiosidade repetiu-se esta questão no fim do questionário, mas desta vez, sem atribuir 
qualquer opção de múltipla escolha, tendo sido verificado que apenas 14,40% dos 
participantes souberam responder acertadamente quais são os valores olímpicos.

Procurámos ainda saber se, no decorrer do evento, os voluntários se sentiram 
mensageiros dos valores olímpicos, ao que 84,62% responderam afirmativamente, 
face a 15,38% que acharam que não obtiveram este papel durante o seu contexto de 
atuação.

De acordo com os dados pudemos apurar que durante o evento 13,71% ponderaram 
desistir devido a questões ligadas ao cansaço, à desorganização e à distância e, por 
outro lado, 90,30% sentiram que fizeram a diferença para o sucesso dos Jogos Rio 2016.

Atendendo a que um dos pilares do Olimpismo é a paz, procurámos compreender 
se depois desta experiência os participantes se transformaram em promotores do 
Movimento Olímpico. Esta premissa foi corroborada por 73,91% dos voluntários, que 
indicaram como principais motivos o respeito pela diversidade cultural, ao indicar 
respostas como “O desporto é um caminho que apesar de trazer competitividade une 
pessoas das mais diferentes crenças e etnias, o que ajuda a mostrar que podemos 
conviver com o outro, mesmo sendo ele diferente de nós”, e que a experiência 
proporcionada transformou a sua visão da vida, do mundo e do próximo – “Ao ajudar 
os espectadores que vieram assistir aos Jogos Olímpicos e Paralímpicos, eu senti que 
estava colaborando para que eles tivessem uma boa experiência visitando um país 
estrangeiro”.

No entanto, é importante destacar que 39 voluntários, apesar de terem indicado que se 
sentiram promotores da paz, não conseguiram providenciar uma justificativa plausível à 
questão formulada ou não responderam de todo.

Tendo em conta a participação dos voluntários no Rio 2016, 64,21% referiram que a sua 
experiência como voluntário foi bastante importante nos JO, mas 2,34% não atribuíram 
qualquer importância à experiência que viveram.

Quando inquiridos acerca das emoções, dos sentimentos e/ou pensamentos mais 
frequentes que caracterizaram o seu período como voluntário no evento, aqueles que 
mais se destacaram foram a responsabilidade, o orgulho, a realização, a gratidão e o 
companheirismo que marcaram a sua presença no evento desportivo.

Neste seguimento, inquirimos os sujeitos sobre se, ao verem deparar-se-lhes um 
problema, procuraram soluções para o reverter: 57,86% responderam que sim, face a 
2,34% que não tomaram atitude/decisão de modo a resolver a situação vigente; quando 
inquiridos sobre se, quando algo corre mal, desistem da tarefa, 48,49% responderam 
que não são nada assim, ao passo que 9,36% responderam que sim, que efetivamente 
desistem da tarefa perante a dificuldade. No que diz respeito à afirmação “Vejo os erros 
como novos desafios de aprendizagem”, 53,85% afirmaram que percecionam o erro 
como um elemento de aprendizagem, face a 3,01% que encaram o erro como algo 
negativo.
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Tendo em conta a importância do evento a nível mundial, inquirimos os voluntários 
sobre se, considerada a experiência no Rio 2016, voltariam a participar numa próxima 
edição, 88,96% responderam que sim, face a 11,03% que responderam não ou talvez. 
Os principais motivos apresentados derivam da falta de organização, de não terem 
gostado da tarefa atribuída e de o voluntariado ser algo muito dispendioso.

Considerando o âmbito do evento, procurámos perceber se os voluntários que 
participaram nos JO praticavam exercício físico antes do Rio 2016: 44 responderam que 
não, mas 34 deles começaram a praticar atividade física após a sua experiência nos JO.

Por fim, quando inquiridos sobre as implicações práticas ou teóricas que teve a sua 
participação nos JO, 66 não responderam à questão, mas as respostas que mais 
se destacaram foram o crescimento e valorização pessoal (“Participei nas aberturas 
[Olímpicos e Paralímpicos]. Depois disso me senti muito mais capaz de realizar qualquer 
coisa, pois consegui, junto com outras pessoas, superar as dificuldades e contribuir 
positivamente para as cerimônias de abertura”), a responsabilidade pelo desempenho 
da função (“No âmbito pessoal e profissional, melhorou muito minha comunicação 
com meus colegas de sala, despertou a vontade de compartilhar experiências e fez-
me melhorar enquanto pessoa) e o desenvolvimento profissional (“O atendimento foi 
realizado de modo a que todos se sentissem bem e estivessem no lugar certo na hora 
certa. Foi fundamental a parte humana durante os Jogos, que fizeram a diferença e 
principalmente a união da equipe e o respeito para com todos”).

Discussão e conclusões finais
Os eventos desportivos são considerados catalisadores do crescimento económico e 
turístico dos locais em que se realizam (Fourie & Santana-Gallego, 2011). Esta relação 
deve satisfazer as necessidades da população, sendo indispensável que a organização 
faça uma gestão benéfica dos recursos humanos envolvidos, nomeadamente os 
voluntários, que são fundamentais para o sucesso e a sustentabilidade do evento 
(Cuskelly, Hoye, et al., 2006; Engelberg et al., 2014).

Eles são o elemento-chave para um evento em qualquer dimensão. O seu nível de 
satisfação e de motivação pode diferir dentro dos eventos desportivos: o bem-estar, o 
crescimento pessoal, a oportunidade de participação ativa, o amor ao desporto e ser 
parte da comunidade são alguns dos motivos do seu envolvimento (Bang & Ross, 2009; 
Morrow-Howell et al., 2009). Este aspeto vai ao encontro dos dados obtidos pela nossa 
amostra, na qual verificámos que as razões pelas quais os indivíduos fazem voluntariado 
estão relacionadas com “adquirir novos conhecimentos”, “por prazer”, “por gostar dos 
Jogos Olímpicos” e “para participar no maior evento desportivo do mundo”.

Desta forma, é fundamental compreender o que leva esta população a voluntariar-
se. Através da interpretação das suas motivações e comportamentos, podemos 
compreender quais os motivos que levam à sua atuação, tal como os principais fatores 
de satisfação e retorno do trabalho voluntário (Bang & Ross, 2009; Morrow-Howell et al., 
2009; VanSickle et al., 2015). Neste seguimento, podemos constatar que grande parte 
dos inquiridos atribuiu bastante importância ao trabalho voluntário, comparativamente 
a uma percentagem muito residual que desvalorizou o seu contributo no contexto de 
atuação.

Ainda segundo este prisma, compreender as motivações, os comportamentos futuros 
e o valor utilitário e simbólico dos voluntários nos eventos desportivos pressupõe 
que a prática do voluntariado seja exercida com maior satisfação, levando a que as 
organizações envolvidas encontrem melhores estratégias para um possível retorno 
destes voluntários, além de contribuir para uma melhor compreensão das competências 
destas estruturas e cidades/estados/países que sediaram o evento desportivo.

Através dos dados obtidos verificámos que aproximadamente metade dos voluntários 
inquiridos ficaram bastante satisfeitos tanto com o papel como com as tarefas que lhes 
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foram atribuídas. Por outro lado, uma percentagem muito reduzida dos participantes 
demonstrou-se insatisfeita. Ainda neste seguimento, concluímos que no decorrer do 
evento alguns dos voluntários ponderaram desistir, por questões ligadas ao cansaço, 
à desorganização e à distância; por outro lado, a grande maioria sentiu que fez a 
diferença para o sucesso dos Jogos Rio 2016.

É necessário ter em conta que o voluntariado tem um papel preponderante na 
realização de um evento desportivo. O voluntário passa a ser um mediador entre 
diversas culturas, tendo como principais funções a responsabilidade de interagir com 
pessoas de diferentes hábitos, classes sociais e crenças religiosas, envolvendo-as 
no contexto de um mesmo evento (Tadini, 2006). Segundo Doherty (2009), um dos 
benefícios do voluntariado no contexto desportivo é o enriquecimento social, que 
assenta na interação com outros indivíduos. Acima de tudo, os voluntários são vistos 
como embaixadores, a imagem do evento, seja para o público, os atletas, os treinadores 
ou outros intervenientes.

É neste contexto que, no decorrer do evento, a esmagadora maioria dos voluntários 
se sentiu promotora dos valores olímpicos, face a uma percentagem muito ínfima que 
achou não ter obtido um papel de relevo neste contexto.

Por conseguinte e tendo em conta que um dos pilares do Olimpismo é a paz, 
constatámos que grande parte dos participantes se sentiu promotora do Movimento 
Olímpico após a sua experiência, indicando como principal motivo o respeito pela 
diversidade cultural.

Tendo em conta a importância que o voluntariado tem no desenvolvimento de 
eventos de grande dimensão, que na sua génese envolvem diversos contextos de 
atuação na ordem social e cultural, esta força de trabalho engrandece-se como uma 
peça fundamental para a realização e sucesso destes megaeventos (Banza, T., 2018). 
Quando questionada sobre a sua experiência no Rio 2016, a maioria dos voluntários 
respondeu que voltaria a participar numa próxima edição; por outro lado, uma ínfima 
parte respondeu que não voltaria a participar, indicando como principais motivos a falta 
de organização do evento, não ter gostado da tarefa e por o voluntariado ser bastante 
dispendioso.

Estes dados vão ao encontro do defendido por Chen (2010) quando refere que, se 
a experiência do voluntário em eventos desportivos for positiva, o seu compromisso 
para com a organização com que colabora e para com o voluntariado em geral 
pode aumentar substancialmente e torná-lo disposto a voluntariar-se no futuro e, 
consequentemente, aumentar o seu impacte, deixando, assim, um legado a longo 
prazo.

Segundo Lee et al. (2016), existem duas grandes perspetivas sobre o voluntariado 
desportivo. A primeira está relacionada com o voluntário em si, com particular destaque 
nos fatores motivacionais ligados à experiência e ao comportamento do indivíduo 
(Bang, Won, et al., 2009; Costa et al., 2006; Fairley et al., 2007; Farrell et al., 1998). A 
outra visão diz respeito às práticas de gestão de voluntariado a nível organizacional 
(Cuskelly, Taylor, et al., 2006; Doherty, 2009; Downward & Ralston, 2006; Kim et al., 
2007). Assim, concluímos que mais de metade dos voluntários, ao depararem-se 
com um problema, tentam procurar soluções para o reverter. Sensivelmente metade 
dos inquiridos demonstraram atitudes de resiliência quando a tarefa não decorre de 
acordo com o planeado, comparativamente a um reduzido número de voluntários que 
efetivamente desiste da tarefa perante a dificuldade.

Por último e de acordo com os dados obtidos anteriormente, verificámos que estes são 
corroborados por Jiménez et al. (2010) quando referem que os voluntários que possuem 
mais anos de experiência de voluntariado têm um maior sentido de compromisso para 
com o evento e a organização com que colaboram, são mais resilientes, possuem uma 
grande robustez mental e valorizam as amizades e as relações interpessoais.

