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Desde muito tempo as prá-
ticas, técnicas ou atividades 
corporais são utilizadas como 
instrumento político e ideológico 
de instituições militares, religio-
sas ou educacionais. Na Grécia 
Antiga, as atividades que envol-
viam o movimento corporal com-
punham a formação integral do 
homem, sendo utilizadas como 
fonte de valores pedagógicos e 
morais e como preparação mi-
litar. Os Jogos Olímpicos eram 
uma homenagem aos Deuses do 
Olimpo, ligados diretamente à 
religiosidade, e também serviam 
como um intercâmbio cultural 
entre as cidades-estado gregas.

Nos circos e anfiteatros ro-
manos aconteciam os Jogos 
Públicos, que no Império Ro-
mano eram utilizados visando a 
alienação da população. Escolas 
ginásticas europeias fizeram uso 
político do esporte e da ginás-
tica para a prepa-
ração militar. Na 
Inglaterra, a re-
gulamentação dos 
jogos populares fez 
com que surgisse o 
Esporte Moderno 
no século 19, que 
foi utilizado para 
disciplinar e for-
talecer o trabalha-
dor e aumentar a 
produtividade das 
fábricas.

Ainda no século 
19, diversas nações 
passaram a utilizar 
seu desempenho 
nos Jogos Olím-
picos como uma 
forma de obter pro-
jeção política internacional. Por 
exemplo, os Jogos de Berlim 
(1936) serviram de propaganda 
ideológica, exaltando o senti-
mento de unidade do povo ale-
mão e o regime nazista.

Depois da Segunda Guerra 
Mundial (1945), o mundo fi-
cou dividido em dois grandes 
blocos – socialista e capitalista 
– que tiveram protagonismo 
na disputa entre seus campos 
ideológicos e estratégicos, o que 
ficou conhecido como Guerra 
Fria. A soberania dos regimes 
político-ideológicos era reforçada 
a cada vitória no campo esporti-
vo, resultando nos boicotes dos 
Jogos Olímpicos de Moscou e 
Los Angeles, em 1980 e 1984, 
respectivamente. Desde então, o 
Comitê Olímpico Internacional 
proíbe qualquer tipo de discri-

minação e manifestação política 
nos Jogos.

Também tivemos, e ainda 
temos, em nosso País, essa 
apropriação do esporte para fins 
políticos. O futebol foi incentiva-
do pelo governo já na primeira 
década do século 20 como forma 
de controlar a sociedade e para 
substituir a Capoeira, que ainda 
era proibida e marginalizada. 
Depois, entre os anos 1910-
1917, a prática desse esporte 
foi utilizada para dispersar as 
greves de operários.

Já no Estado Novo, entre 
1937-1945, o futebol foi utiliza-
do para contribuir na construção 
de uma identidade nacional e de 
uma imagem positiva do País, 
pois representava a nação em 
competições internacionais. No 
período democrático conhecido 
como Populista (1945-1964), o 
esporte foi utilizado para “me-

lhorar” a imagem 
dos governantes 
perante o povo.

No período da 
ditadura militar, 
o futebol foi usa-
do como forma de 
acalmar os ânimos 
da população e fa-
zer propaganda 
ideológica. Nesta 
época, os militares 
tomaram conta do 
esporte brasileiro 
na tentativa de ga-
rantir o êxito nas 
competições, o que 
ampliaria a popu-
laridade do gover-
no, valorizaria as 
ideias nacionalis-

tas e daria projeção internacio-
nal ao País.

Diversos estudos afirmam 
que essa apropriação do esporte 
ocorre por conta de seus valo-
res e de sua fácil instrumen-
talização, já que não produz 
ideologia própria. Dessa forma, 
percebemos que, ainda hoje, é 
muito fácil utilizar o esporte na 
velha política do “pão e circo”, 
desviando a atenção das pessoas 
em momentos oportunos, em 
que não se quer que a política 
ou quaisquer outras questões do 
cotidiano estejam na “berlinda”, 
ainda que o esporte seja muito 
mais do que isso!

Política e esporte 
caminham juntos?

Katiuscia Mello Figuerôa
Doutora em Educação Física

“
O futebol foi 
incentivado pelo 
governo já na 
primeira década 
do século 20 como 
forma de controlar 
a sociedade e 
para substituir 
a Capoeira, que 
ainda era proibida 
e marginalizada. 
Depois, entre os 
anos 1910-1917, a 
prática deste esporte 
foi utilizada para 
dispersar as greves 
de operários.”
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Projeto aborda educação em saúde ambiental
VERA CRUZ

Aprovado pela Fundação 
nacional de Saúde (Funasa) no 
final de 2018, o Projeto Educa-
ção em Saúde Ambiental será 
executado a partir deste ano 
em Vera Cruz. Uma reunião 
técnica para apresentação 
geral do Plano de Trabalho 
foi realizada na sexta-feira, dia 
4, na Câmara de Vereadores. 

O objetivo do projeto, ca-
dastrado ainda em 2015, é 
o fortalecimento da coleta 
seletiva e da reciclagem no 
Município. A iniciativa tem 
o apoio da Associação Co-
munitária dos Trabalhado-
res do Lixo (Acotrali) para 
promover a inclusão social e 
auxiliar na sustentabilidade 
sócio-ambiental das comuni-
dades, garantindo a devida 
destinação de resíduos sólidos 
no município por meio de 

Encontro na sexta-feira definiu detalhes da execução do projeto

ações de educação em saúde 
ambiental. Entre as atividades 
previstas estão palestras e 
oficinas para a promoção do 
processo de sensibilização 
dos agentes e atores mobili-
zadores da comunidade, além 
da distribuição de material e 
mutirão de limpeza.

Os recursos, na ordem de 
R$ 262.400, repassados pela 
Funasa com contrapartida do 
Município, serão utilizados 
para aquisição de kits de com-
posteiras orgânicas, kits de 
lixeiras (orgânico, reciclável e 
rejeito), contêineres, materiais 
para elaboração das oficinas, 
material gráfico e ímãs de 
geladeira com informações da 
coleta seletiva, alimentação, 

contratação de serviço profis-
sional para palestras e oficinas 
e equipamentos de proteção e 
segurança para os catadores.

Conforme o responsável 
técnico do projeto, engenheiro 
agrônomo Ricardo Konzen, 
um novo encontro com a 
Unisc deve ocorrer nesta 
quinta-feira, dia 10. Depois de 
alguns ajustes necessários no 
plano de trabalho, iniciam as 
atividades. “A execução, pro-
priamente dita, deve começar 
em março e é direcionada a 
todas as escolas de Vera Cruz. 
A comunidade será abrangida 
através do trabalho com asso-
ciações de bairros, entidades 
organizadas e grupos”, expli-
ca Konzen.

O encontro reuniu represen-
tantes das Secretarias de De-
senvolvimento Rural e Meio 
Ambiente, de Educação, de 
Saúde, de Assistência Social e 
de Planejamento e Finanças 
e a equipe técnica da Univer-
sidade de Santa Cruz do Sul 
(Unisc), que é responsável 
pelo projeto.
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