
MANIFESTO A FAVOR DO ESPORTE E DA VIDA 
 

Recentemente, tomamos conhecimento de expedientes encaminhados pelo 
COMITÊ OLIMPICO DO BRASIL, por seu presidente, Sr. PAULO WANDERLEY 
TEIXEIRA, às respectivas Confederações Nacionais de Esportes, dando-se ciência aos 
seus representantes, acerca de decisão administrativa de exclusão das modalidades 
coletivas e das novas modalidades que fariam parte do programa dos Jogos Escolares da 
Juventude, no ano de 2020. 

Inegavelmente estamos diante de um cenário bastante tormentoso e sem 
precedentes no Brasil, em virtude dos impactos oriundos do COVID-19, que afetaram 
diretamente os hábitos individuais, as próprias “relações interpessoais” e ainda, 
sobremaneira, toda a coletividade. 

Por outro lado, não se pode olvidar que medidas administrativas de reflexos 
imediatos à população, não poderão ser adotadas de forma unilateral e sem sustentação 
técnica, ainda mais, considerando o impacto em segmentos bastante sensíveis e 
fragilizados, como a prática desportiva executada pelos jovens estudantes do nosso país. 

Partindo-se dessa premissa, é salutar MANIFESTAR NOSSO REPÚDIO, 
DESCONTENTAMENTO E COMPLETA INSATISFAÇÃO COM AS MEDIDAS 
ADOTADAS PELO COB – COMITÊ OLIMPICO BRASILEIRO. 

É, no mínimo, contraditória e desarrazoada a decisão de excluir as 
modalidades coletivas dos Jogos Escolares da Juventude, uma vez que, se a medida tem 
por base as implicações do COVID-19 que afetam toda a coletividade, os agentes que 
laboram no esporte individual estariam imunes? Qual o critério objeto utilizado para esse 
tratamento diferenciado?  

É cediço que o estado de pandemia irá perecer, não se afigurará por longo 
período, e com isso, não seria de bom alvitre aguardar por mais um tempo e analisar 
objetiva e tecnicamente os seus efeitos, antes de proferir uma decisão atabalhoada e, 
claramente, precipitada?  

Qual foi o planejamento utilizado pelo COB para o enfrentamento dos 
impactos relativos ao COVID-19? Foi elaborada alguma estratégia ou implementado o 
diálogo com as entidades e demais instituições envolvidas? Foi estabelecido algum 
cronograma de condições e etapas a serem superadas? 

Levou-se em conta, os impactos diretos (sonhos de crianças e adolescentes 
que estão há anos em processo de engajamento para essas competições; além dos 
próprios profissionais e outros agentes diretamente ligados que perderão seus empregos – 
consequência totalmente antagônica ao que o atual governo sustenta - a manutenção da 
empregabilidade)?E os indiretos (reflexos ante o desinteresse pelo esporte, submissão ao 
desamparo, à criminalidade, às drogas, etc.)?  

E os estudantes que são detentores de bolsas escolares provenientes da sua 
dedicação ao esporte e que serão diretamente impactados?Os projetos sociais e 
associações desportivas em todo o país que estão diretamente ligadas à formação e 
acompanhamento escolar dessas crianças e adolescentes? 

Considerando que nos próximos dias haverá o retorno dos estudantes às aulas 
regulares presenciais, com a prorrogação do calendário escolar, não seria possível adiar a 
realização dos Jogos Escolares com a manutenção de todas as modalidades, inclusive, a 
coletiva? 

É necessário aprofundar, analisar, planejar, reconhecer e utilizar 
fundamentos técnicos, e todo e qualquer amparo necessário para manter condições 
mínimas em proveito do bem maior, que é a vida, mas não isoladamente considerada, já 



que o esporte guarda especial destaque e tem sua grande e reconhecida contribuição para 
a sociedade. 

Diante dessas questões, é imprescindível que a “comunidade do esporte”,  
representada pelos desportistas de todo o país, crianças, jovens, pais, professores, e todos 
os demais agentes envolvidos,façam ecoar as suas vozesàs autoridades públicas e todos 
os comandantes do esporte nacional (em especial, os ligados às escolas) com o objetivo 
de unir forças para resguardarminimamente o esporte no ambiente escolar, o que passa 
justamente pela participação de todos os respectivos integrantes do esporte escolar 
nos Jogos Escolares da Juventude (modalidades individual e coletiva), fazendo-se 
valer a própria mensagem do Presidente do COB que assim se reporta “Os Jogos 
Escolares da Juventude estão consolidados como o maior e principal evento esportivo 
estudantil do país O principal objetivo da competição é a inserção social através do 
esporte, mas devemos ressaltar também a importância do evento para o surgimento de 
novos atletas.” 

Com essas palavras, reforçamos o pedido a todos que se envolvam nessa 
causa: “DIGAM SIM A PARTICIPAÇÃO DOS ESPORTES COLETIVOS NOS 
JOGOS ESCOLARES DA JUVENTUDE”. 

 
A Comunidade do Esporte Escolar 

 