Em modo de curiosidade, foi colocada a questão sobre quais os valores olímpicos. A 
esmagadora maioria respondeu que efetivamente sabia quais eram; quando lhe foi 
pedido que os referisse mediante opção múltipla de resposta, uma percentagem muito 
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baixa selecionou os valores olímpicos corretamente. Prosseguindo esta perspetiva, 
repetiu-se esta questão no fim do questionário, mas, desta vez, sem atribuir qualquer 
opção de múltipla de resposta, verificando-se que a percentagem de participantes que 
souberam responder acertadamente foi inferior à anterior.
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FUNDAMENTOS DA TRÉGUA OLÍMPICA: 
ULTIMATE FRISBEE, ATIVIDADES FÍSICAS NA 
NATUREZA E JOGOS ELETRÔNICOS
FOUNDATIONS OF OLYMPIC TRUCE: 
ULTIMATE FRISBEE, PHYSICAL ACTIVITIES
IN NATURE AND ELECTRONIC GAMES

Raoni Perrucci Toledo Machado

Departamento de Educação Física - UFLA

RESUMO 
A ideia da trégua olímpica idealizada na antiguidade foi um dos elementos que 
encantou Coubertin e o inspirou na recriação dos Jogos na modernidade. Esse legado 
fez com que fosse fundado o Centro Internacional da Trégua Olímpica com a missão 
de fazer reviver a antiga tradição da paz. O conceito nasceu por acreditar que tanto 
o esporte como os ideais olímpicos podem contribuir para um mundo melhor, mais 
democrático e pacífico. Com base nessa fundamentação, ilustrarei três formas como 
tenho trabalhado o esporte e que possuem potencial para que a trégua olímpica seja 
reconhecida e desenvolvida. A primeira delas é com o ultimate frisbee. O jogo não 
tem árbitro, a resolução dos conflitos é tomada sempre pelos próprios jogadores sem 
nenhuma interferência externa. Indo na mesma direção, estão as atividades físicas na 
natureza. Sabe-se que o movimento olímpico está se aproximando cada vez mais desses 
esportes, como bem podemos ver no programa olímpico e no grande impacto que teve 
o anúncio do surf, escalada e skate para 2020. Contudo, não são especificamente essas 
modalidades que mais me chamam a atenção, e sim o espírito que existe por trás delas. 
Por fim, apresento a aproximação da trégua olímpica com os esportes eletrônicos. 
O que fica claro ao estudar a dinâmica dos e-sports é algo que Thomas Arnold já 
havia percebido quando observou seus jovens alunos se dedicando a um jogo. Os 
principais jogos são jogados sem que ninguém estipule as condições da competição, 
são as próprias pessoas que se auto governam. O multiculturalismo que ele favorece é 
potencialmente educativo para se desenvolver a trégua olímpica. Por meio dessas três 
práticas pudemos ver como a trégua olímpica pode ser reconhecida. No ultimate existe 
o “espírito de jogo”, nos esportes de aventura temos o legado da “geração X”, e nos 
e-sports, o multiculturalismo. São manifestações novas, modernas e que canalizam em 
sua essência os princípios da trégua. Em cada uma delas a paz pode ser enxergada 
a todo momento. Ela já está lá. Será o reconhecimento desses princípios com os 
fundamentos da trégua olímpica que irão favorecer sua aplicação no dia a dia.

Palavras-chave: Trégua Olímpica; frisbee; esporte de aventura; e-sports
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ABSTRACT
The idea of Olympic truce idealized in antiquity was one of the elements which dazzled 
Coubertin and inspired him to recreate the modern Games. This legacy caused the 
foundation of the International Olympic Truce Center on the mission of reviving the 
old tradition of peace. The concept arose from the belief that both sport and Olympic 
ideas can contribute to a better, more democratic, and pacific world. Based on this 
foundation, this article will depict three potential ways how we have worked sport so 
that the Olympic truce can be acknowledged and developed. The first is the ultimate 
frisbee. There is no referee in the game; the players solve the conflicts themselves 
with no external interference; similarly, physical activities in nature, too. It is of general 
knowledge that the Olympic movement is getting more and more closer to these 
sports as it is possible to see them in the Olympic program and the high impact the 
announcement of surf, climbing, and skating had in 2020. However, these modalities are 
not what catches our attention, but the spirit behind them. Lastly, this article presents 
the approximation of the Olympic truce to electronic sports. What gets clear when one 
studies the e-sports dynamics is something Thomas Arnold had already noticed when 
he observed his young students devoting themselves to a game. The players play the 
games without anyone providing conditions for competition; they self-govern. The 
multiculturalism promoted is potentially educational to develop Olympic truce. Through 
these three practices, it is possible to see how the Olympic truce is acknowledged. 
In ultimate frisbee, there is “game spirit”; in adventure sports, we have the legacy of 
the “X generation”; and in e-sports, multiculturalism. These are brand new, modern 
expressions that channel the truce principles in their essence. In each one of them, it 
is possible to see peace all the time. It is already there. It will be the acknowledgment 
of these principles along with the foundations of the truce Olympics that will favor its 
application day by day. 

Keywords: Olympic Truce; frisbee; adventure sport; e-sports

1. Introdução
Este texto foi escrito baseado em uma curta apresentação feita por nós na Academia 
Olímpica Internacional durante a 13ª Sessão Internacional para Educadores de Institutos 
Superiores de Educação Física, ocorrida em julho de 2019, cujo tema central foi “A 
Trégua Olímpica como ferramenta educativa para a paz”. E a partir deste desafio 
inicial, desenvolvemos as propostas que mostraremos abaixo, que seguem o trabalho 
que realizamos aqui no Departamento de Educação Física da Universidade Federal de 
Lavras (DEF-UFLA), localizada em meio às montanhas do sul de Minas Gerais, na região 
sudeste do Brasil.

Em algum lugar bem próximo ao santuário sagrado de Olímpia, na Grécia Antiga, 
os reis Iphitos de Elis, Lycurgus de Sparta e Cleosthenes de Pisa, sob orientação 
do oráculo de Delfos, celebraram um acordo de paz substituindo, a cada quatro 
anos, as guerras por competições atléticas, instituindo dessa forma no ano de 776 
A.C. a periodicidade quadrienal dos Jogos Olímpicos. Para que as competições 
pudessem acontecer, naquele momento inicial, sete dias antes da abertura e sete 
depois do seu encerramento, nenhuma ação hostil poderia acontecer entre os gregos 
permitindo, dessa forma, que quem quisesse se deslocar para Olímpia, participantes e 
espectadores, assim pudesse fazê-lo em segurança. Era o início da trégua olímpica.

Foi justamente pela crença na trégua, e por aquilo que fez com que os antigos a 
seguissem por mais de um milênio, que se fortaleceu um dos principais pilares que 
o Barão Pierre de Coubertin desejava quando tentava recriar os Jogos olímpicos na 
era moderna e, junto com isso, os princípios do Olimpismo tal como atualmente o 
conhecemos - de construir um mundo melhor e mais pacífico por meio do esporte, 
principalmente por meio dos ideais olímpicos. Mesmo que ponderações sejam feitas de 
se parecer nos dias de hoje mais com uma espécie de “guerra sem os tiros”, como diria 
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a famosa frase de George Orwell, na antiguidade, a Ekecheiria, ou a “trégua sagrada”, 
acontecia não como uma promotora da paz, mas para que os Jogos pudessem 
acontecer regularmente sem a interferência de guerras e de lutas políticas (SCHAUS e 
WENN, 2003). 

De toda forma, os princípios da paz estavam impostos. Georgiadis e Syrigos (2009) nos 
mostram que a duração temporal da trégua, sua aplicação universal durante o período 
de realização dos Jogos e a crença das pessoas de que seu cumprimento era uma 
obrigação moral são uma confirmação de que ela foi a mais longa instituição de “lei 
internacional” da história do mundo antigo, podendo se estender até mesmo ao do 
mundo moderno. 

Uma citação de Schaus e Wenn (2003) nos mostra como a trégua pode ser utilizada de 
maneira educativa. Dizem os autores que “os Jogos Olímpicos inspiraram os antigos 
jovens gregos a trabalhar duro, para buscar a glória em honra a sua família, sua cidade 
e seus deuses. Que ideais mais elevados os Jogos modernos podem inspirar os nossos 
jovens a buscar em seu cotidiano, em sua educação ou em seu desenvolvimento 
esportivo? Não apenas nos jovens, claro, mas também em nós mesmos, em cada um de 
nós, podemos ser guiados pelos ideais promovidos pelo Movimento Olímpico. Vemos 
aqui como a história pode nos fazer mais conscientes, mesmo que deixemos a definição 
destes ideais para outros” (pág. 24).

E exatamente por isso, conforme mencionamos anteriormente, que mesmo com o 
encerramento dos Jogos na antiguidade foi a ideia da trégua olímpica que tanto 
encantou o Barão Pierre de Coubertin e o inspirou na idealização e no fortalecimento 
para recriá-lo na modernidade. Ele acreditava no “conceito de Paz e Harmonia entre 
nações, refletido pelo respeito e tolerância na relação entre os indivíduos” (COI, 2000). 
Esse legado, mesmo que supostamente estivesse bastante forte por volta de 1896, 
já que este foi um dos principais elementos para que os Jogos Olímpicos pudessem 
ser “renascidos”, permaneceu ainda dormente por quase um século, encontrando 
fundamentos para que finalmente pudesse ser estabelecido apenas em 1992, mas 
com força suficiente para que nunca mais saísse de cena. A partir desse ano, a cada 
edição dos Jogos, o Comitê Olímpico Internacional (COI) sempre invocou a trégua, 
conseguindo alguns resultados bastante interessantes, tal como podemos ver no 
trabalho de Georgiadis e Syrigos (2009).

O olimpismo, portanto, segundo os mesmos autores, é a mais coerente sistematização 
que apareceu até hoje no campo da ética e dos valores políticos que permeia a prática 
esportiva.

Esse movimento contínuo fez com que em julho de 2000 fosse fundado o Centro 
Internacional da Trégua Olímpica (IOTC), com a missão de fazer reviver a antiga tradição 
da paz (IOTC, 2019). O conceito nasceu por acreditar que tanto o esporte como os 
ideais olímpicos podem contribuir para um mundo melhor, mais democrático e pacífico. 
O Movimento Olímpico não deve ter objetivos específicos como a paz ou igualdade em 
sua essência; ele deve se esforçar para continuar tendo relevância para a sociedade e 
com isso ser um veículo para mudanças sociais necessárias.

Dessa forma, tal como na antiguidade, esses ideais precisam ser desenvolvidos nas 
novas gerações com sua iniciação na prática esportiva para que não se torne algo 
imposto externamente e, sim, inerente às suas ações, tanto dentro de quadra como na 
vida. O IOTC acredita que esses valores serão os pilares para a construção de coisas 
que unem as pessoas, e não daquelas que as dividem (IOTC, 2019). Georgiadis e 
Syrigos (2009) completam esse pensamento ao mencionar que os conflitos se iniciam e 
se encerram por razões complexas e contestadas. Uma única pessoa raramente pode 
levar a “culpa” sozinha por uma guerra. Da mesma maneira, a paz deve ser encarada 
como algo extremamente colaborativo.

Nesse sentido, em 2011 foi lançado pelo IOTC um novo programa educacional, 
denominado “Imagine Peace”, com o objetivo claro de informar, educar e acima de 
tudo engajar a nova geração no conceito da trégua olímpica (IOTC, 2019).
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Ao associar os ideais da trégua olímpica com o primeiro princípio do olimpismo, 
descrito na Carta Olímpica como sendo uma “philosophy of life, exalting and combining 
in a balanced whole the qualities of body, will and mind. Blending sport with culture 
and education, Olympism seeks to create a way of life based on the joy of effort, the 
educational value of good example, social responsibility and respect for universal 
fundamental ethical principles1” (IOC, 2019), todas estas ações se combinam e ganham 
sentido.

 Então, com base nessa fundamentação, ilustrarei três formas bastante pontuais 
com que venho trabalhando a prática esportiva no DEF-UFLA e que possuem um amplo 
potencial para que a trégua olímpica seja reconhecida e desenvolvida.

Ultimate Frisbee2 e o “Espírito do Jogo”

 A primeira delas é com o Ultimate Frisbee. Mas antes de prosseguir, vamos 
trazer uma breve descrição do que é este jogo. O texto a seguir foi retirado da 
Introdução das regras do Ultimate, versão 2017. O Ultimate, portanto, “is a seven-a-side 
team sport played with a flying disc. It is played on a rectangular field, about half the 
width of a football field, with an end zone at each end. The objective of each team is to 
score a goal by having a player catch a pass in the end zone that they are attacking. A 
thrower may not run with the disc, but may pass the disc in any direction to any team-
mate. Any time a pass is incomplete, a turnover occurs, and the other team shall take 
possession and attempt to score in the opposite end zone. Games are typically played 
to 15 goals and last around 100 minutes. Ultimate is self-refereed and non-contact. The 
Spirit of the Game guides how players referee the game and conduct themselves on 
the field 3” (WFDF, 2019a). Então, ela é uma modalidade esportiva coletiva na qual a 
equipe que tiver maior número de pontos ao final da partida é a vencedora. É jogado, 
de acordo com as regras da WFDF (World Flying Disc Federation), entre duas equipes 
de sete jogadores, ou de cinco jogadores quando jogado na praia.

Após essa rápida caracterização do Ultimate, eis as ações. Sou jogador há mais de 20 
anos e me engajei de forma a organizar a primeira federação oficial deste esporte no 
meu país. Ajudei a organizar campeonatos locais, nacionais, continentais e até mesmo 
mundiais. Hoje faço parte da WFDF e tento ajudar no desenvolvimento do esporte 
na medida em que posso. Dentro da minha realidade na pequena cidade de Lavras, 
desenvolvo um projeto dentro da Universidade desde o ano de 2010 em que busco 
introduzir o Ultimate às pessoas e aproximá-las deste a fim de que conheçam dessa 
forma o “Espírito de Jogo”. 

O jogo do Ultimate, como vimos na introdução deste tópico, possui uma característica 
única de não ter árbitro; a resolução dos conflitos são tomadas sempre pelos próprios 
jogadores envolvidos dentro das jogadas sem nenhuma interferência externa. Implícito 
à modalidade, assume-se que nenhum jogador irá buscar a vitória de forma desleal. 
Outra característica pedagógica bastante importante que também foi mencionada é 
a de não poder andar com o disco na mão, fazendo com que sempre precisemos de 

1. Filosofia de vida que exalta e combina de forma equilibrada as qualidades do corpo, da vontade e do 
espírito. Aliando o desporto à cultura e educação, o Olimpismo é criador de um estilo de vida fundado no 
prazer do esforço, no valor educativo do bom exemplo e no respeito pelos princípios éticos fundamentais 
universais.

2. O termo comum “frisbee” é o nome de um produto, e protegido pelas leis em vigor. Usaremos o termo 
“Disco” em sua substituição.

3. É um esporte de equipe de sete jogadores com um disco voador (frisbee). É jogado em um campo retan-
gular, com cerca da metade da largura de um campo de futebol, com uma endzone em cada extremidade. 
O objetivo de cada equipe é marcar um gol, fazendo com que um jogador pegue um passe na endzone que 
está atacando. Um lançador não pode correr com o disco, mas pode passá-lo em qualquer direção a qualquer 
companheiro de equipe. Sempre que um passe é incompleto, ocorre uma troca e a outra equipe deve tomar 
posse e tentar pontuar na endzone oposta. Normalmente, os jogos são disputados com 15 gols e duram cerca 
de 100 minutos. O Ultimate é auto arbitrado e sem contato. O “espírito do Jogo” orienta como os jogadores 
arbitram o jogo e se comportam dentro de campo.
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nossos parceiros de time para que o jogo possa ser desenvolvido. Isso faz com que a 
modalidade tenha uma característica extremamente participativa e inclusiva, fazendo 
com que ela possa ser usada como importante ferramenta pedagógica e educativa, 
podendo ser praticada além do campo, em quadras ou mesmo em um salão com 
espaço adequado, utilizando-se apenas do disco como material necessário. Ele pode 
ser disputado na categoria Open - aberto a todos como o nome sugere, mas que 
normalmente é jogado apenas por homens; e há também a categoria Feminina e a 
Mixed, que é a nossa preferida. Formalmente, esta categoria é jogada normalmente 
com 4 homens e 3 mulheres quando jogado na grama, e 3 homens e 2 mulheres na 
areia, mas com essa relação podendo também ser a inversa. Além disso, as próprias 
características do jogo permitem que jogadores com pouca idade participem de uma 
mesma partida com os mais velhos. E aqui não é diferente. Homens e mulheres jogam 
sempre juntos. Eu, com meus 40 anos compartilho o espaço com meus alunos, às 
vezes com 17, 18, sem fazer distinção entre a capacidade física de cada um, sempre 
respeitando os princípios do “Espírito do Jogo”. 

Então, o “Espírito do Jogo”, segundo consta no site da WFDF (2019b) e em um 
excelente documento explicativo produzido por eles denominado simplesmente de 
“Spirit of the Game” (WFDF, 2016), é descrito como “um dos elementos principais nos 
esportes de disco voador. É semelhante ao fair play e ao espírito esportivo, mas há uma 
ênfase muito maior no Ultimate. Estão resumidas neste preâmbulo as regras do jogo: 
Todos os jogadores são responsáveis por administrar e seguir as regras. O Ultimate 
conta com um Espírito do Jogo que coloca a responsabilidade pelo jogo limpo em 
todos os jogadores. É de confiança que nenhum jogador intencionalmente infringirá 
as regras; portanto, não há penalidades severas por violações, mas sim um método 
para retomar o jogo de uma maneira que simule o que provavelmente teria ocorrido se 
não houvesse violação. O jogo altamente competitivo é incentivado, mas nunca deve 
sacrificar o respeito mútuo entre os jogadores, a aderência às regras acordadas do jogo 
ou a alegria básica do jogo”. 

Portanto, as características citadas anteriormente justificam a escolha desta modalidade 
para qualquer programa de Educação Olímpica, ou de educação pelo esporte. Vimos 
o quanto que o Ultimate está alinhado com os princípios de respeitar as diversidades 
presentes no entendimento da trégua olímpica (reconhecer a diversidade, igualdade de 
oportunidades, inclusão social e resolução de conflitos), se configurando, dessa forma, 
como uma excelente prática esportiva de caráter educativo para o desenvolvimento da 
paz.

As Atividades Físicas na Natureza e a “Geração X”

Indo na mesma direção, estão as atividades físicas na natureza, objeto que tenho 
estudado desde meados de 2010 e que estão ganhando cada vez mais espaço na 
mídia e no imaginário da sociedade como um todo, tendo o número de praticantes 
aumentado de maneira exponencial (Camps et al., 1995). Algumas de suas práticas 
já até podem ser consideradas como “tradicionais”, já outras são bem mais recentes, 
como o esqui ou snowboard Sloopestyle, por exemplo, mas de toda forma inúmeros 
programas televisivos são cada vez mais direcionados a este tema, sendo inclusive aqui 
no Brasil disponibilizados dois canais por assinatura na TV exclusivamente voltados a 
esta temática – o canal Off, pertencente ao grupo Globosat e o canal independente 
WooHoo, o que ilustra o grande interesse pela população para estas práticas esportivas 
(Machado, 2014).

Logicamente que o Comitê Olímpico Internacional (COI) não poderia deixar de prestar 
atenção a estas transformações do fenômeno esportivo. Sabe-se que o movimento 
olímpico está se aproximando cada vez mais dessas atividades, como bem podemos 
ver nas mudanças ocorridas no programa olímpico desde meados da década de 90 e 
no grande impacto que teve o anúncio do surf, escalada e skate para os Jogos de 2020. 
Contudo, não são especificamente essas modalidades esportivas que mais me chamam 
a atenção, e sim o espírito que existe por trás delas.
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Elas foram, de maneira geral, surgindo durante a década de 70 do século passado e se 
estruturando durante a década de 90 buscando uma maneira diferente de se organizar, 
indo em um caminho contrário das modalidades esportivas tradicionais (Betrán, 1995). 
No Brasil, uma das nomenclaturas mais utilizadas é “Atividades Físicas de Aventura 
na Natureza”, ou simplesmente AFAN, sendo assim denominada por Betrán e Betrán 
(1995). Os autores justificam este conceito dizendo que estas são aquelas “atividades 
físicas de tempo livre que buscam por uma aventura imaginária, sentindo emoções e 
sensações hedonistas fundamentalmente individuais e em relação com um ambiente 
ecológico natural. São atividades que se situam e compartilham com os novos valores 
sociais da pós-modernidade” (p. 112). No entanto, optamos por suprimir a palavra 
“aventura”, por não acreditar ser possível generalizar esta aventura imaginária que os 
autores sugerem, quer seja em sua manifestação recreativa voluntária e livre, ou mesmo 
sob a forma de modalidade esportiva institucionalizada. Por isso que denominamos este 
tópico de “Atividades Físicas na Natureza”.

Diferentemente das modalidades esportivas tradicionais, as atividades físicas na 
natureza não possuem limitação de tempo e espaço e os praticantes podem se 
confrontar com eles próprios em busca de superar limites impostos pela natureza, ou 
intrínsecos a eles mesmos. Esta nova faceta do fenômeno esportivo foi abrindo espaço 
para experimentações e, por que não, para ir delineando o imaginário de jovens 
praticantes e até mesmo dos fãs para esta nova perspectiva e novas possibilidades que 
não estão engessadas pelo crivo das regras institucionalizadas.

Um dos fatores que ajudaram o seu desenvolvimento e contribuíram para sua 
massificação é o atual desenvolvimento tecnológico que vem possibilitando construir 
equipamentos que permitem a qualquer pessoa deslizar pelo ar, pela água e pela 
terra de forma cada vez mais fácil e sem grandes exigências técnicas (Machado, 
2014). Marinho e Bruhns (2003) corroboram esta afirmação apontando que o aumento 
da demanda e o desenvolvimento tecnológico fez com que surgissem melhores 
equipamentos, promovendo práticas mais diretas e harmônicas com a natureza, 
possibilitando realizar atividades impensáveis sem os equipamentos adequados. 
Atualmente existe uma indústria que trabalha com equipamentos específicos para essas 
práticas, cujos potenciais de uso estão constantemente sendo testados e adaptados, 
aparecendo novas possibilidades com relativa frequência, divulgadas praticamente de 
forma instantânea pelas mídias sociais e canais da internet.

Isso foi fazendo com que aquelas atividades temerárias, restritas a um pequeno grupo 
“marginal” que punha em risco suas próprias vidas, hoje se tornem um importante 
segmento da atividade física relacionada ao saudável, ao ecológico, ao politicamente 
correto e que está disponível a praticamente toda a população. O COI não poderia 
simplesmente apenas assistir a essa transformação do esporte contemporâneo sem 
tentar, de alguma forma, uma aproximação.

Esta aproximação surgiu antes mesmo da realização da primeira edição dos Jogos 
Olímpicos. Em 1894, Coubertin já idealizava as provas de “melhor caçada”, “melhor 
escalada” e “aviação”, mas que não tiveram continuidade (Machado, 2017). Da mesma 
forma, as modalidades esportivas de inverno que poderiam trazer elementos da 
aventura já poderiam aparecer na segunda edição dos Jogos, contudo, ao comentar 
sobre as modalidades que seriam disputadas em Paris (1900), Coubertin sugeriu que “a 
Suécia, algum dia, organize Jogos Olímpicos de inverno no gelo e na neve” (IOC, 2000, 
p. 381). Como sabemos, eles de fato foram organizados, mas somente em 1924 na 
cidade francesa de Chamonix.

Como veremos a seguir, a década entre os anos 60 e 70 foram bastante conturbadas e 
uma série de elementos fizeram com que as atividades físicas na natureza começassem 
a aparecer. Com isso, em 1972 ocorreu a primeira tentativa de se colocar uma prova 
pouco tradicional no programa Olímpico, com a canoagem slalon. Mas ela foi muito 
pontual e não teve continuidade. Só depois, em 1984 com o windsurf, camuflado 
na atual categoria RS:X (na época, denominada de “windglider’’) das provas de vela 
que elas voltaram a aparecer. Mas foi somente na década de 90 que a mudança foi 
se consolidando. Inicialmente, pode ser vista nos jogos de inverno com a inserção do 
esqui estilo livre em 1992 e, posteriormente, nos Jogos de Atlanta (1996) apareceram 
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o Mountain Bike e o retorno definitivo da canoagem slalon (que já tinha voltado em 
Barcelona em caráter de exibição). O resultado foi bastante positivo e encorajou o 
movimento olímpico para novas tentativas, possibilitando que outras modalidades com 
essas características pudessem ganhar seu espaço.

Então, conforme mencionado anteriormente, é o “espírito” destas modalidades que 
mais me atrai, e isso é algo que praticamente nasceu com elas.

O contexto em que elas foram surgindo tem relação direta com o do movimento de 
contracultura dos Estados Unidos. Este foi um movimento social que visava contestar os 
valores vigentes na sociedade. Inicialmente, os Beatniks, seus precursores, propunham 
um questionamento sobre o consumismo e o otimismo do governo norte-americano 
no período pós segunda guerra mundial, e o seu enfrentamento era por meio de 
uma contestação articulada e reflexiva sobre os padrões culturais dominantes. Seus 
sucessores, os Hippies, que ficaram mundialmente conhecidos, possuíam entre suas 
diversas características o apreço à natureza, enfrentamentos anticompetitivos, um 
individualismo com a cooperatividade e, por serem contrários ao que se considerava 
“normal”, foram também, por conseqüência, contrários aos modelos esportivos 
tradicionais. Os jovens pertencentes àquele grupo, de acordo com Machado (2014), 
acabaram por revolucionar os modos de se vestir, de se comportar, e de reagir frente às 
demandas da sociedade. 

E uma dessas revoluções foi justamente nas práticas esportivas. Tanto as características 
citadas anteriormente dos hippies como das próprias atividades físicas na natureza 
possuíam uma enorme afinidade entre elas. Ao fugir dos espaços padronizados e ter 
no ambiente natural seu local de prática, sem nenhuma regra institucionalizada, os 
Hippies puderam ressignificar uma série de atividades que já existiam, realizando-as 
em harmonia com a natureza, sem se preocupar, por exemplo, se estavam fazendo 
de acordo com a técnica correta, se estavam em obediência ao padrão tático 
pré-estabelecido e, enfim, podiam realizar atividades de acordo com o nível de 
desenvolvimento específico de cada indivíduo pertencente àquele grupo, utilizando-
se predominantemente da criatividade em detrimento de suas capacidades motoras 
determinadas fisiologicamente.

Alguns outros fatores influenciaram indiretamente essa aproximação com a natureza. 
O primeiro deles foi o lançamento em 1962, nos Estados Unidos, do livro “Primavera 
Silenciosa”, de Rachel Carson (Carson, 1969), uma das produções culturais mais 
importantes do nosso tempo, considerada como a fundamentadora do movimento 
ambientalista moderno (Bonzi, 2013). Praticamente ao mesmo tempo, Iuri Gagarin a 
bordo da Vostok 1 se torna a primeira pessoa a atingir o espaço exterior, lançando um 
ponto de vista diferenciado para a espécie humana em relação ao seu próprio planeta. 
Isso ainda se potencializou com os resultados dos primeiros testes nucleares que 
atingiram seu ápice durante a década de 50, fazendo com que a humanidade passasse 
a sentir suas consequências, levando à efetivação do Tratado de Interdição Parcial 
dos Testes Nucleares no ano de 1963. Estes fatores, com a “Conferência das Nações 
Unidas sobre o Ambiente Humano” realizada em Estocolmo em 1972, fizeram com que 
a temática se consolidasse, ganhando a importância e destaque necessários para que 
causasse de fato outro impacto na sociedade (Da Costa, 1997).

A transformação do fenômeno esportivo que se sucedeu a isso levou tempo para se 
consolidar, mas a partir da década de 90 aquelas modalidades esportivas que vinham se 
desenvolvendo desde meados da década de 70, e que acabavam sendo marginalizadas 
por conta das suas características que as diferenciavam das práticas mais tradicionais, 
foram ganhando cada vez mais atenção da mídia e do público geral (Machado, 2014; 
2017).

O mesmo autor (2014) nos mostra que a consolidação deste movimento foi visto 
pela ESPN como uma excelente oportunidade mercadológica, e em 1995 foi lançado 
o por ela denominado de “The Extreme Games”, ou simplesmente “X-Games”, as 
“Olimpíadas dos esportes radicais”, como então ficaram mundialmente conhecidos. 
Naquele primeiro momento, estima-se que um público aproximado de 198 mil pessoas 
acompanharam as nove modalidades esportivas apresentadas naquela edição. Dois 



26
CAPÍTULO

313

OLIMPISMO E PAZ  |  Leonardo José Mataruna-Dos-Santos & Tiago Viegas (Org./Ed.)  |  2021

anos depois, foram inaugurados os “Winter X-Games”, agradando os fãs dos esportes 
na neve. Ambos são realizados, no mínimo, uma vez por ano desde seus respectivos 
lançamentos. A partir de então, outros eventos do mesmo porte foram aparecendo. Em 
1998, a Ásia ganha seu evento local e em 2010 a Europa também passou a recebê-lo. 
Estes eventos sempre tentam adaptar seu programa para atender as novas tendências 
nos “esportes radicais”; raramente as provas de um ano aparecem com a mesma 
dinâmica das realizadas um ano antes. Atualmente já são consolidados como um dos 
principais megaeventos esportivos.

Contudo, mesmo já consolidadas, as características destas modalidades esportivas, 
assim como as dos atletas, praticantes e entusiastas, são desde sua origem 
diferenciadas daquelas que podemos atribuir ao “padrão dominante”, e é este grupo 
que estou aqui denominando de a “Geração X”.

Atletas e entusiastas pertencentes a ela ainda sofrem certos preconceitos pela diferença 
de ideologia frente ao fenômeno esportivo, mas paradoxalmente sua essência está 
fortemente vinculada aos princípios presentes na Carta Olímpica desde o seu princípio. 
Muitas vezes, precisamos de programas especializados em Educação Olímpica para 
transmitir valores a praticantes de outras modalidades, mas estes já estão inerentes aos 
praticantes das atividades físicas na natureza. 

Por estes motivos, vejo nas práticas das atividades físicas na natureza uma espécie de 
“berço” da trégua olímpica no esporte contemporâneo. Ela já está lá, aliás, já estava lá 
quando essas práticas começaram a se massificar. Basta apenas sabermos canalizar ao 
nosso favor, porque o mais difícil já está feito.

Jogos Eletrônicos e o Ciber Multiculturalismo Híbrido

Por fim, apresento a aproximação da trégua olímpica com os Jogos Eletrônicos e 
e-sports, algo que venho estudando desde o final de 2017. Primeiramente, vamos 
entender rapidamente do que se tratam estas manifestações.

Desde as primeiras formas massificadas de interação com as interfaces gráficas digitais 
na década de 60, os Jogos Eletrônicos foram ganhando cada vez mais poder de 
impacto cultural e econômico em nossa sociedade até que se desenvolveram a um 
ponto em que, no início deste século, começam a atrair a atenção de pesquisadores 
de diversas áreas, dentre elas a educação física em suas diferentes vertentes de se ver 
o mesmo fenômeno. O impacto social pode ser de certa maneira medido pelo grande 
número de programas na televisão que se dedicam integralmente a esta temática, 
presentes em todos os canais de esporte de TV a cabo; por um canal exclusivo de 
transmissão de jogos pela internet, o Twitch TV; pela dedicação de plataformas gigantes 
e já consagradas, como o Youtube e o Facebook, em incluírem o canal “Gaming” para 
canalizar este conteúdo; e pela realização da Brasil Game Show, a maior feira desta 
temática da América latina que reúne 400 mil pessoas em 4 dias aproximadamente.

Para acompanhar essa construção histórica e cultural, além de fazer parte de novas 
transformações que acontecem rapidamente nesta área, nós criamos no DEF-UFLA 
o Núcleo de Estudos em Jogos Eletrônicos e e-sports (NEJE) com o intuito de nos 
apropriarmos das diversas pesquisas realizadas sobre esse fenômeno. Observamos 
que as de maior acesso popular são as que buscam o desenvolvimento histórico dos 
videogames como um todo, apontando os jogos que tiveram mais sucesso e que, de 
certa forma, são os que possuem maior impacto na construção do imaginário de muitas 
crianças e jovens. Da perspectiva acadêmica, é preponderante a visão utilitarista que 
se aplica a este fenômeno, como podemos observar mediante uma busca simples nos 
portais de artigos científicos e ver o grande número de pesquisas tentando mapear 
aspectos fisiológicos e psicológicos envolvendo pessoas que jogam videogames, 
colocando-os como um grupo de indivíduos com características próprias sem, no 
entanto, compreender as peculiaridades dessa construção cultural na qual estão 
inseridos. 
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Sendo assim, a perspectiva de nossas pesquisas partem de outro ponto - 
compreendemos que os jogos não são estáticos, estão constantemente sendo recriados 
e desenvolvidos, assim como em sua jogabilidade não existem jogos iguais, ou ainda, 
não se joga um jogo duas vezes da mesma maneira. Essa característica de criar, 
reproduzir e transmitir o coloca como um importante elemento cultural. Com o advento 
da possibilidade dos jogos online, a apropriação dessa criação se torna multicultural 
na qual jogadores entram em contato com outros jogadores em qualquer lugar do 
mundo com visões distintas do mesmo fenômeno interagindo em um mesmo local. 
Dessa forma, a interpretação deste quadro ultrapassa as simples características pontuais 
isoladas dos vários indivíduos envolvidos. E é justamente os sentidos naquilo que os 
jogos querem dizer ou como os jogadores se compreendem quando jogam ao entrar 
no ambiente de jogo e são tomados pelo vai e vem das histórias, dos personagens, das 
competições que estamos buscando compreender. Com isso, mais do que quantificar 
o potencial utilitário dos jogos eletrônicos e e-sports, pretendemos estabelecer por 
intermédio da hermenêutica um diálogo entre eles, seus jogadores e o ambiente em 
que estão inseridos.

Dessa forma, conforme veremos a seguir, é a base lúdica que permeia todo esse 
processo e que, ao mesmo tempo, está sofrendo uma grande transformação em sua 
tradicional forma de se manifestar.

Huizinga, autor do clássico “Homo Ludens”, tendo sua primeira edição escrita em 1938, 
justifica o título de sua obra, ainda no prefácio, dizendo que existe, além do raciocínio 
(sapiens) e da fabricação de objetos (faber), uma terceira ‘função’ que se observa tanto 
na vida humana como na animal, que é o jogo (ludens). Ele vai mais longe ainda e 
diz que é no jogo e pelo jogo que a civilização surge e se desenvolve, que o jogo é 
mais antigo que a própria cultura, dado que mesmo em suas definições mais rigorosas 
pressupõe sempre a sociedade humana. Ou seja, “em suas fases mais primitivas a 
cultura possui um caráter lúdico, que se processa segundo as formas e no ambiente do 
jogo” (pág. 53). O autor diz que se brincamos e jogamos, e temos consciência disso, 
é porque somos mais do que simples seres racionais, pelo simples fato de que o jogo 
é irracional. A realidade do jogo, então, ultrapassaria as esferas da vida humana e, por 
isso, “impossível que tenham sua fundamentação em qualquer elemento racional, pois 
neste caso, limitar-se-ia a humanidade” (pág. 6).

E dentre as peculiaridades gerais do jogo estão a tensão e a incerteza; sempre começa 
tudo em igualdade e nunca sabemos o que acontecerá para se chegar ao resultado 
final de antemão. O próprio resultado em si é desprovido de qualquer outro objetivo 
que não se encerre nele mesmo; a ação começa e termina nela própria, não tendo 
o resultado qualquer contribuição para o processo vital do grupo. O resultado final, 
portanto, só tem interesse para aqueles que dele participaram, como jogadores ou 
espectadores, e aceitaram suas regras. Tornaram-se parceiros do jogo e querem sê-lo.

Importante mencionar isso para podermos entender que as características do jogo estão 
relacionadas com o imaginário humano, dado que fazem sentido apenas àqueles que 
estão inseridos dentro de sua dinâmica, podendo ser dessa forma caracterizado como 
uma produção cultural.

E como era esperado acontecer, essa produção cultural acompanhou o 
desenvolvimento tecnológico da humanidade. E logo de início, enquanto os primeiros 
computadores eram criados e desenvolvidos, as primeiras formas de aproximação lúdica 
com a tecnologia também foram aparecendo.

Os primeiros jogos não tinham grandes objetivos, eram apenas “truques” tecnológicos 
que transformavam um equipamento para um determinado fim em uma manifestação 
lúdica.  Conforme a tecnologia avançou, os jogos foram ganhando uma nova dinâmica, 
sendo possível fazer com que surgissem personagens e estes foram ganhando uma 
história própria, sem que, contudo, ela estivesse inserida dentro dos jogos, estando 
presente apenas dentro do imaginário de quem o estivesse jogando. Esse processo é 
denominado por Ferreira Santos (2004) como cultura imaterial, ou seja, “o patrimônio 
cultural imaterial de uma sociedade engloba todas as formas tradicionais e populares 
de cultura, que com o passar do tempo são modificadas pelo processo de recriação 
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coletiva” (p. 141). Ela somente continua – e eu somente tenho acesso a ela – enquanto 
ela se produz, ou ainda, por meio de alguma outra forma de registro como ela se 
produz, em seu próprio processo.

A partir disso, e com mais um salto tecnológico, além dessa construção imaginária 
da história dos personagens e da própria dinâmica do jogo, começou a ser possível 
interferirmos em sua jogabilidade, modificando nossa experiência de jogar de acordo 
com nossos próprios desejos. O local onde essa interferência é feita, ou seja, o local 
onde podemos “entrar” no ambiente virtual é denominado de “ciberespaço”, e a 
produção de conhecimento que se dá a partir dessa interação é o que se denomina de 
cibercultura, ou nas palavras de Levy (1999, p. 17), é o “conjunto de técnicas (materiais 
e intelectuais), de práticas, de atitudes, de modos de pensamento e de valores que se 
desenvolvem juntamente com o crescimento do ciberespaço”.

A geração seguinte é marcada pela possibilidade de jogar online e o aparecimento do 
conceito de e-sports, ou seja, esportes eletrônicos (electronic sports). O jogo online 
traz uma nova possibilidade dentro da cibercultura. Pessoas em lugares diferentes, com 
características diferentes e histórias diferentes podem interagir dentro do ciberespaço 
sem carregar nenhuma das características da “vida real” e, ao mesmo tempo, como 
consequência justamente dessa diversidade cultural, podem construir algo novo a partir 
da interação estabelecida mediada pelo ambiente virtual. Essa situação é o que estamos 
chamando de “ciber multiculturalismo”. Contudo, como essa construção multicultural 
acaba sendo específica para cada jogo, e mais específica ainda para cada interação 
entre jogadores também específicos, ela está em constante transformação, e por isso 
incluímos o conceito da hibridização cultural, culminando com o “ciber multiculturalismo 
híbrido”.

Como essa situação requer movimento, não necessariamente um movimento 
físico, adotamos o termo “Cultura Corporal de Movimento Virtual” para trazer essa 
manifestação para a área da educação física. Está claro que estamos lidando com uma 
produção cultural do movimento humano, e está também claro que são as pessoas 
que estão produzindo esse conhecimento a partir de demandas lúdicas dentro das 
possibilidades permitidas pelo ciberespaço.

O entendimento e a apropriação deste quadro são fundamentais para que 
compreendamos essa nova manifestação social dentro de suas próprias peculiaridades. 
As tentativas de enquadrá-la dentro de algo conhecido não nos levará a uma 
resposta. A famosa pergunta “é ou não é esporte?” não é vista como adequada para 
o entendimento dos jogos eletrônicos como um todo. Eles possuem características 
próprias que os diferenciam das manifestações culturais que conhecemos até então, e é 
a partir disso que precisamos iniciar nossa compreensão.

E por fim, o que fica muito claro ao estudar a dinâmica deles é algo que Thomas Arnold 
já havia percebido quando observou seus jovens alunos se dedicando a um jogo. Os 
principais jogos são jogados sem que ninguém estipule as condições da competição, 
são as próprias pessoas que se auto-governam. Contudo, no ambiente virtual as 
pessoas são incluídas na maior parte das vezes sem levar em consideração qualquer 
elemento que pudesse ser considerado na “vida real”. Não se pergunta cor, gênero, 
religião, condição financeira ou qualquer outro elemento potencialmente excludente. 
O multiculturalismo que ele favorece é potencialmente educativo para se desenvolver 
a trégua olímpica e, talvez, por isso devemos nos apropriar desse novo fenômeno e 
tê-lo ao nosso lado. Até porque, de uma forma ou de outra, os jovens já estão lá, só 
precisamos chegar também.
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2. Considerações finais
Então, procuramos mostrar como, por meio dessas três práticas, a trégua olímpica pode 
ser reconhecida e desenvolvida. No ultimate existe o “espírito de jogo”, nos esportes 
de aventura temos o “legado da geração X”, e nos e-sports o “ciber multiculturalismo 
híbrido”. São manifestações relativamente novas, modernas e que canalizam em sua 
essência os princípios da trégua. Em cada uma delas a paz pode ser enxergada a todo 
momento. Ela já está lá. Será o reconhecimento desses princípios atrelados com os 
fundamentos da trégua olímpica que irão favorecer sua aplicação no dia a dia. E isso só 
depende de nós.
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FUTEBOL E A PAZ
FOOTBALL AND PEACE

Pedro Correia

Arabian Gulf League

RESUMO 
O presente capítulo apresenta a visão pessoal de um jornalista português que reside 
nos Emirados Árabes Unidos. O autor apresenta um manifesto de interesses baseado 
em sua história de vida e as relações do esporte e a paz.

Palavras-chave: Futebol, Cultura e Paz.

ABSTRACT
This chapter presents the personal view of a Portuguese journalist living in the United 
Arab Emirates. The author debates about his personal perspective on sport for peace 
based on his personal life experience. 

Keywords: Football, Culture and Peace.

1. Introdução 

Desde muito cedo, sigo o fenômeno do futebol e sempre me habituei a olhar para 
o jogo como se de uma metáfora da vida tratasse. O orgulho em representar um 
determinado clube ou país, dentre as histórias de superação dos jogadores que 
debelaram lesões em tempo recorde, entre muitas outras, a minha favorita é David 
contra Golias.

Gostaria, desde já, de fazer um manifesto de interesses. Para além da minha paixão pelo 
futebol, sou também um apaixonado adepto, e sócio desde a primeira hora de vida, 
do Leixões Sport Club. Menciono isto como referência da importância que o futebol 
em geral, e o Leixões mais em particular, tiveram na minha formação como homem 
e cidadão, por meio dos valores que me foram passados como a perseverança, a 
coragem, a capacidade de superação, entre muitos outros.

Para além dos valores atrás referidos, foi por intermédio do clube que fiz a maior parte 
das amizades que mantenho até hoje e, por isso, para além do orgulho de pertença 
nas vitórias, que foram algumas e importantes, mas não muitas, há um sentimento de 
gratidão e pertença como se de uma segunda casa e uma segunda família se tratasse.
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2. Minha história 
Lembro perfeitamente das tardes de domingo em que pela mão do meu avô, 
juntamente com o meu pai, nos deslocávamos até ao Estádio do Mar para assistir aos 
jogos, juntamente com alguns milhares de pessoas que partilhavam a mesma paixão 
pelo jogo e, principalmente, pelo clube. Na altura o Estádio parecia muito longe, hoje 
parece uma distância mais curta. Está no mesmo sítio, em Matosinhos, desde a sua 
inauguração em 1964. Parece que, ao crescermos, as distâncias mudam.

Tínhamos, ou melhor, o Leixões tinha na altura, lá está outra vez o sentimento de 
pertença a fazer das suas, um avançado goleador e capitão chamado Penteado. Foi o 
primeiro de dois ídolos que tive no futebol, juntamente com um avançado goleador 
búlgaro chamado Edwards que viria a representar o Leixões uns anos mais tarde. Hoje 
já não tenho ídolos, nem no futebol nem na vida, e já não ligo tanto aos goleadores. 
Admiro mais os medios que actuam na denominada posição 8. 

Deixei de ter ídolos, repito, pois tal como as distâncias, também as perspectivas 
mudam. A vida e o futebol, a tal metáfora, ensinaram-me que há pessoas admiráveis 
mas não há heróis e ninguém é perfeito. Cristiano Ronaldo, um ser humano que muito 
admiro, é o meu melhor exemplo disso mesmo. 

Voltando ao Penteado, a entrada em campo, ao contrário do que acontece hoje, era 
feita de forma sequencial. Primeiro a equipa de arbitragem, depois a equipa visitante 
e, por fim, com apoteose do público, a equipa da casa. Penteado trazia sempre uma 
mascote na mão e, após a entrada da equipa e saudação ao público, dirigia-se à então 
denominada bancada superior e atirava o boneco para a bancada.

Aquilo era mágico. Era um momento de comunhão, de paixão, muitas sensações 
que marcam qualquer menino. Por tudo isto e pela atenção mediática que desperta, 
acredito que o futebol pode, e deve, ser um veículo usado na transmissão de valores e, 
em última análise, de Paz.

Lembro também com nostalgia das deslocações nos jogos fora nas quais, tirando 
pontuais escaramuças, havia um convívio saudável com pessoas dos outros clubes. 
Lembro, mais em concreto, uma tarde com uma temperatura de quarenta graus em 
Campo Maior na qual passei o jogo a conversar amigavelmente com um senhor de uma 
idade avançada que achou piada a forma como eu, ainda tão novo, já analisava o jogo. 
O desporto permite que pessoas das mais variadas raças, religiões, nacionalidades, etc., 
se juntem e convivam de forma saudável, se assim pretenderem.

Eventos de cariz internacional como o campeonato da Europa, o campeonato do 
mundo e as competições de clubes como a UEFA Champions League e a Europa 
League são momentos de grande convívio entre povos de diferentes nações, raças, 
religiões e costumes, nos quais há uma comunhão de diferentes formas de estar na vida.

Recordo também com especial carinho as emoções vividas durante a organização 
portuguesa do Euro 2004, apesar do desfecho final do torneio, pouco simpático para 
a nação lusitana. Não poderei esquecer o convívio nas ruas do Porto de apoiantes de 
selecções como a Espanha, a Holanda, entre outras, e os cumprimentos que trocavam 
quando se cruzavam entre si, muitas vezes trocando mesmo adereços alusivos às 
selecções.

A viagem da selecção portuguesa para a final, acompanhada em directo pelas 
televisões, é algo que dificilmente se esquece. Ali estava um país pequeno, com baixa 
autoestima, mas que adora futebol, unido em torno de onze jogadores que o iriam 
representar e eventualmente entrar para a história. Assim não aconteceu naquele ano 
de 2004, mas viria a acontecer em 2016, num trajecto e contexto altamente irônico e 
inusitado, com a conquista do almejado Euro pela primeira vez na história do futebol 
português.

A forma como o povo português em geral e os imigrantes portugueses em França em 
particular se emocionaram com a vitória da equipa das quinas no Euro 2016 é outro 
momento que guardo com grande carinho. Não me sai da memória a imagem de 
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um menino com a camisola de Portugal a consolar uma adepto francês que chorava 
a derrota caseira da sua selecção. Nós tínhamos vivido a mesma sensação doze anos 
antes. 

3. O futebol-indústria
Eventos como um Euro ou um campeonato do mundo tem um impacto enorme, não 
só na economia do país organizador, como também na sua indústria do futebol e até 
mesmo na sociedade. Em Portugal construíram-se novos estádios, ainda que talvez em 
exagero, renovaram-se infraestruturas como estradas, redes de transportes, hospitais, 
entre outras, e inaugurou-se uma nova forma de olhar para o fenômeno do futebol.

O futebol artesanal e semiprofissional começou a dar lugar ao futebol-indústria e 
altamente profissionalizado. Um caminho que, na minha opinião, ainda está longe 
do destino, mas que tem que ser percorrido em nome do futuro do desporto e 
para acompanhar os tempos que vivemos. Não me interprete mal, a paixão pode e 
deve fazer sempre parte do “jogo mais bonito”, mas não ao nível de quem dirige. A 
nível directivo, creio que o caminho a seguir é o da racionalidade, da formação, da 
competência e, óbvio e acima de tudo, da honestidade e transparência.

Muitos são os desafios que se deparam no caminho da indústria. Match fixing, 
investidores de proveniências desconhecidas e com objectivos pouco claros, assimetrias 
entre clubes com recursos financeiros incalculáveis e outros no limiar (ou mesmo 
abaixo) da pobreza, distribuição de receitas televisivas, assistências nos estádios, entre 
outros temas, serão as grandes questões em cima da mesa para os anos vindouros. As 
decisões que vierem a ser tomadas, ou não, nestes contextos, terão um impacto brutal 
no futuro do jogo .

Acredito que, para melhor prepararmos o futuro, temos que olhar para o passado. 
Os clubes portugueses foram formados por grupos de pessoas que, mais tarde, se 
converteram em sócios, pelo pagamento de uma quota mensal. A este processo se 
denominou associativismo e esteve em vigência até a década de 90 do século passado, 
ainda que, aqui e ali, com o aparecimento dos chamados mecenas pelo meio. Os 
mecenas eram pessoas ligadas aos clubes com uma condição financeira mais abundante 
que, normalmente por mera carolice e gosto pelo clube, apoiavam as instituições às 
quais pertenciam pela injecção de capital a troca de nada ou a troco de patrocínios para 
as suas empresas.

Com o crescimento e profissionalização da indústria do futebol e com a criação das 
denominadas ligas profissionais, iniciou-se o processo de criação das SADs (Sociedades 
Anónimas Desportivas) e das SDUQs (Sociedades Desportivas Uninominais por Quotas). 
Salvaguardando as devidas diferenças legais dos dois modelos, a ideia passava por 
trazer mais rigor e transparência à gestão do futebol profissional em Portugal. No início, 
os presidentes dos clubes tornaram-se também presidentes das SADs e SDUQs, sendo 
que esta realidade se manteve durante algum tempo até a mudança de paradigma para 
as SADs compradas parcial ou totalmente por investidores.

Faço esta pequena resenha histórica porque, por paradoxal que pareça, entendo que o 
futebol profissional deve ser gerido com profissionalismo, rigor e transparência, mas que 
o futebol de formação e os restantes desportos, no caso de se tratar de um clube mais 
eclético, devem continuar a respeitar o seu papel primordial na formação de homens e 
mulheres, mais do que simplesmente atletas de alta competição.

Isto para dizer que o papel do associativismo parece-me muito importante numa 
sociedade individualista na qual, o desporto em geral e o futebol em particular, podem 
e devem ter um papel agregador fundamental na formação dos cidadãos que compõem 
a sociedade. Acontece que, com o advento das SADs, o futebol profissional afastou-se 
dos tradicionais adeptos e sócios e aproximou-se dos modernos clientes e accionistas.
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Urge por isso pensar na dimensão social do jogo e, ao mesmo tempo, das 
consequências da sua transformação em indústria ao longo dos primeiros anos deste 
século particularmente. Nunca como hoje precisamos de ter elementos universais 
agregadores da sociedade, sendo que o desporto em geral e o futebol em particular 
terão seguramente um papel a desempenhar.

4. Considerações finais
São inúmeros os casos ao longo da história nos quais o futebol uniu diferentes povos, 
mas o acontecimento mais recente e mais marcante neste sentido foi, para mim, a 
reaproximação entre Brasil e Portugal.

Países irmãos com uma história que remonta há mais de quinhentos anos, parece 
que ambos os países se descobriram novamente, por causa do futebol, com a ida do 
treinador português Jorge Jesus para o colosso brasileiro Flamengo. Com alguma falta 
de resultados no início da aventura e uma imprensa brasileira que não deu tréguas, 
Jesus dobrou o cabo das tormentas e conquistou, inclusive, muitos dos colegas 
treinadores brasileiros que haviam sido acidamente críticos aquando da sua chegada.

Assim que, aliado a uma forma de jogar que encantava os sempre exigentes torcedores 
flamenguistas, Jesus conseguiu colocar o popular clube do Rio de Janeiro na liderança 
destacada do Brasileirão, e os laços entre Portugal e Brasil voltaram a estreitar, tornando 
Jorge Jesus numa espécie de novo Pedro Álvares Cabral.

Por meio do futebol, os dois países irmãos voltam a estreitar laços, há mais treinadores 
portugueses e interesse dos adeptos no futebol brasileiro, e há mais torcedores 
brasileiros a olhar com admiração para os talentosos jogadores e treinadores 
portugueses. No fundo, o que o enorme Oceano Atlântico separa é unido pelo jogo 
mais bonito do mundo.
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RESUMO 
Este estudo tem por objetivo investigar o impacto que um Programa de Educação 
Olímpica (EO) exerce sobre o nível de coordenação motora de estudantes do 4° 
ano do Ensino Fundamental de uma Escola Municipal de Erechim, Rio Grande do 
Sul, Brasil. O Programa de EO da URI Erechim está fundamentado nos preceitos do 
Olimpismo. As relações entre o Esporte, a Paz e os Valores Olímpicos - Respeito, 
Amizade e Excelência - são tratadas e inseridas nas diversas atividades do Programa, 
entre estas está este estudo que trata dos Valores Olímpicos e da Coordenação Motora 
no âmbito escolar. Trata-se de um estudo experimental realizado com 35 estudantes, 
divididos em Grupo Controle (GC - realizou normalmente as aulas de Educação Física 
na escola) e Grupo Experimental (GE - participou de uma intervenção do “Programa de 
Ensino-Aprendizagem em EO”, durante 10 semanas). Os alunos, de ambos os grupos, 
realizaram o Teste de Coordenação Corporal para Crianças (KTK) na linha de base 
e após intervenção. Foram utilizados estatística descritiva, testes Wilcoxon e Mann-
Whitney. Nível de significância de 5% foi adotado em todas as análises. Verificou-se 
melhora estatisticamente significante nos níveis de coordenação motora do GC nas 
seguintes tarefas: Trave de Equilíbrio (TE), Salto Lateral (SL) e Quociente Motor Geral 
(QMG). Já o GE obteve melhora estatisticamente significante nas seguintes tarefas: 
TE, SL, QMG e Transferência de Plataforma (TP). Destaca-se a importância de realizar 
atividades de EO e psicomotoras, pois, além de melhorar o desenvolvimento motor dos 
estudantes, auxilia no processo de ensino-aprendizagem.

Palavras-chave: Atividade Motora. Metodologia. Aprendizagem.
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ABSTRACT
This study aims to investigate the impact that an Olympic Education Program (OE) 
exerts on the level of motor coordination of 4th-year elementary school students of 
a Municipal School in Erechim, Rio Grande do Sul, Brazil. The precepts of Olympism 
serve as a base to the Olympic Education Program of URI Erechim. The relations among 
Sport, Peace, and the Olympic Values - Respect, Friendship, and Excellence - are 
implemented in the various activities of the OE Program, which this study includes, also 
dealing with the Olympic Values and Motor Coordination in the school context. It is an 
experimental study carried out with 35 students, divided into a Control Group (CG - 
typically performed in Physical Education classes at the school) and Experimental Group 
(EG - participated in the intervention of the "Teaching-Learning Program in OE" during 
10 weeks). Students from both groups performed the KTK Test in the baseline and 
after an intervention. Researchers used descriptive statistics, the Wilcoxon test, and the 
Mann-Whitney test. In all analyzes, the significance level was 5%. There was a statistically 
significant improvement in the levels of motor coordination of the CG in the following 
tasks: Balance Beam (BB), Lateral Leap (LL), and General Motor Quotient (GMQ). The 
EG obtained a statistically significant improvement in the following tasks: BB, LL, GMQ, 
and Platform Transfer (PT). It is essential to carry out OE and psychomotor activities as it 
improves students' motor development and helps the teaching and learning process.

Keywords: Motor Activity. Methodology. Learning.

1. Introdução
O termo “Educação Olímpica” (EO) surgiu na década de 70, a partir dos primeiros 
Estudos Olímpicos e pesquisas relacionadas à educação (Muller, 2009). A EO tem 
como proposta trabalhar além das capacidades motoras, relacionadas à dimensão 
procedimental, resgatar em outras aprendizagens os conteúdos presentes no currículo 
da escola referente às dimensões conceitual e atitudinal (Júnior, Frank, Júnior, & 
Brauner, 2015). 

Idealizada e consolidada na atualidade, a EO caracteriza-se por um conjunto de 
atividades pedagógicas e de caráter multidisciplinar e transversal, tendo como eixo 
integrador os Valores Olímpicos: Respeito, Amizade e Excelência (Reppold Filho, Pinto, 
Rodrigues, & Engelman, 2009). Segundo Bertrand e Valois (1994), a EO está centrada no 
desenvolvimento do indivíduo. O conceito de EO que mais se enquadra neste contexto 
é definido como um processo de ensino-aprendizagem, caracterizado pela ideia de 
um programa, no qual se busca a integração entre corpo e alma visando o íntegro 
desenvolvimento humano (Wing, Ha, & Cheung, 2004). A EO por meio do esporte 
deve ser incorporada como uma ferramenta útil nos programas para o desenvolvimento 
psicomotor e a paz como uma possibilidade de conteúdo pedagógico no âmbito 
escolar visando auxiliar no processo do desenvolvimento humano.

Trabalhar o Olimpismo, valores, atitudes e a paz no âmbito escolar é fundamental, pois 
de que vale o conhecimento se as pessoas não forem capazes de utilizá-los para o bem 
coletivo?

O Programa de Educação Olímpica da URI Erechim objetiva desenvolver a EO, bem 
como os Valores Olímpicos e a Paz, estimulando os estudantes que participam das aulas 
de educação física e das atividades extracurriculares de iniciação esportiva (atletismo, 
futsal, judô, mini tênis, mini voleibol, festivais esportivos de ciclismo, corridas) e culturais 
(dança, coral, patinação artística, acantonamentos, festivais de dança, música e teatro). 
O ensinamento e a prática dos Valores Olímpicos - Respeito, Amizade e Excelência - 
estão inseridos e presentes em cada uma das atividades apresentadas. Desta forma, 
o Programa de EO da URI Erechim que contempla e envolve estudantes, acadêmicos, 
professores, pais e a comunidade em geral apresenta uma proposta criativa, dinâmica, 
capaz de contribuir para que os estudantes vivenciem experiências que os levem a 
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refletir sobre quem são, o que podem ser, de que forma podem atuar no mundo a partir 
de uma visão de paz e ação cidadã por meio dos Valores Olímpicos.

O desenvolvimento humano, também, está relacionado à promoção efetiva da 
coordenação motora que é a base para o aprendizado de qualquer modalidade 
esportiva e para o adequado desempenho nas tarefas diárias do ser humano. Tubino 
e Moreira (2003) afirmam que coordenação motora é a consciência e execução 
harmoniosa de gestos precisos que levam o homem a uma integração progressiva de 
aquisições, favorecendo a uma ação ótima dos diversos grupos musculares na realização 
de uma sequência de movimentos com o máximo de eficiência e economia de energia. 
Também, é pré-requisito para qualquer atleta atingir o alto nível. 

A obtenção de dados referentes ao perfil de desenvolvimento motor dentro de um 
processo de ensino-aprendizagem é o referencial para a promoção de uma prática 
pedagógica e psicopedagógica adequada, sendo norteadora para o planejamento 
das aulas de Educação Física e demais disciplinas (Unesco, 2013). Em novembro de 
2003, a Assembleia Geral das Nações Unidas adotou a resolução intitulada "O Esporte 
como um meio de promover Educação, Saúde, Desenvolvimento e Paz", quando foi 
reconhecido o poder do esporte para contribuir com o desenvolvimento infantil humano 
e saudável (ONU, 2003).

Diante deste contexto, este estudo tem por objetivo desenvolver por meio dos 
preceitos da EO – Esporte e Paz – a coordenação motora de estudantes do 4º ano do 
ensino fundamental de uma escola municipal de Erechim, Rio Grande do Sul, Brasil, por 
meio de atividades psicomotoras contempladas pelo “Programa de EO” desenvolvido 
pelo Grupo de Estudos e Pesquisas em Educação Física/Estudos Olímpicos (GEPEF/EO) 
da Universidade Regional Integrada do Alto Uruguai e das Missões - URI Erechim.

2. Método
Trata-se de um estudo experimental (Gaya, 2008, Gil, 2010, Thomas, Nelson, & 
Silverman, 2012) realizado em uma escola municipal de Erechim, Rio Grande do Sul, 
Brasil. 

Participaram deste estudo 35 estudantes do 4º ano do ensino fundamental 
regularmente matriculados e autorizados pelos pais ou responsáveis, mediante leitura e 
assinatura do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE). A escolha do 4° ano 
foi por conveniência, uma vez que os estudantes se encontravam na fase transitória, ou 
seja, faixa etária em que ocorre a aplicação de movimentos fundamentais, em formas 
mais complexas e específicas do desenvolvimento de movimentos especializados 
(Gallahue, Ozmun, & Goodway, 2013).

Os estudantes foram avaliados na linha de base e divididos em Grupo Controle (GC 
- realizou normalmente as aulas de Educação Física na escola) e Grupo Experimental 
(GE - participou de uma intervenção do “Programa de Ensino-Aprendizagem em 
EO”, durante 10 semanas). Os estudantes que apresentaram o coeficiente motor 
abaixo da média da amostra compuseram o GE e os estudantes que apresentaram 
resultados superiores à média compuseram o GC. Este critério não foi revelado para 
os participantes para não causar nenhum tipo de constrangimento ou sentimento de 
superioridade ou de inferioridade.

Os participantes do GE foram submetidos a um programa de ensino-aprendizagem em 
EO, durante dez semanas, com a frequência de duas horas/aula semanais, nas quintas-
feiras à tarde, totalizando 20 sessões. Em cada sessão foram contempladas atividades, 
tais como: jogos lúdicos, estafetas, circuitos motores, minijogos, jogos pré-desportivos, 
habilidades manuais (desenho, pintura, recorte e colagem). Concomitantemente, o GC 
continuou com aulas de Educação Física ministradas por acadêmicos integrantes do 
GEPEF/EO.
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Ambos os grupos foram reavaliados após o período de intervenção (pós-teste). Tal 
procedimento (intencional) visa a comparação entre os grupos em pós-teste e a 
comparação de baseline e pós-teste por grupo, de modo a verificar possíveis avanços 
do GE.

O instrumento utilizado para identificar os níveis de coordenação motora foi o Teste de 
Coordenação Corporal para Crianças (KTK), desenvolvido por Kiphard e Schilling (1974). 
O teste permite investigar e classificar o nível de coordenação motora de crianças 
e jovens dos 5 aos 14 anos e 11 meses de idade e a sua aplicação tem duração de 
aproximadamente 10 a 15 minutos por criança. O teste é constituído de quatro tarefas: 
Trave de Equilíbrio (TE) – equilíbrio dinâmico; Saltos Monopedais (SM) – força dos 
membros inferiores; Saltos Laterais (SL) – velocidade; e Transferência sobre Plataformas 
(TP) – lateralidade e estruturação espaço-temporal (Gorla, Araújo, & Rodrigues, 2009).

Para análise dos resultados da bateria de testes KTK, foi realizada a soma dos pontos 
atingidos em cada uma das quatro tarefas. Por meio da relação desses pontos com 
a idade dos escolares, obteve-se o Quociente Motor (QM) derivado da tabela de 
referência de cada uma das tarefas (Gorla, 2001). Destaca-se que a soma dos quatro QM 
(QM de cada tarefa) equivale a um escore, estando relacionado com uma porcentagem 
de 0 a 100 e permitirá, assim, a análise dos resultados de duas formas: separados por 
tarefa ou pelo QM geral (QMG) (Lopes, Maia, Silva, Seabra, & Morais, 2003).

Outro instrumento utilizado foi o cálculo do índice de massa corporal (IMC), expresso 
pela relação entre o peso corporal em quilogramas (kg) e o quadrado da estatura em 
metros (m²). A classificação para sobrepeso e obesidade, em percentil, foi realizada 
segundo a tabela de padrões de referência do IMC, proposta por Viuniski (2005), para 
crianças de 6 a 11 anos de idade e a classificação da Vigilância Alimentar e Nutricional 
- SISVAN (Brasil, 2004), a qual possui orientações básicas para coleta, processamento, 
análise de dados e informações de serviços da saúde.

Para análise dos dados utilizou-se estatística descritiva por meio de frequência, média 
e desvio padrão, e inferencial por meio do teste Wilcoxon e do teste Mann-Whitney. 
A normalidade dos dados foi testada por meio do teste Shapiro-Wilk. Para todas as 
análises, foi adotado um nível de significância de 5%. Os dados foram tabulados e 
armazenados no Software Office Excel 2010 e analisados pelo Software BioEstat 5.0 
para verificar se houve melhora estatisticamente significante no GE e comparar os 
resultados com o GC.

O estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa com Seres Humanos da 
Universidade Regional Integrada do Alto Uruguai e das Missões - URI Erechim, sob 
protocolo nº 1.028.297.

3. Resultados
Por meio do QMG do baseline, foi extraída a média da amostra, a qual resultou em 
395,23 ± 62,63, o que equivale a um escore de 118 na tabela de Somatória de QM1 – 
QM4, correspondendo a 88%. Os estudantes que apresentaram um coeficiente motor 
abaixo da média da amostra compuseram o GE totalizando 16 estudantes (45,71%), 
sendo que destes 10 eram meninas (62,5%) e 6 eram meninos (37,5%). Os estudantes 
que apresentaram resultados superiores à média compuseram o GC, sendo estes 19 
estudantes, dos quais apenas 3 eram meninas (15,79%) e 16 eram meninos (84,21%).

No que tange a classificação do teste KTK, os dados coletados no baseline foram os 
seguintes: no GC, 9 estudantes com classificação alta de coordenação motora e 10 
estudantes classificados como tendo coordenação boa; no GE, 12 estudantes com 
coordenação normal, 2 estudantes classificados com coordenação boa e 2 estudantes 
com coordenação regular. A maioria dos dados se mostrou anormal, conforme mostra a 
Tabela 1. 
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Tabela 1. Média, desvio padrão e normalidade dos dados. Erechim, Rio Grande do Sul, 
Brasil, 2016 (n=35). 

Grupo Experimental Grupo Controle

Tarefa TE SM SL TP QMG TE SM SL TP QMG

Média 81,31 76,06 69,87 114,18 341,43 105,42 97,74 96,47 140,89 440,53

Desvio Padrão 15,66 17,23 15,24 19,04 49,80 10,77 10,16 11,49 5,98 24,58

p 0,499 0,469 0,722 0,563 0,009* 0,435 0,405 0,898 0,008* 0,729

Legenda: TE: Trave de Equilíbrio; SM: Salto Monopedal; SL: Salto Lateral; TP: 
Transferência de Plataforma; QMG: Quociente Motor Geral; p: valor de probabilidade 
(*p<0,05).

A média geral do GC no baseline foi de 440,53 ± 24,58, já a média geral do GE foi de 
341,44 ± 49,80, apresentando diferença estatisticamente significante (p<0,05) (Figura 1).

Na quinta sessão foi realizada a avaliação formativa por meio de uma nova aplicação do 
teste KTK no GE. Após estas cinco intervenções, a média do GE teve um aumento para 
394,31 ± 41,21 (Figura 2).

Figura 1. Média geral do grupo controle e experimental no baseline. Erechim, Rio 
Grande do Sul, Brasil, 2016 (n = 35). 

Figura 2. Comparativo entre as médias do grupo experimental antes e após avaliação 
formativa. Erechim, Rio Grande do Sul, Brasil, 2016 (n=16). 

Fonte: O Autor, 2016.

Fonte: O Autor, 2016.

Fonte: O Autor, 2016.



28
CAPÍTULO

326

OLIMPISMO E PAZ  |  Leonardo José Mataruna-Dos-Santos & Tiago Viegas (Org./Ed.)  |  2021

Com a realização da avaliação formativa foi possível verificar uma melhora 
estatisticamente significante nos níveis de coordenação motora do GE (p<0,05). 
Também, pode-se observar que houve melhora no desempenho de todas as tarefas do 
KTK realizadas pelo GE (Figura 3), evidenciando os primeiros efeitos da intervenção.

Figura 3. Comparativo entre as médias das tarefas do grupo experimental no baseline e 
após a avaliação formativa. Erechim, Rio Grande do Sul, Brasil, 2016 (n=16).

Figura 4. Comparativo da linha de base das médias das tarefas do KTK dos grupos 
controle e experimental. Erechim, Rio Grande do Sul, Brasil, 2016 (n=35).

Legenda: TE: Trave de Equilíbrio. SM: Salto Monopedal. SL: Salto Lateral. TP: 
Transferência de Plataforma.

Legenda: TE: Trave de Equilíbrio. SM: Salto Monopedal. SL: Salto Lateral. TP: 
Transferência de Plataforma.

Fonte: O Autor, 2016.

Fonte: O Autor, 2016.

Ao final das 10 sessões, foi realizado o pós-teste com todos os participantes do estudo, 
GC e GE. De acordo com a classificação final do teste KTK, no pós-teste os resultados 
foram: no GC, os 19 participantes ficaram classificados com coordenação motora alta; 
no GE, 6 participantes com classificação alta de coordenação motora, 6 participantes 
com classificação boa de coordenação e 4 classificados em coordenação motora 
normal, não havendo nenhum participante classificado com coordenação motora regular 
e baixa. As figuras 5 e 6 apresentam a classificação final do teste KTK no baseline e após 
intervenção nos GC e GE, respectivamente.
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Figura 5. Comparação do resultado do teste KTK antes e após intervenção no grupo 
controle. Erechim, Rio Grande do Sul, Brasil, 2016 (n = 19).

Figura 6. Comparação do resultado do teste KTK antes e após intervenção no grupo 
experimental. Erechim, Rio Grande do Sul, Brasil, 2016 (n = 16). 

Fonte: O Autor, 2016.

Fonte: O Autor, 2016.

Comparando os resultados obtidos no baseline com os resultados do pós-teste, 
podemos verificar uma melhora estatisticamente significante em ambos os grupos 
(p<0,05). A figura 7 apresenta as diferenças entre as médias do GC e do GE tanto no 
baseline quanto no pós-teste.

Figura 7. Diferenças entre as médias dos grupos controle e experimental antes e após 
intervenção. Erechim, Rio Grande do Sul, Brasil, 2016 (n = 35). 

Legenda: GC: Grupo Controle. GE: Grupo Experimental.

Fonte: O Autor, 2016.
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Com relação à execução das tarefas, o GC obteve uma melhora estatisticamente 
significante na TE, no SL e no QMG. Já o GE obteve melhora estatisticamente 
significante na TE, no SL, na TP e no QMG (p<0,05). A Tabela 2 mostra o comparativo 
das tarefas separadas por grupo no baseline e pós-teste.

Tabela 2. Comparativo das tarefas antes e após intervenção. Erechim, Rio Grande do 
Sul, Brasil, 2016 (n = 35).

Grupo Avaliação TE SM SL TP QMG

Controle
Baseline 105,42 97,74 96,47 140,89 440,53

Pós-teste 113,47* 100,32 111,16* 142,16 467,11*

Experimental
Baseline 81,31 76,06 69,87 114,18 341,44

Pós-teste 102,81* 85,5 89,87* 136,12* 414,31*

Grupo Avaliação TE SM SL TP QMG

Controle1
Baseline

,015* ,527 ,001* ,272 ,006*
Pós-teste

Experimental1
Baseline

,004* ,349 ,011* ,004* ,002*
Pós-teste

GC - GE2
Entre grupos

,005* ,009* ,001* ,079 ,000*
Pós-teste

Legenda: TE: Trave de Equilíbrio. SM: Salto Monopedal. SL: Salto Lateral. TP: 
Transferência de Plataforma. QMG: Quociente Motor Geral. p: valor de probabilidade 
(*p<0,05). Teste de Wilcoxon.

Legenda: TE: Trave de Equilíbrio. SM: Salto Monopedal. SL: Salto Lateral. TP: 
Transferência de Plataforma. QMG: Quociente Motor Geral. p = valor de probabilidade 
(*p<0,05). 1 Teste de Wilcoxon. 2 Teste de Mann-Whitney. 

Fonte: O Autor, 2016.

Fonte: O Autor, 2016.

Ao compararmos o pós-teste de ambos os grupos (GC e GE), podemos verificar 
que houve diferença estatisticamente significante nos níveis de coordenação motora 
(p<0,05). Considerando que o GC deveria receber aulas de Educação Física conforme o 
plano de ensino da disciplina, pretendia-se igualar os níveis de coordenação motora dos 
grupos, elevando o nível do GE. No entanto, por ser uma escola que ainda não havia 
sido contemplada com o Programa de EO, optou-se por trabalhar o mesmo também 
com o GC, o que pode ter auxiliado na melhora dos níveis deste grupo. Os integrantes 
do GEPEF/EO que ministraram as aulas de Educação Física para o GC também 
trabalharam nas atividades psicomotoras contempladas pelo Programa de EO. A Tabela 
3 apresenta a significância encontrada por meio dos testes.

Tabela 3. Comparações intragrupo e intergrupos. Erechim, Rio Grande do Sul, Brasil, 
2016 (n = 35). 

Se compararmos o pós-teste do GE com o baseline do GC, conseguimos equiparar os 
grupos, ou seja, o GE alcançou os níveis de coordenação do GC, conforme apresentado 
na Tabela 4.
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Tabela 4. Equiparação dos grupos controle e experimental. Erechim, Rio Grande do Sul, 
Brasil, 2016 (n = 35).

Grupo Avaliação TE SM SL TP QMG

Controle1 Baseline 105,42 97,74 96,47 140,89 440,53

Experimental1 Pós-teste 102,81 85,5 89,87 136,12 414,31

GC - GE2 Baseline
Pós-teste ,920 ,031* ,619 ,703 ,253

Legenda: TE: Trave de Equilíbrio. SM: Salto Monopedal. SL: Salto Lateral. TP: 
Transferência de Plataforma. QMG: Quociente Motor Geral. GC: Grupo Controle. GE: 
Grupo Experimental. p: valor de probabilidade (*p<0,05). 1 Teste de Wilcoxon. 2 Teste 
de Mann-Whitney. 

Fonte: O Autor, 2016.

Apenas na tarefa SM houve diferença estatisticamente significante, o que não 
prejudicou o QMG. Utilizando-se de uma análise por percentil, podemos verificar que o 
GC obteve uma melhora de 5,69% nos níveis de coordenação motora, no entanto, o GE 
obteve uma melhora de 17,59% nos níveis de coordenação motora.

          No que se refere ao IMC, os participantes do GE foram classificados da seguinte 
forma: 5 estudantes com peso normal, 3 alunos abaixo do peso, 5 estudantes com 
sobrepeso, 2 estudantes com obesidade e 1 com peso adequado (> 12 anos). No GC, 
8 estudantes foram classificados com baixo peso, 9 estudantes com peso normal e 2 
estudantes com sobrepeso.

4. Discussão
Campos et al. (2008) apontam que programas de educação ou reeducação psicomotora, 
planejados mediante avaliação prévia do perfil psicomotor da criança, proporcionam 
motricidade espontânea, coordenada e rítmica, tornam o cérebro da criança um órgão 
com maior capacidade de captar, integrar, armazenar, elaborar e expressar informações.

Com relação ao IMC, foi possível verificar que a maioria dos participantes classificados 
com obesidade ou sobrepeso estavam alocados no GE, os quais apresentaram níveis 
mais baixos de coordenação motora em relação ao GC. Em relação ao desenvolvimento 
motor em crianças obesas e com sobrepeso, estudos evidenciam atrasos no 
desempenho motor, nas habilidades motoras de locomoção e controle de objetos, bem 
como no equilíbrio e nas variáveis dos componentes motores perceptivos, temporal 
e espacial, apresentando menores níveis de coordenação motora do que as crianças 
normoponderais (Berleze, Haeffner, & Valentine, 2007, Melo & Lopes, 2013).

No entanto, os outros participantes que compuseram o GE foram classificados com 
baixo peso e peso normal. Outros fatores poderiam ter influenciado os resultados 
dos testes destes participantes, como, por exemplo, dois dos participantes do GE 
eram alunos de AEE (Atendimento Educacional Especializado) apresentando alguma 
deficiência e/ou dificuldade, seja ela física ou intelectual. Santos (2012) afirma que 
crianças com deficiência intelectual podem apresentar restrição no raciocínio lógico 
e capacidade de planejamento, déficit de atenção, problemas de aprendizagem, 
memorização restrita, baixa coordenação viso espacial e lateralidade, esquema corporal 
dificultado, deficitária capacidade de percepção e ausência de alto rendimento.

Melo e Lopes (2013) consideram a coordenação motora um agente importante no 
aumento dos níveis de atividades físicas e, por consequência, na redução dos valores de 
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obesidade em crianças. Os mesmos autores afirmam que IMC e coordenação motora 
estão negativamente correlacionados e que estas correlações são baixas e moderadas.

Percebeu-se que o GE é composto em sua maioria por meninas e o GC por um maior 
número de meninos. As diferenças apresentadas nos níveis de coordenação motora 
entre meninos e meninas podem ser explicadas, muitas vezes, pela diversidade 
de oportunidades possibilitadas no ambiente familiar e escolar, bem como pelo 
envolvimento mais efetivo do próprio grupo masculino em práticas de atividades físico-
motoras (Lopes, Maia, Silva, Seabra, & Morais, 2003, Valdivia et al. 2008).

Acredita-se que oferecer atividades de ensino-aprendizagem contempladas pelo 
Programa de EO para as crianças do 4° ano do ensino fundamental participantes do GE 
poderá resultar no desenvolvimento de índices satisfatórios de coordenação motora, 
conforme os resultados evidenciados neste estudo.

Programa de Ensino-Aprendizagem em EO busca desenvolver o Olimpismo, bem como 
os Valores Olímpicos e a Paz por meio de atividades, tais como: jogos lúdicos, estafetas, 
circuitos motores, minijogos, jogos pré-desportivos, habilidades manuais. Atividades 
esportivas bem trabalhadas ensinam o respeito, a honestidade, a comunicação, a 
cooperação, a empatia e como e por que respeitar regras. O esporte é uma maneira 
poderosa de comunicar estes valores, especialmente, e deve ser ensinado de forma 
cativante e participativa aos jovens (ONU, 2003)

5. Conclusão
Pode-se constatar em uma visão holística que as meninas obtiveram níveis mais 
baixos de coordenação, bem como os participantes com obesidade e a maioria dos 
participantes com sobrepeso também apresentaram níveis inferiores de coordenação 
motora.

Após o baseline, foram realizadas intervenções com atividades psicomotoras, jogos, 
estafetas, atividades recreativas e lúdicas, assim como atividades que contemplassem 
a EO, Valores Olímpicos e Olimpismo. À medida que as intervenções aconteciam, 
foi possível verificar o envolvimento dos estudantes que, a cada aula, melhoravam 
seu comportamento em relação aos colegas e professores e buscavam cada vez mais 
superar seus próprios limites.

Por meio dos resultados obtidos, houve melhora nos níveis de coordenação motora 
em ambos os grupos. O GC, de forma substancial, também foi contemplado por 
atividades psicomotoras com base no Programa de EO, o que pode ter auxiliado na 
melhora dos níveis de coordenação motora. O GE foi contemplado exclusivamente por 
atividades psicomotoras com base no Programa de EO, o mesmo alcançou os níveis de 
coordenação motora quando comparados ao GC.

Considerando o objetivo deste estudo, acredita-se que ensinar valores para a 
convivência humana, orientados por Projetos/Programas de EO, contribua para a 
comunidade acadêmica e escolar de forma relevante de tal forma que, se aplicados 
consistentemente em nível global, o esporte e a Educação Física tenham um impacto 
positivo de longa duração no desenvolvimento, saúde pública, paz e ambiente.

Recomenda-se para a realização de trabalhos futuros aprofundar diferentes aspectos em 
questão da EO e paz por meio do esporte.

Desta forma, destaca-se a importância de realizar atividades alicerçadas no Olimpismo. 
O Programa de EO desenvolvido pelo GEPEF/EO da URI Erechim é pioneiro na região 
e vem se destacando por suas ações. Desenvolver atividades de cunho educativo 
integradas a atividades psicomotoras mostrou-se uma boa estratégia de ensino-
aprendizagem para ampliar o conhecimento dos estudantes em relação à importância 
da coordenação motora e da formação humana respaldada em valores considerados 
fundamentais.
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RESUMO 
O presente artigo comenta brevemente o papel do desporto angolano em seu período 
pós-independência com a criação do comité olímpico e suas ramificações, promovendo 
um desenvolvimento sustentável e programático  das práticas desportivas, mesmo em 
tempos de conflito armado, sendo os tempos de trégua os catalisadores da paz entre os 
angolanos,e o desporto sujeito de transformações na sociedade.  

Palavras-chave: trégua olímpica; catalisador da paz; reconciliação nacional

ABSTRACT
The present article briefly comments on the Angolan sport's role during the post-
independence period after creating the Olympic committee, federations, and clubs. The 
sustainable and programmatic development of sports during armed conflicts made it 
possible for truce times to become the peace catalysts among the Angolans and sports 
the subject to transformation in society. 

Keywords: Olympic truce; peace catalyst; national reconciliation 

1. Introdução 
Angola é um país situado na costa do Atlântico Sul da África Ocidental, com uma 
extensão de 1.246.700 km2. Foi uma colónia portuguesa, tornando-se um país 
independente a 11 de novembro de 1975, depois de uma longa guerra armada de 
libertação nacional levada a cabo pelos nacionalistas angolanos agrupados em três 
movimentos de libertação (MPLA, FNLA, UNITA).

Alcançada a independência, o país mergulhou numa guerra civil fruto do 
desentendimento entre os três movimentos de libertação. Aquando das primeiras 
eleições multipartidárias no país em 1991 e por discordância dos resultados eleitorais 
por uma das partes, o país retorna ao período mais atroz da guerra entre irmãos que 
tirou a vida a milhares de angolanos, dilacerou o país de lés a lés, causando a sua 
destruição. Após várias rondas de conversações com avanços e recuos, finalmente a 
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4 de abril de 2002 é assinado o acordo de paz para Angola e nasce uma nova era de 
concórdia entre os angolanos, propício a reconciliação nacional e unidade nacional, a 
livre circulação de pessoas e bens em toda a extensão do território nacional. Para trás 
ficaram décadas de um dos mais sombrios períodos da história contemporânea de 
África, marcado pela crise de um dos seus países mais ricos e promissores.

2. O desporto angolano
É pois dentro deste cenário que o desporto angolano se inclui, pois sendo uma 
manifestação social de massas, não se dissocia dela.

Convém referir que, até a independência, Angola era desportivamente o reflexo e 
o prolongamento da situação vivida na Metrópole, uma infraestrutura claramente 
insuficiente, um baixo número de praticantes e fracas prestações em competições 
internacionais. Depois da independência, o sistema desportivo foi radicalmente 
diferente na sua essência e conteúdos. As duas grandes linhas de força do 
desenvolvimento desportivo com o empenho directo e activo do Estado foram a 
manifestação desportiva e a participação de agentes desportivos na conceptualização e 
organização do sistema desportivo.

Isto permitiu a política de intervenção do movimento associativo desportivo, traduzindo-
se na criação do comité olímpico angolano das federações desportivas bem como a 
formação de vários clubes.

A política desportiva do Estado com um desenvolvimento sustentável, com 
consistência programática, apostado na diversificação e no crescimento das práticas 
e dos praticantes, permitiu que em tempo de conflito armado o país registasse saltos 
gigantescos no domínio desportivo a nível de África e do mundo nas modalidades de 
Basquetebol masculino, Andebol feminino e Hóquei em Patins, Atletismo e Futebol.

Tal como nas tréguas olímpicas, durante o conflito angolano, registavam-se tréguas nos 
combates entre os beligerantes quando decorriam partidas de futebol ou basquetebol 
particularmente entre os dois maiores e melhores Clubes de Angola, o Petro Atlético 
de Luanda e o Clube desportivo do 1º de Agosto, este último vinculado as Forças 
Armadas. Eram verdadeiros momentos de pausa, expectativa e alegria por conta dos 
resultados desportivos esperados; decorria um efeito de suspensão da conflituosidade 
armada, decorrendo daqui o princípio e vínculo universalista entre desporto e paz, 
sendo o desporto o maior motor do diálogo e da paz, tal e qual advoga o Barão Pierre 
de Coubertin, o desporto como essência pacificadora universal.

Neste período, o desporto angolano não actua só como um grande catalisador da 
paz entre os angolanos, mas também como grande e principal embaixador de Angola 
pelo mundo, pois a maior parte dos países, seus habitantes e desportistas passaram 
a conhecer Angola e pela positiva pelos seus feitos desportivos e suas participações 
internacionais.

O desporto é um grande observatório das transformações culturais, sociais económicas 
e políticas vivenciadas em sociedade, pois o objectivo do olimpismo é colocar 
o desporto ao serviço do desenvolvimento harmonioso do homem por formas a 
promoção de uma sociedade pacífica.

Assim remonta ao início da década de 80 do século XX, isto é, a 17 de fevereiro de 
1979 a fundação do Comité Olímpico angolano constituída de harmonia com as normas 
estabelecidas pelo Comité Olímpico Internacional, tendo por missão desenvolver, 
promover e proteger o Movimento Olímpico em Angola, promover os princípios e 
valores fundamentais do olimpismo, em particular nos domínios do Desporto e da 
Educação garantindo a observância da carta olímpica. Aspecto particular e histórico 
da fundação do COA é o facto dela ter sido fundada com o objectivo de preparar as 
condições para a participação de Angola nos jogos olímpicos de Moscovo em 1980.
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Com o calar das armas e o alcance da paz, o desporto assume papel fundamental como 
um poderoso aliado da paz e da reconciliação nacional. O comité olímpico nacional 
aposta na diversificação da filosofia e valores olímpicos e, mais do que a ausência da 
guerra, incute na sociedade a criação de uma estrutura social imbuída de valores que 
contribuam para a manutenção da paz, fair play, disciplina, confiança mútua, diálogo e 
fraternidade no quadro da organização social do país.

3. Considerações finais
Os benefícios da paz permitiram que Angola se afirmasse como uma nação do 
desporto, não fossem os vários feitos alcançados ao longo dos tempos.

-  Participação em todas as edições dos jogos olímpicos desde 1980.

-  Hegemonia no basquetebol masculino africano com 11 títulos.

-  Hegemonia no Andebol feminino africano com o recorde continental de 12 títulos e  
   consequente representação nos jogos olímpicos.

-  Basquetebol feminino com dois títulos continentais.

-  Um campeonato africano das nações, em sub 20.

-  Uma participação no campeonato mundial de futebol 2006, na Alemanha.

O comité olímpico angolano por intermédio da sua academia tem sido o principal 
veículo de transmissão dos ideais do olimpismo como uma filosofia de vida, que utiliza 
o desporto como correia de transmissão dos principais princípios formativos, pacifistas, 
democráticos, humanitários, culturais e ecologistas para consolidação da paz nacional e 
mundial.     
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